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مفهوم مشاركت بسيار پيچيده . داشته باشدگيرد كه در افراد خواست و توان مشاركت وجود 
تنها يك جعبه ابزار نيست كه بتوان آن را با خود به اين طرف و آن طرف برد بلكه يك نگاه و يك رويكرد فرهنگي است كه زواياي 

ها به بحث گذاشته  هايي مطرح و در گروه در اين كارگاه سؤال
   .پردازد

هاي جدي  كنيد در جامعة ما ضعف ام ببريد كه به مشاركت نياز دارند و شما فكر مي

د نداشته در جايي كه احساس تعلق نداشته باشيم و دركي از منافع مشترك وجو
دهند و از آنجاكه  مي هاي دولتي كار خودشان را انجام 

از طرف ديگر با بخش خصوصي هم همراهي 

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

  مفهوم مشاركت و مديريت مشاركتي در تعاوني

گيرد كه در افراد خواست و توان مشاركت وجود  در هر سازماني ارتباط افراد زماني صورت مي
تنها يك جعبه ابزار نيست كه بتوان آن را با خود به اين طرف و آن طرف برد بلكه يك نگاه و يك رويكرد فرهنگي است كه زواياي 

  .پيچيدة بسيار دارد و نياز به تمرين مستمر دارد

در اين كارگاه سؤال. كنيم تمرين مي در اين كارگاه پشت صحنة رويكرد مشاركتي را در كنار هم
پردازد مي كرد و ساير اعضاي كارگاه به نقد و بررسي آن سپس هر گروه پاسخ خود را بيان مي

  :نخست بررسي مفهوم مشاركت با طرح اين سؤال كه

ام ببريد كه به مشاركت نياز دارند و شما فكر ميمشاركت را تعريف كنيد و چند نمونه از كارهايي را ن

  .هر گروه يك دقيقه فرصت دارد كه پاسخ خود را بيان كند

در جايي كه احساس تعلق نداشته باشيم و دركي از منافع مشترك وجو. مشاركت يك مفهوم فرهنگي و اجتماعي است
هاي دولتي كار خودشان را انجام  عدم مشاركت در بخش خصوصي و دولتي؛ سازمان. افتد

از طرف ديگر با بخش خصوصي هم همراهي . رود ها از منافع مشترك چندان درست نيست، كار آنطوركه بايد پيش نمي
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مفهوم مشاركت و مديريت مشاركتي در تعاوني

در هر سازماني ارتباط افراد زماني صورت مي
تنها يك جعبه ابزار نيست كه بتوان آن را با خود به اين طرف و آن طرف برد بلكه يك نگاه و يك رويكرد فرهنگي است كه زواياي . است

پيچيدة بسيار دارد و نياز به تمرين مستمر دارد

در اين كارگاه پشت صحنة رويكرد مشاركتي را در كنار هم
سپس هر گروه پاسخ خود را بيان مي. شد

   

نخست بررسي مفهوم مشاركت با طرح اين سؤال كه

مشاركت را تعريف كنيد و چند نمونه از كارهايي را ن
  دربارة آن وجود دارد؟

هر گروه يك دقيقه فرصت دارد كه پاسخ خود را بيان كند

مشاركت يك مفهوم فرهنگي و اجتماعي است :گروه اول
افتد باشد، مشاركت اتفاق نمي

ها از منافع مشترك چندان درست نيست، كار آنطوركه بايد پيش نمي دركي اين سازمان
  .ندارد



هاي اجتماعي كه  مشاركت در تمام فعاليت. مشاركت يعني شريك شدن و نوعي احساس همبستگي و درگيري عاطفي و ذهني
مثالً . و در برخي ديگر خير وساز ساخت در برخي از كارها اين مشاركت قابل لمس و مشهود است مثل

شود مثل ضعف مدارس در برقراري ارتباط با اوليا، 
همچنين در عرصة ورزش، آنجا كه قرار است كار تيمي اصل و بنيان قرار بگيرد مثل 

  .كند آفريني مي

در مدرسه نيز مشاركت و اصول آن بايد در 
 به بستگي جامعه در افراد موفقيت.  …آموزي، شوراي آموزگاران، انجمن اوليا و 

بايد اين مفهوم وجود داشته باشد؛ ) كوچك و بزرگ
  .شود نهادينه ميعي در گروه جم كار طريق

مشاركت نوعي  ترين مفهوم آن است كه كلي
  .شود درنظرگرفته همگان منافع مشاركت،

توانيم از طريق آنها تأثير مشاركت در حل معضالت اجتماعي 

دست دادن تعريف دربارة به  .دست آوريم را تعريف كنيم و اجزاي آن را به
مشاركت هم يكي از همان . تر خواهد بود روند، اين كار سخت

  .قرار است در اين كارگاه و در كنار هم به تعريفي از مشاركت و كار مشاركتي دست پيدا كنيم
در فضاهايي كه اجتماعي از افراد وجود دارد دربارة 

برنده باشد، يعني همه از - هدف و انتظار ما در هر كار گروهي نيز آن است كه رويكردمان برنده

يابي  دست - منافع همگان -ارتباط  - خانواده و مدرسه

مشاركت چيست؟ و چند . يابيد  ها به يك تعريف جامع از مشاركت دست

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

مشاركت يعني شريك شدن و نوعي احساس همبستگي و درگيري عاطفي و ذهني
در برخي از كارها اين مشاركت قابل لمس و مشهود است مثل. هدف مشتركي دارند، قابل اجراست
شود مثل ضعف مدارس در برقراري ارتباط با اوليا،  وپرورش كمتر ديده مي الً مشهود است؛ اما در آموزشوساز مشاركت كام

همچنين در عرصة ورزش، آنجا كه قرار است كار تيمي اصل و بنيان قرار بگيرد مثل . ها آموزان و معلم رساني، فعال نبودن دانش

آفريني مي هايي است كه در مفهوم مشاركت نقش زيستي يكي از حركت ديشي و هم

  .رسد در دو نهاد خانواده و مدرسه به اين مفهوم بيشتر نياز داريم

در مدرسه نيز مشاركت و اصول آن بايد در . در خانواده بايدها و نبايدها را بايد توسط يكايك اعضا بررسي و تعيين كرد
آموزي، شوراي آموزگاران، انجمن اوليا و  نهادهاي مختلف اجرا و تمرين شود مثل شوراهاي دانش

  .شود دو نهاد به آنها داده مي

كوچك و بزرگ(هاي موجود در جامعه  در تمام گروه. مشاركت ارتباط ميان اعضا است
طريق از شود، ايجاد بايد ها زباله جداسازي براي كه فرهنگي .چراكه منافع آنها با هم مشترك است

  .خصوص مسئلة آلودگي هوا در عرصة محيط زيست و به

كلي. توان تعدادي از آنها را برشمرد دست آمد كه مي ها مفاهيمي به
مشاركت، طول در بناست و گيرد است؛ مشاركت براي رسيدن به يك هدف صورت مي

توانيم از طريق آنها تأثير مشاركت در حل معضالت اجتماعي  هايي مثل مسئلة آلودگي هوا از آن جهت اهميت دارند كه مي

را تعريف كنيم و اجزاي آن را به مشاركت مفهوم كنيم ها سعي مي با استفاده از از پاسخ
روند، اين كار سخت كار مي طور متعدد در جامعه به هايي كه به كرات و به

قرار است در اين كارگاه و در كنار هم به تعريفي از مشاركت و كار مشاركتي دست پيدا كنيم
در فضاهايي كه اجتماعي از افراد وجود دارد دربارة . شود سازماني معموالً از گروه و كار مشاركتي حرف زده مي

هدف و انتظار ما در هر كار گروهي نيز آن است كه رويكردمان برنده. شود توافق و اتحاد حرف زده مي

