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 ها، تجربيات و پيشنهادها رهيافت: تحقيقات مشاركتي 

*محمدباقر كمالي

                                                 
  دكتراي آموزش بزرگساالن براي توسعه روستايي ∗

  
 چكيده 

در .  نمـود فـراهم  توسـط خودشـان را       آنهـا توسعه داد بلكه بايد زمينه توسعه       توان    نميمردم را   
 توسعه عمودي به شدت زير سؤال       همچون» ـ برانگيخته  متخصص«هاي    هاي اخير پژوهش    سال

 به عبارت ديگر، به موازات نقـد . رفته و موضوع نقش مردم محلي در تحقيق تقويت شده است          
هاي توسعه باال ـ پاييني و متداول، تحقيقات مرسوم هم به نحـوي بـه چـالش كـشيده       رهيافت

در ايران با كمـي تـأخير در         مستثني نيست؛ هرچند اين موضوع        از اين قاعده    ايران هم  .اند  شده
 مـردم پـژوهش،   »بـراي «هـا    ديگر زمـان آن گذشـته اسـت كـه بيرونـي           . گيري است   حال شكل 

. با مردم و حتي توسط خود مردم انجام پذيرد        بايد  ها     بلكه اين فعاليت   كنند،ريزي و اجرا      برنامه
انـد، ولـي    ده بـو اي پژوهـشي و توسـعه  ي هـا  فعاليـت انجـام  البته تاكنون هم كشاورزان مشغول     

 .اند را به رسميت شناخته ها گونه فعاليت  اينكمتر »ها بيروني«
محـور   ،شود كه يكي از عوامل مهم توسعه روستايي، يعنـي پـژوهش             در اين مقاله سعي مي    

 بيـشتر   بحث تحقيقات متداول، سعي خواهد شد كه        دربارة نقدي گذرا    پس از . قرار گيرد  بحث
 همزمـان محقـق برحـسب     . هـاي مهـم آن دنبـال گـردد          هيافتدر زمينه تحقيقات مشاركتي و ر     

د كه موانع تحقيقات مشاركتي در ايران را مـورد          كن تجربيات پژوهشي مشاركتي خود تالش مي     
 .دشو ت مشاركتي  در ايران ارائه ميتحقيقا سپس پيشنهادهايي براي اصالح. مطالعه قرار دهد
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در زمينـه پـژوهش در        كـشاورزان  مند  نظام موضوع مشاركت در ايران   شايان توجه است كه     
هـاي    براي اصـالح فعاليـت   را طوالنييمراحل ابتدايي خود قرار دارد و بديهي است كه ما راه     

مردم، اول » با«محققان و كارگزاران توسعه روستايي قبل از پژوهش . رو داريم   پژوهشي در پيش  
فقيـت در امـر مـشاركت       همچنـين مو   .كننـد  آموزش و مشاركت را از خود شـروع           تمرين بايد

قالـب  اي نياز به سازماندهي مجدد دارد كه بايد در            هاي تحقيقاتي و توسعه     كشاورزان در پروژه  
 .افتد  يك شبه اتفاق نميفرآيند اين  البتهغيير فرهنگ سازماني شكل بگيرد كهت فرآيند

ــد واژه ــژوهش  /توســعه روســتايي / روســتاييمــشاركت /ي مــشاركتتحقيــق: اهــ كلي پ
 .توسعه كشاورزي/تيمشارك

∗ ∗ ∗ 

  مقدمه

 كـه   كردي  اين بهترين زمان ممكن براي زيستن است، زماني كه تقريبًا هرآنچه تصور مي            
 .)Valentine, in : Chambers, 1997:102(  استداني، غلط مي

اهميت توسعه كشاورزي و روستايي در توسعه ملـي ايـران بـر هـيچ كـس پوشـيده                   

وجـود   شـاهد    همچنـان در امـر توسـعه روسـتايي، مـا          هاي زيـاد       تالش به رغم . نيست

بـه نظـر   . رويه آنها به شهرها هستيم  مردم روستايي و مهاجرت بي برايمشكالت عديده 

 مفهـوم و    بنـدي روشـن دربـارة        جمـع  اندركاران به يك    رسد كه در ايران هنوز دست       مي

 هـا نتوانـسته   اليت برآيند فع ،به عبارت ديگر  . اند  دست نيافته هاي توسعه روستايي      فعاليت

ما هنوز شاهد تخريب منـابع      .  ما را به سوي توسعه پايدار روستايي رهنمون نمايد         است

رويه روستاها، بنا بـه        تخليه بي  ،طبيعي به خصوص آب و خاك هستيم و از طرف ديگر          

 ينظران توسعه روستايي و حتي شهر       صاحبپيش روي   اي مبهم را      داليل مختلف، آينده  

 . استقرار داده

هـاي    به ويژه در سال   . ها درمورد توسعه دائمًا در حال تغيير است         با اين حال، ديدگاه   

يكـي از   . ها بـا سـرعت دو چنـدان اتفـاق افتـاده اسـت               ها و نگرش     تغيير رهيافت  ،اخير

 بدين معنـي كـه پـژوهش        تغيير نقش پژوهش در توسعه بوده است،      ترين تغييرات،    مهم
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 توسـعه   نسبت بـه  اين تغيير نگرش نسبت به پژوهش، خود برخاسته از تغيير نگرش            

 نيز بديهي است كه پژوهش مرسوم       برودمرانه زير سؤال    آوقتي توسعه عمودي و     . است

شـود مـشاركت تنگاتنـگ      كه به طور فزاينده بيـان مـي        موضوعي. شود  به نقد كشيده مي   

 بايد بپذيريم كه  . گيرند  هاي توسعه قرار مي     مردمي است كه تحت تأثير پژوهش و برنامه       

 همراه بـا دانـش علمـي        آنهامردم هم دانش دارند و هم تجربه و بايد از دانش و تجربه              

 ).۴-۲: ۱۳۸۲رات و لويزوس، پ( ريزي توسعه بهره بيشتري برد براي برنامه

محور  ، يعني تحقيق  ،شود كه يكي از عوامل مهم توسعه روستايي         عي مي در اين مقاله س   

 تحقيقات سنتي و متداول سـعي خواهـد         دربارة نقدي گذرا    پس از . اصلي بحث قرار گيرد   

 از  بـسياري در كشور ما، ماننـد       . محدود گردد  )۱( تحقيق مشاركتي  بهشد كه بحث پژوهش     

  حـل مـشكالت علمـي و اجرايـي     بـراي  كشورهاي ديگر در حال توسعه، موضوع تحقيق      

 كـه مـا هنـوز       دليـل اسـت   اي برخوردار نبوده است و ايـن بـدان            تاكنون از جايگاه ارزنده   

 ارتبـاط   ،به سخن ديگر  . ايجاد كنيم برداران    ايم پل محكمي بين تحقيق، اجرا و بهره         نتوانسته

دولتـي و   هـاي غير    هاي اجرايـي و سـازمان       محكمي بين دانشگاه، مراكز تحقيقاتي، سازمان     

بـوده و   » تحقيق«تحقيقات عمدتًا براي    . وجود نداشته است  مردمي در امر توسعه روستايي      

 هـدف پـژوهش   .  بايگاني شـده اسـت     هاي دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي      در قفسه آن  نتايج  

خواهنـدكار    كـساني كـه مـي   . تا حل مـشكل مـردم  است ترفيع و ارتقاي پژوهشگر   عمومًا

 سـاالري   ديـوان كتي انجام دهند بـا مـشكالت عديـدة اداري و            تحقيقات كاربردي و مشار   

 شـود   نه تنها حمايت نمي   مستقيم و چه غيرمستقيم،      ، چه تحقيقات مشاركتي . مواجه هستند 

بـديهي  . شـود   اي با قوانين و مقررات دست و پاگير از انجام آن ممانعت مـي               بلكه تا اندازه  
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 روش تحقيق

ای اسنادی و بر مبنای تجربيات ميـداني و نتـايج سـه طـرح پـژوهش                  اين مقاله، مطالعه  

که توسـط نگارنـده و همکـاران در     ت  اس )۱۳۸۰و۱۳۷۸،۱۳۸۳کمالي  ( مشارکتيـ   عملي

هـای فريـدن از اسـتان اصـفهان و اردل از              در شهرستان  ۱۳۸۳ تا   ۱۳۷۷های   فاصلة سال 

نفر کـارگزار تـرويج      ۸ ، در اين سه طرح    . بختياری انجام شده است     و استان چهارمحال 

مـروج زن    ۲۲  کـارگزار تـرويج و     ۱۸ و    از استان اصـفهان    نفر مروج مرد روستايي    ۲۷و

در اين مقاله سعي شده اسـت   .اند مشارکت داشتهاز استان چهارمحال بختياری    تايي  روس

 بـا اسـتفاده از تجربيـات ميـداني، نتـايج            های تحقيقـات مـشارکتي در ايـران        چالش که

