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 :اشاره

 در.  یذرد میاز هنگام پیدایش و شکل  ییر  نستکتین ریه ها  رهیافا ارتباطات مشارکتی پنهاو و اند  سا  

  ارتباطات. بود  متکل   اصکالح   به و  پایین به  باال  از  ارتباطات  سکنا برابر  در تقابلی  رویلرد  مذکور رهیافا حقیقا

و محاف  توسککعه راو یافا و آنانه ها  توسککعه و ارتباا یران حرفه ا  توسککعه به   مهامع به  زود  خیلی مشککارکتی

ها  خود در باب اصککو  و چارچوب ها  آن مبادرت نمودند. ماللح حاضککر نی  با زمان  آشککلار سککاختن برداشککا

رهیکافکا  انتشکککار  در حکدود دو دهکه و نیا په از معرفی رهیکافکا ارتبکاطکات مشکککارکتیا بکه بیکان مبکانی و اصکککو  این  

 .اختصاص یافا

په از این تحش خواهد شکد که در این وبتکایا سکایر برداشکا ها در خصکوص این مبهوم به وی و در پیوند با 

تحوالت فنی سککا  ها  اخیر و یتککترش بیش از پیش اینترنا و رسککانه ها  فاککا  مهاز  دنوان یردیدو و منتشککر 

 .شود

 

 

 پیشینه موضوع

تاثیر  رو به ف ونی داشککته اسککا. اصککو  ارتباطات   4مشککارکتی بر کار ارتباا یران توسککعهرهیافا ارتباطات  

فعالیا شککمار  باب  تو ه از ارتباا یران توسککعه را در سککازمان ها  غیر دولتی و در حد  کا ترا در  مشککارکتی

توان در عه را میارتباطات توسککک  در  مشکککارکتی  رویلردها   ها ریشکککه. برد می پیش   ها  موسکککتکککات دولتیبرنامه

شککروب به زیر سککوا  بردن رویلرد متککل    5یافا؛ زمانی که بتککیار  از افراد  امعه توسککعه ۱۹۷۰ها  اولیه دهه سککا 

کردندا آن رویلرد رشککد ابتصککاد  کشککورها را به دنوان یک هد    ۱۹۶۰و  ۱۹۵۰ها   توسککعه از باال به پایین دهه
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 یرفته  نظر در  ماللوب  الگو   دنوان به  یافته  توسکعه  کشکورها  موفقیا  دهها دو  این طو   در. بود یرفته  نشکانه  اصکلی

 .اسا شدو آغاز مدرن ها ور آفن پذیرش و یتتردو انتشار با توسعه که شدمی تصور. شد

پایتسا ها  ملی با هدایا و راهنمایی کارشکناسکانی برنامه ری   شکد که از کشکورها  توسکعه در    6چنین نوسکاز 

 بکه سکککرکشکککی یکا زمین پیمکایش برا  ببلی  ادحم  بکدون  هکایی از شکککهرهکاایکافتکه آوردو شکککدو بودنکد. اغلکح وبتی غریبکه

  "توسکعه "شکدند که تازو متو ه میدند بو  هاطر   این  ها "اب و" که  روسکتاییان ؛کردندمی  مرا عه  هاپرونو  ها ملان

 . در راو اسا

. بود  اصکلی  اب ارها   از  یلی  رادیو. اسکا کردو  ایبا  مهمی نقش مردم  در  "نوسکاز "ارتباطات  معی در ترویج  

 که  انگی   شکگبا  ها  تباوت  مورد  در شکو  و  شکور با شکهرها  درون  از کارشکناسکان  و ها   اتی  ادارو  ملیا  رهبران

 کدیکد و خکار ی در زنکدیی مردم بکه ارمیکان می آوردا سکککسن پراکنی می کردنکد. آن هکا بکه طور    هکا   ایکدو  پکذیرش

مبصک  در مورد روش ها  کشکاورز ا درمان بیمار  هاا اهمیا فرسکتادن کودکان به مدرسکها م ایا  داشکتن فرزند  

 .کردندکا ترا ماللوبیا داشتن یک دولا با ثبات و امثا  آن صحبا می

  سککیار در روسککتاها به یک ملان رایج تبدی  شککد. این یلی از پرطرفدارترین انحرافات در مینی بوس سککینما

 وامع روسکککتایی بود؛ زیرا آن ها معموالر در ابتدا فیلا ها  کارتون و طن  نمایش می دادند تا  معیا را به تماشکککا  

ها   یرومند بود. این اب ار شککگبتیحلقه ها  فیلا ها  خبر  و تولیدات ترویج کشککاورز  بلشککانند. این یک اب ار ن

داد  دلا نوین را به صکورت یرافیلی نشکان می داد. خانه ها و اتومبی  ها  زیبا  کشکاورزان ثروتمند غربی را نشکان می

