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 :روش ارزيابي مشارکتي روستايي

 استان قزويناز » وانُا« ة موردي چهار روستا در منطقةمطالع

 *عباس رحيمي، منيژه مقصودي
 ۲/۲/۱۳۸۷: ، تاريخ پذيرش۲۴/۱۰/۱۳۸۶: تاريخ دريافت

 چکيده

، بـر گـسترش      اسـت   انجام گرفته  »ارزيابي مشارکتي روستايي  « مطالعاتي که با روش      ةاين پروژ 
هـايي    تأكيد دارد و به دنبال شناخت راه   ة اوان واقع در استان قزوين     ريسم در منطق  صنعت اکوتو 

 و تحقيـق  در فرآينـد   ننـا ز كـردن  فعـال . كننـد است که زنان بتوانند در اين فرآينـد مـشارکت           
 ،در ايـن مطالعـه    . اسـت  بحث مورد موضوعات جمله از تحقيق مراحل تمامي در  آنها مشارکت

شـود كـه     ارائـه مـي  هـايي  حل هاي آن، راه  محلي و مشکالت و نياز   ة جامع ةپس از شناخت اولي   
 .  پيشنهاد شده است کيفيت زندگييجهت ارتقا محلی جامعةتوسط خود 

 ، و سپسگرفت خواهد  صورتهاي تحقيق کيفي و کمي  اي بين روش    مقايسه ،در اين مقاله  
 بخش پاياني مقالـه      و شد؛پرداخته خواهد    »ارزيابي مشارکتي روستايي   «هاي رهيافت   به ويژگي 

با استفاده از ابزارها و فنـون روش ارزيـابي مـشاركتي روسـتايي              نتايج مطالعه   ها و     نيز  به يافته   
 . اختصاص دارد

مطالعـة  / مـشاركت زنـان روسـتايي     / اكوتوريسم/ ارزيابي مشارکتي روستايي   :ها  کليدواژه
 ).منطقه، استان قزوين (واناُ / موردي

، بررسي مـسائل روسـتايي      علمي مرکز تحقيقات و    عضو هيئت ، و   ت علمي دانشگاه تهران   ئهيعضو   ترتيب،به*  
 زارت جهاد كشاورزيو
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 مقدمه 

 ةتوسع و گسترش« عنوان تحت موردي ةمطالع يک از حاصل هاي  يافته اساس بر لهمقا اين

به  )۱(»ارزيابي مشارکتي روستايي«استفاده از روش  ، با» ُاوانةصنعت اکوتوريسم در منطق  

 »ارزيابي مشارکتي روستايي   « به معرفي روش   ، از سويي  ،اين مقاله . استنگارش درآمده   

گيـري از ايـن      شده با بهـره    موردي انجام  ةهاي مطالع    يافته  بر ، و از سوي ديگر    پردازد  مي

 زنـان روسـتايي و      )۲(»توانمندسـازي «اين پـروژه بـا هـدف        . داشت دروش تأكيد خواه  

تحقيق  اين در مطالعه مورد ةجامع .است شده انجام تحقيق فرآيند سراسر در آنان مشارکت

 »روستايي مشارکتي ارزيابي« روش .است قزوين استان در واقع ُاوان ةمنطق در روستا چهار

بـا   ولـي    ،هاي غيردولتي واقع شـد       مورد توجه سازمان   ۱۹۹۰ ة و ده  ۱۹۸۰ ةاز اواخر ده  

تدريج توانست به برخي از محافل      رو شد و به   هاي روب   ن حرفه ا محقق مقاومت بسياری از  

  توجـه بـه    ،»ارزيابي مـشارکتي روسـتايي     « روش  در  اصلي اتاز نک .  راه يابد  دانشگاهي

 ابـزاري   روش صرفاً اين   ،رو از اين  ؛ و خصوصًا توجه به حضور زنان است       منزوياقشار  

 »توانمندسـازي «  آن هـاي مهـم      ديگـر ويژگـي    از بلکه   نيستآوري اطالعات     براي جمع 

 مراحـل   ة در کلي  نرسآنا   محلي در ميدان تحقيق و مشارکت فعال و مستقيم اطالع          ةجامع

 به معنـي افـزايش      »افزايش مشارکت «هداف مطالعه    يکي از ا   ،اين شيوه   در .ستتحقيق ا 

، و »توانمندسـازي « به معنـي افـزايش      »اعتماد به نفس  «اعتماد به نفس است که  افزايش        

دن شـ  يعنـي ذوب     »آنهـا « و   »مـا  « به معني افزايش نزديکي بـين      »توانمندسازي«افزايش  

ـ   ،در معرفي اين روش). Chambers, 2003 (ستها تر يخ سريع ـ  ه بـه اصـول ُن  آن و ةگان

 گونـاگون   فنـون  از   اي ايـن روش مجموعـه    . پردازيم   مي ، آن قرار دارد   ةپاي منطقي که بر  

 تنظيم شده اسـت و  يادشده موردي ةهاي مطالع  يافته ةاست که شرح برخي از آنها بر پاي       

 نـشان داده    فـوق هاي کليدي در تحقيـق ميـداني          شرح اصول اين روش با تکيه بر يافته       

 . شود مي

 عنــوان   و نقــش محققــان بــه)۳(»تحليلگــر«عنــوان   بــهنناارســ يــدي اطــالعنقــش کل

بنـابراين، تجربيـات روش     . باشـد    از موارد مورد بحـث در ايـن مقالـه مـي            )۴(»تسهيلگر«
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 تجربيات يـک تحقيـق ميـداني بـا روش           از طريق  مستقيمًا   »ارزيابي مشارکتي روستايي  «

 ةنحـو   مورد مطالعـه و    ةهاي جامع   هاي مقاله به ويژگي     ساير بخش . شوند  فوق مطرح مي  

اقتصادي روستاهاي مورد مطالعه،     هاي جمعيتي و    گروه هدف، ويژگي   برقراري ارتباط با  

 .  دارد اختصاصگيري نتيجه  روش ارزيابي مشارکتي روستايي وفنونق با هاي تحقي يافته

 بيان مسئله 

تـوان     است که چگونه مـي      اين ،رو هستيم هاي که در اين پروژه با آن روب        ترين مسئله   مهم
 معـادل  کـه    »توانمندسـازي «البته اصـطالح    .  زنان گام برداشت   »توانمندسازي«در جهت   

 توانمنـد نيـستند و      »آنهـا « بدين معني نيست که      است،» empowerment « انگليسي ةواژ
در )  اقـشار منـزوي     و   زنـان روسـتايي    ؛ يعنـی،     مورد مطالعه  ةجامع (»آنها« بلکه   ،ناتوانند
 خـود   ة اطالعات بسيار زيادي از جامع     »آنها«  مسلماً .هاي مختلف، بالقوه توانمندند     زمينه

هـاي    حـل  هـا و راه     نياز،   مشکالت ،شناسند و به مسائل      را بهتر از محققان مي     آندارند و   
 روابط  ، اقتصادي و فرهنگي غالب    ـ   منتهي در شرايط اجتماعي    ؛ندها وقوف بيشتري دار   آن
هاي دولتي، مّلي و      ها و طرح    ها، پروژه   برنامه در ارتباط با  » آنها«که  ه  داي رقم خور   گونهبه

 و در   برسـند انجـام   بـه   هـا     دانند و منتظرند تا پـروژه        خود را منفعل مي    ،حتي خصوصي 
چنين نگرشـي بـه منفعـل بـاقي مانـدن           . باشند  جستجوي منافع جمعي و منافع خود مي      

هـا و     هـا، طـرح      پـروژه   طراحـي  ،غالبـاً . شـود    مـي   منجر جوامعي چون جوامع روستايي   
بدون مشاركت   اطالعات   گيرد،    صورت مي » آنها«هاي دولتي و مّلي، بدون حضور         برنامه

 در فرآيند پروژه سهيم باشند، مـسائل  »آنها « و بدون آنکه   ،شود  تجزيه و تحليل مي   » آنها«
بـه ذهـن     هاي پرسشنامه و مصاحبه      بر اساس يافته   آنهاحل   و حتي راه  » آنها«و مشکالت   

محققـان پـس   . شود  صورت دستوري از باال به پايين ارسال مي          و به  كند  محقق خطور مي  
ن دا کرديم و ب   »کشف « محلي را  ةگويند ما مشکالت جامع     هاي نهايي مي    از انجام تحليل  

 پـس از اتمـام پـروژه،       ،در نهايـت  . دانـيم   حل اين مشکالت را نيـز مـي          ما راه  ؛پي برديم 
هـاي متعـددي بـا     پـروژه . دارند جهت رفع مسائل و مشکالت برميهايي در  گاممحققان  

ناموفق بـودن  . ستروه با مشکالت نسبي گوناگوني روبشود كه   ميچنين فرآيندي انجام    
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 ،بنـابراين . کنـد    حکايـت مـي    امـر ين  همـ اي از    ها در جوامـع روسـتايي و عـشيره          پروژه
  و  محلـي  ةند جامعـ  نبتوا برآيند و    فوقهاي مشارکتي بايد در جهت رفع مشکالت          روش

  مـشارکت بـا جلـب  اي کـه   گونـه  بهكنند،ها فعال  جهت انجام پروژه اقشار منزوي را در   
 »توانمندسـازي « را در جهـت  »آنهـا «تحرکـي،   بـي  ة از پوسـت »آنها«كردن خارج فعال و 

