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  : مقدمه 

بـه چهـار مفهـوم     ،در بحث از مفاهیم بنیادین تسهیلگري مورد اشاره در گزارش نهایی پروژه توسعه محله اي

) . Tasks(خره وظایف و باال) Process(فرآیند   ،)Group(، گروه ) Self(کلیدي اشاره شد که عبارتند از خود 

دوبـاره مـرور مـی    » از تو حرکت  از خدا برکت«مورد بحث در گزارش با توجه به پروژه  آن چهار مفهوم اکنون

زیـرا در منـابع و متـون،    . خود به تسهیلگران مربوط است و گویاي مهمترین بخـش تسـهیلگري اسـت   . شوند

یعنـی   خـود بخوبی می داند کـه  «اق نظر وجود دارد که تسهیلگران و هر فرد تسهیلگر همواره بر این نکته اتف

، در جهـت  مهمترین ابزاري که دارنـد آنهم به عنوان  ،را چگونه دانش، مهارت ها و توانمندي هاي تسهیلگران

تمـامی  از  نذیمـدخال یعنـی  هـاي درگیر  هگروه یا گروبه کار گیرند تا  موفقیت وظیفه یا آنچه که باید رخ دهد

ـ ،  مجموعه اي از فرآیند هاي منجر به انجـام وظـایف   ،از طریق به بهینه ترین شکل، توان خود ا زمانبنـدي  ب

بر اساس شـناخت  و  و بهنگام استفاده از منابع موجود با، ي کامالً مطالعه شدهامه اا برنهمراه ب، دقیق و درست

  . اهداف تعیین شده محقق گردد بکوشند تا فاده کرده واست که در آن وظایف رخ می دهد ، نسبتاً کامل محیطی

  : نوان گردید بایدان در رسیدن به آنچه که در باال عتسهیلگر

کیفیت هایی شامل عالقه مندي بـه  . کیفیت هاي خاص شخصیتی مناسب وظیفه تسهیلگري داشته باشند. 1

   .و سخن گفتن کلیشه ايرفتار کلیشه اي  : جدان حرفه اي، پرهیز از کلیشه ها تسهیلگري، و

درك واقعی و کامل این واقعیت که تسهیلگري یعنی هدایت آگاهانه با تسلط بر موضوع اما بـی طرفانـه و یـا    

ذي مدخالن امري نه کلیدي که در ایران عزیـز حیـاتی    پرهیز کامل از تصمیم گیري یا اثر گذاري بر تصمیم

اقدام صرفاً در چارچوب آن  یرانیان درك وظیفه محوله،باید توجه داشت که در شخصیت فردي و جمعی ا. است

وظیفه یا پاي از گلیم خود درازتـر نکـردن، بـی طـرف مانـدن و تمـامی کنشـگران دخیـل یـا ذي مـدخالن           

)stakeholders ( غلبـه کـردن، هرگـز مـتکلم وحـده      را به یک چشم دیدن، بر شاه خفته در درون هر ایرانی

یعنی بی طرف ماندن و بر تمایل تصمیم گیري آمرانه غلبه کردن،  ،مشکل تر از تمامی موارد یاد شده نشدن و

نهم بر خالف همگنان خود در اکثریت کشورها به در نتیجه تسهیلگر ایرانی باید آ. بسیار سخت و پیچیده است

شـد و  و اعمال خـود با  در تمامی لحظات کاري ناظر سخت گیر افکار ویژه کشورهاي پیشرفته  و توسعه یافته ،

تـو خـود   «کم نظیر، حافظ عزیز را زمزمه کند کـه  ي یم بیت بی نظیر رند پاکباز شیرازي، خواجه همواره این ن

فرهنـگ،   تسهیلگران گرانقدر باید بدانند که دلیل تاکید دایمـی حکمـت،  » حجاب خودي، حافظ از میان برخیز



3 
 

 س و نظـایر آنهـا، حضـور دایمـی    ادبیات و فرهنگ شفاهی ایران زمین بر عرفان یـا تـرك خـود، کشـتن نفـ     

مانع اصلی مشارکت فعال ما می باشد  "من" این. سرکوب شده هفت هزار منی ایرانی است "من"

فـوق العـاده قدرتمنـد     يو عامل سازمان شکنانه شدن همکاري هاي مردمی ، خود محور و همواره بوده است

جمعی ایرانیان به شـمار مـی رود و از جملـه    انسان ایرانی و ده ها معضل شخصیتی، روانی و رفتاري فردي و 

  . عوامل اصلی شکل دهنده مسایل فردي ، گروهی و جامعه اي ایران در طول تاریخ به حساب می آید

بهر تقدیر تسهیلگران باید ضمن توجه به نکات باال همواره بیاد داشته باشند که تسهیلگر فوراً به نقـش مـدل   

د و گـروه هـاي درگیـر از رفتـار     آن تبعیت می گردد، تبـدیل مـی شـو    زیا نقشی که ا) Role model(شدنی 

  . الهام گرفته ، تقلید می کنند تسهیلگران

کـه مـدل هـاي     1995از سـال  . این امر جایگاه تسهیلگران را جایگاهی بسیار حساس و کم نظیر مـی سـازد  

، عیـت  بیا نقش مورد ت تسهیلگري مطرح و معرفی شدند، موضوع تبدیل شدن تسهیلگران به نقش مدل شدنی

از شما حرکـت ، از  «حال باید با اشاره اي به تسهیلگري در پروژه . همواره مورد توجه و تاکید قرار داشته است

ا دستور العمل عملیاتی یـا  ی به اصل مطلب یعنی راهنماي تسهیلگري مقدمه حاضر به پایان آید و» ا برکتخد

  . در پروژه مورد اشاره پرداخته شود میدانی

پا به پاي حرکت تسهیلگران ، برنامه عمل جـامع پـروژه   باید توجه کرد که در آینده نزدیک و 

بر روي  ،به قول معروف آنهم که مهمترین و جامع ترین نقشه راه و راهنماي عملیاتی

زمین سخت و سرد خدا که مشکل ترین بخش از تمامی مباحـث توسـعه، بهسـازي،    

محله اي است، در ... بهنگام سازي، ارزش آفرینی و  نوسازي، بازسازي، بهینه سازي،

 ار گـرفتن نقشـه راه یـا برنامـه عمـل     با در اختی. اختیار تسهیلگران قرار خواهد گرفت