بسش خصکوصکی نی  به زود  از این    .و تصکویرا صکدا و کاری ما  رهبران سکیاسکی انگی و مند را به نمایش می یذاشکا

ی بوس ها  سککینما  سککیار خود را برا  سککریرمی با فیلا ها  کارتونا نمایش ها  کمد  و کار پیرو  کرد و مین

 .مها تر از همه برا  نمایش تبلییات کاالها به روستاها می فرستاد

شککدند و آن چه را    7مکارکنان دولتی ترویج که در شککهرها آموزش دیدو بودندا بد  به ارتباا یران خ  مقد

 پوسکککترهاا  شکککهرها به آن ها آموزش دادو شکککدو بود برا  کشکککاورزان در م ارب تلرار می کردند.که به تازیی در  

  این کلیا. شککدند  می اسککتبادو  رویلرد  این  از بسشککی  دنوان  به که  بودند  مهمی  اب ارها   نشککریات سککایر و  بروشککورها

توسکک  سککازمان خوار و بار و کشککاورز   شککود؛ دنوانی که شککناخته می 8توسککعه  پشککتیبان  ارتباطات  دنوان با ها فعالیا

ا  ببلی در کشکورها   نوب ها  توسکعهابداب شکد. این رویلرد طرفداران فراوانی داشکا؛ زیرا بیش تر تحش 9(فائو)

 (Rogers:1983). متو ه کشاورزان بود
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 که  فتنددریا  کارشککناسککان رویلرد کلی برا  نوسککاز   هان در حا  توسککعه در نهایا با مشککلحتی روبرو شککد.

 به  کشاورزان تیییر  یا و  هلتار  در  م رده  دمللرد  اف ایش بر ا  توزیع و  آب کشی  لوله  هاا   ادو ساخا  به فق   توسعه

 .شودنمی محدود نقد  محصوالت یران کشا

ها   بتکیار  از پرونو ها  ترویج کشکاورز  شکلتکا خوردند؛ زیرا کشکاورزان تمایلی به کنار یذاشکتن روش

 محصکوالت کاشکا نگران  همچنین کشکاورزانبرا  روش ها   دید دهیح و غریح آن ها نداشکتند.تهربه شکدو خود 

مواد غذایی  از بازار  ببروشککند تا با آن  پو   ازا   در بودند  مهبور اما  بسورند؛ توانتککتند نمی  که بودند  غریبی و دهیح

 .بسرند

نوشکیدن و پسا و پ  اسکتبادو می شکد. مردم هنگامی که آب لوله کشکی رسکیدا اغلح از آن برا  شکتکتن به  ا   

طعا آن را دوسکا نداشکتند. از مردم خواسکته می شکد که ادتقاد به اروا  و شکیاطین را کنار بگذارند و به دلا ادتماد 

که چشککا آن را نمی بیند دام  اصککلی اکثر بیمار  ها و دردها اسککا.   "میلروب"کنند که معتقد اسککا چی   به نام 

در خکاطر می سکککدردنکد ککه آن نی  نکامرئی بود؛ امکا بر دمللرد    "نیترونن"چی  دیگر  را ها بکه نکام  کشکککاورزان بکایکد  

 آیا همه این ها شل  دیگر  از  ادویر  به نظر نمی رسید؟ .محصوالت تأثیر می یذاشا

یونه چ غلبه بر اطحدات بیگانگانی که به مردم منتق  می شکد مشکل  ب رت تر  بود. از آنها که توسکعه بدون هی

مشکورتی با مردم به طور متمرک  برنامه ری   شکدو بودا راو ح  ها  اشکتباو اغلح به  وامع محلی سکریشکته و متحیر 

زمانی بر اربام پر محصککو  برنج تمرک  شککد که مشککل  وابعی از پایین بودن بیما محصککو  بود. از    .منتق  می شککد

اصح  خاکی که مالک آن نبودند و دائمار در معرض خالر   ها  دبیقی در مورددیگر سو  به کشاورزان دستورالعم 

 .اخراج از آن بودندا دادو می شد

هنگامی که پدران خواهان داشکتن حداب  شکش فرزند برا  کمک به کار بر رو  زمین و رسکیدیی به دامدار   

 .بودند؛ برا  مادران در مورد سعادت خانوادو ها  دو فرزند  سسنرانی می کردند

توسکعه به دهدو دولا یذاردو   .   متمرک  نی  مردم را از ماللیا طر  ها  توسکعه محلی محروم کردبرنامه ری

کردندا توسک  دوام   ها  توزیع سکنتی آب را حب  میدر حالی که در یذشکته کشکاورزان به طور  معی سکیتکتا. شکد

دیلته می کردندا در حاشککیه برار  ها   دید  می سککاختند و بالع و وصکک  کردن آب را  مقامات آبیار  که کانا 

ا کشکاورزان با این باور که سکیتکتا متعله به آن ها نیتکا فق  تندها  آبیار  می شکلتکتیرفتند. در نهایا وبتی کانا 

تعمیرات صورت  ایر منتظر می ماندند تا همین کارکنان برا  تعمیرشکان مرا عه کنند و خودشان مشل  را ح  کنند.