  :ها به دست آورديم موارد زير استاده از كارگروه

خانواده و مدرسه - انديشي هم -درگيري عاطفي و ذهني -مشاركت رواني

ها به يك تعريف جامع از مشاركت دست ها بازگرديد و سعي كنيد با استفاده از اين آيتم
  مؤلفة مفهومي دارد؟

  .هستند هدف مشترك است كه افراد در آن به دنبال يك
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مشاركت يعني شريك شدن و نوعي احساس همبستگي و درگيري عاطفي و ذهني :دوم گروه
هدف مشتركي دارند، قابل اجراست

وساز مشاركت كام در عرصة ساخت
رساني، فعال نبودن دانش اطالع

  .ايم فوتبال، كارآمد نبوده

ديشي و همان هم :گروه سوم

رسد در دو نهاد خانواده و مدرسه به اين مفهوم بيشتر نياز داريم به نظر مي :چهارم گروه

در خانواده بايدها و نبايدها را بايد توسط يكايك اعضا بررسي و تعيين كرد :گروه پنجم 
نهادهاي مختلف اجرا و تمرين شود مثل شوراهاي دانش

دو نهاد به آنها داده ميارد كه در اين د هايي آموزش

مشاركت ارتباط ميان اعضا است :گروه ششم
چراكه منافع آنها با هم مشترك است

در عرصة محيط زيست و به :گروه هفتم

   

 ها مفاهيمي به از ميان پاسخ
است؛ مشاركت براي رسيدن به يك هدف صورت مي ارتباط

 هايي مثل مسئلة آلودگي هوا از آن جهت اهميت دارند كه مي نمونه
  .را بررسي كنيم

 با استفاده از از پاسخ
هايي كه به كرات و به مفاهيم و واژه
  .مفاهيم است

 قرار است در اين كارگاه و در كنار هم به تعريفي از مشاركت و كار مشاركتي دست پيدا كنيم
 سازماني معموالً از گروه و كار مشاركتي حرف زده ميهاي  در گفتمان

توافق و اتحاد حرف زده مي
  .فضا نفع ببرند

اده از كارگروههايي كه با استف  آيتم 

 مشاركت رواني - منافع عمومي
  .به هدف

 ها بازگرديد و سعي كنيد با استفاده از اين آيتم به گروه
مؤلفة مفهومي دارد؟

  :گروه اول 

است كه افراد در آن به دنبال يك ارتباطي مشاركت 

  :گروه دوم



كنند و البته  گيري مي ارتباطي است كه افراد در آن با اعتماد به يكديگر و با درنظرگرفتن منافع جمعي براي رسيدن به هدف مشترك تصميم
  .شود هايي تفويض مي هايشان مسئوليت

كنند و منافع افراد گروه در آن  مشاركت يك ارتباط جمعي است كه در آن افراد با همكاري در جهت نيل به هدفي مشترك حركت مي

مشاركت يك فضاي عمومي و مشترك است كه اعضا از هر سطح و طبقة اجتماعي با ارتباط مشترك و همبستگي جمعي براي رسيدن به 

در اين ارتباط مؤثر، . يني حضور فعال فيزيكي و ذهني دارند
   .آوردها سهيم باشند الزم است كه افراد به هم اعتماد داشته باشند، هر فرد خودش را در گروه، مهرة اصلي بداند و در دست

پذيري در جهت منافع جمعي و اهداف  س مسئوليت

  تأمين منابع و اجرا

  :كنيمبا استفاده از همين تعاريف، معضالت كار مشاركتي و اشتباهات رايج در فهم آن را بررسي مي

دهد و تقسيم  ها را تشخيص مي گيرد؟ آيا صرفاً بر اساس تخصص است؟ چه كسي تخصص

  توانند فضايي شفاف براي اعتمادسازي ايجاد كنند؟
اي كه كار تيمي  هاي معروف رايانه كنيم، مقصودمان از جمع چه كساني است؟ مثالً در شركت

از آنجاكه گفتيم در كار مشاركتي افرادي وجود دارند كه با هم 
اما . بنابراين در تعريف اولي مشاركت كه ارتباط است، فرد تنها وجود ندارد

  كار مشاركتي نيست و چرا كار مشاركتي با كار تيمي فرق دارد؟
مراتبي است؛ افراد محدودي گروه  اند همچنان، سيستم سلسله

درستي انجام  و بهخوبي  اين گروه با همگرايي بسيار باال و تعيين هدفي مشخص كارش را به
هاي كار مشاركتي  بنابراين در كار گروهي تمام مؤلفه

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

ارتباطي است كه افراد در آن با اعتماد به يكديگر و با درنظرگرفتن منافع جمعي براي رسيدن به هدف مشترك تصميم
هايشان مسئوليت گيرد كه به افراد گروه بر اساس تخصص وعي تقسيم كار گروهي نيز صورت مي

مشاركت يك ارتباط جمعي است كه در آن افراد با همكاري در جهت نيل به هدفي مشترك حركت مي

مشاركت يك فضاي عمومي و مشترك است كه اعضا از هر سطح و طبقة اجتماعي با ارتباط مشترك و همبستگي جمعي براي رسيدن به 
   .اين هدف مبتني بر نفع جمعي است. شوند يك هدف مشترك بسيج مي

يني حضور فعال فيزيكي و ذهني دارندآفر مشاركت ارتباطي مؤثر است كه افراد در تأمين منابع و اجرا اعم از انواع نقش
الزم است كه افراد به هم اعتماد داشته باشند، هر فرد خودش را در گروه، مهرة اصلي بداند و در دست

س مسئوليتمشاركت يك ارتباط است كه افراد در آن بر اساس اعتماد و در بستر فعاليت گروهي با ح

  .اندازي مشخص مشاركت يك ارتباط آگاهانه است براي دستيابي به هدف مشترك با چشم

  :هاهاي كلي برآمده از پاسخ

تأمين منابع و اجرا -همبستگي - منافع جمعي - تقسيم كار بر اساس تخصص

با استفاده از همين تعاريف، معضالت كار مشاركتي و اشتباهات رايج در فهم آن را بررسي مي

  افتد؟ هدف مشترك اگر مادي و ملموس نباشد چه اتفاقي مي
گيرد؟ آيا صرفاً بر اساس تخصص است؟ چه كسي تخصص تقسيم كار بر چه اساسي صورت مي

توانند فضايي شفاف براي اعتمادسازي ايجاد كنند؟ وقتي كه پاي سود و منافع مادي در ميان باشد چطور افراد مي
كنيم، مقصودمان از جمع چه كساني است؟ مثالً در شركت وقتي از منافع جمعي صحبت مي

  دهند، لزوماً كارشان مشاركتي است؟
از آنجاكه گفتيم در كار مشاركتي افرادي وجود دارند كه با هم . مشاركتي وجود دارد/ فهمي رايج دربارة كار گروهي

بنابراين در تعريف اولي مشاركت كه ارتباط است، فرد تنها وجود ندارد. ارتباط دارند، قطعاً در هر كار مشاركتي، ما گروه داريم
كار مشاركتي نيست و چرا كار مشاركتي با كار تيمي فرق دارد؟چرا كار گروهي لزوماً 

اند همچنان، سيستم سلسله هاي مدرني كه در اقتصادهاي جديد شكل گرفته
اين گروه با همگرايي بسيار باال و تعيين هدفي مشخص كارش را به. گيرند اي را به خدمت مي

بنابراين در كار گروهي تمام مؤلفه. دهد؛ با هم ارتباط دارند، هدف مشترك دارند و به يكديگر اعتماد دارند
  ؟؟
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ارتباطي است كه افراد در آن با اعتماد به يكديگر و با درنظرگرفتن منافع جمعي براي رسيدن به هدف مشترك تصميم
وعي تقسيم كار گروهي نيز صورت مين

  :گروه سوم

مشاركت يك ارتباط جمعي است كه در آن افراد با همكاري در جهت نيل به هدفي مشترك حركت مي
  .شود تأمين مي