ئل ايـن پـروژه     اترين مـس   زنان روستايي از کليدي   » توانمندسازي«بنابراين،  . دنهدايت کن 
 . پرداختن دا ب بايداست که

 اهداف پژوهش 

 فرآيند تحقيـق    سراسر محلي در    ةيکي از اهداف اصلي اين مطالعه مشارکت دادن جامع        
بندي اهداف، شناخت نيازها، مسائل  طرح تحقيق، تعيين اهداف پروژه، اولويت ةتهي مانند

نوان يکـي   ع   زنان به  ،در اين تحقيق  .  محلي است  ةحل براي جامع     راه ة و ارائ  ،و مشکالت 
و مسائل   ها   نياز در تبيين و شناسايي    طرح تحقيق بلکه     ةتنها در تهي  هاي هدف، نه    از گروه 

 : باشد شرح زير مي  ساير اهداف طرح به.مشاركت دارند خود ةمشکالت جامعو 
 فنـون  مورد مطالعه با استفاده از       اجتماعي روستاهاي  و اقتصادي هاي  ويژگي شناخت -۱

  ؛مشارکتي
 تجزيه و تحليـل هـر يـک از          ، و  محلي، تفکيک  ةخت مشکالت جامع  بررسي و شنا   -۲

  ؛مشکالت
ي بـراي بهبـود وضـعيت       هايهـاي هـدف، چـه پيـشنهاد         عنوان يکي از گروه      به ،زنان -۳

  ؛روستايشان دارند اقتصادي واجتماعي خود و
 د؛ و هايي بايد داشته باش تعاوني چه فعاليت -۴
 .زنانمدت و عملي از جانب  هاي کوتاه شناخت برنامه -۵

 شناسي روش

ي رآو  جمـع  هایترين ابزار    از مهم  .سوي طيف قرار دارند    دو هاي کّمي و کيفي در      روش

 مـشاهده و    از ،هـاي کيفـي      و در روش   ؛ پرسـشنامه اسـت    ،هاي کّمي   اطالعات در روش  
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ن تداش نگه »فعال«هاي مشترک در اين دو روش         يکي از ويژگي  . شوداستفاده می مصاحبه  

آوري    متنـوع جمـع    فنـون  از   ،هـا   ايـن روش   در. احل تحقيـق اسـت    محقق در تمامي مر   

ثبت و ضبط اطالعات صوتي و تصويري استفاده        برای  ل مجهز   ياطالعات و ابزار و وسا    

او . کند  هاي مصاحبه را تنظيم مي      و سؤال  پردازد  محقق به طراحي پرسشنامه مي    . شود  مي

بينـد،    هاي فرهنگـي خـود مـي        تداها و ع    مشاهده، آنچه را که در قالب      فن   با استفاده از  

 و آنهـا را هـر روز تکـرار، مـشاهده و             ،کنـد    زندگي مـي   هاکند، باور دارد، با آن      حس مي 

 تـر،  پيچيـده  اطالعـات  آوري  جمع منظوربه تحقيق، مراحل تمامي در محقق .ندك مي مکتوب

 . كنداع هاي جديد را کشف و ابد بيشتري داشته باشد و شيوه فعاليت تحقيق ميدان در بايد

 دارنـد و محققـان      »اطالعـات «عنوان کساني که       به ًاها دقيق »رسان  اطالع« ،در اين ميان  

هـاي    کنند و به سـؤال      را ُپر مي   ها اين اطالعات را بايد از آنها به دست آورند، پرسشنامه         

شود، در  جا ختم ميها به همين »رسان  اطالع«مشارکت و فعاليت    . دهند  مصاحبه پاسخ مي  

 طـرح تحقيـق، طراحـي       ةتهيـ  در( فعاليت محقق قبل از ورود به ميدان تحقيق          که حالي

. يابـد   شروع و پس از گرفتن اطالعات نيـز تـداوم مـي           ) هاي مصاحبه   پرسشنامه و سؤال  

 و از ايـن اطالعـات جهـت رفـع موانـع و              كنـد مـی محقق اطالعات را تجزيه و تحليل       

تـدريج  چنـين شـرايطي، بـه     . کند  ي محلي استفاده م   ةهاي جامع   مشکالت و پاسخ به نياز    

ين د ب ۱۹۶۰از دهة   . به عمل آيد  هاي کّمي و کيفي       اي انتقادات از روش    پارهشد تا   سبب  

هاي كيفـي مطـرح      هاي كّمي و رشد و تحول روش         روش ازتدريج موج انتقادات    سو، به 

توجهـات  ها   نيستيهاي كيفي خصوصًا از جانب فم       ، نقد روش  ۱۹۷۰شد و پس از دهة      

هـاي   تـرين انتقـادات وارده بـر روش    يکي از مهم). Ellen, 2006 (ه خود جلب كردرا ب

ها در ميدان تحقيق و بها ندادن بـه           »رسان  اطالع«تحقيق کّمي و کيفي، عدم حضور فعال        

هايي کـه     ها در ميدان تحقيق و توّجه به گروه         »رسان  اطالع« مشاركت   ،رواز اين . ستآنها

 .  مّد نظر قرار گرفت،دشدن کمتر به بازي گرفته مي

پژوهشگران حوزة توسعة روستايي نيز انتقادهايي بر شـيوة پـژوهش پيمايـشي در              

خـوبي هـم    مطالعات پيمايـشي، حتـي اگـر بـه        «: اندمسائل توسعة روستايي مطرح کرده    
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همبـستگي  . هاي روستايي را روشن کند    تواند روابط علي ميان پديده    صورت گيرد، نمي  

يز مشخصي را پيرامون علل و يا کشف روابـط و مناسـبات اجتمـاعي    تنهايي چآماري به 

تحقيقـات پيمايـشي از عمـق نـاچيزي         . دهـد بـه مـا نمـي     ... نظير وابستگي، استثمار، و     

گويي است، تکيـه داشـته و بـر         گيري و پاسخ  برخوردار است و غالبًا بر آنچه قابل اندازه       

اين نوع مطالعات کمتـر بـه       . شود مي تواند در قالب سؤال بگنجد، متمرکز     مسائلي که مي  

 ).۱۳۷۶:۷۲مبرز، چ(» پردازدلمس جامعه ميابعاد کيفي و غيرقابل

هـا در ميـدان     »رسـان اطالع«رنگ، مشارکت اندک، و منفعل باقي ماندن        حضور کم 

از جملــه . هــاي کالســيک پــژوهش اســتتحقيــق از ديگــر انتقادهــای وارد بــر روش

هايي کمتر به بازي گرفتـه       چه گروه «: ازند  ا کنند، عبارت   مطرح مي منتقدان  هايي که     سؤال

مشاركت پاسخ  .»به مشارکت چه کساني بايد بيشتر توّجه شود و چگونه؟       « و» شوند؟  مي

 گرفتـه  جـّدي    ند و اصوالً  ررنگ دا  بسيار کم  ی كه در فرآيند تحقيق حضور      است افرادي

اي در فرآيند تحقيق  وًال عدهرسد که اص چنين به نظر مي. (Chambers, 1992)شوند  نمي

منفعل و   هاي کامالً   »رسان  اطالع«توجه به زنان و آن دسته از        بايد   ،بنابراين. غايب هستند 

 طـرح تحقيـق تـا       ةمشارکت دادن آنها در تمامي فرآيند تحقيق، از ابتدا تا انتهـا، از تهيـ              

 . تحليل اطالعات مد نظر قرار گيرد

شناســي مــل از مياحــث عمــده در روشامــروزه، ضــرورت پيونــد پــژوهش بــا ع

آوري، تحليل، و اشـاعة     دراين رهيافت، پژوهش تنها جمع    . اي است هاي توسعه  پژوهش

گـويي بـه درخواسـت يـک گـروه        مند اطالعات نيست بلکه ممکن است در پاسـخ        نظام

ريـزي  محلي براي کمک به حل يک مشکل و يا تعيين اولويت براي عمليـات و برنامـه                

هاي محلـي  هاي اخير، اين مسئله که گروه در سال . خصوص صورت پذيرد  يک پروژة به  

کنند، و اينکه تعداد بـسياري از       انگيز تعبير مي  هاي پژوهش سنتي را مزاحم و تفرقه      رويه

اي شـده و    بوده، سبب نگراني پژوهشگران توسعه    » باال به پايين  «هاي توسعه   ريزيبرنامه

 شکل گرفته است که شـيوه و دليـل منطقـي کـامًال        هاييداليلی از اين دست، رهيافت    به

است که در آن، پژوهـشگران      » هاي مشارکتي پژوهش«متفاوتي دارد؛ از آن جمله، مفهوم       
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طور تنگاتنـگ همکـاري     و مردم محلي برای کنکاش در برخی موضوعات با يکديگر به          

ر جـا   تجربيات اخيـر نـشان داده اسـت کـه هـ           ). ۱۱: ۱۳۸۲پرات و لويزوس،    (کنند  مي

توانـد فرآينـدي    نفـسه مـي   هاي مشارکتي با مـديريتي درسـت اجـرا شـود، فـي            پژوهش

تواند به آنها کمک کند تا درک خود را از فرهنگ و            ها مي اين پژوهش . توانمندساز باشد 