 .شد می رها خود ا ح به سیتتا ایرفانمی

رویلرد ملانیلی از باال به پایین تو ه شکد. فعاالن با صکدا  بلند شکروب   سکنگینها   بعدها در شکهرها به شکلتکا

به انتقاد کردند که توسکعه بر دحئا و نه بر دالی  اصکلی فقر تمرک  داشکا. آن ها از ارتباطات متلبرانه از باال به پایین 



می درها می شککلتککاا  که  وامع در حا  توسککعه شککلنندو را با تاککعی، دانشا باورها و سککیتککتا ها  ا تمادی بو

ا  که بیش تر به نبع نسبگان شککهر  بود تا مردم روسککتاهاا ها  توسککعهوحشککا زدو شککدند. آنان همچنین از طر 

 .خشمگین بودند

یبتند که راو ح  در این میان دیگر فعاالن شکروب به زیر سکوا  بردن اسکاس رویلرد نوسکاز  کردند. آن ها می

ناور  ها  غربی نیتککا. دردوضا سککاختار ک   هان در  ایی اسککا که توسککعه نیافتگی حو  و حوش پذیرش ف

کنند و به ضکرر کشکورها  فقیرتر  ها  امدریالیتکتی پیشکین( در آن پیشکرفا مییافته )همان بدرتکشکورها  توسکعه

 در شکدند؛ تر  بو   توسکعه حا   در  کشکورها   به  نتکبا  یافته توسکعه  کشکورها برند.)همان متکتعمرات سکابه( سکود می

در سکال  کحنا بح  وابتکتگی منهر به آن  .کشکورها وابتکته باشکند آن  به خود  رفاو  برا   بودند مهبور که  حا  مانه

در   ا رسکانه11یبانها  اطحداتی فراتر از پیوندها  سکنتی دروازوبرا  تیییر متکیر  ریان10شکد که ارتباا یران  معی

دم  آورند. شککبله ها  خبر   هان سککوم تأسککیه شککدند و لندنا پاریها مادرید و نیویورک تحش ها   د  به 

 .توس  کتانی از کشورها  در حا  توسعه در ارتباا با متائ  این کشورها مقاالتی نگارش یافا

 
  سیر صعودی رهیافت های مشارکتی

به واکنش در برابر نوسککاز  )و تا حد  تحقه ددم توازن سککاختار   هانی( رویلردها  مشککارکتی مستلبی را  

  فرآیند  یک بالح در  توسککعه  "موضککوب" که  و ود آورد. آن ها خواسککته مشککترکی را در باب حاککور فعاالنه مردمی

  آغاز  ها تباوت و ها  تنوب و  رسکد می پایان  به ها شکباها نقالها  همین  از  موارد تر بیش  در اما. کردند  می ترویج  بودندا

خود منهر به اختحفات ح  نشکدو متعدد شکد.   نوبه به  این و  یردید  تعری، مستل،  طر  به  مردم مشکارکا.  یردد  می

به طور کلیا چهار روش مستل، مشککارکا را می توان در اکثر پرونو ها  توسککعه ا  که ماهیا مشککارکتی دارندا  

 . (Uphoff:1985)مشاهدو کرد

ها ا مشکارکا کنند. به آنمشکارکا در ا را  مردم به طور فعا  تشکویه و بتکیج می شکوند تا در تحقه پرونو ه (۱

 .یابدمی ضرورت خاصی منابع هملار  یا و یردد؛می تعیینمتئولیا ها  مشسصی دادو می شود؛ وظای، خاصی 

 .شوندمشارکا در ارزشیابی  په از اتمام یک پرونوا افراد به نقد موفقیا یا شلتا آن ددوت می( ۲
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کنندا این مملن اسکا شکام  ثمرات یک پرونو شکرکا میمند  از  مشکارکا در برخوردار   مردم در بهرو( ۳

اکامیونی برا   "12پ شکک پابرهنه"چی هایی همچون  ار  شکدن آب از پم  دسکتیا مراببا ها  پ شکلی توسک  

 .حم  محصوالت به بازارا یا بری ار   لتات روستایی در یک سالن ا تمادات تازو ساز باشد

کننکد و سکککاز  میکننکد؛ مبهومکننکد؛ بحک  میهکایی را آغکاز میفعکالیکاییر   مردم  مشکککارککا در تصکککمیا(  ۴

 بکه  مربوا  تواننکدمی  ککارهکا  این  از  برخی کننکدککه همگی بکه دنوان یکک  کامعکه ککار  را انهکام دهنکد.ری   میبرنکامکه