  :چهارم گروه

مشاركت يك فضاي عمومي و مشترك است كه اعضا از هر سطح و طبقة اجتماعي با ارتباط مشترك و همبستگي جمعي براي رسيدن به 
يك هدف مشترك بسيج مي

  :گروه پنجم

مشاركت ارتباطي مؤثر است كه افراد در تأمين منابع و اجرا اعم از انواع نقش
الزم است كه افراد به هم اعتماد داشته باشند، هر فرد خودش را در گروه، مهرة اصلي بداند و در دست

  :گروه ششم

مشاركت يك ارتباط است كه افراد در آن بر اساس اعتماد و در بستر فعاليت گروهي با ح
  .كنند سازماني تالش مي

مشاركت يك ارتباط آگاهانه است براي دستيابي به هدف مشترك با چشم

   

هاي كلي برآمده از پاسخآيتم

تقسيم كار بر اساس تخصص -هدف مشترك - ارتباط

   

با استفاده از همين تعاريف، معضالت كار مشاركتي و اشتباهات رايج در فهم آن را بررسي مي

 هدف مشترك اگر مادي و ملموس نباشد چه اتفاقي مي
 تقسيم كار بر چه اساسي صورت مي

  د؟كن كار مي
 وقتي كه پاي سود و منافع مادي در ميان باشد چطور افراد مي
 وقتي از منافع جمعي صحبت مي

دهند، لزوماً كارشان مشاركتي است؟ انجام مي
 فهمي رايج دربارة كار گروهي يك كج

ارتباط دارند، قطعاً در هر كار مشاركتي، ما گروه داريم
چرا كار گروهي لزوماً 

 هاي مدرني كه در اقتصادهاي جديد شكل گرفته در سازمان
اي را به خدمت مي نخبه
دهد؛ با هم ارتباط دارند، هدف مشترك دارند و به يكديگر اعتماد دارند مي

؟؟...را داريم به جز



  :اگر بخواهيم نسبت افراد در گروه را به شكل يك دايره ترسيم كنيم، به اين صورت خواهد بود

  

شناسد و  معلم گروه را به رسميت مي. مثل يك معلم يا رئيس
  كنندة آن است كه هدف چيست؟ نتيجه چيست و نفع چيست؟

آموز بايد شريك باشد؛ اگر كار آموزش بدون دخالت او و بدون اينكه او هم در تعيين 
ممكن است كار گروهي داشته . داشته باشيم، كار مشاركتي اتفاق نيفتاده است

توانيم به  هاي كار مشاركتي را برشماريم، آنگاه مي

. تر در كنار يكديگر هستند و سنخيت بيشتري با هم دارند
امل بيروني كماكان و با شدت افزايي را داريم؛ اما نكته اينجاست كه ع

اين افراد در . گيرد و افراد گروه در تعيين ماهيت خروجي و سرنوشت آن نقشي ندارند

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

اگر بخواهيم نسبت افراد در گروه را به شكل يك دايره ترسيم كنيم، به اين صورت خواهد بود

  

                       
                                                   

مثل يك معلم يا رئيس. گروهي هم دخيل است هاي بيروني غير از ارتباط درون
كنندة آن است كه هدف چيست؟ نتيجه چيست و نفع چيست؟ درواقع همچنان قدرت بيروني تعيين. كند چيزهايي را به آنها ديكته مي

آموز بايد شريك باشد؛ اگر كار آموزش بدون دخالت او و بدون اينكه او هم در تعيين  بلكه دانش. در يادگيري مشاركتي نبايد اينطور باشد
داشته باشيم، كار مشاركتي اتفاق نيفتاده است منافع آموزش دخيل باشد، صورت بگيرد، حتي اگر گروه هم

  .باشيم اما مشاركت اتفاق نخواهد افتاد

هاي كار مشاركتي را برشماريم، آنگاه مي هاي رايج از كار مشاركتي را برطرف كنيم و مؤلفه اگر بتوانيم نواقص موجود در تعريف
  .وني و مدرسة تعاوني نيز بپردازيم

تر در كنار يكديگر هستند و سنخيت بيشتري با هم دارند تر و منسجم افراد مرتب. تر است اي كه ترسيم كرديم بسته
افزايي را داريم؛ اما نكته اينجاست كه ع رسد در كار تيمي سطح باالتري از انسجام، همگرايي و هم

گيرد و افراد گروه در تعيين ماهيت خروجي و سرنوشت آن نقشي ندارند بيشتري وجود دارد و خروجي در اختيار او قرار مي
  .تأمين منابع و روندهاي اجرايي مشاركتي ندارند

  

  هستندشركا مدام در حال توافق و عدم توافق 
  گيرند

  اعضا در تأمين منابع سهم دارند
  اعضا در روندهاي اجرايي سهم دارند

  ميان اعضا تقسيم كار وجود دارد
  كنند اعضا كار يكديگر را اصالح مي
  .برند مي ي اعضا از بهرة نهايي سود
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اگر بخواهيم نسبت افراد در گروه را به شكل يك دايره ترسيم كنيم، به اين صورت خواهد بود

  

                            

هاي بيروني غير از ارتباط درون يك سري ارتباط 
چيزهايي را به آنها ديكته مي

در يادگيري مشاركتي نبايد اينطور باشد
منافع آموزش دخيل باشد، صورت بگيرد، حتي اگر گروه هم

باشيم اما مشاركت اتفاق نخواهد افتاد

اگر بتوانيم نواقص موجود در تعريف
وني و مدرسة تعاوني نيز بپردازيممفاهيم اصلي دربارة تعا

اي كه ترسيم كرديم بسته در كار تيمي دايره
رسد در كار تيمي سطح باالتري از انسجام، همگرايي و هم نظر مي به

بيشتري وجود دارد و خروجي در اختيار او قرار مي
تأمين منابع و روندهاي اجرايي مشاركتي ندارند

  :مشاركتي كار در آنكه حال 

  شركا مدام در حال توافق و عدم توافق
 گيرند شركا تصميم مي
 اعضا در تأمين منابع سهم دارند
 اعضا در روندهاي اجرايي سهم دارند
 ميان اعضا تقسيم كار وجود دارد
 اعضا كار يكديگر را اصالح مي
 ي اعضا از بهرة نهايي سود همه

   



اين امر با حضور همة شركا اتفاق . اي نياز است
تأمين منابع به اين معنا . در كار مشاركتي هم افراد در تأمين منابع دخالت دارند

  .آورد، كافي است ي را با خود مي

). حتي به معناي نمره دادن و درس دادن(آموز در ادارة كالس سهم دارد يا ندارد 
مراتب  اختالل در سلسلهآموز  كند تا درس دادن دانش

اين شاخصه حذف نشدني است كه بايد همة افراد در ميدان باشند و اصول كار را خودشان تدوين 
شود يا چه تصميمي براي  اي در پيش گرفته شود، سود چگونه تقسيم

گيرد؟  چه كسي تصميم نهايي را مي. گيري در كار مشاركتي يكي از دشوارترين مسائل موجود در كار مشاركتي است
. گيري در جمع وجود دارد كه در ادامه بخشي از آنها را بررسي خواهيم كرد

. شوند گيري نهايي دخالت داده نشده است، ناراحت مي
هايشان در كجا دخالت داده  يري كجاست و افراد براساس تخصص

دهد اما همه  گيرد كه تخصصش اجازه مي در كار مشاركتي فرد در جايي تصميم مي
كار تيمي . رساند كه در كار تيمي وجود ندارد مي

اگر يك نفر بر . كنند گيرد كه همه حضور دارند و كار مي
ها دخالت داده شود، كار  گيري نداشته باشد اما در تصميم

شود و درصورتي كه كارش را  اند كه براي نشان دادن روحية مشاركتي، كاري به يك تيم واگذار مي
شود تا به  ها براي گروه در نظر گرفته مي ها و تقويت