هايي را که بـه رويـشان گـشوده         کنند، افزايش دهند و راه    اي که در آن زندگي مي     جامعه

تواند به يک گـروه در      ها می ترين سطح نيز اين پژوهش    پاييندر  . شود، بهبود بخشند  مي

مکن جهت انجام يک فعاليـت کمـک کنـد          هاي متعدد م  تعيين اولويت برای انتخاب راه    

 ).۱۲: همان(

 روش ارزيابي مشاركتي روستايي
هايي است  که با هـدف       ها وروش روشی در قالب رهيافت   » ارزيابي مشاركتي روستايي  «

هاي ضد فقر گردشگري روستايي، بـه بررسـي زنـدگي و شـرايط              يسازي سوگير خنثي
اي ابـداع   هاي پرسـشنامه  پردازد، و براي پرهيز از کمبودهاي فراوان پيمايش       روستايي مي 
ــه۱۹۸۰در نيمــة دوم دهــة . شــده اســت ــه و ب ــوازات اســتفاده از اصــطالح ، در ادام  م

در ارزيـابي   . کاررفـت ش بـه  نيـز در ايـن رو     » مشارکتي«ارزيابي سريع روستايي ، واژة      «
سازي، ترسيم  کشي، مدل مشارکتي روستايي، خود مردم محلي بيشتر از بيگانگان به نقشه         

زننـد  ريزي دست مي  بندي، تعيين امتياز، مشاهده، مصاحبه، تحليل، و برنامه       نمودار، رتبه 
 ).۲۱۱: ۱۳۸۱چمبرز، (

 بايـد   ؛داردتأكيـد    ننارسـا  دن اطـالع  كـر روش ارزيابي مشاركتي روستايي بـر فعـال         
ت و شهامت أ بايد به آنها جركرد؛ فعال ،آمدند حساب نمي اکنون بهت را که    نانیرسا اطالع

خـود را بـا تمـام     نظـر    كه در ميدان تحقيق،      كردچنان فعال     آنها را   بايد اظهار وجود داد  
 . وجود بيان كنند

آيند و    مي  او ا نزد ه»رسان  اطالع«شود، کدام دسته از      وقتي محقق وارد يك روستا مي     

، مردان روستايي، مردان قدرتمند روستايي، مردان اجتمـاعي         گيرند؟ مسلماً  دور او را مي   

 هاي منزوي کجا هستند؟ زنان روستايي كجا هستند؟  گروه.  روستاييكاردانو 
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يدن كشك و يا جمـع كـردن        ياند، آنها مشغول سا    آنها اغلب در پشت دار قالي پنهان      

 مشغول هزار و يك كار ديگـر        ،موازات آن ا جمع كردن محصول و به     هاي هرز و ي    علف

  آنها فرصتي براي بيـان     ؛…شويي، نظافت منزل، آشپزي و    داري، ظرف  هستند، مانند بچه  

جز مـردان روسـتايي ثروتمنـد، داراي منـصب و           پرسند، به  محققان مي .  خود ندارند  نظر

اجتماعي، ساير مردان كجا هـستند؟        و دار، معتمد محل، فعال، حّراف،    رسم و مقام، اسم 

حرف، مرداني  بدون اسم و رسم، مردان خجول و كم       افراد  ساالن، مردان بيمار، فقرا،     کهن

 آنهـا   ؛اند  اين دسته از مردان هميشه غايب      ،كه زير بار مشكالت كمرشان خم شده است       

 روسـتا بـاز     آنها عرصه را براي مردان قـوي        ؛تاب و توان درآمدن از الك خود را ندارند        

 فعـال   »ارزيـابي مـشاركتي روسـتايي     «گوييم هـدف روش       وقتي مي  ،بنابراين. گذارند مي

 مردان اجتماعي،   زيرا ؛ها رسان برخي از اطالع   بايد اضافه كنيم،     ، است نرسانا  اطالع كردن

قـدر كـافي در     قدر كافي قوي هستند و بنابراين، بـه       دار و پولدار روستايي به     اسم و رسم  

 كـه اغلـب از   كـرد هايي را فعـال   رسان  بايد آن اطالع ؛طالعاتي فعال خواهند بود    م فرآيند

 اگر هم در جمـع حاضـر        واند   اند، اغلب غايب   هاي اجتماعي حذف شده     فعاليت ةصحن

 بـسيار ، آنها   شوندکه ديده نمی  كنند   الي جمعيت پنهان مي   هچنان خود را در الب      باشند، آن 

 سـهم آنهـا     سپس، بايد به حضور زنـان كـه       . ده نشوند چگونه دي   که اند خوب ياد گرفته  

عنـوان     بايـد آنهـا را بـه       ، اوًال در تحقيقـات    ؛ توجـه شـود    ،بسيار ناديده گرفته شده است    

تـرين و    لهئتـرين، پرمـس     بـه دنبـال منـزوي      ، بايـد   ثانياً كرد؛ و هاي مهم تلقي     رسان اطالع

ارزيـابي مـشاركتي    «  يكـي از اصـول مهـم روش        ،بنـابراين .  باشـيم  زنـان ترين   پرمشكل

 .  است توّجه به اقشار محروم و منزوي»روستايي

  »ارزيابي مشاركتي روستايي« روش فنوناصول و 
هـاي     در سـازمان   ۱۹۹۰ ة تـا دهـ    ۱۹۸۰ةروش ارزيابي مشارکتي روستايي از اواخر دهـ       «

از . ها بوده اسـت      رفتار ةهاي مهم اين روش در زمين       يکي از نوآوري  . دولتي شکل گرفت  
 بلکــه هــدف يــستآوري اطالعــات ن  ابــزاري بــراي جمــعروش صــرفًاايــن  ،رونايــ
 .  محلي بسيار کليدي استة جامع»توانمندسازي«
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 مورد مطالعـه اصـوًال در تمـامي         ةهاي جامع   »رسان  اطالع«هاي مشارکتي،     در رهيافت 
آوري اطالعـات، تجزيـه و تحليـل و           پـروژه، جمـع    ة مانند طراحي اوليـ    ،مراحل تحقيق 

اي مشارکتي و فعال همکاري مداوم       اي به شيوه    يني مجدد اطالعات، با محققان حرفه     بازب
 .گيري دارد تحقيق تفاوت چشم با الگوهاي سنتي  هاي مشارکتي   رو، رهيافت  از اين . دارند

 : اند از  که عبارت بنا شده است، اصلپاية نهروش ارزيابي مشاركتي روستايي بر 
 اي مستقيم و رو    گونه ي دانش بومي از روستاييان به      يادگير ؛جريان معکوس يادگيري   -۱

  ؛رو در
  ؛حجم زيادي از اطالعات در زماني محدود -۲
 به جاي مهم جلوه دادن مسائل خاص        »عدم تحميل « بر ، در اينجا  ؛ها  جبران تحريف  -۳

 شود؛  تأكيد مي به جاي سخن گفتن»گوش دادن«  وپژوهشگران
 ؛)اطيگريز از سنجش افر( اطالعات ةتعادل بهين -۴
  ند؛آموز  و ميندده تنها گوش مي) محققان(  تسهيلگران،در اين روش -۵
 ؛شود  ميميانگين اطالعات شده جايگزينآوري جمع تنوع در اطالعات ، در اينجا؛جويي تنوع -۶
  فنـون هـا و       او بايد با شيوه    ؛ در اين روش، نقش محقق تسهيلگري است       ؛تسهيلگري -۷

هـا    »رسـان   اطـالع « ،در ايـن روش   . كنـد جـاد   هـا اي  »رسـان   اطالع«تسهيالتي را براي    
  ؛تحليلگر هستند

گران ل تـسهي  ،عبارتي محققان يا به   ؛م با انتقاد از خود    أپذيري تو  هوشياري و مسئوليت   -۸
 و  ؛همواره با انتقاد از خود فرآيند تسهيل را بهبود بخشندبايد 

 طريـق  از تـسهيلگر  و محلـي  انکناسـ  بـين  اشـتراک  ايـن  ؛هاآرمآن و اطالعات اشتراک -۹

 .(Chambers,1992)دياب هاي آموزشي و تجارب مشترک تحقق مي برگزاري مناسبت
هاي متنوع استوار است كه بر اصـل فعـال     اي از تكنيك   اساس مجموعه  اين روش بر  

در فرآينـد   .  پايدار آنها اسـتوار اسـت      »توانمندسازي« ،ها و در نهايت   »رسان  اطالع« كردن
ف تدريجي اسـت تنهـا در عمـل    اهداين د رسيدن ب؛ هدف مد نظر است ، سه كل تحقيق 

 ايـن . دنشـو  تـر مـي    تـر و عميـق     رفته عميـق  گانه رفته  سهيك از اين اهداف      است که هر  
 :اند از هدف عبارتسه 
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 ؛)۵(اعتمادسازي .۱

  ؛ و)۶(ها شكستن و ذوب كردن يخ .۲
  . محليةتوانمندسازي پايدار جامع .۳

آوري  اي گونـاگون جهـت جمـع      هـ    اصل ذکـر شـده و انجـام تكنيـك          ُنهبا توجه به    
اي كه اگر فرآينـد      گونهشوند، به  تر مي  تر وعميق  گانه عميق  سهتدريج اهداف    هاطالعات، ب 
). Chambers, 2003(د شـد  نـ  خواهمحقـق  هـدف  صهخوبي انجام شود، اين تحقيق به