،آنهم به ریز خطوط اصلی و گام هایی که پروژه باید تا تحقق اهداف خود بردارد ،جامع

دي که الزم خواهد بود از صه هر سنو به همراه تمامی راهنما ها، آیین نامه ها و خال

تسـهیلگران ضـمن داشـتن فضـاي      ، از سوي دیگـر  جلسات هم اندیشی با برگزاريو یکسو
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ست، کار پایه یا چارچوب و قـالبی  اي ارزشمند خود، که امري کلیدي انوآوري و نوخواهی و پیاده کردن ایده ه

وسـعه محلـه اي   عمل نمایند و بـه ت  ،یکپارچه و منسجم ي واحد،سترکاعضاي ارمشابه خواهند داشت تا چون 

باید توجه داشت که ایران بـا توجـه بـه    . خره عملیاتی دهندالروش شناختی و با تهران هویتی مفهومی، نظري،

قببیلـه و   ده، خاندان، عشـیره، نهم در امتداد خانوااز یکسو و اهمیت بی مانند محله آ تاریخ طوالنی داشتن محله

اي، شکست دایمی آنها یکی پـس از دیگـري    توسعه تالش هاي دلیل تجربه از سوي دیگر و باالخره به ایل

آن، انواع پـر هزینـه   و توسعه نیافتگی محله اي آنهم کلکسیونی از  آنهم بر اساس عالیق مدیران میانی و باال

باید در سطح جهانی حرف هاي بسیاري براي گفتن داشته باشد و اگر چنین نیست به ضـعف علـوم فضـایی و    

اجتماعی این مرز و بوم و تن پروري و آسان گیري و سطحی نگري افرادي چون نگارنده این سطور بـاز   علوم

بهر تقدیر در حال حاضر نظریه انباشت از طریق جنبش هاي اجتماعی منجر به بسیج بـراي توسـعه   . می گردد

شـدن و فـرا روي از آن   نظریه اي ایرانی است که بدون تردید نقطه شروع خوبی بـراي نقـد    ،جامعه محله اي

. توسط محققان دیگر به ویژه محققان جوان و در افکندن ده ها طرح ارزشـمند و راه گشـا بـه شـمار مـی رود     

تا  حداقل ش شنواییوگسال پیش مطرح و هرگز  مهمترین نکته این نظریه مبحثی است که نگارنده از بیست

ن نکته مهم پذیرش ناکارآمدي نگاه سخت افزارانـه  نیافته است و آ ،اخیر سازمان نوسازي شهر تهران ي دوره

 مانـدن  له هایی است که از توسعه ، به  هنگامیکسویه و تدوین طرح هاي معمارانه و طراحی شهري براي مح

خوشبختانه سازمان نوسازي شهر تهران براي اولین بـار در ایـران   . بازمانده اند ،و بهینه سازي ویا به روز شدن

اعالم داشته است که مساله توسعه محله اي مسـاله   ،اي تهران استلهکه متولی توسعه مح به عنوان سازمانی

ز سـوي دیگرسـازمان نوسـازي    ا. اي در درجه نخست نرم افزارانه یعنی اقتصادي ـ اجتماعی ـ فرهنگی اسـت   

وتمند و فربـه و  یعنی پایان دادن به نگاه دولت ثر) paradigm shift(ار پارادایمی یا گذار دیدمانی ضرورت گذ

بـه گـزار    اده عمـل همه کاره، افراد ناتوان، خانواده هاي فقیر و محله هاي فرسوده را کـامالً درك کـرده و آمـ   

حال باید گفت  . می باشد میانه و خرد نگر،  -، کالنپارادایمی از طریق تسهیلگري پویا، به روز و جامع اندیش

از کجا آغاز . داراي چه ویژگی ها و چه گام هایی است» برکت از شما حرکت از خدا«تسهیلگري پویا در پروژه 

  می شود و چگونه ره می سپرد؟ 



5 
 

  به سوي دستورالعمل یا راهنماي تسهیلگري در توسعه محله اي تهران : تسهیلگري پویا 

  

اي هپویا آنهم در رابطـه بـا وظیفـ    در آغاز بهتر است به وظایف و مسئولیت هاي تسهیلگر به ویژه تسهیلگري 

ود و سپس به معرفی گام به اشاره اي ش ،چون برنامه ریزي مشارکت محور و مشارکت مبناي توسعه محله اي

تسـهیلگر   اولـین وظیفـه  . در رابطه باپروژه توسعه اي، انجام دهـد  باید تسهیلگر یزي اقدام گردد که چ گام آن

هـاي الزم   ه که فرآیند ، مجموعه اقـدام قبالً گفته شد. ایجاد فضایی مناسب فرآیندي است که باید طی شود 

مـثالً گفـت و    در این شـرایط  . وظیفه نیز چیزي نیست مگر همان توسعه محله اي. براي تحقق وظیفه است

 ،سازمان مشارکتی توسعه محله ايانتخاب . ، خود جزیی از فرآیند استگوي اهالی در رابطه با توسعه محله اي

ین گام ایجاد فضا و محیطی مساعد براي رخ دادن فرآیند و تحقـق هـدف   اول پس. جزیی دیگر از فرآیند است

افـراد چـون    یعنـی . حیط مساعد، محیطی است دوستانه بدیهی است فضا با م. نهایی با توسعه محله اي است

پـس تسـهیلگر اگـاه در فراینـد     . گرنـد ن مـی بـه یکـدیگر    هسـتند  ه داراي هدفی واحـد اعضاي خانواده اي ک

از انگیزه مهمی چون اشتراك هدف و به یک معنا اشتراك منافع به نحوي استفاده می کند تا پویا تسهیلگري 

محیط مساعد به تدریج شکل گیرد و گروه به کمک تسهیلگر آگاه شود که چه سخنانی، چه رفتارهـایی تضـاد   

ـ     از منفعت مشترك است) اهالی محله(آفرین و لذا دورکننده گروه  دا پرهیـز شـود و   و بایـد از آنهـا جـدا و اکی

برعکس چه سخنانی، چه رفتارهایی بدون آنکه کلیشه اي یا مصنوعی تلقی شوند، صادقانه، دوستانه و دوستی 