 بـر   ان و بـازنگری پژوهـشگر     ،تحقيقات مشارکتي فوق، مطالعـة اسـنادی منـابع مـرتبط          

 مؤثر بر انجـام تحقيقـات مـشارکتي مـورد     و عوامل تجربيات ميداني نقد و بررسي شود 

 ي ماهيت و نفـس خـود روش پـژوهش مـشارکت           بهالبته بعضي عوامل    . توجه قرار گيرد  

، فرهنگـي و  در شرايط اجتمـاعي  با به کارگيری اين روش نيز و مواردی شود  مربوط مي 

در امر توسـعة روسـتايي کـشور  و همچنـين سـاختارهای               های درگير  مديريتي سازمان 

 .استمرتبط اعي و اقتصادی مناطق روستايي کشور اجتم
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 مشاركت

نگـري    يني، بخشي يـ پا  الريزي با   يكي از موانع اصلي سد راه توسعه پايدار روستايي، برنامه         

گونـه    مشخـصة بـارز ايـن     . توجهي بـه توسـعه جـامع و يكپارچـه روسـتايي اسـت               و كم 

ان در امور مربوط بـه خودشـان   توجهي به مردم و مشاركت خود روستايي      ها كم   ريزي  برنامه

مطـرح  به عنوان عامالن و فاعالن اصلي توسعه روسـتايي  به جاي اينكه برداران    بهره. است

يچيـده   پ بـرة نظـام   نشـده و در چ    هاي منفعل فكر و خـدمات         كننده   تبديل به دريافت   شوند

هـاي خودجـوش و       ، حركـت  بـه عبـارت ديگـر     . انـد   گرفتـار آمـده   ديوانساالري و دولتي    

 به جاي   ، نايرره بنا به گفته  .  ناديده گرفته شده است     به انحاء مختلف   هاي عظيم آنها    ناييتوا

گيرنـده    خواهيم قيم و تصميم     مي اينكه كمك كنيم تا مردم خودشان، خود را توسعه بدهند         

 ).Nyerere, in : Carmen, 1993(آنها باشيم 

يي كـه هـدف آنهـا بهبـود         هاي توسعه روسـتا     ها و فعاليت    متأسفانه بسياري از برنامه   

زندگي روستاييان در كشورهاي در حال توسعه بوده است، بـه نتـايج مثبـت نينجاميـده                 

  بـه پـذيرش    درآمـد   كشاورزان خـرد و كـم      عدم تمايل    ،اين امر هاي    يكي از علت  . است

امـروزه كـم و بـيش ايـن مطلـب           . ها بـوده اسـت      هاي ارائه شده توسط بيروني      نوآوري

 ناآگـاهي و بيـسوادي كـشاورزان         صـرفاً  علت نپذيرفتن نـوآوري    است كه پذيرفته شده   

 .)۱۳۰: ۱۳۸۱ورنر، ( هاي پيشنهادي است نيست بلكه بيشتر نامناسب بودن نوآوري

واقعيت چـه كـساني     «بحث اساسي در زمينه توسعه روستايي يك مرحله از موضوع           

اني واقعيـت   چه كس « عنوان   تحتفراتر رفته و به موضوع جديدتري       » آيد  به حساب مي  

ها درمورد توسـعه دائمـًا    نگرش). Estrella et al .(2000 , رسيده است» زنند رقم ميرا 

» شدن«و  » بودن بيشتر «بحث  نيست،  مطرح  » داشتن بيشتر «بحث  . دستخوش تغيير است  

 موضـوع اينجاسـت كـه    .مطـرح اسـت    دارنـد فرآينـد و اينكه مردم چه نقـشي در ايـن     

هـا را     آيـا اولويـت   . گردد   توسط چه كساني مشخص مي     هاي پژوهشي و توسعه     اولويت

 آيـا متخصـصان در      ؟هـا و يـا تلفيقـي از هـر دو            كنند يا بيروني    مردم محل مشخص مي   
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هـاي مـرتبط را        زمينـه   سـاير  عه زمينه تغييـر در    بديهي است كه تغيير در مفاهيم توس      

در بطن اين توسـعه جـايگزين يـا نـوين، عـدم تمركـز، مـشاركت،                 . فراهم آورده است  

 ديگر بحث كـارگزار توسـعه و        ،در رهيافت جديد  . توانمندي و خوداتكايي مستتر است    

ند مردم به عنوان فاعل و سازنده زندگي خود مطرح هـست          . كارپذير توسعه مطرح نيست   

 مشاركتي، بحـث كنتـرل و       فرآينددر اين   .  و تفكر ديگران   گيري  تصميممورد   موضوع   نه

 كـارگزار و    هـم  فرآينداين  . مالكيت جمعي بر تصميمات و سرنوشت مردم مدنظر است        

سخن به ميـان     مشاركت   ند از توان   نمي مبلغان ديگر. شود   مي  را شامل   كارپذير توسعه  هم

 تمـرين و يـادگيري      فرآينـد همـه الزم اسـت در ايـن         . ند خود به آن عمل نكن     اما آورند

 .شركت كنند

 درك و كنترل نسبت      بايد  اينكه شخص   يعني بحث مشاركت، فراگرد توانمندي است    

 دائمـي   چرخـه  در يـك     فرآينداين  . به نيروهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي پيدا نمايد       

كننـدگان در   تگيـرد كـه همـه شـرك     صورت جمعي شكل مـي ه عمل ـ تحقيق ـ عمل ب  

شوندو بر عوامل و نيروهاي بازدارندة توسعه خود غلبـه            به تدريج توانمند مي   آن  فراگرد  

 در توسعه مطـرح نيـست       يدر اينجا مشاركت ديگر به عنوان وسيله يا عنصر        . نمايند  مي

 .بلكه خود هدف است

سـر    يـك  كه در طيفي.در نظر گرفت  مشاركت و انواع آن       طيف وسيعي را براي    توان  مي

مشاركت به عنـوان  و در سر ديگر آن سيدن به هدف ر اي براي  آن مشاركت به عنوان وسيله    

، كنـد   پيدا مي  كمك فيزيكي و يا مالي       جنبهها    گاهي مشاركت در طرح   .  قرار دارد  يك هدف 

 مـشاركت  فرآيندآنچه در . پندارند در صورتي كه بعضي برعكس آن را مترادف با توسعه مي 

  بديهي است  ؛»برانگيختهـ   ديگر «نهاست  » برانگيخته ـ خود«هاي     طرح  در دخالتمهم است   

هـا در فـراهم آوردن نيـروي كـار داوطلبانـه بـراي                نفع  ذي» شركت « از  مشاركت واقعي  كه

 ،بـرعكس ). Carmen, 1993( اسـت  فراتـر ها   و توسط بيروني»ـ برانگيخته ديگر«هاي  طرح
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هـاي توسـعه      هـاي تحقيـق و فعاليـت         در زمينه  نگارندهحسب تجربه چندين ساله     بر

در بحث توسعه روستايي در ايران بيشتر به عنـوان       مشاركت  آيد كه     روستايي، به نظر مي   

خواهيم كـه      مي ؛ ما استمطرح بوده   ها     اهداف كارگزاري و بيروني     تحقق  براي اي  وسيله

 بـاب در .  متخصـصان دولتـي مـشاركت نماينـد    هاي از قبل تدوين شـده      مردم در پروژه  

مشاركت مردم محلي بيشتر بحث كمك مالي و نيـروي كـار مطـرح اسـت و كمتـر بـه                     

هـاي توسـعه      توانمندي و مشاركت فعـال مـردم در فراگـرد و مراحـل مختلـف پـروژه                

 و در بين    ،ايم تا تمرين و اجراي آن        تبليغ مشاركت كرده    غالباً ما. شود  ميروستايي توجه   

. شـود  ارگزاران و در ارتباط با مردم روستايي كمتر اعتقاد عملي به مشاركت ديـده مـي              ك

اول برداشـت خـود را از       ) محققـان، مروجـان و مجريـان      (هـا      است كه ما بيرونـي     الزم

 .كنيميم و اول تغيير را از خودمان شروع يمشاركت تصحيح و اصالح نما
 

 پژوهش مشاركتي

اي   فقـط تـا انـدازه     كننـد     مي» كشاورزي«و روستاييان   » قتحقي«اين عقيده كه دانشمندان     

شواهد بسياري  . كنند   بايد پذيرفت كه كشاورزان نيز پژوهش و تحقيق مي         ؛صحيح است 

مـشكل اساسـي ايـن      . گرند   كشاورزان خود محقق و تحليل     دهد   نشان مي  وجود دارد كه  

ل كـشاورزان در    اند كه چگونه از فكر و تحليـ          كه پژوهشگران آموزش كافي نديده     است

 ).۱۰۶: ۱۳۷۶مايندرتسما، (زمينه توسعه كشاورزي و توسعه روستايي استفاده نمايند 

 برداشت جامعه ما از اين دو مفهـوم          و معموًال ما تلقي خاصي از محقق و پژوهش داريم        