 .رس یا درخواسا برا  وایذار  زمین باشدمدا ساخا مانند تر دمومی توسعه ها حوزو

تر سککیاسککی باشککند؛ مانند برکنار  مقامات فاسککدا حمایا از نام دها   کارها  دیگر مملن اسککا بیشبرخی  

مهلها یا مقاوما در برابر فشکارها  نسبگان. با این حا ا برخی دیگر مملن اسکا ماهیا فرهنگی یا مذهبی داشکته  

یا بری ار  یک مهمانی ب رت  باشکند؛ همچون سکازماندهی یک  شکن سکنتیا ددا برا  پایان دادن به خشکلتکالیا و  

برخی از ابتلکارات توسکککعکها فرصکککا هکایی را برا  مردم در هر چهکار روش    .صکککرفکا برا  یکذرانکدن اوبکاتی خوش

بتکیار    .نمایند می محدود  روش دو یا  یک  به  را  مشکارکا و کنندنمی  را کار  این  بتکیار   کنند.مشکارکا فراها می

      ا  ر  خود محی  و  زندیی  کنتر   افراد  به  ییر  مها ترین شککل  توسککعه اسککا.موافه اند که مشککارکا در تصککمیا  

آورند؛ دو دنصکر مها که ها را به دسکا میها  ح  متکئله و ماللیا کام  پرونومی دهد. در دین حا ا مردم مهارت

 .کندمی کمک محلی  امعه پایدار توسعه  به تامین

توسک  کتکانی که معتقدند مشکارکا   -ا راا ارزشکیابی و برخوردار   مشکارکا در   -سکه شکل  دیگر مشکارکا  

  احتککاس  هاآن ییر  اسککاسککی و ضککرور  اسککا به دنوان مشککارکا نادرسککا مورد انتقاد برار یرفته اند.در تصککمیا

  دیگران توسکک  که  را  هاییبرنامه تا  شککوندمی  13دسککتلار  مشککارکا شککبه شککل   سککه آن  طریه  از  مردم که کنندمی

 .بدذیرند آیند می در ا را به بدرتمندتر

کننکد که آن سکککه روش به افراد املکان می دهند ظرفیتی را برا   برخی دیگر در موضکککع مسکالبکا اسکککتکدال  می

برا    مردم هنگکام زود  بتکککیج   ککه  کننکدمی احتکککاس  همچنین  هکا  آن ییر  نی  ایهکاد کننکد.مشکککارککا در تصکککمیا

 خالر  به  را مردم  امنیا و  دهد  برار  بدرتمندان منافع با تاککاد خالر  در  را  آنان  تواندمی توسککعه ترسککیا و ییر تصککمیا

کنند در وابع مردم را به سکما درییر   این یروو یاهی بر این باورند آنان که مردم را با این روش بتکیج می.بیندازد

 .سو  می دهند

 
ارائه دهندیان مراببا ها  بهداشکتی بودند که آموزش ها  اولیه پ شکلی را یذراندو و در نواحی روسکتایی چین کار  Barefoot Doctors  پ شکلان پابرهنه 12

     حداب  که  بودند  دبیرسککتانی  بهداشککتی روسککتاییا و فارت التحصککیحنا شککام  کشککاورزانا شککبا دهندیان مردمیا ارائه دهندیان مراببا ها   ه آن  می کردند.

 .بودند کردو   دریافا را پیراپ شلی و پ شلی  اولیه  ها  آموزش

13 Manipulate 



چشکمگیر کتکح کردو اند دالیلی را برا  شکتاب  برخی دولا ها  آسکیایی که در توسکعه ابتصکاد  موفقیا هایی  

  کنندنداشتن در توسعه دموکراسی و مشارکا به سبک غربی دنوان می

 . وامع آسیایی طرفدار  مع یرایی هتتندا در حالی که  وامع غربی فردیرایی را یرامی می دارند( ۱

 .داشته باشددر کشورها  در حا  توسعها منافع ملی باید بر منافع افراد ار حیا ( ۲

 .تنوب دیدیاو ها باد  سردریمی افراد می شود( ۳

مردم بب  از آن که بتوانند با اسککتبادو از دیدیاو ها  یونایون تصککمیا ها  خوبی اتسان کنندا باید آموزش   (۴

 .انددیدو و بالغ شوند. بنابراین  وامع در مناطه در حا  توسعه بب  از تنوبا ابتدا نیازمند آموزش

تاکید بر این اسکتدال  ها از سکو  این دولا ها تر یحی برا  رویلرد آیاهی بسشکی در توسکعه اسکا. در این  

 .دیدیاو رویلرد مشارکتی ماللوب نیتا؛ زیرا به دنوان یک مد  تعارضی شناخته می شود

کننکد؛ در دین  هایش یاد میایر چه طرفداران مشکککارکا بیش تر از خوبی ها  این رهیکافا در مقکایتکککه با بد 