 خص می گـردد کـه در تسـهیلگري پویـا ،    مش ،از اولین وظیفه تسهیلگر. آفرین، وحدت و انسجام بخش است

وظیفـه مهـم    .است با رفتاري انسانی ،طرف، بی، با وجدان حرفه ايعالقمند  گیر و سرزنده،تسهیلگري دایما در

تا ت تمت برنامه ریزي محله اي جهت تحقـق  ... هدایت گروه در کل فرآیند یعنی از ب بسم ا ،تسهیلگر دیگر

سومین وظیفه تسهیلگر که باز هم از دو وظیفه قبلی به نحوي منطقـی و در چـارچوب   . توسعه محله اي است

 تمامی افرادي که به نحـوي بـه توسـعه محلـه اي،    (حفظ ذي مدخالن   د،روش شناسی علمی استنتاج می شو

کردي و چه هر چیز دیگـري کـه    چه کار ،محله اي مفروض مربوط اند و این ارتباط چه منفی، چه مثبت آنهم

منتهی به وظیفه بـا هـدف    و و بر اجزاي فرایند مرتبط) وظیفه(در حالت تمرکز و توجه بر موضوع اصلی  )باشد

براي آنکه ذي مدخالن و در راس آنان اهالی محل، در حالت تمرکز بر موضـوع، دلمشـغول و   . می باشد نهایی
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ایجـاد حـس   (به آنها تعلق دارد و از آنان اسـت  ) توسعه محله اي(موضوع عالقمند باقی بمانند باید اوالً بدانند 

ع مربـوط انـد و از اهـالی نیسـتند از     و تمامی افرادي که به نوعی به موضو  )مالکیت به عنوان وظیفه اي دیگر

  .مالکان اصلی پروژه اند نانیاري رساتنها ... جمله تسهیلگران ، دفاتر محلی، سازمان نوسازي، و 

  :حال اجازه دهید فهرست وار به گام هاي اصلی پرداخته شود

  شکل گیري فضاي مستعد توسعه محله اي، . 1

  د و گام هاي الزم، افراد در درك آنچه که باید رخ دههدایت . 2

  ،زاء و ابزار الزم براي تحقق هدفبه هدف و اج يو توجه و دلمشغولی و عالقمندایجاد حالت تمرکز  . 3

  موزش هاي دایمی ذي مدخالن ،آ  . 4 

  ایجاد حس مالک پروژه بودن ،. 5 

زده و تصـمیم  می باشند که باید حـرف آخـر را   پذیرش این حقیقت که اهالی محل اصلی ترین کنشگران . 6 

  نهایی را بگیرند،

    ، است مردم را آگاه سازد که تمامی موارد یاد شده مستلزم داشتن اطالعات الزم تسهیلگر باید .7 

عضـو مـرتبط بـا    و در دانـش هـر    ن تمامی اهالی در اطالعات هر عضو، در ایده هاي هر عضـو سهیم کرد. 8

  موضوع اصلی،

تشکیل جلسات مرتـب   ،باقی بمانند و این امر بیش از هر چیز دیگر نیازمند اهالی باید در ارتباط با یکدیگر. 9 

  به نحوي فعال در تمامی جلسات است،و شرکت تمامی افراد آنهم 

  تسهیلگر در تمامی جلسات باید این اندیشه را نهادینه سازد که همه با هم برابرند، . 11 

  همگی باید اظهار نظر کنند، . 12

  ،گذشت و مهربانی و سرعت د آنهم در نهایتبه اجماع برسن. 13

د و محلـه  ننهایی محقـق شـو   اهداف تصمیم بگیرند و مراحل را یکی پس از دیگري پشت سر گذارند تا. 14 

  . دیافته ، بهنگام و راحت و ایمن گرد آنان سرزنده و توسعه
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  باز هم ویژگی هاي حرفه اي تسهیلگر در تسهیلگري پویا 

هاي تسهیلگر به ویژه در رابطه با شخصیت فردي و جمعی ایرانیان که با شدت و ضـعف در  در اغاز از ویژگی 

گذر نسل ها گویی برخی ویژگی هاي منفـی بـه تـانی در حـال     تمامی افراد ایرانی وجود دارد و خوشبختانه با 

دوسـتانه رفتـار    .1اکنون به ویژگی هاي حرفه اي تسهیلگر اشاره می شود که عبارتند از . کاهش اند،  یاد شد

که بـه خـود کمـک     تا یاد بگیرند مردمبه متعهد به یاري رساندن . 3) کاري بس سخت(صادق بودن . 2کردن 

کسی بر بحث ها سلطه پیدا نمـی کنـد،   . 5، ، فرا خواهند گرفتکه تمامی افراد درگیریافتن اطمینان . 4 کنند ،

نسبت به جنسـیت و   .9 بی طرف است تسهیلگر. 8  د،کسی ساکت نمی مان. 7 وحده نمی شودکسی متکلم . 6

در تمـامی لحظـات رفتـاري عادالنـه     . 10سهیم بودن زنان و مردان و پایمال نشدن حق کسی حساس است، 

می دانـد کـه نبایـد    . 14شنونده اي صادق است، . 13صبور است، . 12آرامش خود را حفظ می کند، . 11دارد، 

توسعه محله اي را در . 17حرفه خود را بخوبی می داند، . 16تی است، فاقد استبداد شخصی. 15 تصمیم بگیرد 

ضرورت هاي کار خود و ضـرورت هـاي پـروژه را    . 19 با پروژه مطرح شده آشناست،. 18کلیت آن می شناسد، 

راه هاي حل تضاد و چالش هـا را مـی شناسـد،    . 21قدرت تشخیص به موقع تضادها را دارد، . 20می شناسد، 

رموز شروع، اداره و . 24تشکیل جلسات تسهیلگري را مهم می داند، . 23ز پویایی گروهی آشناست، به رمو. 22

. 25. شناسـد براي هر جلسه خـاص را کـامالً مـی     پایان دادن به جلسه و رسیدن به تصمیم نهایی تعیین شده

آگاه است که  .28 می کندرفتار راحت و دوستانه .  27 منظم است ،  انرژي ، مثبت اندیش وبا  .26فاقد تعصب 