در اين برداشت سنتي، تحقيق يك كار علمي، انتزاعي، پيچيده . محدود به مفاهيم سنتي است

ست كه نتايج آن در نهايت بـه زبـان تخصـصي و بـه صـورت پيچيـده نگـارش                     و حجيم ا  



 محمدباقر كمالي ۲۲۴
 

 

ميزان مشاركت بيشتر كـشاورزان،     : پيام اصلي در طي ده سال گذشته بسيار ساده است           

 از نظـر  .)Okali et al., 1994:1( سـازد  تحقيق را در كشورهاي در حال توسعه كاراتر مـي 

هـاي اصـلي      اولويـت . اكثريت كشاورزان جهان، كشاورزي بيشتر وسيله اسـت تـا هـدف           

. »سعادت، سالمتي و اميد، به ويژه براي فرزندانـشان        «: ند از   ا   كشاورزي عبارت  خانوارهاي

هـاي فنـي بـراي افـزايش توليـد             كه متخصصان به مباحـث و اولويـت        اين در حالي است   

 البته بديهي   . نيز همين نظر را دارند      كه كشاورزان  كنند  مي تصور    و دهند  اهميت بيشتري مي  

هم مدنظر قـرار    را  چيزهاي ديگري   ز مهم است ولي آنها       ني است كه توليد براي كشاورزان    

كشاورزان زندگي را يك مجموعه بـه      . نمايند  دهند كه كارشناسان كمتر به آنها توجه مي         مي

مايندرتـسما،   (اسـت بينند كه توليد كشاورزي يكي از عناصـر آن مجموعـه              هم پيوسته مي  

۱۳۷۶ :۹۸-۹۷.( 

 بيـشتر دقـت     »مـدرن «و  » سـنتي «هايي مثل     واژه كارگيري   در به  آيد كه بايد    به نظر مي  

مانده، قديمي  آن را عقبآوريم و   سخن به ميان ميبه راحتي از كشاورزي سنتي  ما  . كنيم

هـاي مختلـف      كمتر بر اين بـاوريم كـه كـشاورزان در زمينـه           و  پنداريم،    و غيرعلمي مي  

ترديد  شمندان بي  دان علماين تصور كهنه و قديمي كه       «.  هستند داراي دانش بومي   زندگي

از نظـر مـا     . برتر از دانش كشاورزان است در چند سال گذشته كنار گذاشته شده اسـت             

 قبـل از    بخواهيمافتاده و ابتدايي نيست كه         عقب يكشاورزي سنتي ديگر يك نظام توليد     

: ۱۳۷۶مايندرتـسما،   (» كنـيم ، كشاورزي نوين را جايگزين آن       »پيشرفتي«نيل به هرگونه    

آورد درازمـدت تغييـر و نـوآوري مـداوم            يـك ره  » سنتي«اقع، كشاورزي   در و  ).۹۴-۹۳

و مـا حاصـل     است  اين تغيير و تحول از نسلي به نسل ديگر ادامه يافته            . روستايي است 

كشاورزي سنتي، ايستا نيـست و      «. پنداريم  مي» سنتي«بينيم و به اصطالح آن را         آن را مي  

دست بـه  » آزمون و خطا« خود از طريق     كشاورزان. سيمايي همانند صد سال پيش ندارد     
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 و تحقيق چيـست؟ آيـا رونـد          كيست بايد اين سؤال اساسي را مطرح كرد كه محقق        

اند يك فراگرد تغيير و تحقيـق         ليان متمادي دنبال نموده   تغييري كه كشاورزان در طي سا     

هاي توسعه اين حقيقت را كه روستاييان          از كارشناسان، محققان و سازمان     برخينيست؟  

هم در حال پژوهش هستند مورد تأييد قرار داده و به نحوي آنها را شركاي خود در امر                  

ها در ارتباط   وسيعي از سازمانيفطگرچه بين «البته  . اند  پژوهش و توسعه قلمداد نموده    

هـاي     وجود دارد، اما همزمان تفاوت     توافق  تحقيق فرآينددر   مشاركت كشاورزان    لزومبا  

، هدف   مشاركت نحوة موضوع محوري    بارهدر عمل در  چه به لحاظ فكري و چه        زيادي

 .)Okali  et al., 1994: 19-20(خورد  و محدودة آن  به چشم مي آن

 كـشاورزان در زمينـه پـژوهش در مراحـل           منـد   نظـام  ع مشاركت موضودر كشور ما    

ابتدايي خود قرار دارد و بديهي است كه در درك مفهوم مشاركت و به تبـع آن چگونـه                   

.  داريـم   در پـيش   مـشكالت زيـادي     مشاركت و كار با كـشاورزان      فرآيندعملياتي كردن   

زش و مـشاركت را از   توسعه روستايي اول بايد آمو   اندركار  دستهاي    محققان و سازمان  

 توسـعه روسـتايي در كـشور        بـا هـاي مـرتبط       كارشناسـان سـازمان   . كننـد خود شـروع    

 فرآينـد توان انتظار داشت كه بتواننـد          نمي بنابرايناند،    هاي كافي و الزم را نديده       آموزش

جـاي بـسي خوشـحالي اسـت كـه موضـوع            . تحقيق مشاركتي را به خوبي دنبال نمايند      

هـاي مـرتبط      يك مسئله و مشغله در ذهن كارشناسان و سـازمان         مشاركت كشاورزان به    

 در  ايـن بحـث   گيـري     تواند شروع مناسبي براي شـكل        است كه اين خود مي     تبديل شده 

هاي تحقيقات مشاركتي متنوعي، گرچـه        البته روش .  توسعه روستايي كشور باشد    فرآيند

 عناوينرخي از اين    ب. در كشور در حال انجام است     با عناوين مختلف    در سطح محدود،    

مـشاركتي   پـژوهش  )۳(،كـشاورزي  هـاي  نظـام   پژوهش)۲(،پژوهش در مزرعه: زاند ا عبارت

 )۷(، مدرسه در مزرعه   )۶(،هاي توسعه   پژوهش )۵(،ها  فناوريتوسعه مشاركتي    )۴(،كشاورزان

. )۱۰( و پژوهش عملي مـشاركتي     )۹( ارزيابي مشاركتي روستايي   )۸(،ارزيابي سريع روستايي  
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به لحاظ نظري و را در ارتباط با مشاركت روستاييان هاي تحقيقات مشاركتي  رهيافت

طيفـي كـه در ابتـداي آن كـشاورز و           . توان روي يك طيف وسـيع قـرار داد           مي ييجراا

 كـشاورز    و در انتهاي آن    ها   اهداف بيروني   تحقق اي است براي    مشاركت او صرفًا وسيله   

از نظـر    اين طيف را     ، گسترة از طرف ديگر  . شود   شمرده مي  و مشاركت او هدف تحقيق    

ورزي سر طيف افزايش توليدات كشا يكامتداد داد؛ » توسعه«تا » توليد«توان از  ميهدف  

در ادامه چنـد    . قرار دارد ي كشاورز و جامعه محلي      سازو سر ديگر آن توسعه و توانمند      

 .گيرد رهيافت مهم به صورت اجمالي مورد بحث و بررسي قرار مي
 

 پژوهش در مزرعه

هاي كشاورزي، پژوهش مشاركتي      هايي مانند پژوهش نظام     پژوهش در مزرعه با رهيافت    

هـا، پـژوهش توسـعه، پـژوهش عملـي مـشاركتي              وريفنـا كشاورزان، توسعة مشاركتي    

ها بـه طـور عملـي          و از اين رهيافت    است مباني مشترك    دارايو نظاير اينها    ) نگر  عمل(

افـزايش مـشاركت    «: ها يك هـدف مـشترك دارنـد           كليه اين رهيافت  . نمايد  استفاده مي 

هـاي    وههـا توسـط گـر       البته اين رهيافـت   . »هاي كشاورزي   كشاورزان در توسعة نوآوري   

 دارنـد   بـا يكـديگر تفـاوت   اند و تـا حـدي     هاي مختلف شكل گرفته     مختلف و در زمان   

 ).۱-۲: ۱۳۸۱ورنر، (

كـس بهتـر از خـود     رهيافت پژوهش در مزرعه بر اين پايـه اسـتوار اسـت كـه هـيچ             

تواننـد منـابع،      آنها بهتـر از هـركس ديگـري مـي         .  نيازهاي آنان آگاه نيست    ازروستاييان  
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مــشاركت كــشاورزان در تنظــيم : نــد از ا عناصــر مهــم پــژوهش در مزرعــه عبــارت

هـا توسـط       و ارزيابي گزينه   ،ها، انجام آزمايش در مزرعه توسط خود كشاورزان         پژوهش