یرایان و  دم  از متشککل   المللیبین  کنبرانتککیهایی برا  رویلرد و ود دارد.دهند که محدودیاحا  تشککسیم می

 White) کنندا در پایان  لتکککه خود سکککه نلته را ادحم کردندمحققانی که در زمینه ارتباطات مشکککارکتی کار می

1994)  

  همه در  مشکلحت  همه ح   برا   فرآیندهایی چنین. نیتکتند سکعهتوفرآیندها  ارتباطی مشکارکتی نوشکدارو    (۱

   بنابراین  ."کند  مشککارکا"میردا نمی خواهد  رزندش بر اثر اسککها  میف که  مادر . نیتککتند  مناسککح  هازمان یا  هازمینه

  آشککلار  را  سککتا و فقر  "ا ریشککه  دل "  مشککارکتی  فرآیندها . اسککا  نیاز  مورد نی   مداخله و مدت  کوتاو  ها ح   راو

 .ییرندمی بر در را بلندمدت اهدا  معمو  طور به و کنندمی

  یر مداخله   .کرد  بررسکی بتکیار  منظرهایی  از  توانمی  را  "دسکتلار "و   "مشکارکا"مباهیا به ظاهر متاکاد ( ۲

 همچنین و شکود  متها  دسکتلار  به  اسکا  مملن کندا  "درضکه"  "هد    معیا" به  را  هاییح راو تا  دارد  تحش که

ی  مشکارکت   ا تمادی یر  ارتباا  حا ا  این با.  آورد  همراو  خود با  را بیگانه  فرهنگی مقدمات  از  ا مهموده اسکا  مملن

ها وارد روسکتا شکود؛ به این امید که مردم ظلا و سکتا ا  از ارزشمملن اسکا با تصکویر  خاص از وابعیا و مهموده

 .باشد دستلار  نودی اسا مملن ها اینبیند درک کنند. را آن یونه که او می

شکود. اغلح فرض بر آن بهایی که مردم برا  شکرکا در فرآیندها  مشکارکتی باید بدردازند نادیدو یرفته می (۳

 شکودامی  "مشکارکا"  صکر  که  سکادتی  هر  برا   اما. دهد انهام  که  ندارد  بهتر   کار اسکا که روسکتایی در آن زمان

 منبعا به منهر مدت  کوتاو یا  بلندمدت  در  مشککارکتی  فرآیند ایر  که  اسککا وابعیا  این.  دارد و ود  فرصککتی  ه ینه

یر ا تمادی باید این موضکوب را در هنگام ورود به ارتباا .باز بمانند  مولدتر فعالیا  از اسکا  مملن روسکتاییان نشکودا

 .یک روستا یا محله فقیر نشین در نظر ییرد

 



 مشارکتی کار را به دست می گیرد گر ارتباط

  مشکارکا متکیر در تحو   به خود  کار  در   دید  رویلردها   بازتاب با  یراندرسکا مانند دورو نوسکاز ا ارتباا

واکنش نشکان دادند و ارتباطات مشکارکتی تولد یافا. اما معلوم شکد که این یک زایمان سکسا اسکا.   توسکعه  برا 

 هیچ   .انهکام دادنکد  ادتقکاد کتکککانی ککه از مشکککارککا حمکایکا کردو بودنکدا این ککار را دمکدتکار در سکککال  مبهومی و  

ییر   و ود نداشکا. در شکل   توسکعه  وابعی ها محی   در  مشکارکتی  ارتباطات تحقه  چگونگی  مورد در  پیشکنهاد 

 معی هیچ نقشی ارتباا    این چالشا بتیار  از تبلرات بنیاد  بر فرآیندها  بین فرد  متمرک  شدو بودا رسانه ها 

 .در رویلرد  دید به خود اختصاص ندادند

 موثر بودو اسککا.  در ارتباطات مشککارکتی  ور  پسش آن دورو احتماالر در حاشککیه رفتن رسککانه ها  ب رتآفن

تههی ات رادیو و تلوی یونی در اسککتودیوها  متککتقر در شککهرها که از اکثر مردم روسککتاها دور بودندا متککتقر بودند. 

  کشکورها   اندرکاران دسکا  برا  املانات پسش خارج از اسکتودبو به تازیی در حا  توسکعه بود و در آن مرحله هنوز

 .نمودمی بیما یران توسعه حا  در

هکا برار نگرفکا. ارتبکاطکات مشکککارکتی در طکات توسکککعکه دیگر در حوزو انحصکککار  حرفکه ا برا  اولین بکار ارتبکا

شککرای  ماللوب به صککورت خود وش و بدون میانهیگر  توسکک  مردم انهام شککد. در بهترین حالا چنین ارتباطی  

دو محصکککو  فردی فرآینکدهکا  مشکککارکتی و  وامع مشکککارکتی یردیکد. برا  دمک  یرایکانا ارتبکاا دیگر انتقکا  سکککا