انتقاد پذیري مثال  .30رك هاي عالقمندسازي را می شناسد مح .29 چگونه افراد را عالقمند بحث نگاه دارد 

احبه عمیـق و  بـا رمـوز مصـ   . 32 . دقیقه را می دانـد نسبت به گذشت زمان آگاه بوده قدر هر . .31 . زدنی دارد

را می توانـد شـکل    کارگاه هاي تسهیلگري  .33.ایی کافی داردآشن مهمتر از آن گفت و شنود متمرکز گروهی

استفاده از کارتهـاي رنگارنـگ در برنامـه ریـزي مشـارکتی       با.34.داده به خوبی هدایت کند و به نتیجه برساند

لعمل تدوین صورتجلسه دستورا. 36  .را بخوبی اجرا می نماید  )TOR(شرح وظایف تسهیلگري . 35 .آشناست

   آنهم بخوبی، ، کاري کارستان،شود نهایتاً کار انجام  تارا بلد است 
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  ابعاد تسهیلگري پویا 

  : بعد اساسی است  6پویا داراي  تسهیلگري

نیز مطـرح مـی    اي ضمناً در رابطه با هر بعد پرسش کلیدي. تسهیلگري پویا معموالً داراي ابعاد متعددي است

  . شود که بدانها پرسش هاي تسهیلگرانه گویند

در فصـل اول   )1999(در کتاب ارزشمند خود به نـام راهنمـاي کامـل تسـهیلگر     ) John Heron(ان هرون ج

   :ابعاد و شیوه هاي تسهیلگري از شش بعد یاد کرده است که به ترتیب عبارنتند از «تحت عنوان 

  :بعد برنامه ریزي . 1

یل رسیدن به هدف یاد مـی کنـد و جنبـه    بعد برنامه ریزي را هدف محور گفته اند که از هدف و وسیله یا وسا

ریزي فراتر از بعد برنامه. از آن در صفحات قبل معرفی شدندهاي تسهیلگري را بر می شمارد که بخش مهمی 

عـام   ي چـه برنامـه   بـا  مربـوط اسـت و مشـخص مـی سـازد کـه         )ذي مـدخالن (موارد باال به اهداف گروه 

)program ( با چه برنامه هاي مشخص)plan (اهداف مشـخص شـده تحقـق مـی یابـد      ی،چه پروژه های و .

اهداف عملیاتی خود را محقـق سـازند و    باید چگونه  )ذي مدخالن(گروه : پرسش کلیدي این بعد عبارتست از 

  پروگرام اصلی را اجرا کنند ؟

   :بعد معنایی . 2

چه که بـه راسـتی در جریـان    این بعد را بعد شناختی یا ادارکی گویند و به درك درست ذي مدخالن در باب آن

است، مربوط می شود و چگونه ذي مدخالن تجارب خود را معنا می کنند و منطق انجام هر عملی و یا عکـس  

چگونه باید به تجارب و : پرسش تسهیلگرانه این بعد عبارتست از . دنآشکار می ساز و العملی را بیان می دارند

    آنها را یافت؟کنش هاي اعضاي گروه معنا بخشید یا معانی 

   :بعد مقابله اي . 3

این بعد به جنبه هاي چالش برانگیز و تضاد آلود تسهیلگري مربوط است به ویژه آنگاه که منافع متضاد است و 

   .باید راه هاي رسیدن به اجماع از سوي تسهیلگران اعمال شود

هـا و  از مسـایل و چیز  و اهتـراز آنـان   گروهاین بعد به ارتقا آگاهی در باب زمینه هاي مقاومت ذي مدخالن یا 

 چگونه: پرسش تسهیلگرانه این بعد عبارت است از . براي رسیدن به هدف مربوط است آنهم ضروري اقدامات 
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جامعـه، در   ، در هـر وجود تابوها و اهتراز از برخی امور و چیزها مقاومت ها ،به ذي مدخالن آگاهی داد که  باید

 بـراي ایـن کـار،   امري بدیهی است و چگونه باید بر آنها غلبه کـرد و  ه و جمعی،هر شهر و محله و نزد هر گرو

  تسهیلگران باید به چه توانایی هایی مجهز باشند؟

  

  : بعد احساسی . 4

این بعد به حساس ترین جنبه هاي تسهیلگري مربـوط اسـت و از نحـوه ي مـدیریت احساسـات و هیجانـات       

از احساسـات و   ه بـرداري بهینـه   راه هـاي کنتـرل و هـدایت و بهـر     تسهیلگر باید. درونی گروه خبر می دهد

  .را بلد باشد آنهم به نفع پروژه یا اهداف هیجانات

نیز دقیقاً بدین موضوع مربوط است و می پرسـد چگونـه مـی تـوان بـه مـدیریت        این بعد پرسش تسهیلگرانه

  سات و هیجان باید تمایز قایل شد ؟ ، احساه بین حواسونگو چ  احساسات و هیجانات درونی گروه پرداخت ؟

   :بعد ساخت دهی و ساختار پذیري . 5

فراگیري و تعلـیم سـخن بـه    این بعد به جنبه هاي رسمی تسهیلگري مربوط است و از شیوه ها و روش هاي 

آموزش و تعلیم هر گروه خـاص   این پرسش را مطرح می سازد که چه فرم یا شکلی باید برايورد ومیان می آ

 ،؟ پرسش تسهیلگرانه این بعد عبارتست از چگونه می تـوان بـه فراگیـري گـروه    به کار برد موضوع ویژهو هر 

   ساختاري خاص بخشید ؟

  

باالخره آخرین بعد ، بعد ارزش گذاري است و به ادغام و همبستگی و وحدت بخشی تسهیلگري مربوط می . 6

هویـت و فردیـت    ج نهی بـه  ت افراد گروه و اراین بعد به خلق محیط حمایت کننده از فردیت و شخصی. شود

 محیطـی کـه در درون آن  . د، مـی پـرداز  در عین کار جمعی و تعقیب اهداف و منافع مشترك هر عضو مستقل

د و واقعیت وجود هر کس بـدان سـان کـه واقعیـت دارد را     افراد یا اعضا، اصالت خود را حفظ کنند، مقتدر شون