 :بدين قرار استهاي در مزرعه  اصول مهم پژوهش.  كشاورزان و پژوهشگران

 .در اولويت است كشاورزان و شرايط آنان درك •

 .واكنش كشاورزان معيار اصلي ارزشيابي است •

 .شود موفقيت يك نوآوري بر اساس پذيرش آن سنجيده مي •

 .شود نگر اعمال مي ديدگاهي نظام •

 .دارداي تدريجي  رويه  پژوهش •

  .اين نوع پژوهش است هاي ايستگاهي مكمل پژوهش •

 ).۱۷-۱۸: ۱۳۸۱ورنر،  (دارندمروجان از همان ابتدا در امور دخالت  •

انـد،    مطـرح شـده  ۱۹۸۰كـه از سـال   »  در مزرعـه   پژوهش«هاي     از روش  ،با اين همه  

انـد    با اينكه پژوهشگران در اين حيطه سـعي كـرده         . رفت  هاي بيشتري انتظار مي     فناوري

 تحليل كنند ولي نتايج حاصـل شـده         مند  نظامرا به طور    هاي خرده مالكي      شرايط و نظام  

پژوهـشگران در زمينـه درك   . بخش نبـوده اسـت   در اينگونه تحقيقات مشاركتي رضايت  

. ندا  هها با مشكل مواجه شد      ر توسعه نوآوري  پا د   گيري كشاورزان خرده    معيارهاي تصميم 

ـ           در واقع، معيارهاي تصميم    ر از درك و تحليـل      گيري كـشاورزان بـسيار پيچيـده و فرات

شـناختي، پيچيـدگي       به تنوع زياد شرايط بوم     متوندر برخي از    «. پژوهشگران بوده است  

گيـرد،    هاي توليد و مخاطرات زيادي كه به ويژه از شرايط ناپايدار اقليمي نشأت مي               نظام

 ).۱۳-۱۴: ۱۳۸۱ورنر، ( »شود استناد مي
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 ولـي    اسـت  كالتي مواجه شـده   آيد كه اين رهيافت مشاركتي با مش        گرچه به نظر مي   

  تعيـين   بيـشتر كـشاورزان در     چـه  هر  مـشاركت  در زمينـه  بايد پذيرفت كه به هـر حـال         

مـشاركت در ايـن رهيافـت بيـشتر بـه           .  بوده اسـت    مؤثر ها و نيازهاي پژوهشي     اولويت

كمتر به بحث توسعه روستايي از      در آن    و    است  بوده محدود  و توليد كشاورزي   فناوري

 . شده استهتوججوانب مختلف 
 

 تحقيق مشاركتي كشاورزان

تحقيق مشاركتي كشاورزان يكي از عناصر توسعه مشاركتي است و هدف آن به توليد و               

تأكيد اين رهيافت بر تغيير ساختارهاي توسعه و تحقيق         . شود   نمي محدود فناوريانتشار  

هــاي پــژوهش جامعــه ـ محــور و ايجــاد    همچنــين در راســتاي توســعه توانــايي. دارد

 ).Okali et al ,. 2 :1994 (كند ميتالش هاي اجتماعي و سياسي جديد  سازمان

در اين رهيافت به خوبي مشهود اسـت كـه بحـث مـشاركت كـشاورزان بـه حيطـة                    

تـر مـورد       نيست، بلكه مشاركت در مفهوم كلي      محدود هاي كشاورزي   فناوريتحقيقات  

بـه  . دشـو   مزرعه مطرح مي   تر از پژوهش در     در واقع مشاركت در بعد وسيع     . استتوجه  

هـاي    هاي پـژوهش    توان از بقيه فعاليت      نمي  را  تحقيق مشاركتي كشاورزان   ،عبارت ديگر 

در . دكـر مجـزا   ها و تحقيق توسـط خـود كـشاورزان            كشاورزي، مثل تحقيق در ايستگاه    

بـه نظـر     قابـل فهـم    و كـامًال     حالي كه تحقيق مشاركتي كشاورزان يك رهيافت روشـن        

در عمل . دهد  را نشان مياين ادعامطالعه دقيق از منابع به راحتي عكس لي يك وآيد    مي

تحقيـق  . گيـرد   هاي مرتبط را در بر مـي         وسيعي از پژوهش و فعاليت     پژوهش گسترة اين  

 و  )۱۱( كـشاورزي  فناوري مشاركتي و توسعه     فناوريمشاركتي كشاورزان اغلب با توسعه      

در بعـضي  ). Okali et al, 1994: 13(ود شـ  در نظر گرفته مي مترادف )۱۲( مناسبفناوري

 و كشاورز )۱۴(و مردم ـ نخست  )۱۳(ـ نخست  عنوان كشاورززير اين رهيافت حتي ،منابع

اين مدل بر ايـن فـرض اسـتوار اسـت كـه پـژوهش و                .  است قرار گرفته  )۱۵(به كشاورز 

ان بايد در    كشاورز ،در اين مدل  . توسعه بايد با كشاورزان شروع شود و با آنها پايان يابد          
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 گاهي  ؛وسيع برخوردار است   اين رهيافت مثل رهيافت قبلي از يك طيف          ،همه  با اين 

يعني  تر  شود و گاهي در يك چارچوب وسيع         مي محدود هاي صرف كشاورزي    به پروژه 

ارتبـاط   كه با بحث توانمندي روستاييان       گردد  ميتوسعه روستايي و جامعه محلي مطرح       

آنهـا  و تعامل   كشاورزان  فرض اساسي و كليدي در اين رهيافت، مشاركت         . داردنزديك  

هاي توسعه پايـدار       روش  از گيري   بهره حل  در واقع، در اين رهيافت راه     . ستبا محققان ا  

 شـده   ارائـه و بهبود زندگي روستاييان بر مبناي دانش و تعامل بين كشاورزان و محققان              

 .)Okali et al, 1994: 16(است 

شود كه همه  هاي تحقيق مشاركتي كشاورزان سعي مي ها و پروژه  از برنامهبسياريدر 

 تأكيـد  ، ولي بيشتر بر مشاركت فقرا و به خصوص زنان          مدنظر قرار گيرند    محلي جوامع

ي را  درآمـد   گروه هدف تحقيق مشاركتي كشاورزان، معمـوًال افـراد محلـي كـم            . شود  مي

. هـستند هاي مرتبط به كشاورزي مشغول   كه به توليد كشاورزي يا فعاليت     شود  شامل مي 

 منـاطق  سـاكنان ، بلكـه  و فقـراي روسـتايي  محرومـان   اين رهيافـت نـه فقـط    رو، از اين 

 گيـرد    را نيز در بر مي     توليد كشاورزي   براي      توان بالقوه پايين  و با   » پذير  آسيب«،  »سخت«

)Okali et al, 1994: 13-16 .( هـاي كـشاورزان،    در اين رهيافت، كليد درك بهتر اولويـت

را تـشكيل    »ه كشاورز ب ـ از كشاورز « اساس و محور مدل      كه بازخورد پيوسته است     فرآيند

، بحـث بـا كـشاورز       »ـ به كشاورز   از كشاورز «در تمامي نقاط چرخة تحقيق مدل       . شود  مي

 .)۹۸-۹۹: ۱۳۷۶مايندرتسما، (يابد  شود و با او پايان مي شروع مي
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 »از كشاورز ـ به كشاورز« مدل -۱شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  :منبع

 دانش و مشكالت كشاورزان

 تعيين مشترك مشكالت

 هاي بالقوه حل راه

هايي كه بهتر با شرايط  حل راه

 مزرعه سازگار است

 ۹۹: ۱۳۷۶مايندرتسما،
 

 مـشاركت كـشاورزان در فراگـرد        ضرورت در ارتباط با     در كل، گرچه توافق وسيعي    

 يكي خيلي   :دارد مشاركت دو شكل متمايز       اين گردد، اما در عمل     اين رهيافت مطرح مي   

تر در حيطة     محدود به مباحث فني در زمينه توليد كشاورزي و ديگري به صورت وسيع            

درباره اينكـه چـه     گيري    از طرف ديگر، تعيين و تصميم     . توسعه و توانمندي مردم محلي    

.  اسـت  هاي اساسي اين رهيافـت      يكي از دغدغه   كساني بايد در تحقيق مشاركت جويند     

همه در تحقيـق   مشاركت   ولي آيا    دانند  مي گروه هدف     را  فقراي روستايي  بسياريگرچه  

بايد ايـن احـساس وجـود داشـته         « كه   بر اين باورند   در مقابل گروهي     پذير است؟   امكان

هاي بالقوه را بـه       نفع   و يا نظرات همة ذي     هستند نماينده مردم    دگانكنن  مشاركتباشد كه   

 ).Okali et al., 1994: 23-24(دهند  ميشكلي نشان 
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 هاي ارزيابي مشاركت روستايي  رهيافت

 تكامل يافتة ارزيابي سريع روستايي است كه در اواخر           شكل ارزيابي مشاركت روستايي  

  در دانـشگاه  )۱۶( چمبـرز  بـه سرپرسـتي     عمـدتًا توسـط گروهـي      و شكل گرفـت     ۱۹۷۰

هاي بهتر بـراي   يافتن راه ها اين رهيافتهدف بيشتر . شد  انگلستان دنبال مي  )۱۷(ساسكس