   ها به بربرار  ارتباا  ییر کند و چگونه تصککمیااطحدات نیتککا. این سکککا  که چه کتککی یک ارتباا را آغاز می

طر   یران دیگر  کابهکا کننکدیکان بیتر از آن چکه ککه در ارتبکاا انتقکا  می یکافکا یردیکد. ارتبکاامی انهکامکدا مها

کردند. از بتکککیار  تیییراتی با هد  تشکککویه مشکککارکا مردمی مداخله میاطحدات نبودند؛ بلله فعاالنه برا  ایهاد  

ارتباا تیییر نلردو بود. آن چه دمیقار تیییر کرد ایدئولون  ها و فلتکبه ها  پشکا دم  فنون ارتباا بود.   "فن" هات  

ان دمکدتکا نکادیکدو  هکا  ارتبکاطی را ککه تکا آن زمک هکا  بین فرد  و سکککنتیا بکه ککارییر  و ترویج این روشتکاکیکد بر روش

ها  مها  ها  یروهی به کانا ها  محلیا سکسنرانی و فعالیانمایشکنامه خیابانیا ترانه  .یرفته شکدو بودندا تشکویه کرد

فعالیا ها  ارتباطی ملی در مقیاس ب رت به نبع برنامه ها  کوچک   .و مکثر  برا  ارتباطات مشکارکتی بد  شکدند

 .محلی و مانوس کنار یذاشته شدند

 
 ه فعلیت در آوردن ارتباطات مشارکتیب

تلیکه ارتبکاطکات مشکککارکتیا بر رویلردهکا  میکان فرد     رهیکافکابر مبنکا   در یکک مقیکاس کوچکک ا تمکادی  

ترین اب ار برا  حمایا از این رویلرد  ها  یروهی مناسکککحها  سکککنتی و دامیانه و فعالیایبتارا رسکککانه .یرددمی

 با  .انگاشا  نادیدو  را  ها آن   معی  ب رت ارتباا  ها   رسکانه  برا   نقشکی نلردن  منظور با اولیه تبلر  این دانتکته شکدند.

ارتباطات مشککارکتی واکنش نشککان دادند.   به نتککبا  وی و  رویلرد   ابداب  با  معی  ها رسککانه  یرایان  دم  حا   این



متمرک  ایتکککتگکاو رادیویی  برخی موفقیکا هکا  ابتکدایی بکه دسکککا آورد. بکه  کا  مکد  ب رت و   14رادیو   مکادتی

شکهر ا دملیات کوچک پسش بر رو  فرسکتندو ها  کا مصکر  در مقیاس اتحادیه ها  کاریر ا کلیتکاها و سکایر 

مردم برنکامکه هکایی را تولیکد و پسش کردنکد بکا تمرک  بر موضکککودکاتی محلی ککه برا     . وامع محلی  کایگ ین شکککد

هایی راو را برا  بربرار  ارتباا مشارکتی در سال   امعه محلی ترین بود. چنین نوآور ترین و معمو خودشان مها

هموار کرد. مهمودکه کوچلی از روش هکایی ککه توسککک    یکا زیر منالقکه  تر یکک منالقکهیکا روسکککتکا و در سکککال  وسکککیع

ها  کار  در سکککال  ا تماب محلیا منالقه و زیر منالقه اسکککتبادو شکککدو اسکککا در بسش ها  بعد  این یبتار یروو

 .توضی  دادو می شود

  کار در سطح اجتماع محلی 

  اندازوبرخی از موفه ترین برنامه ها  ارتباا مشککارکتی در سککال   امعه روسککتایی مورد آزمایش برار یرفتند. 

  فراها  را  سککنتی و  دامیانه  ها   رسککانه  سککایر و  فرد  بین  ها  کانا   از  فشککردو اسککتبادو  املان  محلی ا تماب  کوچک

  این. اسکا  شکدو  دادو شکر  خود  ها   برنامه  ا را   در دولتی  غیر  ها  سکازمان  از  بتکیار  توسک   زیر  مراح . کردمی

اآموزش غیررسکمی و ابدام پ وهی  15ها  توسکعه مشکارکتیه بر روشبلل  توسکعها  ارتباطی  ها روش  بر تنها نه  هایام

 .نی  متلی هتتند16مشارکتی

معمو  بر شکککناسکککایی  امعه ا  متمرک  اسکککا که در یک پرونو ارتباطی  ورود به ا تماب  یام او  به طور   (۱

ا   مشارکتی شریک خواهد شد. بتیار  از سازمان ها  غیر دولتی این کار را با استبادو از دانش خود در مورد منالقه

پرونوا    که در آن کار کردو اند انهام می دهند. برا  به حداب  رسکاندن خالرات شکلتکا و کوتاو کردن زمان شکروب