 صـرفًا ابـزاري بـراي       »ارزيـابي مـشارکتي روسـتايي     « روش   ،طور کـه اشـاره شـد      همان
 محلـي از  ة اهدافي چون توانمندسازي جامعـ    ؛ و شودطالعات محسوب نمي  آوري ا  جمع
 . استهاي اين روش  ترين ويژگي مهم

 

  ابزارها و فنون مورد استفاده در ارزيابي مشارکتي روستايي-۱چهارگوش 
 تجزيه و تحليل بصري

 سازي مشارکتيکشي و مدلنقشه •
 هاي هواييتجزيه وتحليل عکس •
 يروي برشي و گروهپياده •
 هاي فصليتقويم •
 اي رسم نمودار ون و نمودار شبکه •
 بندي اولويتدهي ماتريسي و رتبهنمره •
 اينمودارهاي دايره •

 گيريروش هاي مصاحبه و نمونه
 ساختاريافتهمصاحبة نيمه •
 مشاهدة مستقيم •
 مطلعان کليدي •
 هاي قوميتاريخچه •
 هاي اجتماعينقشه •

 روش پويايي گروهي و تيمي
 قراردادهاي تيمي •
 هاي بازنگري تيمينشست •
 مصاحبه با افراد راهنما •
 نويسي سريعگزارش •
 ۷۲: ۱۳۸۶استرال و گونتا، : مأخذ
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اي در حال حاضر، در ابزارها و فنـون ارزيـابي مـشارکتي روسـتايي، تنـوع گـسترده                 

توان آنها را به ابزارهاي سمعي و بصري، ابزارهاي کمي، و ابزارهـاي             وجود دارد که مي   

، برخي از ابزارهـا و فنـون        ۱در چهارگوش   . تقسيم کرد » شناسيمردم«سنت  برگرفته از   

 .مورد استفاده در ارزيابي مشارکتي روستايي آمده است

  برقراري ارتباط با گروه هدف ة مورد مطالعه و نحوةجامع

 تحقيـق ابتـدا بـا تعـداد        .  روستاي ُاوان واقع در استان قزوين اسـت        ، مورد مطالعه  ةجامع

  خـاص   فنـون  و بـه کمـک       شد آغاز   ،لبي که آمادگي همکاري بيشتري داشتند     زنان داوط 

ــعي   ــت، س ــن رهياف ــداي ــا« ش ــشارکت و فعال »آنه ــق م ــامي مراحــل تحقي ــت  در تم  ي

  جلـب مـشارکت تعـداد       سـبب بازتـاب چنـين عملـي از جانـب محقـق            . داشته باشـند  

 ول در   بـدين ترتيـب کـه اگـر در روز ا           ؛بيشتري داوطلب در مراحل ديگر تحقيـق شـد        

تـدريج  هاي بعـد ايـن تعـداد بـه          ها هشت نفر بودند، در روز     »رسان اطالع«ميدان تحقيق   

 .يافت افزايش 

 بـه   ها با ميل و رغبت زيـاد        »رسان اطالع«هاي بعدي اقامت ما در ميدان تحقيق،          طي روز 

 اعتماد به نفس آنهـا      ،ديدند که چگونه در فرآيند اين تحقيق        ، زيرا مي  پرداختندهمکاري  

توانند با ما ارتباط برقـرار        شود و به راحتي مي      يابد، اعتمادشان به ما بيشتر مي       افزايش مي 

، مفيد بـودن،    »جدي گرفته شدن  «س  ساحا. کردند   احساس رضايت مي   ،روکنند و از اين   

از سـوي   . فعال بودن و اعتماد متقابل در جهت مشارکت فعاالنه در آنها وجـود داشـت              

هـاي پوسـتي بـزرگ و تعـدادي ماژيـک، از آنهـا                ق بـا کاغـذ     تعدادي محق  اينكهديگر،  

 و  ند فقـط نـاظر باشـ      آنهـا  بنويـسند و     ،خواهند  دانند و مي    آنچه را که مي   هرخواستند    مي

، در زنـدگي يکنواخـت روسـتاييان بـسيار جـذاب بـود،              را گـوش دهنـد     يشان هاحرف

 ،شـديم   رار حاضر مي   دير بر سر ق    ،که اگر در روزهاي بعدي اقامتمان در روستا         طوري    به

 . شديم رو ميهبا اعتراض آنها روب
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 هاي جمعيتي، اجتماعي و اقتصادي روستاي ُاوان ويژگي
 ُاوان در اسـتان قـزوين انجـام شـده           ة درياچ ةاين تحقيق در روستاي ُاوان واقع در حوز       

.  شـد  انجـام  ۱۳۸۵ کـه در پـاييز       بـود پژوهشي مقدماتي   مبناي انجام اين تحقيق،     . است

  ايـن  هـاي جمعيتـي، اجتمـاعي و اقتـصادي           به برخي از ويژگي    ،آشنايي مقدماتي جهت  

 . كردروستا اشاره خواهيم 

 جمعيت 

 ةطبق سالنام . آن همگي شيعه هستند   ساکنان   و   ،زبان رايج در روستاي ُاوان فارسي است      

 از ايـن  .  نفـر اسـت    ۳۸۱، کل جمعيت ايـن روسـتا        ۱۳۸۲آماري استان قزوين، در سال      

 مهـاجرت وسـيعي در      ،طي ده سـال گذشـته     . هستند نفر زن    ۱۸۸ نفر مرد و     ۱۹۳،  تعداد

 كمبود درآمد، توان از مي ،امل مهاجرتوترين ع  مهم از .سطح روستا صورت گرفته است    

 ،هـاي اخيـر    طـي سـال  . كـرد  يـاد بيكاري، تحـصيل فرزنـدان و نيـز اختالفـات محلـي             

ن اغلب به قزوين،    امهاجر. استه  بود ۱۳۷۰ ة در ده  آن اوج   کهها افزايش يافته      مهاجرت

 . كنند هاي قزوين و تهران مهاجرت مي حاشيه

 امکانات آموزشي 

 برخـي از مقـاطع      ،هاي فـراوان و كـاهش جمعيـت نوجـوان و جـوان              علت مهاجرت   به

 امكانات آموزشي   ،بنابراين.  و برخي ديگر هرگز بازگشايي نشدند      ندتحصيلي تعطيل شد  

له خود به افزايش مهـاجرت روسـتاييان    ئ اين مس  ، و اردمناسب در سطح روستا وجود ند     

 تنهـا    و  اين روستا دبيرستان و نهضت سواد آموزي نـدارد،         ،در حال حاضر  . زند  دامن مي 

 .  استرس ابتدايي و راهنماييامددارای 

 هاي اجتماعي روستا  فعاليت
 نفـر  ود نفر عضو اصلي و سه آن شامل    ي اعضا ؛ و شوراي اسالمي در روستا وجود دارد     

 شوراي اسـالمي از آموزگـاران مقطـع ابتـدايي و            ياكثريت اعضا . استالبدل   عضو علي 
وظـايف  از جملـه    . نـد برخوردار قـدرت     از سفيدان روستا نيـز   ريش. باشند  راهنمايي مي 
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هاي قـديمي در    ، رسيدگي به مشكالت و شكايات مردم، تعيين مرزبندي        شوراي اسالمي 
 كارهـاي عمرانـي از جملـه        رشـته  و يـك     ، كـوه  مورد آب، تعيين محـل چـراي دام در        

هـاي مهـم در رابطـه بـا      گيـري  تـصميم . ستكشي آب و اقداماتي براي حمام روستا       لوله
 . شود  مياتخاذ شوراي اسالمي توسطروستا 

 اشتغال 
به دليل تغيير و تحولي که در روستا به وجود آمده، بسياري از مشاغلي كه در گذشته در     

جز مشاغلي چون کشاورزي،  به، در واقع. استه به کلي از ميان رفته اين منطقه رايج بود   
  كه کم و بيش در سطح محدودي بـاقي       ،آوري گياهان دارويي    باغداري، دامداري و جمع   

ـ  که بيشتر در بخش خدمات قـرار دار         رشد کرده است    جديد ی، مشاغل مانده   آن  از و ؛دن
 مالكيت در ايـن  ة مسئل ه جالب ب  ةنکت. دنام بر  خياطي و آرايشگاه زنانه      توان از   مي ،جمله

  کـه  بـاني اسـت     جنگـل  ة مراتع تحت كنتـرل و نظـارت ادار        ةكلي. شودمربوط می روستا  
ي عمومي مانند مدرسـه و     ها  مكانمالكيت تمامي   .  است كردهنيروهاي بومي را استخدام     

يـده  صورت مزا    به ،گيرد و در مواردي      در صورت عدم استفاده، به دولت تعلق مي        ،حمام
 . شود به فروش گذاشته مي

اهميت است که در روستاي ُاوان تنها چنـد   حائزاين نكته  در رابطه با اموال موقوفه،      
 کـه   بايد گفت .  ديگري وجود ندارد   ةجز آن، موقوف  درخت چنار وقف مسجد است و به      

  باستاني در روستاي ُاوان در مالکيت سازمان ميراث فرهنگي استان قزوين و سند             ةدو تپ 
بق مطـا  ، ُاوانة درياچـ ةدهـي حـوز    طـرح سـامان   بر اساس  .به نام اين سازمان است    آنها  