اي از    توان آن را مجموعـه      به عبارتي مي  . ها از زندگي روستاييان بود      بيرونييافتن  آگاهي  

 . دانستدربارة روستاها  اطالعات هايي براي كسب فنون و روش

كارآمـدتر   تـر و هزينـه   هاي سـريع   روشدر پي يافتنها  اي نين در اين دهه حرفه  همچ

گرچه ارزيابي سـريع روسـتايي بـر اسـاس          . ندا  هاي بود   هاي پرسشنامه   نسبت به پيمايش  

روش   ماننـد   آن هـم   امـا بهتر بـود    هاي سنتي     روش  از كارآمدي و اعتبار   معيارهاي هزينه 

آمـد؛     بـه شـمار مـي      ها  اج اطالعات توسط بيروني    استخر ي براي بيشتر روش اي    پرسشنامه

آوردنـد و خودشـان آن را بـا كمتـرين             دست مـي  ه  ها آن را ب     اطالعاتي كه عمدتًا بيروني   

 ).Chambers, 1997: 112(كردند  مشاركت روستاييان تحليل مي

موس  وارد قـا    كه قبًال در حوزة توسعه مطرح بـود،        ، واژه مشاركت  ۱۹۸۰  دهه در اواسط 

و عمًال رهيافت جديدي با عنوان ارزيابي مشاركتي روستايي          سريع روستايي گرديد     ارزيابي

)PRA ( روسـتاييان    هم بـه شـكلي مـشاركت        در بحث ارزيابي سريع روستايي    . شكل گرفت

 ).Chambers, 1997: 113 ( تا هدفشد محسوب ميوسيله   ولي بيشتر وجود داشت

 فراگرد و تمـرين توانمنـدي        يك PRA آن است كه در      PRA با   RRAتفاوت اصلي   

البتـه  . هـا   اي براي كسب و استخراج اطالعات توسط بيروني          صرفًا وسيله  نهمطرح است   

 صـرف تغييـر واژه   انجـام شـود چـرا كـه     به خـوبي  PRAبستگي دارد كه    اين امر بدان    

واقعي به عنـوان يـك خـانواده از           PRA. تواند به مفهوم تغيير محتوا و هدف باشد         نمي

سـازد كـه       كه مـردم مستـضعف را قـادر مـي          مطرح است ها و رفتارها     روشها،   رهيافت

 را  ريزي نمايند و اقدامات خود      هاي زندگي و شرايط خود را تحليل كنند، برنامه          واقعيت

ايـن  ). Holland and Blackburn, 1998: 4 (قـرار دهنـد   نظـارت و ارزشـيابي  مـورد  
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PRA بر سه اصل مهم استوار است : 

 .به جاي تسلط و كنترل تسهيل بر  )۱۸(ها رفتار و نگرش بيرونيتمركز  .۱

 شـامل تغييـر از بـسته بـه بـاز، از فـرد بـه گـروه و از                   هـايي   كارگيري روش   به .۲

 .گيري به مقايسه اندازه

 ,Chambers(ها  و بيروني محلي مردم  تجربيات بيناطالعات و مشاركت و تبادل .۳

1997: 104-105.( 

 .اند با هم مقايسه شدهصورت اجمالي   بهPRA و RRAهاي   رهيافت۱در جدول 

 مـشاركتي روسـتايي بيـشتر بـه عنـوان رهيافـت             ارزيابي سريع روسـتايي و ارزشـيابي      

بسياري از عملگران بر اين باورند كه اصطالح ارزيابي سريع روسـتايي            . اند تا روش    مطرح

ها اسـتفاده گـردد و اصـطالح ارزيـابي            آوري داده   هاي مربوط به جمع     بايد درمورد فعاليت  

ارزيابي سريع روستايي به     مداوم توانمندسازي؛ اما نبايد      فرآيندمشاركت روستايي درمورد    

عنوان يك رهيافت درجه دوم نسبت به ارزيابي مشاركتي روستايي در نظـر گرفتـه شـود،                 

 ).Chambers, 1997: 115(بلكه بايد آن را فعاليتي با توجيهات متفاوت قلمداد كرد 

ها به عنوان يك جريان، از نظر كمي و كيفي، در حال توسـعه و تكامـل                   اين رهيافت 

 چمبرز معتقد است كه ارزيابي مـشاركتي        .ندديگريكهمزمان در حال تعامل با      هستند و   

يـك   بـراي بيـان ايـن امـور بـه             شـايد  ؛كنـد    توصيف نمي  امور جاري را  روستايي ديگر   

 )۱۹(»عمل و يادگيري مـشاركتي    « مثًال   ي نياز داشته باشيم،    اصطالحات جديد  يااصطالح  

به نظر ). Chambers, 1997: Preface(  باشدPRAممكن است در شرايط كنوني بهتر از 

 بسيار  آن را به تحقيق عملي مشاركتي      PRAآيد كه تفكرات جديد و در حال تكامل           مي

 .گيرد  كه در ادامه مورد توجه و بررسي قرار ميكرده است،نزديك 
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   مقايسه ارزيابي سريع روستايي و ارزيابي مشاركتي روستايي-۱جدول 

 
ي ارزيابي سريع روستاي

)RRA( 

 ارزيابي مشاركتي روستايي

)PRA( 

۱۹۹۰دهة -۱۹۸۰  دهةاواخر ۱۹۸۰  دهة-۱۹۷۰ دهة اواخر دورة اصلي توسعه

 هاي غيردولتي سازمان ها دانشگاه مبتكران اصلي

 كاربران اصلي
 كننده كمك  هاي سازمان

 ها دانشگاه

 هاي غيردولتي سازمان

  دولتيـهاي محلي  سازمان

 هاي مردم محلي ييتوانا  مردم محليدانش منبع اصلي 

 رفتارها ها روش نوآوري اصلي

 يتسهيلگر استخراج ها شيوة بيروني

 توانمندسازي ها آوري داده جمع اهداف

 مردم محلي ها بيروني عامالن اصلي

 پايدار محلي ونهادهاي اقدامات انتشارات و ها پروژه ها، برنامه نتايج بلندمدت

  Chambers, 1997: 115 :منبع  
 

 تحقيق عملي مشاركتي

 نسبتًا مشابهي دارنـد و      نظريتحقيق عملي مشاركتي و ارزيابي مشاركتي روستايي مباني         

اسـت در  ) PLA( كه همان عمـل و يـادگيري مـشاركتي    PRAبه خصوص تفكر جديد  

كه بـه   هايي است     روشها و      رهيافت  داراي تحقيق عملي مشاركتي  . باشد  ميآنها يكسان   

نمايـد و در      ختلف عمل، تفكر، مشاركت و تحقيق را با هم تركيب و تلفيـق مـي              طرق م 

بـه  اين نوع تحقيق كه . دهد  مداوم عمل ـ تحقيق ـ عمل مورد توجه قرار مي  فرآينديك 

به نظر  . ست تا اندازة زيادي مديون كار و الهامات فريرر است         اي مردم   سازدنبال توانمند 

نـدي برسـند و در ايـن        هاي خـود بـه توانم       ليل واقعيت توانند از تح     مردم محروم مي   ،او
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كمك چشمگير جريان تحقيق عملي مشاركتي به ارزيابي مشاركتي روستايي كمتر از            

ست كه پنج مورد شـاخص      هاي هنجاري بوده ا      بيشتر به واسطه انديشه    وها    طريق روش 

 :باشد  آن از اين قرار مي

را هـاي خـود       ها، رفتارها و روش     ها بايد به طور نقادانه مفاهيم، ارزش        اي  حرفه .۱

 بازنگري كنند؛

 به يادگيري بپردازند؛ بايد از طريق دخالت و اقدام متعهدانه ها اي حرفه .۲
  هستند؛تسهيلگرنده، كاتاليزور و  داراي نقش نمايها اي حرفه .۳
  وتوانند و بايد توانمند شوند؛ ن مينشينا فقرا و حاشيه .۴
اي از پـژوهش، تحليـل و         تواننـد و بايـد بخـش قابـل مالحظـه            مردم فقير مـي    .۵

 ).Chambers, 1997: 108(شان را خود انجام دهند  ريزي برنامه
.  پيچيده و نـوين در امـر پـژوهش اسـت           روشتحقيق عملي مشاركتي يك موضوع و       

كننـد     تحقيق مشابهي برخـورد مـي      هايفرآيند از مردم با     بسياريهد كه   د  وايت توضيح مي  

هاي تحقيقاتي گوناگون      فعاليت گاه؛  اند   عناوين مختلف ارائه كرده    تحتا  ر هاكه محققان آن  

 كـه همـين مـسئله باعـث سـردرگمي        انـد    مشاركتي مطرح شده    عملي   عنوان تحقيق    تحت

 كـه ايـن   گويـد  ميرحمان هم در اين راستا  ).Whyte, 1991: 7(است  خوانندگان گرديده 

 و هنـوز محققـان       است  گاه تحقيق مشاركتي ناميده شده      و نوع تحقيقات گاه تحقيق عملي    