کنند که با آن ها کار کردو یا در حا  کار هتکتند. انهام این  بتکیار  از سکازمان ها  غیر دولتی  وامعی را انتساب می

کار دو م یا دارد. در وهله او  یک راباله کار  مو ود )که مملن اسکا کامحر مشکارکتی نباشکد( و دوم سکازمانی  

ها   ها   امعه دارد و می تواند نیازها و آرزوها را با منابع و ظرفیاغیر دولتی که احتککاسککی نتککبا به نیازها و آرزو

شکناسکایی شکود؛ روند آهتکته آشکنایی طر  ها با یلدیگر آغاز    " دید"سکازمانی مالابقا دهد. آن یاو که یک  امعه 

 و  زندیی   که  محلی  ا تماب  کارکنان سکککازمان ها  غیر دولتی تر یحا متعله به منالقه زیتکککا و فعالیا  .می شکککود

 بکا  خود سکککازمکان معرفی از غیر هکدفی  ابک   و انکد مردم  زبکان بکه تللا  بکه بکادر  نهنکد؛ می ارج خوبی بکه را مردم هکا   چکالش

  خواهند  می خود  میدانی کارکنان  از دولتی  غیر  ها  سکازمان  از  تعداد   .کنند  می  دیدار محلی   امعه  اداکا  و مردم

  مورد تا  کنند  زیتکا محلی   وامع با( باشکد  سکا   یک حتی  یا ماو  چندین  اسکا مملن که)  کافی  زمانی مدت  برا  که
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 نقش  محلیا  امعه  در  حاککور  دورو  این  طو   در.  کنند کتککح  را  مردم  احترام  و در دین حا  ییرند  برار مردم ببو 

. یابد  می  تحقه   امعه  اداککا  با  آن کارکنان تعامحت  طریه  از  غیررسککمی و  طبیعی  طور به دولتی  غیر  سککازمان بالقوو

هرت آن در میان  امعه بتککتگی  شکک   به  حد  تا و دولتی  غیر  سککازمان کارکنان به  حد  تا  مها  بدم  اولین  این موفقیا

دارد. کارکنان سکازمان ها  غیر دولتی معتبر با سکابقه خوب در سکال  مردمیا از حتکن نیتی که چنین ادتبار  به همراو  

 .زمانا وظیبه اساسی کارکنان سازمان غیر دولتی یوش دادن به مردم اسادارد مدد خواهند یرفا. در این 

آمادیی برا  برنامه ری   ابدام  دورو یوش دادن و آشنایی با یلدیگر یا به تصمیا برا  هملار  یا تصمیا ( ۲

فرصکککتی برا   ی    ر برنکامکه( یکام  هملکار  برا   ری   برنکامکه  برا  دکدم هملکار  منهر می شکککود. ایر اولی بکاشکککدا

مشکارکا فراها شکود.  لتکات  امعه محلی نقاله شکروب خوبی اسکا. هد  از دم  برنامه ری   را می توان توضکی  

داد و بح  کردا افراد را به یلدیگر معرفی کرد و روش ها  برنامه ری   را مورد توافه برار داد.  لتات رسمی در 

ا بیگانه باشکد. افراد این  وامع نباید به بری ار  چنین  لتکاتی   امعه محلی شکاید با شکیوو زندیی بتکیار  از روسکتاه

واداشکته شکوند. تا  ایی که مملن اسا باید به رای نی ها و بح  ها  غیر رسمی زمان دادو شود. پیشنهاد محبات باید 

نکد  بکه شکککلک  ماللوب در نتیهکه این مشکککاورو هکا صکککورت ییرد. رهبران تشکککلک  احتمکاالر در این مرحلکه ظهور خواه

 انتساب  اکثریا نظر با  نهایا  در  رهبران که کند  حاصکک  اطمینان  باید کند  می تتککهی   را  فرآیند که  شککسصککی  کرد.

  از  ببک   بکایکد  رهبران نظر مورد  صکککبکات مورد در  بحک   .رسکککد می حکدابک   بکه  رهبران  انتسکاب در  دخکالکا و  شکککونکدمی

نتساباتا رببا  شکلتکا خوردو تصکمیا به ترک یروو  ا  بری ار   از په  که  دارد و ود احتما   این. باشکد انتسابات

بگیرند و خانوادوا دوسککتان و حامیان را با خود ببرند. نحوو واکنش یروو به خروج آنان در تنظیا لحن برا  تعامحت 

 .آتی بین یروو و اداا  خارج شدو مها اسا

شککرای ا مشککلحتا آرزوها و منابع  دادن  اببرنامه ری   برا  انهام چه کار   اولین یام مملن اسککا بازت (۳

ها  سککنتی و دامیانه به توانند نقش کاتالی ور  موثر  را برنامه ری   کنند. از رسککانهفعلی  امعه باشککد. رسککانه ها می

طور موثر در تتکهی  روند بازتاب در بتکیار   وامع اسکتبادو شکدو اسکا. در برخی از روسکتاهاا اداکا   امعه یا یروو  

تئاتر محلیا نمایشکی از یک ملان سکاختگی که شکباها هایی به شکرای  روسکتا داردا تهیه و به  امعه درضکه می کنند. 