پرسـش تسـهیلگرانه ایـن بعـد     . و منافع خاص هر فرد محترم شمرده شودد تا نیازها نارج نه بدان آشکار کرده

و  عبارتست از چگونه می توان حال و هواي حامی ارزش هاي شخصی، هویت و انسجام و احترام را خلق کـرد 

   ؟در عین حال اهداف جمعی را نیز به بهترین وجه تعقیب کرده تحقق بخشید
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د یاد شده داراي اضمناً ابع. ه اند که در عین حال مستقل از یکدیگر نیز می باشنداین شش بعد در هم تنیده شد

استقالل  هر بعد نیز همراه هویتی مربوط  ،البته در عمل. همپوشانی اند و یکدیگر را تقویت و حمایت می کنند

ضمناً بهنگام . از کار درآیدبه آن بعد وجود دارد که باید تسهیلگر کامالً متوجه این امور باشد تا تسهیلگري کارآ 

باحث مرتبط بـا  تمامی این م. پیاده کردن امور تسهیلگري ارتباط متقابل ابعاد نیز باید کامال در نظر گرفته شود

  . باید تمامی این ابعاد را چون کلی واحد نگریست فرآیند یادگیري و آموزش گروه است و

انه بررسی و در نظر گرفته شود و به اهداف شخص تسـهیلگر  به نیات انسانی از یک سو که باید آگاهاین ابعاد 

گانه تسهیلگري به که تسهیلگر با اشراف بر ابعاد ششاز سوي دیگر مربوط اند و این پرسش را مطرح می سازد 

دنبال دستیابی به چیست؟ پرسش نهایی تسهیلگرانه بر آمده از تمامی حرف و حدیث هـاي بـاال عبارتسـت از    

حاال که هدف من تسهیل و مقتدرسازي و توانمندسازي گـروه در  «تسهیلگر باید از خود بپرسد این واقعیت که 

درك اثر گذاري هر بعد نسـبت بـه سـایر    نهم با می و فراگیري مهارت هاي خاص است آرابطه با آموزش عمو

اخلـه اي بـه دنبـال    باید ضمناً بـدانم کـه هـر مد     دیگر ، کارم را چگونه باید سامان دهم و به پیش برم ؟ ابعاد

  ».معین است یدستیابی به نتیجه اي خاص به شکل

د تسهیلگري هـر کـدام داراي دو وجـه یـا دو پاسـخ      سش مرتبط با شش بعباید توجه نمود که تمامی شش پر

بگیـرد؟ آیـا    بایـد تصـمیم    است، یک وجه می پرسد که چه کسی در مورد موضوع مطرح شده در هـر سـوال   

آیا گروه به تنهایی؟ یا گروه و تسهیلگر با هم ؟ این پرسش بهنگامی که با مردمانی عامی تسهیلگر به تنهایی، 

شیوه سیاسی تسـهیلگري را مطـرح    چنین جنبه اي سه. و ایم اهمیتی اساسی تر به کف می آرودیا عادي روبر

ه در زیر معرفی شده است ک ،و فراگیريسیاست هاي آموزش  :می سازد که تحت عنوان سه شیوه تسهیلگري

وجه دیگر پرسش به مداخله و نوع آن در رابطه با هر مسـاله مطروحـه بـاز مـی     . مورد بحث قرار خواهد گرفت

  . گردد

  

  سیاست هاي فراگیري و آموزش : سه شیوه تسهیلگري 

  : هر یک از شش بعد با توجه به پرسش تسهیلگرانه هر بعد به سه شکل قابل برخورد است 
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  :ی شیوه سلسله مراتب. 1

در این شیوه تسهیلگر فرآیند آموزش و یادگیري را تعیین و هدایت می کند و توانمندي خود را در کل فرآینـد   

اندیشد و بـه عمـل   اشد انجام می دهد و بجاي گروه میبه کار می گیرد و هر چه که براي آموزش گروه الزم ب

روط آن مجـاز اسـت و نـه    چوب تسهیلگري و شور تنها در چارفراموش نباید کرد که تمامی این ام(می پردازد 

عـالوه آنکـه   ) تصمیم گیري بر روي وظیفه اصلی با برنامه ریـزي و توسـعه محلـه اي بجـاي ذي مـدخالن      

به تفسیر و معنابخشی به کـل فرآینـد   . تسهیلگر اهداف آموزش را مشخص و برنامه را انتخاب و اجرا می کند

، ، احساسات و هیجانات گـروه را مـدیریت مـی نمایـد و بـه آمـوزش      دمی پردازد، مقاومت ها را مرتفع می ساز

  . خاص می بخشد  ساختاري 

  

   :شیوه همکارانه و یا تعاون بین گروه و تسهیلگر . 2

مـدخالن یـا   ابطه با ابعاد تسهیلگري را بـا ذي در باب آموزش و در ر شیوه تسهیلگر قدرت و توان خود  در این

یا آموزش افراد کم  کم به سمت خود مدیریتی گروه در امر آموزش پـیش مـی   تسهیلگر . گروه سهیم می شود

رود و تصمیم ها را مشارکت محور می سازد تا چه برنامه کلی یا پروگرامی انتخاب شود، آموزش چه چیزهـایی  

 ذي-تسـهیلگران (شـگر ناین شیوه فرآینـدي دو سـویه بـا دو ک   . را در بر گیرد و چگونه اجرا و ارزیابی می شود

  .است )مدخالن

  

   :شیوه خودمختارانه . 3

در این شیوه گروه به تدریج آماده می شود تا تمامی فرآیند آموزش ، مدیریت احساسات و هیجانـات ، برخـورد   

با چالش ها، ارائه تعاریف و معنا کردن و در یک کالم تمامی فعالیت هاي مرتبط با شش بعد را خود بـر عهـده   

زش دادن به گروه، تسهیلگر به نظـارت و پاسـخگویی و معرفـی محـرك هـاي الزم      در واقع پس از آمو. گیرد

بسنده می کند و دخالت هاي موردي مرتبط با آموزش و فراگیري نیز از سوي گـروه انتخـاب و عملیـاتی مـی     

  . شود
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  مراحل استفاده از شیوه هاي تسهیلگري 

انمند شـدن  د و با قدرتمند و توراتبی استفاده شواز شیوه سلسله م پیشنهاد می شود که در آغاز کار تسهیلگري