ها به نوعي تنظيم شده است  اما مسئله آنجاست كه تمام اين
ها و تعيين  گيري ها را در تصميم كند، گروه ود اصلي را دريافت مي

در . كنند در روندهاي مشاركتي افراد يكديگر را اصالح مي
و افراد در همان فرآيند توافق و عدم توافق مدام بر آگاهي 

  .آورند روز تفاهم بيشتري با يكديگر به دست مي

اوت كار مشاركتي با كار ترين تف ها در كار گروهي و تيمي هم ديده شود، به همين دليل است كه مهم

ترين مؤلفة كار مشاركتي  شود، بيشتر نوعي كار گروهي است چراكه مهم

اي باعث سوراخ شدن  گلخانه گازهاي توليد دارند،
 توجهيعمومي بي اين تبع به .شود اما با اين حال رقابت ميان اين دو هرگز متوقف نمي

ابا مه بي دارد، وجود هوا آلودگي گيري اندازه
  جوهر كار مشاركتي تعميق نوعي. هايي هرگز مشاركتي نيستند

اند  ها اين اختيار را سلب كرده اي هستند كه از آدم
  .ببينند بشر نوع بهزيستي

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

اي نياز است روع چه سرمايهكنند كه براي ش در كار مشاركتي افراد از پيش اين مسئله را بررسي مي
در كار مشاركتي هم افراد در تأمين منابع دخالت دارند). آموزان كالس اول هستند حتي اگر شركا دانش

ي را با خود ميكه كتاب و وسايل آموزش  نويسد؛ همين آموز مثل شما طرح درس مي

آموز در ادارة كالس سهم دارد يا ندارد  آيا دانش. اين امر دربارة روندهاي اجرايي هم صادق است
كند تا درس دادن دانش البته در اين مورد بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه چه راهكارهايي كمك مي

اين شاخصه حذف نشدني است كه بايد همة افراد در ميدان باشند و اصول كار را خودشان تدوين . در كار مشاركتي همواره يك مسير داريم
اي در پيش گرفته شود، سود چگونه تقسيم كند كه چه روندهاي اجرايي اگر جايي كسي از بيرون تعيين 

  .فالن وضعيت خاص گرفته شود، در آنجا كار مشاركتي اتفاق نيفتاده است

گيري در كار مشاركتي يكي از دشوارترين مسائل موجود در كار مشاركتي است
گيري در جمع وجود دارد كه در ادامه بخشي از آنها را بررسي خواهيم كرد تصميم در كار مشاركتي حدوداً ده نوع الگوي متفاوت براي نحوة

گيري نهايي دخالت داده نشده است، ناراحت مي گيري آن است كه كساني كه نظرشان در تصميم براي مثال يكي از معضالت تصميم
يري كجاست و افراد براساس تخصصگ بنابراين در كار مشاركتي اين مسئله بسيار مهم است كه سطوح تصميم

در كار مشاركتي فرد در جايي تصميم مي. پيامد چنين چيزي تقسيم كار درست است
 ميمجموع اين عوامل در كار مشاركتي ما را به نگاهي . توانند دربارة كار يكديگر نظر بدهند

گيرد كه همه حضور دارند و كار مي تقسيم كار ميان افرادي صورت مي. هاي مشاركتي كار از راه دور نداريم
نداشته باشد اما در تصميماش بيرون باشد و در فرآيند كار مشاركت  اساس سرمايه، اعتبار يا جايگاه سياسي

  .مشاركتي صورت نگرفته است

اند كه براي نشان دادن روحية مشاركتي، كاري به يك تيم واگذار مي هاي بزرگ ياد گرفته
ها و تقويت انواع و اقسام پاداش. كند درست انجام دهد، بخشي از پورسانت پروژه را دريافت مي

اما مسئله آنجاست كه تمام اين. ها در سود و منافع شركت و سازمان سهيم هستند
ود اصلي را دريافت مياطالع هستند و دوماً آن كسي كه س ها از كار يكديگر بي

در روندهاي مشاركتي افراد يكديگر را اصالح مي. كند دهد و خود نيز همراه با گروه و در كنار آنها فعاليت نمي
و افراد در همان فرآيند توافق و عدم توافق مدام بر آگاهي ) نداعم از مدير يا كارم(نقص وجود ندارد  اين نوع ساختار يك فرد كامل و بي

روز تفاهم بيشتري با يكديگر به دست مي كنند و افراد روزبه افزايند، اشتباهات را اصالح مي

ها در كار گروهي و تيمي هم ديده شود، به همين دليل است كه مهم ممكن است برخي از اين مؤلفه
  .گروهي، تعريف و نگاهي است كه به منافع جمعي دارد

شود، بيشتر نوعي كار گروهي است چراكه مهم جا به عنوان كار مشاركتي از آن ياد مي
  .يعني توجه به منافع جمعي و همگاني را ندارد

دارند، اي گلخانه گازهاي توليد در را سهم ترين بزرگ كه هستند كشوري
اما با اين حال رقابت ميان اين دو هرگز متوقف نمي. كند شود و به منافع جمعي لطمه وارد مي

اندازه براي كه شاخصي به توجه با نيز ها شركت كه بينيم مي
هايي هرگز مشاركتي نيستند چنين شركت. كنند و سپس جريمة آن را پرداخت مي

   .مسئولند يكديگر برابر در همه آن در كه

اي هستند كه از آدم گونه هاي سياسي عموماً به ساخت. بازنده حاكم است-در كارگروهي در نهايت تفكر برنده
بهزيستي در سهم صاحب  و زمين كرة در زندگي بهبودبخش عناصر و  عنوان عوامل تغيير
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در كار مشاركتي افراد از پيش اين مسئله را بررسي مي
حتي اگر شركا دانش(افتد  مي

آموز مثل شما طرح درس مي نيست كه دانش

اين امر دربارة روندهاي اجرايي هم صادق است
البته در اين مورد بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه چه راهكارهايي كمك مي

  .وجود نياورد به

در كار مشاركتي همواره يك مسير داريم
اگر جايي كسي از بيرون تعيين . كنند 

فالن وضعيت خاص گرفته شود، در آنجا كار مشاركتي اتفاق نيفتاده است

گيري در كار مشاركتي يكي از دشوارترين مسائل موجود در كار مشاركتي است مسئلة سطوح تصميم
در كار مشاركتي حدوداً ده نوع الگوي متفاوت براي نحوة

براي مثال يكي از معضالت تصميم
بنابراين در كار مشاركتي اين مسئله بسيار مهم است كه سطوح تصميم

پيامد چنين چيزي تقسيم كار درست است. شوند مي
توانند دربارة كار يكديگر نظر بدهند مي
  .نگر نيست كل

هاي مشاركتي كار از راه دور نداريم در ساخت
اساس سرمايه، اعتبار يا جايگاه سياسي

مشاركتي صورت نگرفته است

هاي بزرگ ياد گرفته امروزه در شركت
درست انجام دهد، بخشي از پورسانت پروژه را دريافت مي

ها در سود و منافع شركت و سازمان سهيم هستند نوعي نشان دهند كه گروه
ها از كار يكديگر بي كه اوالً گروه

دهد و خود نيز همراه با گروه و در كنار آنها فعاليت نمي اهداف شركت نمي
اين نوع ساختار يك فرد كامل و بي

افزايند، اشتباهات را اصالح مي يكديگر مي

ممكن است برخي از اين مؤلفه
گروهي، تعريف و نگاهي است كه به منافع جمعي دارد

جا به عنوان كار مشاركتي از آن ياد مي شود و همه آنچه تبليغ مي
يعني توجه به منافع جمعي و همگاني را ندارد