 نيـز تحـت تملـك سـازمان ميـراث فرهنگـي         هقرارهاي رسمي، اراضي اطـراف درياچـ      
 . دنباش  امالك شخصي ميةبقي. آمدخواهد در

 صنايع دستي

الي، چادرشب،  انواع مصنوعات صنايع دستي چون جاجيم، گليم، ق ة پيش، تهي  ةتا دو ده  

تغييـر و    .هـاي غالـب زنـان روسـتاي ُاوان بـوده اسـت               و سبد از جمله فعاليت     ،كرباس

هـاي    افزايش مهاجرت، رشد خدمات، واردات کاالهاي مشابه بـا قيمـت          ی مانند   تحوالت
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مدت از صنايع دستي داخلي موجـب شـده         ريزي طوالني    و عدم حمايت و برنامه     ،پايين

 ؛ حذف شـود   مردم از زندگي    ده عمالً يادشبه صنايع دستي    هاي مربوط     است که فعاليت  

 . اند اي منفعل شده گونه به،و زناني که در اين بخش فعال بودند

رنگـي يافتـه و در       با تغيير و تحوالت جديد، صنايع دستي حضور بسيار کم          ،بنابراين

ات  مـصنوع  ،امـروزه . خـورد    و آثار بسيار اندکي از آن به چـشم مـي            است، حال نابودي 

ميان، تنها سبدبافي در حـّدي      آن   از   اند؛ و  صنايع دستي  شده    گونهاينوارداتي جايگزين   

ـ       کهشود    بسيار محدود هنوز در اين روستا ديده مي         مـصرف خـانگي     رای آن هـم تنهـا ب

 در منطقـه    هعنوان صنعتي وارداتي تنها يک ده       بافي نيز به    قالي. بازارعرضه به   است و نه    

.  از رونق افتـاده اسـت       صنايع دستي کامالً   ،بنابراين. ت و رشد کرد   مورد توجه قرار گرف   

ــه، کــه در گذشــتهگفتنــي اســت  عنــوان صــنعتي مردانــه در روســتاي ُاوان   نمــدمالي ب

 . فعال بوده است

  يك تحقيق موردي یطرح روش ارزيابي مشاركتي روستايي از ورا

 : ش است در اين پژوهکار رفتهفنون کليدی به موارد زير از جمله 
  اجتماعي روستا؛ةنقش .۱
  از ديدگاه جمعي از اهالي؛ ، تحليل نهادهاي مختلف در ارتباط با روستا .۲
  مشكالت کشاورزي روستا؛  .۳
  از ديدگاه زنان؛،ترتيب اولويتمشكالت مردم روستا به .۴
 تحليل جدول مشکالت؛  .۵
 هاي تعاوني؛  تحليل فعاليت .۶
  جدول حل مسئله؛  .۷
 تحليل نهادها در روستا؛  .۸
 ؛ وسؤاالت اساسي براي تشكيل تعاوني .۹
 . هاي تعاوني تحليل جدول فعاليت .۱۰
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  روش ارزيابي مشارکتي روستايي فنونهاي تحقيق با  يافته
  از ديدگاه جمعي از اهالي،تحليل نهادهاي مختلف در ارتباط با روستا

بـاط   از نهادهاي مختلف در ارت     فهرستياهالي روستا درخواست شد تا       ابتدا از جمعي از   
 از آنهـا  ، سـپس ؛هاي پوستي نوشتند    نهاد را روي کاغذ    ۱۶آنها نام   . با روستا را تهيه كنند    

اساس ميزان رضايت از عملكرد اين نهادها و ميـزان كـاركرد مـؤثر آنهـا      خواسته شد بر 
 كاغذهاي رنگي در اختيار گروه      ،براي اين كار  . اي را براي اين نهادها انتخاب كنند        اندازه
تـر بـود،      بنابراين، هرچه عملكرد اين نهادها از نظر اهالي مطلوب        . قرار گرفت گر    تحليل
 امـداد، آمـوزش و   ةبـراي مثـال، نهادهـاي كميتـ    . شد تر انتخاب مي  نهاد نيز بزرگ  ةانداز

ايـن، از آنهـا      عـالوه بـر   . شـد پرورش و طرح بهسازي از نظر عملكرد مؤثرتر ارزيـابي           
 رسـم شـده     ة يا دورتر از داير    تر  ا، آنها را نزديك   اساس اهميت اين نهاده    خواسته شد بر  

بـاني از    منابع طبيعي و جنگل   ، مخابرات ، امداد ة كميت ،۱ در نمودار    ،براي مثال . قرار دهند 
 و سازمان آب، سازمان ميراث فرهنگي و        ؛اهميت بيشتري در نزد اهالي برخوردار بودند      
 از اجـراي ايـن      شـده  انجـام  يهـا   تحليـل . استانداري اهميت كمتري براي اهالي داشـتند      

 :شرح زير است تكنيك به
 سـال و افـراد تحـت پوشـش      ۶۰دليل پوشش مناسـب افـراد بـاالي          به ؛ امداد ةكميت  -۱

 ،پـذير در روسـتا دارد       تر و نقش مهمي كه در بهبود معيشت خانوارهاي آسـيب            پايين
 . عنوان نهادي مهم با عملكرد مناسب ارزيابي شد به

دليـل  گرچه از نظر اهميت نسبتًا مهـم ارزيـابي شـد، امـا بـه               ؛سازمان محيط زيست    -۲
عنـوان     بـه   بـود،  عملكردهايي كه اثر نامطلوب بر معيشت خانوارها برجـاي گذاشـته          

 نـامطلوب از    هـاي   سياست.  عملكرد ضعيف مورد ارزيابي قرار گرفت      دارایسازمان  
  كــه ســبب ، از ممنوعيــت شــكار حيوانــات وحــشي بودنــد اهــالي عبــارتديــدگاه

افزايش تعداد گرازها شده و زراعت و باغات خانوارها را مورد تهديـد جـدي قـرار                 
 . داده است

دليـل عـدم    گرچه از نظر اهميت براي روستا مهم ارزيابي شد، اما به          ؛   بهداشت ةخان  -۳
 . استفاده از ظرفيت كامل، عملكرد آن ضعيف ارزيابي شد
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 بانـك   ،مـوزش و پـرورش     از نظـر اهميـت پـس از نهادهـايي چـون آ             ؛بنياد مسكن   -۴
دليل وجـود اخـتالس در       به ،گيرد اما عملكرد آن      و محيط زيست قرار مي     ،كشاورزي

 .  از نظر اهالي نسبتًا ضعيف ارزيابي گرديد،زدگان فعاليت ساخت و ساز براي زلزله
دليـل ايجـاد خـدمات زيربنـايي        اين طرح نيز به   ؛  )طرح هادي (طرح بهسازي روستا      -۵

اهميت است، امـا عـدم پرداخـت خـسارت بـه خانوارهـايي كـه                براي روستا داراي    
گيرد، مورد انتقاد اهالي واقع شد و عملكـرد آن            هاي آنها در مسير طرح قرار مي        خانه

 . متوسط ارزيابي شد
دليـل منفعـل     به ،استانداريو  برخي از نهادها نيز چون سازمان آب، ميراث فرهنگي،          

 . دندبوتاييان از اهميت بسيار كمي برخوردار  از نظر روس،بودن در ارتباط با روستا
هـاي    در اين نشست که جمعي از زنان و مردان روستاي ُاوان حضور داشتند، بحـث              

 نهادهايي را کـه در      ةآنها بر اساس تجربياتي که داشتند، توانستند کلي       . متعددي درگرفت 
ن اق و ذوق فـراو  مورد ارزيابي قرار دهند و ايـن کـار را بـا شـو            ،کنند  روستا فعاليت مي  

کـه  را   مشارکت افرادي    دندکر  هاي گروهي سعي مي      طي بحث  »تسهيلگران«. انجام دادند 
 ،آنهـا . جلـب كننـد   ت و شهامت وارد ميدان شدن را نداشتند،         أهنوز منفعل بودند و جر    

 .كنندفعال در روستا را تحليل هاي فعال و نيمه خوبي توانستند نهاد به،»تحليلگران«يعني 

 نهادهاي مختلف در ارتباط با روستاي ُاوان از ديدگاه جمعي از اهاليتحليل 
ابتدا از جمعي از اهالي روستاي ُاوان درخواست شد تا از نهادهاي مختلف در ارتباط با                

 از آنها خواسته شد     ، سپس .ست كردند فهر نهاد را    ۱۶ اهالي   ؛ و ستي تهيه كنند  فهرروستا  

اي را بـراي       انـدازه  ،اين نهادها و كاركرد مؤثر آنها     اساس ميزان رضايت از عملكرد       برتا  

گـر     كاغذهاي رنگي در اختيار گروه تحليـل       ، براي اين كار   ؛ها انتخاب كنند  هر کدام از آن   

 نهاد  ةتر بود، انداز    چه عملكرد اين نهادها از نظر اهالي مطلوب         هر ،بنابراين. قرار گرفت 

 امـداد،   ة عملكـرد نهادهـاي كميتـ      ، مـردم  براي مثال، از نظر   . شد  تر انتخاب مي    نيز بزرگ 

 از آنهـا    ،عـالوه بـر ايـن     . مؤثرتر ارزيابی شده است    و طرح بهسازي     ،آموزش و پرورش  