انـد    درمورد چارچوب و تعريف مشخص از تحقيـق مـشاركتي بـه توافـق كامـل نرسـيده                 

)Rahman, 1993 : 75 .(      تـا  كرونون برگ مشخـصات كلـي تحقيـق عملـي مـشاركتي را

عقيده است كـه تحقيـق مـشاركتي يـك رهيافـت              كند اما او با رحمان هم       بيان مي حدودي  

 ). Kronenburg, 1986: 75(گيري است  علمي است كه هنوز در حال تكامل و شكل

 منـد   نظـام  توصـيف، تفـسير و تـشريح         ،تحقيق عملي يك روش علمـي در تعريـف        

 مناسب و اقـدامات     هاي  حل   و كمك شاياني در طراحي راه      استمشكالت دنياي واقعي    



 ۲۳۵ ها، تجربيات و پيشنهادها رهيافت: تحقيقات مشاركتي
 

كـه تحقيـق عملـي    كنـد     مـي تأكيـد   بر اين نكته     )۲۰(باالخره، رحمان با اشاره به بوردا     

تحقيـق عملـي    آن نـوع    كه مـا دربـارة      گويد    مياو  . ند واژه مفيدي باشد   توا  مشاركتي مي 

كنيم كه با  تحقيق مشاركتي بحث ميآن نوع كنيم كه مشاركتي است و دربارة  صحبت مي

 ).Rahman, 1993: 75(عمل تلفيق شده است 

دهد كه تحقيق مشاركتي يك روش تحقيق است كه به مردم محروم و عادي                هال توضيح مي  

  و  تعـاملي  ي جريـان  اين روش . دهد در طرح مسئله و حل مسئله مشاركت فعال جويند            مي اجازه

كنندگان براي تبادل افكار و دانش و در نهايت اقدام به عملي است                بين محقق و شركت    يآموزش

فريرر هـم در   ).Hall, in Maguire, 1987: 29(كنندگان منفعت داشته باشد  كه براي همه شركت

 آزادسـازي و توانمندسـازي      ي بـراي   كـه ايـن نـوع پـژوهش رونـد          دارد  ظهار مي اهمين ارتباط   

چنـين  . رسند كه توانايي انجام امور خودشـان را دارنـد            به اين باور مي    محرومان. محرومان است 

 به عنـوان فاعـل بـراي        طي آن محققان  روندي برخالف تسلط متداول محققان بر مردم است كه          

در تحقيق عملي مشاركتي ديگر مردم ارقام و        . كنند  گيري مي   صميمريزي و ت    زندگي ديگران برنامه  

 ).Freire, 1972: 147-148(هـستند    نيستند بلكه همتراز، همكار و همقطـار محقـق    اعداد صرف

 همكـاران تحقيـق در رونـد        دخالـت هايي براي     دهد كه بايد محدوديت     البته كارلسن توضيح مي   

هـا و دانـش    ن مفهوم نيست كه محقـق تمـام مـسئوليت     تحقيق عملي به آ   . تحقيق در نظر گرفت   
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؟ ايـن سـؤال در       بايـد صـورت پـذيرد      ت و توسط چه كسي    تحقيق واقعًا براي چيس   

گام مهـم در  . بحث توسعه روستايي و ارتباط تحقيق و توسعه يك موضوع كليدي است      

جـا نقـش محقـق و     در ايـن . ي، تلفيـق عمـل و تفكـر اسـت     سازروند توسعه و توانمند   

ازي سـ   ي و زمينـه   تسهيلگردانش و انتقال يكسويه آن بلكه        يانحصارخلق  نه  آموزشگر  

 چرخهمحقق در   . ارتباط دوسويه، خلق دانش جمعي و تفكر جمعي است        براي برقراري   

ي خلـق دانـش   تسهيلگرها براي  نفع تحقيق عملي ـ مشاركتي همراه و همگام با بقيه ذي 

 .كند ميتالش جمعي 

 
  تحقيق عملي ـ مشاركتيچرخه -۲شکل

 
 
 
 
 

 
 )Hope and Timmel(,     1984:11:منبع
 

 تعامل نظرات بر مبناي تحليل واقعيات زندگي        فرآيندحقيق بايستي بر حسب     موضوع ت 

  » تحقيق   اجرا  موزشفكر      آ   ت تحقيق«چرخه برداران در يك  بهره

عمل 
 عمل

عيجم   ريزي برنامهنگاه 

 تفکر

دنبـال

توان و نبايد تحقيـق را        ديگر نمي . ، تحقيق يك روند آموزش و توسعه است       بنابراين. گردد

، با آنها زندگي كردن، با آنها تعامل كردن و بـا            با مردم بودن  . از آموزش و توسعه جدا كرد     
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 تحقيـق و تفكـر      در رهيافت متداول و سنتي، صرفًا يك عده خاص و محـدود حـق             

 اگـر تحقيـق     بدانيم كـه  ولي بايد   . تحقيق و تفكر قرار گيرند    » موضوع«دارند و بقيه بايد     

 ،يابي هستند يابي است، عموم مردم در زندگيشان در حال تحقيق و حقيقت          روند حقيقت 

بـراي نيـل بـه توسـعه مـشاركت روسـتايي، يـك        . بدانيم چه ندانيمچه ما آن را تحقيق      

هماهنـگ  با رهيافت توسعه مـشاركتي      هشي خاص مورد نياز است كه       پژوشناسي    روش

. در اين رهيافت الزم است كه محقق دانش بومي و دانش علمـي را تلفيـق نمايـد          . باشد

تر شود بـه       مردم و محقق است و هرچه محقق به مردم و دنياي آنها نزديك             نزدحقيقت  

 .تر شده است حقيقت نزديك
.  با روش تحقيق مرسوم و متداول همخواني كمـي دارد         مشاركت و روند توانمندسازي     

مهمترين كـار ايـن     . كند  جستجو مي شناسي    در بحث شناخت  را  ريـسون ريشة اين مشكل     

 ).Reason, 1994 : 9(عمل نماييم بدان هاي جديد فكر كنيم و  است كه بياموزيم به روش

 .يني و عمودي استپاي ــ  بيشتر براي توسعه باال شناسي تحقيق متداول و سنتي     روش

 .محـوري همخـواني بيـشتري دارد       ــ   تحقيق عملـي مـشاركتي بـا توسـعه مـردم           ،برعكس

 به توزيع مجدد    ، توزيع دوباره منابع اقتصادي    عالوه بر سازماندهي مجدد مشاركت مردمي     

 فكر مردم و نتايج آن به زبـان  بر اساس تحقيق بايد   . وسايل فكر و تحقيق هم نيازمند است      

.  انجام تحقيق و نتايج آن هم مشاركت داشته باشـند          فرآيند بايد در    مردم. شودبيان  مردم  

گـاه  . هـاي اجرايـي متنـوعي دارد        تحقيق مشاركتي مثل خود مشاركت، مفـاهيم و دامنـه         

 مشاركت پژوهـشگر بـا      و بعضي از اوقات   ،  اركت چند محقق در يك پروژة مشترك      مش

. شـود   مطـرح مـي   بـرداران      و بهـره    مشاركت محقق، مجري   چه بسا كارگزاران اجرايي و    

 و مـشاركت تمـام كـساني    نظريـه در تحقيق عملي مشاركتي، تلفيق عمل و    بحث اصلي   

مهـم  . تواند و نبايد يكسان باشد      البته نقش همه نمي   .  نقش دارند  فرآيندكه در اين    است  

بـه  . يابي مشاركت فعال داشـته باشـند         حقيقت فرآينددر اين   همة ذيربطان   اين است كه    
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 و عمـل    نظريـه ه تلفيـق     انتزاعي و ذهني نيست، بلكـ       بحثي پژوهش عملي مشاركتي  

پژوهش عملي مشاركتي صرفًا بـراي      . قرار دارد  زندگي   فرآينددر متن     اين تحقيق  ؛است

 آن بهبـود بخـشيدن بـه     تالشـي آگاهانـه بـراي         همچنـين  ها نيست بلكـه     شناخت پديده 

شـود كـه در        آموزشي و توسعه مي    فرآيند يك    تبديل به   تحقيق ،در نهايت . ستها  پديده

گيـرد   محقـق را هـم در بـر مـي    خود توسعة  ديگران مطرح نيست بلكه     صرفًا توسعه   آن  

)Hall et al, 1982 : 73 .( ي محـور ارزيـابي مـشاركتي روسـتايي و     تسهيلگراز آنجا كه

 مـورد بحـث و بررسـي        آن را تحقيق عملي مشاركتي است، در ادامه به صورت اجمالي          

 .دهيم ميقرار 

 
 يتسهيلگر

دانـد، امـا هـركس چيـزي          ، هيچ كس همه چيز را نمي      به همه گوش كن، از همه بياموز      
 .)Hough, in : Hogan, 2002: 7( داند مي