كشوري دو چين و امريكا مثالً 
شود و به منافع جمعي لطمه وارد مي الية ازن مي

مي انيانس مشترك منافع به
و سپس جريمة آن را پرداخت مي كنند مي آلودگيايجاد

كه است انساني ارتباط از فهم

در كارگروهي در نهايت تفكر برنده
عنوان عوامل تغيير كه خود را به



آموزشي ايدئال، دغدغة اعضا افزودن چيزي ارزشمند به آموزش همگاني خواهد بود نه صرفاً ادارة يك مدرسه و كسب 
در روند  توانند مي توانند براي آموزش همگاني انجام دهند و چه نكتة جديدي

در خانواده، مدرسه و هرگونه ساخت اقتصاد مشاركتي، بايد سود 

اما مسئله به همين . برد، كار ما مشاركتي است، در غير اين صورت چيز ديگري است
چنين نيست كه توجه به خير همگاني و مشاركت يكي از 
بنابراين اگر نتوانيم در اين ساخت، مسئلة نفع فردي را هم در 

 در اين. زنيم آن است كه تعاوني تنها يكي از اَشكال ساختارهاي مشاركتي است
. ناپذير آن باشد اي از تعاوني را ترسيم كنيم كه مشاركت جزء جدايي

هاي  تواند به يكي از ساخت دهي مي هاي غيرمشاركتي هم داريم؛ تعاوني به خاطر نحوة سهم
تواند زير سؤال  افزايي و توانمندكردن يكديگر توجه نكينم، اصل تعاوني هم مي

  منظورمان از به تناسب چيست؟

تواند به  دهد؛ مي تواند به تناسب سهمي كه فرد در سازمان دارد تقسيم شود يا به تناسب كاري كه انجام مي

ميزان سهمي كه به  اما نگاه فرد به توانايي و تخصص خودش و
نگاه او نگاهي انحصاري نيست به اين معنا كه تصور كند صرفاً بر 

. هاست؛ منابع بايد عادالنه توزيع شوند تا افراد به نسبت منابعي كه دارند بتوانند از نتيجه سهم ببرند
دهي در اقتصاد  خواهي و سهم بنابراين مبناي سهم

هاي فردي دارند، اما سهم من بايد برابر  ها تفاوت

افراد در ساخت مشاركتي و تعاوني نيز بر همين اساس 
عنوان صاحبان قدرت به كساني كه فاقد آن قدرت هستند اما براي رسيدن به منافع جمعي در كنار سايرين 

. كنند در ساختار مشاركتي كساني كه منبع قدرت هستند ساير افراد را له نمي
هاي متفاوت در كنار هم قرار  بلكه مقصود آن است كه افراد با ميزان توانايي

دهي بر همين  شود و درنتيجه سهم در اين ميان همه معتقدند اگر ديگري نباشد، آن هدف محقق نمي

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

آموزشي ايدئال، دغدغة اعضا افزودن چيزي ارزشمند به آموزش همگاني خواهد بود نه صرفاً ادارة يك مدرسه و كسب 
توانند براي آموزش همگاني انجام دهند و چه نكتة جديدي آنها به اين نكته فكر خواهند كرد كه چه كاري مي

  .ن اين كشور ايجاد كنند

در خانواده، مدرسه و هرگونه ساخت اقتصاد مشاركتي، بايد سود . مؤلفة بعدي، يعني سود از بهرة نهايي، معرف اصلي كار مشاركتي است
  ي تعاوني هم در مدرسه. همگان از بهرة نهايي در نظر گرفته شده باشد

برد، كار ما مشاركتي است، در غير اين صورت چيز ديگري است يآموز از بهرة نهايي سود و نفع م
چنين نيست كه توجه به خير همگاني و مشاركت يكي از . بشر همواره در طول تاريخ سعي داشته مسئلة عدالت را حل كند

بنابراين اگر نتوانيم در اين ساخت، مسئلة نفع فردي را هم در . آورد هاي غريزي بشر باشد، بلكه بشر از سر اضطرار به مشاركت رو مي
  .رو خواهيم بود نظر بگيريم، با يك ساختار غيرطبيعي و كاريكاتوروار روبه

زنيم آن است كه تعاوني تنها يكي از اَشكال ساختارهاي مشاركتي است دليل اينكه در اين كارگاه زياد دربارة تعاوني حرف نمي
اي از تعاوني را ترسيم كنيم كه مشاركت جزء جدايي كارگاه سعي داريم در ابتدا مفهوم مشاركت را بفهميم تا بتوانيم گونه

هاي غيرمشاركتي هم داريم؛ تعاوني به خاطر نحوة سهم تعاوني. تعاوني لزوماً و هميشه مشاركتي نيست
افزايي و توانمندكردن يكديگر توجه نكينم، اصل تعاوني هم مي اگر در تعاوني به مسائل اجتماعي، هم

منظورمان از به تناسب چيست؟  .به تناسب :است همراه قيد يك با نهايي بهرة از سود

تواند به تناسب سهمي كه فرد در سازمان دارد تقسيم شود يا به تناسب كاري كه انجام مي مي
  .تناسب سهم مشاركت تقسيم شود

  .توانايي و ميزان مسئوليت

اما نگاه فرد به توانايي و تخصص خودش و. در ساختار مشاركتي نيز توانايي و تخصص افراد با يكديگر تفاوت دارد
نگاه او نگاهي انحصاري نيست به اين معنا كه تصور كند صرفاً بر . كند تناسب آن بايد ببرد با شركتي كه ساختار مشاركتي ندارد فرق مي

    .توانند به هدفي دست پيدا كنند اساس توانايي و تخصص اوست كه گروه و اعضا مي

هاست؛ منابع بايد عادالنه توزيع شوند تا افراد به نسبت منابعي كه دارند بتوانند از نتيجه سهم ببرند ش آدم
بنابراين مبناي سهم. آيند هاي ذاتي جزو منابع قدرت به شمار مي همچنين هوش و ذكاوت و ساير توانايي

ها تفاوت درستي و عادالنه تقسيم نشده است، آدم ع قدرت بهدر طبيعت، مناب

افراد در ساخت مشاركتي و تعاوني نيز بر همين اساس . منابع قدرت يقيناً وجود دارد. هاست آنچه كه جوهرة تقسيم منافع است، تالش آدم
عنوان صاحبان قدرت به كساني كه فاقد آن قدرت هستند اما براي رسيدن به منافع جمعي در كنار سايرين  د، اما نگاه آنها به

در ساختار مشاركتي كساني كه منبع قدرت هستند ساير افراد را له نمي. كنند با ساختارهاي ديگر متفاوت است
بلكه مقصود آن است كه افراد با ميزان توانايي. ما از سهم برابر لزوماً تساوي نيست

در اين ميان همه معتقدند اگر ديگري نباشد، آن هدف محقق نمي. گيرند تا يك هدف را محقق كنند
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آموزشي ايدئال، دغدغة اعضا افزودن چيزي ارزشمند به آموزش همگاني خواهد بود نه صرفاً ادارة يك مدرسه و كسب   فرضاً در يك تعاوني
آنها به اين نكته فكر خواهند كرد كه چه كاري مي. سود

ن اين كشور ايجاد كنندآگاهي فرزندا

مؤلفة بعدي، يعني سود از بهرة نهايي، معرف اصلي كار مشاركتي است
همگان از بهرة نهايي در نظر گرفته شده باشد

آموز از بهرة نهايي سود و نفع م طور؛ اگر دانش همين
بشر همواره در طول تاريخ سعي داشته مسئلة عدالت را حل كند. سادگي نيست

هاي غريزي بشر باشد، بلكه بشر از سر اضطرار به مشاركت رو مي ويژگي
نظر بگيريم، با يك ساختار غيرطبيعي و كاريكاتوروار روبه

دليل اينكه در اين كارگاه زياد دربارة تعاوني حرف نمي
كارگاه سعي داريم در ابتدا مفهوم مشاركت را بفهميم تا بتوانيم گونه

تعاوني لزوماً و هميشه مشاركتي نيست
اگر در تعاوني به مسائل اجتماعي، هم. ايه تبديل شودسرم
  .برود