 عنـوان نهـاد را نزديـك يـا          از ديدگاه خـود،   اساس اهميت اين نهادها       بر  تا خواسته شد 
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اهميـت  تا،  روسـ  نزد اهالی  ،۱ در نمودار    ،براي مثال . شده قرار دهند   رسم ةدورتر از داير  

سازمان آب، سـازمان    اهميت  باني بيشتر و       و جنگل  ، منابع طبيعي  ، مخابرات ، امداد ةكميت

 فنتوان از اجراي اين       هايي كه مي    تحليل. بوده است  و استانداري كمتر     ،ميراث فرهنگي 

 :شرح زير است داد، بهرائها

ـ  تـر      سال و افراد پايين    ۶۰دليل پوشش مناسب افراد باالي      به  -۱  ةكميتـ ن سـن در     از اي

، پذير در روسـتاي ُاوان       در بهبود معيشت خانوارهاي آسيب      آن نقش مهم نيز  امداد و   

 شود؛ می مناسب ارزيابي یعنوان نهادي مهم با عملكرد بهکميتة امداد
 عملكردهايبرخی  دليل   اما به  هسازمان محيط زيست نسبتًا مهم ارزيابي شد       هرچند،   -۲

 بـا عملكـرد     نهـادی عنوان   به  است، اشتهد نامطلوب   یاثر  كه بر معيشت خانوارها    آن

 اندكردند، عبارت   هايي كه اهالي نامطلوب تفسير مي        سياست .شودمیضعيف ارزيابي   

 ممنوعيت شكار حيوانات وحشي كه سبب افزايش تعداد گرازها شده و زراعـت              :از

ز در وسـا  ممنوعيت سـاخت  ؛و باغات خانوارها را مورد تهديد جدي قرار داده است         

 در ايـن    انـد وانـسته  برخي از خانوارهـا نت     بر اساس آن،   متري درياچه كه     ۲۵۰حريم  

 اهـالي ايـن ممنوعيـت را از    ، ونـد بپردازها براي فرزندانشان به احداث مسكن         زمين

رعايـت الگـوي سـاخت و       و   ؛كردنـد    سازمان حفاظت محيط زيست تلقي مي      ةناحي

انوارها تنگناهايي را ايجاد كرده اسـت        كه اين مسئله نيز براي احداث مسكن خ        ،ساز

 دسـتوري از جهـاد كـشاورزي اسـتان          ،وسـازهاي بنيـاد مـسكن     با توجه به ساخت   (

خـارج از   در    مربـع   متر ۳۰ بيش از    وسازدستری مبنی بر ممنوعيت گسترش ساخت     

وسـازی  موجب آن، برای هـر گونـه سـاخت        که به  صادر شده حريم مسكوني روستا    

 و در صـورت عـدم رعايـت آن،         الزم اسـت   تغيير كـاربري     زمجو بيش از اين ميزان   

توانـد خـارج از       كسي نمـي  ديگر   ،اساس اين دستور    بر .خواهد داشت پيگرد قانوني   

 ؛ )حريم روستا ساختمان بسازد
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قـه  ط سـال در من دهمدت بيش از  بهه يک سازمان غيردولتی   است ك  يادآوری الزم به    -۳

مـدت دو    مشاور استانداري به   مقامران در    شركت آ   است اما  كار پژوهشي انجام داده   

 ؛ سال است كه فعاليت دارد
دليـل عـدم    امـا بـه   اسـت    ه براي روستا مهم ارزيابي شـد       نيز  بهداشت ةخانهرچند،    -۴

 شود؛ میاستفاده از ظرفيت كامل، عملكرد آن ضعيف ارزيابي 
ـ  ، پس از نهادهايي چـون آمـوزش و پـرورش          لحاظ اهميت  نيز به   بنياد مسكن  -۵ ك  بان

دليل وجـود    عملكرد آن به   ،گيرد اما از نظر اهالي       محيط زيست قرار مي     و كشاورزي،

 شده است؛ زدگان نسبتًا ضعيف ارزيابي  وساز براي زلزلهاختالس در فعاليت ساخت
دليل ايجاد خدمات زيربنايي بـراي روسـتا        نيز به ) طرح هادي ( طرح بهسازي روستا     -۶

هـاي آنهـا در       سارت به خانوارهايي كه خانه    داراي اهميت است اما عدم پرداخت خ      

 و عملكرد آن متوسط ارزيـابي       هگيرد، مورد انتقاد اهالي واقع شد       مسير طرح قرار مي   

 ،اسـتانداري و  برخي از نهادها نيز چون سـازمان آب، ميـراث فرهنگـي،             . ه است شد

 ياني روسـتا  نـزد  از اهميـت بـسيار كمـي         ،دليل منفعل بودن در ارتبـاط بـا روسـتا          به

 ؛ ونداهبرخوردار شد
مهندسـين مـشاور    «روستا از اهداف و فعاليـت       اسالمی   شوراي   ی عدم اطالع اعضا   -۷

 تـصميمات   سازوکارن مردم هستند، از نحوه و       ا شورا كه از منتخب    ی اين اعضا؛  »آران

 . ندارندشده اطالع دقيقي اتخاذ
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  تحليل نهادها در روستا-۱نمودار 
 

 وانكالت در روستاي ُاترين مش تحليل عمده

خواهند  تصور بر اين بود که زنان روستايي تنها به مشکالت شخصي خود              ،در نگاه اول  

تـرين   به عمده آنان  هايي که درگرفت،     گري و بحث  ل تسهي ة ولي طي يک جلس    پرداخت؛

 بـر . مشکالت روستا اشاره کردند و آنها را مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قـرار دادنـد                

 : استزيرشرح  ديدگاه زنان به ترين مشکالت روستا از عمده، ۱لاساس جدو

 بنـابراين،   ،ها كشاورزي اسـت     ترين فعاليت   با توجه به اينكه در روستاي اوان، عمده        -۱

  ؛شود ترين مشكالت نيز به كشاورزي مربوط مي مهم

تواند يك فرصت باشد، اما از نظـر گروهـي از اهـالي در                كه گردشگري مي    در حالي  -۲

عنوان يك تهديد مطرح است، كه در اولويـت دوم قـرار گرفتـه                اضر عمًال به  حال ح 

  ؛است

 

 روستاي ُاوان

ت
برا
خا
م

 
منابع طبيعي 
 و جنگلباني

كميته 
 امداد

مركز خدمات 
 ورزيكشا

 آموزش و پرورش

 خانه بهداشت

 زيست محيط

 آران مشاوران

 كشاورزي بانك

 هاي  طرح
 بهسازي

بنياد 
 مسكن

 تعاوني 
 روستايي

سازمان 
 آب

ميراث 
 فرهنگي

 

توزيع  استانداري
 نفت



 رحيميمقصودي، عباس             منيژه                                                             ۱۱۰
 

توانـد     روستايي در رديف سومين مشكل اهـالي اسـت كـه مـي             ةكمبود درآمد جامع   -۳

  ؛ناشي از مشكالت كشاورزي باشد
  ؛ وباشد ترين مشكالت مي بيكاري جوانان نيز در شمار مهم -۴
 . ساير مشكالت -۵

 مشکالت کشاورزي
 در  .اسـت  بحث پيرامـون مـشکالت بخـش کـشاورزي           ،يتديگر از مباحث مشارک   يکي  

كـه    طوري   به ،باشد   گرازها مي  ة حمل ةترين مشكل مسئل    عمده ،بخش مشكالت كشاورزي  

مـشكل بعـد در بخـش       . شـدت كـاهش داده اسـت      بازدهي و درآمـد كـشاورزان را بـه        

 پـايين    و  شـخم  ة هزينـ  هاي گياهي و باغي، باال بودن       سرمازدگي، آفت  ة مسئل ،كشاورزي

تـرين قيمـت   هـا بـا نـازل     كـه توسـط واسـطه     اسـت   بودن قيمت محصوالت كشاورزي     

 . شود خريداري مي

 مـوارد    شـامل ايـن    ا جهت حل مشكالت كشاورزي از ديدگاه گروه هدف        هپيشنهاد

فـروش محـصول بـا تـشكيل تعـاوني، در اختيـار گذاشـتن                جلوگيري از پيش   :باشد  مي

اختيار گذاشتن كـود و      درو  ه صنايع دستي براي دختران و زنان،        تراكتور، تأسيس كارگا  

 . بذر ارزان از طرف مركز خدمات كشاورزي

 مشكالت اهالي روستا
 »تحليلگـري  «در اين بخش از تحقيق، پس از آنکه زنان روستايي جداول متعددي را بـا              

ه نها خواسـت   مشکالت در روستا نيز نظر دادند، از آ        ة در بار  ، و سپس  كردندخود مکتوب   

تـرين     از عمـده   فهرسـتي ابتـدا   . ترين مشکالت در روستاي خود بپردازند        تا به عمده   شد

 هـر يـک از مـشکالت        ةبـار   در يک بحـث گروهـي در       ، آنها  سپس ؛مشکالت تهيه شد  

 ةآنها اذعان داشتند که مشكالت مربوط به گردشگري در ارتبـاط بـا كليـ              . شركت كردند 

 تهديد امنيت اجتماعي جامعـه      اين مشكالت عبارت از   ين  تر عمده. باشد  اهالي روستا مي  

 آميز در مالء عـام     محلي از طريق عدم رعايت مسائل اخالقي و بروز رفتارهاي خشونت          
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بـود  هاي مسئول ايجاد شده        كه توسط سازمان   اشاره كردند  به مشكالتي    ، آنها  سپس بود؛