ي مفهومي است كـه در قـرن بيـستم پـس از جنـگ جهـاني دوم در زمينـة         تسهيلگر

در ارتبـاط    يبرقـرار  ي، بهبـود  تـسهيلگر هـدف از    .  است شكل گرفته مشاغل و توسعه    

توانـستند     كـه اگـر همـه مـي        گفـت ن  تـوا   مـي .  بهتر اسـت   زندگيجهت برخورداري از    

 يي را، خصوصًا در مراحل اوليـه زنـدگي، بياموزنـد جهـان مكـان              تسهيلگرهاي    مهارت

تواند زندگي    ي مي تسهيلگر كه    معتقد است  هوگان. شد  آميزتر براي كل بشريت مي      صلح

هـاي    هـاي مناسـبي را بـراي درك پيچيـدگي           بهتري را براي انسان نويـد دهـد و زمينـه          

ي تـسهيلگر البتـه مفهـوم     .  و هميشه در حال تغيير دهكدة جهاني فراهم آورد         روزافزون

به خـودي    مشاركت، توانمندي، خوداتكايي و ارتباط،       از جمله مانند بقيه مفاهيم توسعه     
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 و هركس بر حسب نگـرش و دانـش    استي ارائه شده  تسهيلگراز  تعاريف متعددي   

 هارت تسهيل را به مفهوم آسان كردن و         ،براي نمونه . كند  ميي را تعريف    تسهيلگرخود  

او معتقد اسـت كـه      . نمايد  نامد كه كار گروهي را آسان و روان مي           را فردي مي   تسهيلگر

دارد، در صـورتي كـه      تكيـه    فرآينـد تسهيلگر با مربي متفاوت است، زيرا اولي بر         نقش  

 كوشد  مينمايد و      هدف گروه را تعقيب مي     تسهيلگر. كند   مي تأكيددومي بيشتر بر محتوا     

ل  هـيچ هـدف از قبـ       تسهيلگر بنابراين،. ياري دهد كه گروه را در رسيدن به هدف خود         

برنامـه  بر اساس    در جريان آموزش   ر صورتي كه مربي   د. دكن  اي را دنبال نمي     تعيين شده 

، تـسهيلگر هارت معتقد است كه نقش اصلي       . كند  عمل مي   شده  و محتواي از قبل تدوين    

 محـوري   هاي  بر فعاليت سازي و كمك به گروه است تا گروه بتواند انرژي خود را               زمينه

 ).Hart, 1999: 17-21( متمركز نمايد خود

ي هنـوز   تـسهيلگر بـراي   . فاهيم توسعه، در حال تكامل است     ي مثل بيشتر م   تسهيلگر

هـستند در   امـور   كنند در حال تسهيل        فكر مي  بسياري.  نشده است  يكساني ارائه تعريف  

بنابراين،  .خود هستندخاص  كنترل و هدايت مردم در راستاي اهداف         سرگرمكه    صورتي

 توسـعه   نـه ن  اي اسـت بـراي توجيـه و كنتـرل مـردم بـه شـكل نـوي                   ي وسيله تسهيلگر

 بسيار  موضوع ،آيد  ي در عين اينكه گاه ساده به نظر مي        تسهيلگررو،    از اين . محوري مردم

 . استاي پيچيده

كننـد در      مردم محلـي برگـزار مـي        شركت اي با   كنند زماني كه جلسه      مي بسياري تصور 

يا  عمومًا در اين جلسات صرفًا نظرات مردم را جو          آنها .حال تسهيل مشاركت مردم هستند    

برگـزاري  انگارانه بر اين باورند كه  آنها ساده. شوند بدون آنكه به نظر آنها اهميت بدهند   مي

، گيري بهترين روش است     تصميم و ريزي  اين جلسات براي مشاركت مردم محلي در برنامه       

 ؛افتـد   جز تـشكيل جلـسه اتفـاق نمـي        ، چيزي ب  در عمل  .و از اين موضوع بسيار خرسندند     

 بـراي   كـه دارد    اظهـار مـي   بـوردا در ادامـه      . كـي در جلـسه نيـست      مشاركت، حضور فيزي  
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 )۲۱(لي  بنت. آن» محركان «نهان كاتاليزورهاي تغيير هستند     تسهيلگر معتقدند كه     بعضي

ي تـسهيلگر . ي تأكيـد دارد   تـسهيلگر ي  سـاز  و توانمند  يفرآينـد هـاي     بيشتر روي جنبـه   

ي همچنين شامل سكوت و حتي عدم       تسهيلگر. دهد  كه شخص انجام مي    است   يفرآيند

كند   ي است كه كمك مي    ساز توانمند ي براي فرآيندي  تسهيلگر. شود   مي تسهيلگرحضور  

وجـود   هوگان معتقد است كه ايـن امكـان     ،با اين همه  . افراد به اهداف خود نايل گردند     

ان صرفًا شرايط مناسب را بـراي       گرتسهيل. ان ديگران را توانمند سازند    تسهيلگرندارد كه   

اي را   خودتوسـعه فرآينـد ان تعـاون و  تـسهيلگر . آورنـد   ديگران فراهم مـي  شدن توانمند

دار براي تسهيل ايـن     نمايند و صرفًا از اختيارات مشروع و برخوردهاي جاذبه          تشويق مي 

 و ارادة آزاد    افـراد    انتخاب و كنترل    اما بحث اساسي در اينجا حق     . كنند   استفاده مي  فرآيند

 ).Hogan, 2002: 50(است   آن  گيري و اجراي آنها در تصميم

 كار تكيه دارد تا     گي انجام بيشتر بر چگون  داند كه      مي يفرآيند  را يتسهيلگرهانتر هم   

بـا  ي  تسهيلگر. نمايد   است و روند كار را آسان مي       فرآيند راهنماي   تسهيلگر. محتواي آن 

اعضاي گروه را به طرف مقـصد        تسهيلگر. ب به   لفسر و كار دارد؛ حركت از ا      حركت  

ي رونـد رسـيدن بـه هـدف         تـسهيلگر  ،بـه عبـارتي   . دهـد   حركت مـي  انتخاب شدة آنها    

 ).Hunter, in: Hogan, 2002 : 50-51(سازد  سان مي شدة گروه را آ توافق

او كاتـاليزور فكـر،     . كنـد   را تـسهيل مـي    آنها بر امـور      و كنترل     مردم ، مالكيت تسهيلگر

نيازمنـد  ي تـسهيلگر ، شـود  چنانكه مالحظه مي. عمل استال گيزش، تعامل، عمل و عكس  ان

 ).White, 1999 (اسـت هاي نگرش، دانش و مهارت   در زمينهي گوناگونها قابليتوجود 

  :دكن اشاره ميزير ي، وايت به موارد مهم تسهيلگردر ارتباط با نگرش صحيح در 

 . شودشناختهبه رسميت د و جامعه بايد افراتنوع ـ 
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 . دارند راتمام مردم حق روشنگري از طريق يادگيري آزمايشيـ 
 .احساس مسئوليت كنندرفاه محرومان بايد نسبت به كارگزاران توسعه و ديگران ـ 
اصولي مهم هستند كـه بايـد پـرورش           روشنفكري  و  كنجكاوي ،درستي، سخاوت ـ  

 .داده شوند
 .آن را بپذيريم اتاشته باشيم و هم خطر اعتقاد د هم به توانمندسازي مردمبايدـ 
ي سـاز  براي توانمند  فناورياطالعات و   به  هاي ارتباطي و دسترسي       توسعه قابليت ـ  

 .حياتي هستند
هـا    ها، حسادت   ها، بدگماني   زدن ها، گول   ها، طردشدن   ر آمدن با تضادها، دشمني    كناـ  

 . طبيعي و سازنده استامريفتار غيراصولي، رو 

سـازي انـسان      شخصي و ظرفيت    الزم را براي توسعه تعامل بين      بستراعتمادسازي  ـ  

 .آورد فراهم مي

 .در نظر گرفته شود در ارتباط با رفاه جمع اهميت فرد بايد ـ

 باشـد ساالري اسـتوار       مردم  اجتماعي و اصول     واقعي بايد برمبناي عدالت     مشاركتـ  

)White, 1999: 42.( 

 هـا و    حركـت .  است نيز به كار رفته   يي و صلح    ي به مفهوم هماهنگي، همنوا    تسهيلگر

 صـلح و همـدلي بـين         بـراي ايجـاد    سازي   بايد در راستاي زمينه    تسهيلگرهاي يك     فعاليت

ي بايد هر تسهيلگري در هر سطحي بتواند نقـش        . اعضاي گروه و گروه بزرگتر جامعه باشد      

در  تـا    بر عهده گيـرد   درك و فهم مشترك محلي، ملي و جهاني          در جهت     كوچك هرچند

ارزش ـ  «تسهيلگري رو،  از اين. محقق شودنهايت صلح جهاني بر مبناي عدالت اجتماعي 

اي از فعاليت، دانش، مهارت، نگرش، هنر و تعهد اسـت             مجموعهتسهيلگري  . نيست» خنثي