سود  گرديم به بحث؛باز مي

   :هاپاسخ

 ميسود . سهم و كار
تناسب سهم مشاركت تقسيم شود

 توانايي و ميزان مسئوليت

در ساختار مشاركتي نيز توانايي و تخصص افراد با يكديگر تفاوت دارد
تناسب آن بايد ببرد با شركتي كه ساختار مشاركتي ندارد فرق مي

اساس توانايي و تخصص اوست كه گروه و اعضا مي

  :پذيرخانم اصالح

ش آدممبناي اقتصاد مشاركتي تال
همچنين هوش و ذكاوت و ساير توانايي

در طبيعت، مناب. مشاركتي تالش است
  .باشد با ميزان تالش من

  :رحماني

آنچه كه جوهرة تقسيم منافع است، تالش آدم
د، اما نگاه آنها بهحضور دارن

كنند با ساختارهاي ديگر متفاوت است نهايت تالششان را مي
ما از سهم برابر لزوماً تساوي نيستدقت كنيد كه مقصود 

گيرند تا يك هدف را محقق كنند مي
  .گيرد مبنا صورت مي



گيري  هايي كه قرار است ميزان تالش را اندازه
نتيجة كار . كنيم كنيم و به تناسب شغلمان حقوقي را دريافت مي

كند سهم  راي به نمايش گذاشتن آن ميب كه

 ميزان مشاركتي، كار در اما. كند مي تعيين رئيس

كنند تا محصولي براي آن  روزي كار مي هاي شبانه
تالش اين فرد در چنين ساختاري قرار نيست به ارتقاي اجتماعي منجر شود؛ در حاليكه در ساخت مشاركتي به دنبال آن 

 كامالً مبناي دو در ريشه  ممكن است اين دو مفهوم در جايي به هم نزديك شوند اما بايد در نظر داشته باشيم كه از
 يك بلكه بمانند، وفادار و متعهد شخص آن به

. شويم، آن گروه بايد منافعي براي ما داشته باشد
عنوان  شود كه به افراد در يك ساختار به خاطر زماني ايجاد مي

تواند از منافع حضور يك  دارانه چنين نگاهي به انسان وجود دارد و حتي نمي
اگر نهاد . طرفه باشد تواند يك بنابراين احساس تعلق نمي

  .شود و به احساس سوءاستفاده تبديل مي

سنخ مشكالتي كه امروز با آن دست به گريبان هستيم ديگر كناركشيدن افراد را غيرممكن كرده است و حل آنها نيازمند نوعي 
ها مسئله مشاركت  بر اين عالوه. ي اُزن هم يك مسئلة مشاركتي است

آن موجود . تواند تمام كارها را انجام بدهد، شكسته و جايي ندارد
. تك افراد امكان حل آنها وجود ندارد مشكالتي از سنخي هستند كه جز با حضور تك

  .ناشي از آن، اصل سينرژي در فيزيك است

ر گيرند چيزي بيش از قرا هم كنار در نفر دو

 مسئلة يك ترافيك و هوا آلودگي ها،

  .هاي كار مشاركتي در آن رعايت شده باشد

 است مشاركتي ها و آلودگي هوا يك مسئلة 

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

هايي كه قرار است ميزان تالش را اندازه دهي ميزان تالش است و البته شاخص تصاد مشاركتي آمده است كه مبناي سهم
كنيم و به تناسب شغلمان حقوقي را دريافت مي ما همه در مدرسه كار مي: مثال. هايي هستند كيفي نه كمي

  .در اين جا مبنا بايد ميزان تالش باشد. نه دارد

كه كوششي و قدرت اين اندازة به واقع در. دارد قدرت از كه اي بهره
          

  است يا خير؟در اين بحث، آيا اثربخشي تالش هم مهم 

رئيس شخص دو، و  در كار گروهي ميزان اثربخشي فرد را يك، محصول توليد شده
  .كرد خواهد تعيين گروه سرنوشت و  ا حس تعلق افراد و اعضا به يكديگر

هاي شبانه كارگران در اين شركت در شيفت. شركت اپل باالترين ميزان خودكشي كارگران را دارد
تالش اين فرد در چنين ساختاري قرار نيست به ارتقاي اجتماعي منجر شود؛ در حاليكه در ساخت مشاركتي به دنبال آن 

     .هستيم كه اين فرد ارتقا پيدا كند

  دهد؟تعهد مي تالش در اينجا معناي

ممكن است اين دو مفهوم در جايي به هم نزديك شوند اما بايد در نظر داشته باشيم كه از
به باشند موظف همه كه شود نمي تعيين رئيس عنوان به فرد يك مشاركتي
شويم، آن گروه بايد منافعي براي ما داشته باشد اما در هر صورت اگر به گروه يا افرادي هم متعهد مي. دارد وجود

خاطر زماني ايجاد مي تعلق. هم فرد به سازمان هم سازمان به فرد. تعهد يك مفهوم دو طرفه است
دارانه چنين نگاهي به انسان وجود دارد و حتي نمي در ساخت غيرمشاركتي و سرمايه. 

بنابراين احساس تعلق نمي. كند عضو باتجربه بهره ببرد، چراكه مدام نيروهاي انساني را جايگزين يكديگر مي
و به احساس سوءاستفاده تبديل مي رود مي عه از اعضا حمايت و پشتيباني نكند، اين احساس تعلق به مرور از ميان

سنخ مشكالتي كه امروز با آن دست به گريبان هستيم ديگر كناركشيدن افراد را غيرممكن كرده است و حل آنها نيازمند نوعي 
ي اُزن هم يك مسئلة مشاركتي است شدن اليه ها و سوراخ ب جنگلمسئلة تخري

تواند تمام كارها را انجام بدهد، شكسته و جايي ندارد ديگر تصور ما از يك فرد كه مي. افزايي افراد است
مشكالتي از سنخي هستند كه جز با حضور تك. ندارد توان در جوامع مدرن ديگر وجود

ناشي از آن، اصل سينرژي در فيزيك است افزايي توان يك مثال ساده براي تقريب ضرورت مشاركت به ذهن و

دو وقتي كند بلند زمين از را كيلوگرم ٣٠ مثال تنها بتواند فرد هر اگر
  .كنند جا جابه 

ها، جنگل تخريب معضل چگونه بگوييد آورديم، دست با توجه به تعارف جديدي كه از مشاركت به

هاي كار مشاركتي در آن رعايت شده باشد ها و مؤلفه مثالي بزنيد از وضعيتي كه تمام جنبههاي خود سعي كنيد 

ها و آلودگي هوا يك مسئلة  ي تخريب جنگل من معتقدم مسئله: هر گروه در يك يا دو جمله اين عبارت را ادامه بدهد
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تصاد مشاركتي آمده است كه مبناي سهمدر مباني اق
هايي هستند كيفي نه كمي بكنند شاخص

نه داردما در مدرسه يك سود ساليا

  :رحماني 

بهره اساس بر تالش ميزان 
                 .كند دريافت مي

در اين بحث، آيا اثربخشي تالش هم مهم  :سؤال

در كار گروهي ميزان اثربخشي فرد را يك، محصول توليد شده :پاسخ
ا حس تعلق افراد و اعضا به يكديگرر فرد اثربخشي

شركت اپل باالترين ميزان خودكشي كارگران را دارد
تالش اين فرد در چنين ساختاري قرار نيست به ارتقاي اجتماعي منجر شود؛ در حاليكه در ساخت مشاركتي به دنبال آن . شركت توليد شود

هستيم كه اين فرد ارتقا پيدا كند

تالش در اينجا معناي :سؤال 

ممكن است اين دو مفهوم در جايي به هم نزديك شوند اما بايد در نظر داشته باشيم كه از :پذيراصالح خانم
مشاركتي كار در. دارند متفاوت