 مديريت منسجم جهت    ايجاد يك : كردند موارد زير را مطرح      ، حل اين مشكالت   و برای 

تواند در اين مديريت نقـش عمـده و مهمـي داشـته                شوراي روستا مي   ؛ گردشگري ةادار

 تشكيل تعاوني بـراي     ، رفع مشكل كمبود درآمد    براي آنها   ياهترين پيشنهاد    از مهم  .باشد

 پيشنهاد ايجاد يک تعـاوني از       ؛ويژه لوبيا به گردشگران بود      فروش محصوالت توليدي به   

به دنبـال    ايجاد اشتغال بحث مفصلي رالحاظ به که بود   يي زنان روستا  هایهادجمله پيشن 

زنان روستايي به برخي از مشکالت عمده کشاورزي اشاره کردند و جهت رفـع              . داشت

گفتند بـا تـشكيل تعـاوني         هاي جالب رسيدند، از جمله آنکه مي        حل راهرشته  آن به يک    

آنها به کمبودهايي نظير تراکتور، کـود  . دفروش محصوالت جلوگيري کر  توان از پيش    مي

بنـابراين، پيـشنهاد تـشکيل    . حل را در تشکيل تعاوني دانـستند     ه را ، و و بذر اشاره کردند   

اي متعـددي  هـ  بـه ايـده  زنان هر يک از    در آن،  تعاوني باعث ايجاد جّو ُپرشوري شد که      

 . تگرف نظر مي هايي را براي خود و ديگران در کرد و فعاليت اشاره مي

در . پس از آن، بحث به سمت مشکل اصلي جوانان روستا يعني بيکاري کشيده شـد              

 مـشکل  ، يعنـي ؛آورد  که بيکاري به وجود مـي    اشاره شد  ترين مشکلي    عمده به ،اين ميان 

هـاي صـنايع دسـتي بـراي      يکي از زنان پيشنهاد تأسـيس كارگـاه       . اعتياد در ميان جوانان   

 متعـددي بـراي آن در       يهـا   مفصلي دنبال شد و برنامه    دختران و زنان را داد که با بحث         

 . بودنظير  هاي گروهي بي شور و شوق زنان در اين نشست. ه شدنظر گرفت
 از جملـه نبـودن      ، زنان به برخي ديگر از مشکالت اشاره کردنـد         ، اين بحث  ةدر ادام 

 بعـضي   در» جهيزيـه  «ةهـاي قبـل و مـشکل تهيـ          دبيرستان در روستا، خشكـسالي سـال      

ــاخانو ــسئل. اره ــشکالت ديگــر م ــراي ســاختمان»وام« ةاز م ــود  ب ــه،. ســازي ب  در ادام

تـري   صـورت مفـصل    ايجاد اشتغال بهمنظور  ايجاد کارگاه و تعاوني به     مانندي  ياهپيشنهاد

 . قرار گرفت تجزيه و تحليل مورد ،طرح شد و در يک جدول جداگانه
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  از ديدگاه زنان مشكالت  روستا-۱جدول 

 ساير مشكالت مشكالت گردشگري  درآمدكمبود بيكاري

ها و دختران  خانم
 جوان بيكارند

از اول بهار تا پاييز 
كشيم اما  زحمت مي

 درآمد زيادي نداريم

تهديد امنيت اجتماعي 
  محليةجامع

 در روستا
 نيست» دبيرستان«

داري  زنان جز خانه
 كار ديگري ندارند

 براي گذراندن
 زندگي مشكل

 داريم

ائل اخالقي عدم رعايت مس
و بروز رفتارهاي 

 آميز در مالء عام خشونت

مشكل بهسازي و 
تعدادي از » تخريب«

 هاي اهالي خانه
هاي روستا  جوان

 هاي زمستان   بيكارند
 سخت

 اعتياد در ميان
هاي  خشكسالي در سال   جوانان وجود دارد

 قبل

   
 بعضي خانوارها

» جهيزيه «ةبراي تهي
 دارند مشكل

براي » موا«مشكل    
 سازي ساختمان

 

  پيشنهادهای حل مشکالت-۲جدول 

 پيشنهادهای حل مشکالت کشاورزی
 پذير است فروش محصوالت با تشکيل تعاونی امکانجلوگيری از پيش •
 باال بردن قيمت فروش محصوالت  •
 ) های کشاورزیبرای کم کردن هزينه(در اختيار گذاشتن تراکتور  •
  ارزاندر اختيار گذاشتن کود و بذر •

 پيشنهادهای حل مشکالت گردشگری
 ايجاد يک مديريت منسجم برای ادارة گردشگری  •
 تشکيل تعاونی برای فروش محصوالت توليدی به گردشگران  •
 حضور شورای روستا در مديريت گردشگری  •

 پيشنهاد برای حل مشکل بيکاری دختران و زنان

 دستي هاي صنايع تأسيس كارگاه •
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 ؟انجام دهدا بايد هايي ر تعاوني چه فعاليت

 محلـي بـه تـشكيل تعـاوني         ة جامع ، حل مشكالت كشاورزي   زمينةبا توجه به اينكه در      

 تعاوني و اينكـه چـه       ة مسئل ،تر اشاره كرده بود    براي فروش محصوالت با قيمت عادالنه     

در يك   هاي اساسي وجود دارد،      سؤال کدامفعاليتي را بايد انجام دهد و براي تشكيل آن          

 فعاليـت تعـاوني   نخست اولويت :، از طريق مباحث زير مطرح شد       گروهي با زنان   بحث

ويژه لوبيا و حبوبـات       ، فروش محصوالت به   ستاز نظر زنان كه برآمده از مشكالت آنها       

 ذکـر   نخستهاي    از جمله اولويت  اين موارد   .  مناسب و بدون واسطه است     هایبا قيمت 

 و فـروش انـواع محـصوالت بـه          ، گـردو  بندي لوبيـا و فـروش آن، فـروش         بسته: شدند

 و  ،اندازي نانوايي و قصابي      كاالهاي مصرفي و امكان خريد نسيه، راه       ة عرض ؛گردشگران

 بـا قيمـت مناسـب در اولويـت بعـدي            وجود ندارد،  كه در روستا     ای مواد غذايي  ةعرض

ي را  هاي سوم اين است که فعاليت تعاون         از جمله اولويت   ؛هاي تعاوني قرار دارد     فعاليت

بـافي و توليـد    بافي، پارچه  ايجاد امكانات توليدي از جمله قالي    ؛ و مردم محلي اداره كنند   

  بـرای ييهـا  اولويـت جملـه   ايجاد اشتغال براي جوانان و ايجاد كارگـاه از  ؛لبنيات سنتي 

تـر    عنوان هدفي دوردسـت      به ، و امكانات  هفعاليت تعاوني است كه به دليل نياز به سرماي        

 .هارم قرار گرفته استدر اولويت چ

 هاي کليدي براي تشكيل تعاوني سؤال
  تـا ايجـاد انگيـزه و        شـد هـاي کليـدي مطـرح          سـؤال  رشـته براي تشكيل تعاوني يـک      

 شـرايط  در مـورد  هـاي ديگـر بتواننـد عميقـًا       و آنها نيز خود با طرح سـؤال       كندواکنش  

 خـود   بـود كـه   قـصد آن     ،از ايـن طريـق    . بپردازنـد  بحـث و گفتگـو        بـه  ايجاد تعـاوني  

 اصلي پيرامون ايـن مبحـث بـود كـه           ةمسئل.  به شرايط ايجاد تعاوني برسند     »تحليلگران«

در ايـن   .  ساكن در روستا را از منافع تعاوني منتفع سـاخت          ي اعضا  توان همة   چگونه مي 

 چند سؤال کليدي    ،پس از آن  .  مطرح شد  »تحليلگران«هاي جالبي از طرف       حل   راه ،مورد

 .طرح شد
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 هايي را بايد انجام دهد تعاوني چه فعاليت -۳جدول 

 اولويت چهارم اولويت سوم اولويت دوم اولويت اول

فروش محصوالت 
روستا به قيمت 

 )واسطه بي( مناسب

 محصوالت ةرفتع
مصرفي اهالي و امكان 

 خريد نسيه

فراهم كردن امكانات 
 توليدي

 ايجاد اشتغال براي
 جوانان

 فروش محصوالت
 لوبيا و حبوبات

 مواد غذايي كه ةعرض
 وجود ندارد،در روستا 

 قيمت مناسب با

 بافي ايجاد امكان قالي
 )براي زنان(

 وكارهاييايجاد اشتغال 
 واسطة آن بتوانبهكه 

 كسب كردتجربه 

 بندي لوبيا و بسته
 فروش آن

اندازي نانوايي و  راه
 فروشي و ميوه قصابي

 بافي امكانات پارچه
 )براي زنان(

در ايجاد كارگاه 
 روستا

  توليد لبنيات سنتي  فروش گردو

فروش محصوالت به 
 گردشگران

 
فعاليت تعاوني را 

 اداره كنند مردم محلي
 

 تواننــد عــضو   افــراد روســتا مــيةآيــا همــ«: هــا عبــارت بودنــد از برخــي از ســؤال

آيـا  « ،»توانـد يـك تعـاوني داشـته باشـد؟           تعاوني شوند؟ آيا هر روستا براي خودش مي       