 بـه سـوي      حركـت جامعـه   ها، اعـم از مـرد و زن، را در راسـتاي               توانمندي انسان زمينه  كه  

 ).Hunter, in: Hogan, 2002:  55(آورد  ، فراهم ميصلح براي همهپايداري، هماهنگي و 

ي تـسهيلگر  ولي بر ايـن بـاور اسـت كـه            داند  مي صحيح   را هانتر   مسير حركت هوگان  

 تـسهيلگران بايـستي     ،بـه نظـر او    . كنـد    است كه هانتر توصيف مـي       چيزي تر از آن    پيچيده
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يعنـي  هـا   دارد ولـي مهمتـرين آن     بـستگي     بـسياري  ي بـه عوامـل    تسهيلگر ،در كل 

 دارد شأ درونـي   منـ   در قبـال تعهـد نـسبت بـه مـردم           تسهيلگرهاي    ها و ارزش    نگرش

)Borda, in: White, 1999 .( عالوه بـر  اصل تغيير و تكامل را تسهيلگرمهم اين است كه 

بايـد همزمـان و   نيـز  او . د گـام بـردار  راسـتا ايـن   و در   درمورد خود نيز صادق بدانـد       مردم  

اي خـود،   هـاي حرفـه    ي هنگام فعاليـت   تسهيلگراگر  . هماهنگ با مردم توسعه و تكامل يابد      

 .هاي گوناگون مواجه نگرديد بسيار جاي تعجب و تأمل دارد تغيير نكرد و با چالشاحساس 

 
 موانع و مشكالت تحقيقات مشاركتي در ايران

 مـشاركتي و تجربيـات ميـداني در وزارت جهـاد     ـ پس از انجام سه طرح تحقيقات عملي      

 موانـع و    بـا  نگارنـده و همكـاران       ،هاي اصفهان و چهارمحال بختياري      كشاورزي در استان  

هاي فوق اين     پژوهشزمينه  در  نگارنده  تجربة چندين ساله    . مواجه شدند مشكالت زيادي   

 از كـارگزاران دولتـي مـستعد        بـسياري دهـد كـه مـردم روسـتايي و            واقعيت را نشان مـي    

. هاي خود در امر توسعه روستايي هستند        هاي مشاركتي در كار و فعاليت       كارگيري روش  هب

انـد، نـسبت بـه     رگزاران دولتي كه در تحقيقات فوق مشاركت داشـته        عمدة روستاييان و كا   

هـا و     عاليـت  آن را منشأ ايجاد تغييـر در ف        نظر مثبت داشته و    ها  پژوهشاين  مشاركتشان در   

كنندگان، از جمله خود محقق، در انجام تحقيقات          ، ولي بيشتر شركت   اند  دانستهشان    زندگي

  :اند مواجه شدهبه قرار زير  ها و موانعي  با چالشموردنظرمشاركتي 

 ؛ ساختار سازماني و اداري در وزارتخانهنوع -

  از يكديگر؛ ترويجو اجرا ،ها و جدايي تحقيق بخشي بودن فعاليت -
 ؛برداران در امر تحقيق هاي مردمي و بهره مشاركت ضعيف سازمان -
 ؛هاي مشاركتي و تحقيقات مشاركتي اعتقاد ضعيف مديران به بحث -
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هاي آموزش عـالي در        كارشناسان، مديران و محققان در دوره      آموزش نامناسب  -

 ؛ارتباط با مباحث تحقيق مشاركتي و توسعه مشاركتي
 ؛هاي تشويقي براي محققان در زمينه تحقيقات كاربردي و مشاركتي نامه ضعف آيين -
 ؛هاي ضعيف و نامناسب ضمن خدمت براي محققان، مديران و كارشناسان آموزش -
 ؛خصوص زنان روستايي هبرداران، ب دانش و مشاركت بهرهاعتقاد ضعيف به  -
 ؛ مشاركت و تحقيقات مشاركتينظريآگاهي پايين محققان و مديران نسبت به مباني  -
 ؛اي اي و توسعه  مزرعهجاي پژوهش بهتأكيد بر تحقيقات ايستگاهي و آزمايشگاهي  -
  در انجام تحقيقات؛ كيفيتجاي  به تأكيد بر كميت -
 ؛)نگري  كلجاي بهنگري  جزء(ها  ريزي ي در برنامهضعف نگرش سيستم -
هاي تحقيقاتي    هاي آموزشي و انجام پايلوت       سازمان به فعاليت   عدم توجه كافي   -

 ؛) به مرحلة سازگاري نتايج در ميدانتوجهي كم(برحسب نتايج تحقيقات 
 بازخورد از نتيجه    عدم دريافت (نتايج نهايي   تا حصول به     تداوم تحقيقات    عدم -

 ؛)ات و ادامه آنتحقيق
 ؛بر بودن تحقيقات مشاركتي زمان -
 هاي تحقيقاتي؛ زودبازده در فعاليتتأكيد بر نتايج كمي، آني و  -
 ؛محور  مردمجاي پژوهش بهمحور  تأكيد بر تحقيقات توليدمحور و محصول -
 ؛علوم فنيدر مقايسه با به تحقيقات علوم انساني توجهي  كم -
 ؛برداران و مردمي بهرههاي غيردولتي، تعاوني  ضعف سازمان -
 ؛ از تجارب كشورهاي ديگر در زمينه تحقيقات مشاركتي و كاربرديكافيگيري  بهره عدم -
سـازمان  با   ارتباط مناسب     برقراري  و گروهيهاي     فعاليت انجامضعف فرهنگ    -

 ؛ وو مردم
 .نبود واحد يا فرد رابط تحقيقاتي در سطح شهرستان -
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 كشاورزي د تحقيقات مشاركتي در وزارت جهادپيشنهادهايي در زمينه تقويت و بهبو

 ؛  از دانشگاهكاركنان تربيت و آموزش آغاز امر -
 ؛هاي تحقيقاتي  جايگاه متخصصان علوم انساني در فعاليتارتقاي -
 متخصـصان و محققـان علـوم انـساني آشـنا بـه مباحـث و                 استفاده مقطعي از   -

 ؛تسهيلگر  به عنوانتحقيقات مشاركتي
 ؛ تحقيقاتيكاركنان كارگاهي و ضمن خدمت به تبط  مرهاي آموزشارائه  -
ساختار تشكيالتي مناسـب و منعطـف اداري و تحقيقـاتي بـراي انجـام               ايجاد   -

 ؛)سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزيدر وزارتخانه و (تحقيقات مشاركتي 
هاي هيئـت علمـي بـه نحـوي كـه انگيـزش محققـان در زمينـه                    نامه  آيينتغيير   -

 ؛ كاربردي تقويت گرددتحقيقاتي مشاركتي و
 ؛برداران هاي محلي و مردمي بهره نهادها و سازمانتقويت  -
 ؛ و مشاركتيگروهياي،  رشته هاي ميان مديران از پژوهشحمايت  -
 كميت؛  به جاي سازمان به كيفيتتوجه -
 ها و كاركنان آنها، به همراه مردم؛ توسط سازمانمشاركت تمرين  -
 ؛ ومشاركتيهاي  مشاركت زنان در پژوهشافزايش  -
 .در سطح شهرستان  واحد تحقيقات يا حداقل رابط تحقيقاتيوجود -

مديران وزارتخانه و سـازمان  الزم است  و استبر     و زمان  يفرآيند تحقيقات    نوع اين

آمـوزش و مـشاركت مـردم و    افـزون بـر   . طور مستمر از آن حمايـت كننـد        به تحقيقات

هاي  اركتي بيشتر واقف شوند تا حمايت به اهميت تحقيقات مش  نيز بايد  محققان، مديران 

حقيقاتي بـه يـك     ت فرآيند اين   قبل از آنكه  آيد تا     به نظر مي  . از آن به عمل آورند    بيشتري  

 ،متخصصان موضوعي و فني با اين روش كار بيـشتر آشـنا شـوند               و فرهنگ تبديل شود  

 زمينـه محققان علوم انساني، به خصوص كـساني كـه در           تسهيلگري و روشنگري    نقش  

 .تـر باشـد   اند، بايد پررنـگ   كردهفعاليتمشاركت و ارتباط با مردم و تحقيقات مشاركتي    

 از متخصصان علوم انـساني و فنـي در           متشكل هاي كاري و تحقيقاتي      گروهالبته تشكيل   
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 ها يادداشت

1. Participatory Research 

2. On-Farm Research 

3. Farming Systems Research 

4. Farmers Participatory Research 

5. Participatory Technology Development 

6. Development Research 

7. Farm-Field School 

8. Rapid Rural Appraisal (RRA) 

9. Participatory Rural Appraisal(PRA) 

10. Participatory Action Research 

11. Agricultural Technology Development 

12. Appropriate Technology 

13. Farmer-First 

14. People-First 

15. Farmer-back-to-Farmer 

16. Chambers 

17. Sussex 

18. outsiders 

19. Participatory Learning and Action 

20. Borda 

21. Bently 
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