مرحله ي خود مختاري گـروه را   ،و در پایان حله ي همکارانه و تعاون محور گام نهاد مر گروه در اواسط کار به

  . به اجرا گذارد

از شما حرکـت از  «به تسهیلگري در پروژه  ،آمد نسبی به کف تمامی جنبه هاي تسهیلگري آشنایی با حال که

  .پرداخته، راهنما یا دستورالعمل حاضر عملیاتی می گردد  »دا برکتخ

  

    »از شما حرکت از خدا برکت«گام هاي تسهیلگري در پروژه 

ان محتـرم و آگـاه دفـاتر     تسـهیلگر  »از شما حرکت از خدا برکـت « در پروژه آغاز گفته شد،در همان گونه که 

. را دریافت خواهند داشـت  ه تسهیلگري، برنامه عمل جامعمه رادر نی ،محلی سازمان نوسازي شهرداري تهران

   چه گام هایی باید برداشته شود؟ ،اما تا زمان رسیدن به آن مرحله

چنانچـه بیـاد دارنـد در    . براي پاسخ به این پرسش ابتدا کلیات برنامه عمل جامع و ضمائم آن معرفی می گردد

  : ردید رئوس کار به شرح زیر معرفی شد جلسات بسیار متعددي که براي معرفی پروژه تشکیل گ

جامعه ایران به دالیل متعددي که مورد بحث قرار گرفته اند، با مشارکت به معناي فنی و تخصصـی   .1

  . آن آشنا نیست

لذا اعتماد اجتماعی . شهرداري ها ناچیز است و عمومی از جمله سرمایه اجتماعی سازمان هاي رسمی .2

کـه از روابـط     (Bonding Social Capital)تمـاعی پیونـدي   سـرمایه اج . بطور کلی پـایین اسـت  

همین امر به تضـعیف سـرمایه   . خانوادگی، قومی قبیله اي ناشی می شود نیز در ایران قدرتمند است

دلیل دیگري است بـر پـایین     منجر شده است که   (Linking Social Capital)اجتماعی آوندي 

 .بودن اعتماد به دستگاه هاي رسمی

چه همکاري هاي کاري ناچاري دقیقه نود و همکاري هاي سازمان شکنانه خـانوادگی، قـومی و   چنان .3

مشخص می گردد که در تمامی اشـکال همکـاري، فـردي      ایلی و محله اي مورد ارزیابی قرار گیرد،

مثالً میـراب در آبیـاري،   . ي تلقی می شودرمهم هدایت کننده و هماهنگ کننده است که چهره محو
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کدخداي ده در امور ده، کدخداي محله در امور محلـه، کدخـداي ایـل در      ر برداشت محصول،پاکار د

بر این اساس پیشنهاد می شود تا سازمان نوسازي شهر تهران جایگاهی مشابه همـان  . ... و امور ایل

 نگ سازي را بـه عمـل آورد و از جهـات دیگـر،    چهره محوري بخود گیرد و لذا نوعی هدایت و هماه

 . سهیلگرانه بر عهده گیردنقش ت

بطور خالصه معتقد است که ما نیازمند کنار نهـادن دیـدمان یـا    » از شما حرکت از خدا برکت«پروژه  .4

. پارادایم دولت قدرتمند و  فربه و ثروتمند و انسان ناتوان، خانواده فقیر و محله فرسـوده مـی باشـیم   

اند و تمامی محله ها توانمنـدي هـاي خـاص    جانشین این پارادایم، دیدمان همه انسان ها استثنایی 

بر این اساس نظریه از جا کندن اقتصـادي و سـپس از جـا کنـدن اجتمـاعی      . خود را دارند می باشند

بدین معنا که در ایران هر گاه انباشت سـرمایه از تـامین نیازهـاي اولیـه خـوراك،      . مطرح شده است

و زیارت براي اکثریت مردمان ساکن محلـه  پوشاك، مسکن و تا حدودي هزینه گذران اوقات فراغت 

 Kضـریب    برسد کـه  ها یا سفري به شمال در نوروز و تابستان فراتر رود و این فراتر رفتن به حدي

از سـوي دیگـر هـر گـاه     . انباشت در فضاي کالبدي منعکس خواهـد شـد  خوانده شده است، کم کم 

انباشت و از جـا   بامنطقه شهري و شهر نیز  ،انباشت با از جا کندن اقتصادي همراه باشد، محله، ناحیه

تقاضاي فضاي کالبدي بیشـتر یـا    ،کندن اقتصادي روبرو شده به همان شکل پس از میزان مفروض

در . محلـه میشـود   در فضاي کالبدي یا فیزیکیفاخر تر مطرح گردیده سبب انعکاس انباشت سرمایه 

از خانوادهـا، شـهر،    محله ، رفاه بیشتر بخشی در همراه با رونق اقتصادي در حد قابل توجهی نتیجه 

 . منطقه شهري ، ناحیه و محله نیز رونق اقتصادي را تجربه و فضاي کالبدي نوسازي می شود

محله خانوار فقیر، انسان ناتوان،   گاه دولت ثروتمند، فربه،ندر شرایط برخی از محله ها به علت همان  .5

، تحـرك اقتصـادي   ت بـا کـاهش قیمـ   . کاهش می نهـد رو به  ت هاکم کم فرسوده تلقی شده، قیم

خـارج شـده    ، از آنانوادهـاي توانمنـدتر بـه نسـبت وضـع محلـه      خ. اما منفی رخ می دهـد  ،يعمود

 . خانوارهاي فقیرتر جانشین می شوند

 با روبه کاهش نهادن وضع اقتصادي، با خروج خانوارهاي ثروتمندتر، با شایع شدن انـگ فرسـوده بـا    .6

ها و چه در سطح محلـه  چه در سطح ابنیه منفرد یا تک بنا نوسازي فیزیکی به  ایلتم کاهش درآمد،
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د و در مورد برخی از خانوارها تعلیـق بـه محـال مـی     و به تاخیر می نهرها، ناحیه ها و منطقه شهري 

 . شود، لذا شرایط فیزیکی به تدریج بدتر و بدتر می گردد

به حضور در محله را از دست می دهند و انباشت ناشی با انگ فرسوده دستگاه هاي دولتی نیز تمایل  .7