وجود مشترك آرمان و هدف
تعهد يك مفهوم دو طرفه است

. عضو موقت نگاه نكننديك 
عضو باتجربه بهره ببرد، چراكه مدام نيروهاي انساني را جايگزين يكديگر مي

عه از اعضا حمايت و پشتيباني نكند، اين احساس تعلق به مرور از ميانو كل مجمو

سنخ مشكالتي كه امروز با آن دست به گريبان هستيم ديگر كناركشيدن افراد را غيرممكن كرده است و حل آنها نيازمند نوعي  :رحماني 
مسئلة تخري. نگاه مشاركتي است
افزايي افراد است امروزه مسئلة توان

توان در جوامع مدرن ديگر وجود دان و همه همه
يك مثال ساده براي تقريب ضرورت مشاركت به ذهن و

اگر گويد مي سادگي به اين اصل
 توانند مي را وزن اين برابر دو

با توجه به تعارف جديدي كه از مشاركت به
  است؟ مشاركتي

   

هاي خود سعي كنيد  در گروه :پرسش

  )ها گرفته نشد پاسخ(

هر گروه در يك يا دو جمله اين عبارت را ادامه بدهد
  ..…زيرا
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  به همياري همه احتياج دارد

  منافع جمع در آن دخيل است

  تهديدي است براي همه

گيري و انواع مديريت در ساختار مشاركتي در اختيار افراد قرار گرفتتصميم 
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  :هاپاسخ

  ط استبه همة ما مربو: يك

به همياري همه احتياج دارد: دو

  سرنوشت هستيم هم: سه

منافع جمع در آن دخيل است: چهار

تهديدي است براي همه: پنج

 نحوة هايي دربارةجزوه 
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در كارگاه . رساند در قالب كار گروهي براي رسيدن به هدفي مشترك است كه به بهبود زندگي همگان ياري مي
  .با هم به اين نتيجه رسيديم كه مشاركت اگر بهبود زندگي همگان را در نظر نداشته باشد چيزي جز كار گروهي نخواهد بود

 جامعة با فرد هر مناسبات دربارة اعتقادها ترين
و براي بهتر شدن شدن زندگي  بدانند مشترك

اين معنايي از مشاركت را با خود دارد كه گم شده است و با زنده كردن چند حلقة مفهومي از مشاركت تحت عنوان خير همگاني و منافع 
شدة فردي  در غير اين صورت چيزي جز سازمان و روابط محدود و درنهايت مكانيكي

 و فرديت رفتن ازميان ازجمله است، وارد مشاركت
 نگاه نوعي دهندة نشان گاه دارد، وجود ما فرهنگ

همچنين به . اندازد داند از آن جهت كه سود فردي را به خطر مي
هاي فرهنگي  خاطر برخي ويژگي رود كه گاه مرز ميان مشاركت و دخالت به

دانيم كه  كنيم، نوعي از تجمع مي ين ميخاطر نوع فرهنگمان كه در مراسم آييني تمر
زيادي   انتقاد ديگر آن است كه كار مشاركتي زمان

  .را به ثمر رساندتوان كار  تر مي

توان به اين گزاره دست يافت كه اتفاقاً كار مشاركتي براي جوامعي مانند جامعة ما 
شده  پيش تعيين  توسعه يك فرمول از. افتد  تر است؛ از آن جهت كه تا در فرآيند توسعه همة افراد را دخالت ندهيم، توسعه اتفاق نمي

اين حس و درك متقابل در كار مشترك در كنار 
  .است  هاي اقتصادي سياسي ساخت تعاوني

ما در . ها و رفتارهاي روزمرة ماست كنندة نوع حكومت

هايي كه جزءگرا هستند كامالً كنار  نگاه است، ديگر
  .كنيم طور تصنعي از هم جدا نمي

 ٥ در را آن شد خواسته آنها از) است

  شودمي گرفته

  .اي از دموكراسي كه درون آن وجود دارد
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در قالب كار گروهي براي رسيدن به هدفي مشترك است كه به بهبود زندگي همگان ياري مي
با هم به اين نتيجه رسيديم كه مشاركت اگر بهبود زندگي همگان را در نظر نداشته باشد چيزي جز كار گروهي نخواهد بود

  :كند مييك جمله از رئيس اسبق سازمان ملل اين نگاه را تأييد 

ترين بنيادي حتي. دارد رفتارها و ها نگرش عميق تغيير به نياز همگان
مشترك تعهدات به ملزم را خود ها دولت و ها انسان چنانچه. شود دگرگون

  .»كل ساكنان زمين با هم مشاركت كنند، توسعة انساني و ارزشمند نصيب همگان خواهد شد

اين معنايي از مشاركت را با خود دارد كه گم شده است و با زنده كردن چند حلقة مفهومي از مشاركت تحت عنوان خير همگاني و منافع 
در غير اين صورت چيزي جز سازمان و روابط محدود و درنهايت مكانيكي. كار مشاركتي بپردازيمتوانيم به 

  .شود نداريم كه تحت عنوان مشاركت عرضه مي

مشاركت به هم زيادي انتقادهاي كه دانيم مي كرديم، مشاركت از كه
فرهنگ در كه هايي المثل ضرب. مشاركتي كار براي جوامع نبودن

داند از آن جهت كه سود فردي را به خطر مي ه با مشاركت همخواني ندارد يا آن را بسيار پرخطر مي
رود كه گاه مرز ميان مشاركت و دخالت به درستي از مفهوم مشاركت نداريم، بيم آن مي

  .كنيم با هم تداخل پيدا كند و به نام مشاركت در كار يكديگر دخالت مي

خاطر نوع فرهنگمان كه در مراسم آييني تمر ها اين است كه كار مشاركتي را به
انتقاد ديگر آن است كه كار مشاركتي زمان. رود كه در كار مشاركتي مدير وجود دارد هدفي از پيش تعيين شده دارد و يادمان مي

تر مي گيرد، درحاليكه با حضور يك فرد مقتدر كه در حوزة تخصصي خودش تواناست، بسيار راحت

توان به اين گزاره دست يافت كه اتفاقاً كار مشاركتي براي جوامعي مانند جامعة ما  هايي كه در كنار يكديگر داشتيم، مي
تر است؛ از آن جهت كه تا در فرآيند توسعه همة افراد را دخالت ندهيم، توسعه اتفاق نمي

اين حس و درك متقابل در كار مشترك در كنار . توسعه حس و فهم مشترك من و شما براي ترسيم آينده است
هاي اقتصادي سياسي ساخت تعاوني برنده حتماً شكلي از تفكر مشاركتي است و حتماً در ساخت-تفكر برنده

كنندة نوع حكومت ها تعيين اين تصورات و نسبت. تصورات زيادي دربارة نسبت فرد با جوامع وجود دارد
  .كنيم كشيم و زندگي مي ها نفس مي

است، ديگر  عنوان يك راهكار براي معضالت جهاني برجسته شده اي كه مفهوم مشاركت به
طور تصنعي از هم جدا نمي ساز داريم و جامعه رابه گرا به فرآيند مشاركت

است شده پيوست باال در كه اي  همان جزوه(هايي در اختيار افراد قرار گرفت 
  :اجمالي بخوانند و بعد پرسش زير مطرح شد

  …… چون پسندم مي را روش اين خواندم، كه هايي روش 

گرفته نظر در تصميم روش اجماع نسبي؛ چراكه توافق همه دربارة
  كندمي حفظ را مشاركت روش اجماع مشورتي؛ چراكه روحية

اي از دموكراسي كه درون آن وجود داردچراكه عادالنه است و نحوهگيري؛ روش رأي
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  :جمع بندي

در قالب كار گروهي براي رسيدن به هدفي مشترك است كه به بهبود زندگي همگان ياري ميمشاركت رفتاري مسئوالنه 
با هم به اين نتيجه رسيديم كه مشاركت اگر بهبود زندگي همگان را در نظر نداشته باشد چيزي جز كار گروهي نخواهد بود