 ،»اي داشته باشند؟   تعاوني جداگانه بايد  توانند در تعاوني عضو باشند و يا           نيز مي  هاخانم

ايي كه توانايي پرداخت حـق عـضويت را ندارنـد، تـسهيالت             هخانوادهآيا بايد برای    «و  

 ةهـاي مناسـبي از طـرف جامعـ          براي اين سؤاالت پاسـخ     .»نظر گرفته شود؟   اي در  ويژه

 . محلي ارائه شد

تواننـد عـضو تعـاوني         افراد روستا مـي    ةآيا هم «ين سؤال كه    د پاسخ ب   در ،براي مثال 

ين نتيجه رسيدند كه اگر از هر خانواده يك نفـر عـضو      د برخي از افراد محلي ب     ،»شوند؟

 و براي كساني كـه  ؛شود تر ميان خانوارها توزيع مي عادالنهصورت به منافع  ،تعاوني شود 

 اي در نظـر گرفتـه شـد، مـثًال            هيالت ويـژه  توانايي پرداخت حق عضويت را ندارند، تس      

ابتدا از آنها حق عضويت گرفته نشود اما بابت اين حق عضويت از سود احتمـالي آنهـا                  

 . شودكسر 
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 مدت و عملي از سوي خانوارهاي روستايي هاي كوتاه  برنامهةارائ

 هچـ  براي مديريت اطـراف دريا     يمدت عملي و كوتاه   ة برنام چه «ين سؤال كه  ددر پاسخ ب  

توانـد شـروعي بـراي         را ارائـه دادنـد كـه مـي         يياه، گروه هدف پيـشنهاد    »وجود دارد؟ 

. هـاي مـشاركتي باشـد    هاي جنبي و تشكيل تعاوني در آينده و نيز تمرين فعاليت       فعاليت

ويژگي . چرخيد مي حل مشكالت مربوط به گردشگران    حول محور ا اغلب   هاين پيشنهاد 

 روسـتايي   ة اندك و اتكاي آن بـه مـشكالت جامعـ          ةا در عملي بودن، هزين    هاين پيشنهاد 

 خـدماتي از    ة و ارائ   ار در اطراف درياچه    ايجاد چادرهاي سيّ   ،اهترين پيشنهاد   از مهم . بود

هـاي هفتگـي از طـرف          و تشكيل نشـست    ،قبيل هيزم، نان، ماست و شير به گردشگران       

 . بودمردم 

 ةبـر ايـن بـود تـا کليـ         آوري کل اطالعات طي اقامت چند روزه، قـرار           پس از جمع  

جلـسة مزبـور    . اين جلسه ُپرشورتر از ساير جلسات بود      . اطالعات را به آنها نشان دهيم     

آنهـا   همگـي    ا حـضور   مانند يک نشست گروهي و يا يک مهماني ب         زنان روستايي براي  

جلسات پاياني  . يابندنظرات ديگري نيز دست      به نقطه خواستند  می ، اين جلسه  در بود؛ و 

 ي تحقيقـ  ی طرحـ  ،از اطالعات به دست آمده    . بوده است نظير   ر نوع خود بي   اين روش د  

 . اي آنها بوده که کامًال منطبق با ايدهشدطراحي 
 

 مدت و عملي كوتاهة برنامهئ ارا-۴جدول 

  خدمات به گردشگرانة مردم براي ارائهايپيشنهاد

 )صورت سيار تعاوني به(اطراف درياچه چادر زده شود  •

 ها توسط تعاوني تعيين شودمتصدي چادر •

 )از قبيل هيزم، نان، ماست و شير( به گردشگران خدمات ارائه شود •

 ها مشخص شود  از طرف مردم برنامه،هاي هفتگي در نشست •

  باشدانه خدمات به گردشگران داوطلبةتا زماني كه تعاوني تشكيل شود، ارائ •
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 گيري  نتيجه

 به ما نشان داد که روسـتاييان،        »ارکتي روستايي ارزيابي مش «اين پژوهش ميداني با روش      

هـاي  »رسـان   اطـالع «عنـوان     ميان اقشار به حاشيه رانده شـده بـه          از ،زنان و مردان روستا   

وقتي صـحبت از حـضور زنـان در         . کليدي، اطالعات بسيار زيادي از محيط خود دارند       

مـشارکت در مـسائل     دليل عدم   آمد، برخالف اين ايده که زنان به        اين تحقيق به ميان مي    

 یبراي اطالعات بايد به مـردان روسـتا، اعـضا          مسائل اطالعي ندارند و   اين  اقتصادي از   

اسـاس    مردان معتمد محل کسب مراجعه کرد، نتـايج ايـن مطالعـه بـر            و شوراي روستا، 

هـاي زن در روسـتا،        »رسـان   اطـالع « به کمـک      كه هاي ارزيابي مشارکتي نشان داد      روش

 بـه ميـزان     ، و سـپس   كـرد نهادهاي مختلف در ارتباط با روستا تهيه         از   فهرستيتوان    مي

با توجه به اينكـه     . فترضايت از عملكرد اين نهادها و ميزان كاركرد مؤثر آنها وقوف يا           

بـه برخـي از     » ُاوانـي «هـا كـشاورزي اسـت، زنـان           ترين فعاليت   وان، عمده در روستاي اُ  

داشـتند کـه      من، آنهـا اظهـار مـي      در ضـ  .  اشـاره کردنـد    اين روسـتا  ترين مشكالت     مهم

  را كـه از     روسـتايي  ة و هـم امنيـت جامعـ       كنـد تواند هم ايجـاد اشـتغال         گردشگري مي 

 جالـب کـه از جانـب        هاييکي از پيشنهاد  . برخوردار است، تهديد كند   ساختاري سنتي   

هـايي را   نوع تعاوني و اينكه چـه فعاليـت      . ، تشکيل تعاوني روستايي بود    شدزنان مطرح   

هـاي     چه شرايط اساسـي وجـود دارد، محـور بحـث           ،ام دهد و براي تشكيل آن     بايد انج 

 و بـراي هـر يـک از         نـد بنـدي کرد   هاي تعاوني را اولويت     زنان نوع فعاليت  . گروهي بود 

مدت  اي عملي و كوتاه     برنامه ةيکي از نتايج اين مطالعه ارائ     . ي داشتند ياه پيشنهاد ،مراحل

 موجـب    بهكه  ي را ارائه دادند     ياه هدف پيشنهاد  گروه. براي مديريت اطراف درياچه بود    

 هاي مشاركتي   تشكيل تعاوني در آينده و نيز تمرين جهت فعاليت         ،هاي جنبي    فعاليت آن،

 حل مسائل، مشكالت و پاسخ به       ةا اغلب بر پاي   هاين پيشنهاد . در دستور كار قرار گرفت    

 .  بود استوار محليةهاي جامع نياز

 محلـي بـا تأكيـد بـر     ةين تحقيق، تمرين توانمندسازي جامعترين نتايج ا  مهم يکي از 

 بدين صورت کـه آنهـا       ،حضور اقشار منزوي، مردان و زنان در تمامي مراحل پروژه بود          
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 ،بـا مـا همـراه بودنـد    ) اهحـل و پيـشنهاد    راهةارائ(تا انتها ) اتی طرح تحقيق  ةتهي(از ابتدا   

  . همکاري و مشارکت بودندةماد و آ،دانستند  خود ميشده را از آِن طراحيةبرنام
تي است کـه در فرآينـد       ذاي کوتاه به هيجان و ل       اشاره ، در اين قسمت   اتآخرين نک 

اين هيجان ناشي از کشف     ؛  آيد  دست مي    به »ارزيابي مشارکتي روستايي  «تحقيق با روش    
هـاي     ديگـر مربـوط بـه راه        نکتـة   و ؛کنـيم   کشف مي  ايي است که آنها را تدريجاً     هپديده
 سـنگالخ   يها  را طي خواهيم کرد و آن راه      ها  اي است که ما خود براي اولين بار آن         تهنرف

قابل عبور با سهولت کامل ولي فاقد هرگونـه کـشف و            که  کنيم    ي تبديل مي  يها  را به راه  
 همـواره بخـشی از    توانـد      آيـا هيجـان و سرخوشـي مـي         .انـد  بوده هيجاني براي ديگران  

تـوان يـک امـر عمـومي          د؟ آيا هيجان اکتـشاف را مـي        باش »ارزيابي مشارکتي روستايي  «
بـه  تکرارپـذير     ويژگـي مطمـئن و      نـوعي  دانست که در يک عمل درست نهفته است و        

ارزيابي مشارکتي  « آيا فرآيند    ،پس.  جديد است  ،اي  هر موقعيت و تجربه    آيد؟  حساب مي 
انـسان    بـرای  جـا ايـن قابليـت را داشـته باشـد کـه              همـه   و تواند هميـشه     مي »روستايي
کارهـايي  شـود   می داديم نشان   ؛ و د؟باش بخش، پرهيجان و الهام   انگيز، تعجب آور حيرت

کـرديم از     دست کساني صورت گيرد که فکـر مـي          کرد، به   ما هم خطور نمي    ةکه به مخيل  
 . (Chambers, 2003)  استخارجآنها ة عهد

 ها يادداشت
1. Participatory Rural Appraisal (PRA)  
2. empowerment 
3. analyst 
4. facilitator 
5. trust-building 
6. ice-breaking 
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