بیهوده نیست کـه در هیـاهوي اعتیـاد و کجـروي ،     . از حضور دستگاه هاي دولتی نیز از کف می رود

دستگاه هاي مسوول و متولی این امور در محله هاي پر مساله حضـوري کمرنـگ دارنـد یـا اساسـا      

 .حاضر نیستند

انـگ فرسـوده، تخریـب     ه دست هم داده شرایط رکـود اقتصـادي ،  تمامی عوامل باال کم کم دست ب .8

 . دولتی ، شرایط محله را وخیم تر می سازدفیزیکی و عدم حضور و انجام وظیفه دستگاه هاي 

نشان می دهد که در بدترین محله یعنی باغ آذري به هیچ عنوان   محله نمونه کامالً 5بررسی میدانی  .9

طرفی تعداد زیادي مغـازه، کارگـاه، و نهادهـاي اقتصـادي شـرایط       از. یکدستی اقتصادي وجود ندارد

اند، دفن و فرامـوش شـده   ر انگ فرسوده از کار افتادهمتفاوتی را در واقعیت ترسیم می دارد که زیر با

، خانواده بـی چیـز و   پولدار و همه کاره، انسان ناتواندایم بی معناي دولت فربه، ارابازخورد انگ پ. اند

ه شرایط را بدتر، سازمان ها را منفعل تر و انسان ها را ناتوان تر کـرده، شـرایط هـر روز    محله فرسود

 .بدتر میگردد

ز توان بالقوه اقتصادي است کـه  نشان ا ،نایکدستی برعکس مطالعه میدانی اشاره کرده و ثابت نموده .10

ه است، می توانند اما آیا الگوهاي توسعه محله اي که تاکنون در جهان مطرح شد .ول مانده استمغف

در مجموع سـه مـدل توسـعه محلـه اي تحـت       در تهران و به عنوان راه حل مورد استفاده قرار گیرد؟

ریزي محله اي از سال ها پیش مطرح شده اند که البته شقوق محتلفی  هعنوان مدل هاي عمل برنام

دومـین مـدل،   . قالنـی اسـت  اولین مدل، مدل برنامه ریزي ع. از آنها و یا ترکیب انها نیز وجود دارند

مـدل توسـعه    ،مدل سازماندهی کامیونیتی یا سازماندهی اجتماعات محلـی و بـاالخره سـومین مـدل    

 . کامیونیتی دارایی محور می باشد

آنها می تواند در مـورد محلـه هـاي تهـران نیـز مـورد        باید توجه داشت که هر سه مدل یا ترکیبی از .11

ی کامیونیتی که در اینجا مسامحتاً به سازماندهی محله اي تعبیر می سازمانده مثالً. استفاده قرار گیرد

متخصـص و  وبـه پـایین   منابع داخلی استوار است ولی برنامه ریزي عقالنی الگـویی از بـاال   شود بر 
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مرحله کنونی محله هاي تهران نوع برنامه ریزي و مقیـاس   لیکن بحث مهم در . ول محور استمسئ

اید مردم را بسیج کرد تا سازمان توسعه محله اي را بدون هـیچ دخالـت   در وحله نخست ب. آن نیست

 .این مهمترین وظیفه تسهیلگر در مرحله اي ما قبل برنامه ریزي است. خارج از محله تشکیل دهند

براي آنکه بی اعتمادي آب شود و مردم پاي به پیش گذارند، پیشنهاد شده است تا شهرداري محل با  .12

فضاي گفتگو و مشـارکت اهـالی محـل را در محلـه هـا       ،ژه و سازمان نوسازيهم اندیش دایمی پرو

حضـوري   ،هن دو یا سه نسـل ي از مجسمه افراد عادي در محله که در ذایجاد کند و در این فضاساز

مثالً عکاس معروف خانی آباد در حالی که از تختی نشسته بر سکوي قـدیمی یـا تنـه    (مطلوب دارند 

مثال درخت توتی مشابه درخت توت . ري است را می توان نماد سازي کرددرختی در حال عکس بردا

را به نوعی باز سازي و گذشته را تداعی کرد تـا محمـل هـاي هویـت      ثمرین روستایی در آذربایجان

مراسم خاصی توسـط   جامع، مه عملجاد این فضاي گفتگو بر اساس برنابا ای. محله اي تقویت شوند

می گردد که باز هم تسهیلگران باید حضوري سخت فعال داشته باشند و بـذر  اهالی در مکانها برگزار 

 . انتخابات سازمان مشارکتی اهالی محل و فقط اهالی محله را در محله بکارند

پس از شکل گیري فضاي گفتگو و مشارکت پس از انجام انتخابات سازمان مشارکتی اهـالی محـل    .13

از محله ها براي  جبسیج اهالی خار بهنوبت   بول مردم باشد،د قیاري یا هر نهاد موری تواند شوراکه م

ي با شـروع انباشـت و شـکل گیـر    . در محله و از این طریق انباشت سرمایه می رسد و توقف حضور

 . دفراهم می آیبرنامه ریزي متداول محله اي  تقاضاي نوسازي فیزیکی تازه امکان 

باید بـا بـاالترین کیفیـت در عـین      ،و هزینه کردننان آالگوهاي کشاندن مردم به محله ها و توقف  .14

سادگی اجرا شود و در عین حال در سطحی باشد که افراد تحصـیلکرده و طبقـه متوسـط و بـاالتر را     

در این مرحله بسیج همگانی در کل تهران و حتی کل ایران باید صورت گیرد کـه پـیش   . جذب کند

عمل جامع و با هم اندیشی مردم و رسـانه هـا و    در برنامه .فرض موقعیت از جا کندن اقتصادي است

از شما هم حرکـت   "دانشگاه ها، مهندسین مشاور و سازمان هاي دولتی و مناطق شهرداري مسابقه 

مثال در مورد خانی آبـاد  . ، اجرا خواهد شد تا آحاد مردم یاوران نوسازي شوند "تا از خدا هم باز برکت

دها خانه اي که تختی براي زلزله زده ها ساخت بیاد او محلـه  میتوان فراخوانی گذاشت تا به پاس ص