يك جمله از رئيس اسبق سازمان ملل اين نگاه را تأييد 

همگان براي برتر آيندة تضمين« 
دگرگون بايد زمين كرة كل و خود

كل ساكنان زمين با هم مشاركت كنند، توسعة انساني و ارزشمند نصيب همگان خواهد شد

اين معنايي از مشاركت را با خود دارد كه گم شده است و با زنده كردن چند حلقة مفهومي از مشاركت تحت عنوان خير همگاني و منافع 
توانيم به  ها ما مي جميع انسان

نداريم كه تحت عنوان مشاركت عرضه مي

كه هاي تمجيد و تعريف رغم به
نبودن آماده يا و فردي هاي توان

ه با مشاركت همخواني ندارد يا آن را بسيار پرخطر ميك است فرهنگي
درستي از مفهوم مشاركت نداريم، بيم آن مي دليل آنكه تصور

با هم تداخل پيدا كند و به نام مشاركت در كار يكديگر دخالت مي

ها اين است كه كار مشاركتي را به از ديگر آسيب
هدفي از پيش تعيين شده دارد و يادمان مي

گيرد، درحاليكه با حضور يك فرد مقتدر كه در حوزة تخصصي خودش تواناست، بسيار راحت مي

هايي كه در كنار يكديگر داشتيم، مي با توجه به بحث
تر است؛ از آن جهت كه تا در فرآيند توسعه همة افراد را دخالت ندهيم، توسعه اتفاق نمي ضروري

توسعه حس و فهم مشترك من و شما براي ترسيم آينده است. ندارد كه آن را اجرا كنيم
تفكر برنده. افتد يكديگر اتفاق مي

تصورات زيادي دربارة نسبت فرد با جوامع وجود دارد
كشيم و زندگي ميها نفس مي درون اين ساخت

اي كه مفهوم مشاركت به در دوره
گرا به فرآيند مشاركت رفته و ما ديگر نگاه كل

هايي در اختيار افراد قرار گرفت جزوه
اجمالي بخوانند و بعد پرسش زير مطرح شدطور دقيقه به

 ميان از تعاوني مدرسة براي 

 روش اجماع نسبي؛ چراكه توافق همه دربارة :يك
 روش اجماع مشورتي؛ چراكه روحية :دو
 روش رأي :سه



شود و ساختار سلسله مراتب وجود دارد، اما  ها مشاركت حفظ مي
ها  كدام از اين روش اين درستي يا غلطي هيچ

هاي  توانيم ساخت هاي مختلف و براساس روحيات مختلفي كه داريم مي
توان به اين نتيجه رسيد كه كدام  فراد ميهاي ا

   شناسيم؟ دهي كار جمعي مي

خواهم پروژه به نام من باشد، من فالن  خواهم، من مي
اگر . اما مسئله اينجاست كه ما بايد تا دو ماه ديگر پروژه را تحويل دهيم

چه خير و . مان را در طول كار بهتر تنظيم كنيم
اين چالش همواره در كار مشاركتي باقي . اي اين من و ما را تعديل كنيم
را ببيند يك توسعة اجتماعي است و شعور  ما
  .در آن گم نشده است» من«

كسي . واقع فرزند كار مشاركتي استگر در كنند و تسهيل
اين اصطالح در تدريس هم به كار برده . كند

اين . كند نه مقصر را ناسايي ميبيند و ش كند و آنقدر به تيم توجه دارد كه قصور را مي
حال كه ساخت  او كسي است كه در عين. گر نياز داريم
     .كند مي

هايي براي آينده پديد بياورد كه نسبت مديريتي آن 

 پيشنهاد تاليف آيدين ياسمي» نگاهي به مباني مشاركتي و كارگروهي
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ها مشاركت حفظ مي ها صحبت كنيم، در تمام اين روش توانيم دربارة اين روش
اين درستي يا غلطي هيچ. اي دارد نهنسبت اين سلسله مراتب با قدرت فرد مرجع يعني مدير براي هركدام تعريف جداگا

هاي مختلف و براساس روحيات مختلفي كه داريم مي گذاري دهد كه ما براساس هدف دهد؛ تنها نشان مي
هاي ا زدن و بررسي مداوم توانايي ها با حرف در تمام اين روش. مشاركتي متنوعي داشته باشيم

  .تر است ساخت مشاركتي براي هدف موردنظر مناسب

دهي كار جمعي مي از شروع هر كار مشاركتي بايد بپرسيم چه رويكردهايي را براي سامان

خواهم، من مي ميمن حقوق باال : ترين چالش در تعاوني و كار مشاركتي چالش من و ماست
اما مسئله اينجاست كه ما بايد تا دو ماه ديگر پروژه را تحويل دهيم. مشكل را دارم، من دوست دارم كه بيشتر در مركز توجه باشم

مان را در طول كار بهتر تنظيم كنيمتوانيم عواطف و احساسات و نيازهاي فردي صورت ايدئال انجام دهيم، مي
اي اين من و ما را تعديل كنيم منفعتي را در چه سطحي در نظر داريم كه به ما كمك كند تا اندازه

ماندبيند اما اينكه بتوا البته كه منفعت فردي اصيل است و فرد همواره خودش را مي
«ست در حاليكه » ما«كار مشاركتي از آن رو سخت است كه غلبه با 

كنند و تسهيل گر استفاده مي نام تسهيل در همه جاي دنيا در كار مشاركتي امروزه از اصطالحي به
كند گر باشد به اين معنا كه كار را آسان مي تواند تسهيل كه روحية كار مشاركتي داشته باشد، مي

كند و آنقدر به تيم توجه دارد كه قصور را مي گر آن كسي است كه اعتماد ايجاد مي
گر نياز داريم تسهيل-هاي مشاركتي ما به مدير در ساخت. مسئله در كار آموزش بسيار اهميت دارد

مي گر عمل وجود بياورد، مانند يك تسهيل كند و اين توان را دارد كه اجماع به

  .شدت با چالش مواجه خواهد شد گر به تسهيل- ي مشاركتي بدون مدير

هايي براي آينده پديد بياورد كه نسبت مديريتي آن  تواند اميدهايي ايجاد كند و امكان ساخت مشاركتي زماني مي
  

نگاهي به مباني مشاركتي و كارگروهي« براي شركت در اين كارگاه كتاب 
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توانيم دربارة اين روش ها مي ما ساعت
نسبت اين سلسله مراتب با قدرت فرد مرجع يعني مدير براي هركدام تعريف جداگا

دهد؛ تنها نشان مي را نشان نمي
مشاركتي متنوعي داشته باشيم

ساخت مشاركتي براي هدف موردنظر مناسب

از شروع هر كار مشاركتي بايد بپرسيم چه رويكردهايي را براي سامان  بنابراين پيش

ترين چالش در تعاوني و كار مشاركتي چالش من و ماست بزرگ
مشكل را دارم، من دوست دارم كه بيشتر در مركز توجه باشم

صورت ايدئال انجام دهيم، مي گذاري را به هدف
منفعتي را در چه سطحي در نظر داريم كه به ما كمك كند تا اندازه

البته كه منفعت فردي اصيل است و فرد همواره خودش را مي. خواهد ماند
كار مشاركتي از آن رو سخت است كه غلبه با . طلبد سطح باالتري را مي

   

  :سخن پاياني

در همه جاي دنيا در كار مشاركتي امروزه از اصطالحي به
كه روحية كار مشاركتي داشته باشد، مي

گر آن كسي است كه اعتماد ايجاد مي تسهيل. شود مي
مسئله در كار آموزش بسيار اهميت دارد

كند و اين توان را دارد كه اجماع به قدرت را ممكن مي

ي مشاركتي بدون مديرها ساخت

ساخت مشاركتي زماني مي
  .گر باشد تسهيل- مدير

   

براي شركت در اين كارگاه كتاب : نكته
  .است شده

 

 