 .او نمونه شود و توسعه اي کم نظیر را تجربه کند
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شـهرداري نبایـد هزینـه      باید توجه شود که به استثناء احداث فضاي گفتگو و مشارکت اهالی محـل،  .15

 . برنامه آگاه سازي همگانی تقبل کند يچندانی را به استثنا

اسـت، تسـهیلگران بـه جمـع      قدامات باال در حال تدوین ومعرفی در برنامه عمل جـامع الی که ادر ح .16

ریـزي  جلسـات هـم اندیشـی و جلسـات برنامـه      آوري و جمعبندي آخرین اطالعات محل و تشـکیل 

در زیر به روس مطالب بانک اطالعات و داده هاي محلـه از یـک سـو و    . مشارکتی مبادرت می کنند

 . شی و برنامه ریزي مشارکتی اشاره می شودشکل گیري جلسات هم اندی

توجه شود تا بدین مرحله دفاتر محلی، سازمان نوسازي هیچ تصـمیمی  چنانچه به دستورالعمل حاضر  .17

هاي راه اندازي انباشت سرمایه و از جـا کنـدن و امـور تسـهیلگري      براي مردم به استثنا پیش شرط

ـ    خواسـت اهـال  و از این مرحله به بعد صـرفاً  . دنانجام نمی ده ا دفـاتر محلـی و   ی بـا هـم اندیشـی ب

 .تسهیلگران مطرح و عملی خواهد شد

 توسط اهالی ،پیشنهاد می شودگردآوري اطالعات یا به روز کردن و تکمیل اطالعات موجود گردآمده .18

د در زیر مهمترین و داده هایی که بای. تر محلی انجام شودابا نظارت تسهیلگران و دف به ویژه جوانان،

 . دسترس باشند مورد اشاره قرار می گیرد در

ارزیابی شرایط محله توسط تسهیلگران در قالب داده هاي دومین یعنی اطالعاتی که در حال حاضـر   .19

 .شود و احتماال به روز وجود دارد و تنها باید جمع آوري ، طبقه بندي و تحلیل

عنی اطالعاتی که وجود ندارد ولـی  ارزیابی شرایط محله توسط تسهیلگران در قالب داده هاي اولین ی .20

این گونه داده هـا را مـی تـوان از طریـق فنـون کمـی       . وري شوداست و باید جمع آکامالً مورد نیاز 

مصـاحبه عمیـق، گفـت و شـنود متمرکـز      (و یا فنون کیفی   )پیمایش یا تحقیق مبتنی بر پرسشنامه(

ی و کمی مطالـب نوشـتاري از هـر    تحلیل محتواي کیف(و باالخره ترکیب فن کیفی و کمی ) گروهی

 .گردآوري کرد) نوع

براي تشخیص داده هاي الزم معموالً از الگوهاي تک نگاري یا مونوگرافی استفاده می شـود کـه از    .21

وضعیت معابر، تعداد مغازه ها و کارگاه هـا آغـاز و بـه تـدریج از       عینی مانند شکل خانه ها، و شهودم

اقتصادي رسیده و نهایتاً به مطالب انتزاعی نامشهود و غیرعینی وضعیت فیزیکی به شرایط جمعیتی و 

مانند ایستارها یا نظرگاه مردم، باورها، جنبه هاي فرهنگی و مردم شناختی و شرایط روحی ـ روانی و  
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باید توجه شود کـه تـاکنون دفـاتر محلـی اطالعـات      ( میرسد گوناگونباالخره رضایتمندي از جهات 

در نتیجه بسیاري از اطالعـات مـورد   . وري کرده اند که باید دایماً بهنگام شودبسیار ارزنده اي جمع آ

 . )نیاز هم اکنون وجود دارد

بر اساس داده هاي گردآمده چه اولین و چه دومین اسناد زیر مورد نیاز است که بایـد امـاده و دایمـاً     .22

 . بهنگام گردد

 

  کونتگاهی کیفیت س ارزیابی و طبقه بندينقشه سکونتگاهی و  :الف 

نقشه شرایط فیزیکی عرصه هاي مشاع محله اي و ارزیابی آنها با توجه بـه نیازهـاي اصـالحی      :ب 

  معابر

  نقشه فقر :ج 

  ان هاي در خطر آسیب هاي اجتماعی با مشخص سازي مککجروي ها و نقشه جرایم ،: د 

  پیمایش زیست محیطی : هـ 

  ارزیابی وضعیت خدمات عمومی از هر نوع : و 

  تحوالت عمده فیزیکی ، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی محله در پنج سال اخیر: ح 

ایـن  (شرایط مشارکت اهالی با تاکید بر نهادهاي منتخـب مـردم و میـزان محبوبیـت هـر یـک       : ط 

زیرا در صورت وجود سازمانی . اطالعات در موقع ایجاد سازمان مشارکت محله اي بسیار اهمیت دارد

در حالی که مورد اعتماد اکثریت مردم است نیازي به ایجـاد سـازمان مشـارکت     چون شورایاري آنهم

  .)محله اي در جهت نوسازي نیست

  نقشه کاربري زمین محله به همراه نیازهاي بازپروري فیزیکی: ي 

یکی از مهمترین اقدامات تسهیلگران شکل دهی به برنامه ریزي مشـارکتی محلـه اي اسـت کـه از       .  23

ـ       .جلسات نظر سنجی اهالی انجام می شودطریق تشکیل  ا ایـن جلسـات را جلسـات هـم اندیشـی ی

کـه در برنامـه عمـل جـامع      دطوفان فکري آنهم از طریق طوفان کارت هاي رنگارنگ نیز خوانده ان

  . کامال تشریح شده است
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مع عمـل  باید توجه شود که در کنار آغاز شکل دهی به بانـک اطالعـاتی و آمـوزش تسـهیلگري ، برنامـه جـا      

هـاي  انواع دسـتورالعمل، انـواع برنامـه    مهمترین سندي خواهد بود که ضمن بر شمردن تمامی گام هاي الزم،

اي فهرست ي بسیج همگانی، برنامه ریزي محلهمقطعی مانند شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن، برنامه ها

ـ  برنامه هاي بسیج همگانی، از جا کندن اقتصادي، جنبش اجتماعی راهم خواهـد آورد و آنهـا را در اختیـار    را ف

  . دخیل می نهدمی کنشگران تما