اما نمایشککنامه پایان بند  ندارد. در زمان مناسککح از اداککا   امعه ددوت می شککود تا پایان را باز  کنند یا پیشککنهاد 

ش به دالی  متعدد  ها موثر و ها سکریرم کنندو اسکا. شکرکا دهند که پایان نمایشکنامه چه می تواند باشکد. این رو

ها در آن آسکان اسکا؛ به این دلی  که به شکل  هنر  بومی بری ار می شکود. همچنین غیر تهدید آمی  و با حداب  تقاب 

فناور  نوینا   .شکوندها  خیالی در نمایشکنامه مالر  میاسکا؛ زیرا متکائ  از طریه اسکتعارو هایی توسک  شکسصکیا

یونککه  همکچکون بککه  معکرو ویککدیوهککا  کوتککاو  شککککدنککد.  یرفتککه  کککار  بککه  آمیک   موفقکیککا  فراینککد   ترینا   هککا  آن 



برا  انعلکاس متککککائک  و   "آینکه ا "دنوان  اسککککا ککه در آن از فیلا ویکدیویی بکه    (Williamson: 1991) 17فویو

ر برنکامکه ری   و ا را  فیلا شکککود. مردم دکننکدا اسکککتبکادو میآرزوهکا  مردمی ککه در  وامع دور افتکادو زنکدیی می

ویدیویی از خودشکان مشکارکا فعا  دارند. آن ها همچنین در فرآیند ویرایش فعا  اند و تصکمیا می ییرند چه چی    

این ویکدیوهکا دحوو بر کمکک بکه انعلکاس  وامع محلیا   .را از فیلا ویکدیویی برش دهنکد و چکه چی   را بکابی بگکذارنکد

هاا )معموالر سککیاسککتمداران و بوروکرات ها( دم  کردو اسککا. ها و بیرونیبتککیار مکثر بین محلیبه دنوان یک ارتباا  

اغلکح    هکااین پیکام  کننکد و از آنهکا ککههکا از طریه این ویکدیوهکا پیکام هکا  دبیه و صکککری  مردم را دریکافکا میبیرونی

ها اغلح در یک ویدیو برا   ثر هتکتند. پاسک  کنندا در سکو  دادن بیرونی ها به دم  نی  موهیهانات مردم را منتق  می

 به شککد  می ضککب   ها  دادو شککدو برا  ابدام اصککححی که در این ویدیوها به این روششککوندا وددومردم ارسککا  می

 .نند پیش ببرندکمی دفاب  هاآن  از  که  را  متکککائلی تا کنندمی کمک مردم  به  ویدیوها  این. شکککودمی  شکککلتکککته  ندرت

 ند.نی  به همان اندازو موثر18ها "دله رمان"

  روایتیو خواهند دله بردارند  توانند از هر چی   که میبکه با آن  شکککوندمی  مردم مهه  به دوربین دلاسکککی

بند  شکدو و تصکویر  دربارو خودشکان بتکازند. تصکاویر یرفته شکدو با تحش مشکترک اداکا   امعه محلی ترتیح

ها  مشکارکتی  ییر  پیشکرفا تحشها و اندازوتصکویر  به تبلرا ارتباا با بیرونیها   شکوند. داسکتاننمایش دادو می

توسک  یروهی از روسکتاییان ارائه شکد که در دامنه کوهی در معرض خالر  ها  یک نمونه از این تحش کنند.کمک می

ها     با تسته سنگساخا دیوارها  حائ. ها  زرادی کمیاب کشاورزان از دسا رفته بودرانش زمین بودند و زمین

هایی از پیشکرفا ا  طابا فرسکا و درازمدت. دلهب رت راو حلی بود که از روسکتاها  همهوار آموخته شکد؛ پرونو

ها  سکنگی و انباشکته شکدن مقادیر باال  خاک غنی که توسک  دیوارها محصکور شکدندا روسکتاییان را متقادد دیوارو

انگی  ها  شکگبابرا  تلمی  کار  خالیر تشکویه شکدند. یلی از موفقیانمود که دیوارها باید سکاخته شکوند و آن ها  

بود؛ زیرا روشککی مبتنی بر تحقیقات دلمی بود 19 یدر فیلیدینا روشککی به نام نظام اطحدات و برنامه ری   ا تماب محل

ش روسکتاییانی که در که بتکیار  از مردم ابتدا آن را بیگانه و برا   وامع روسکتایی غیر مبید می دانتکتند. در این رو

مورد نظام اطحدات و برنامه ری   ا تماب محلی چی هایی شکنیدو اندا از دانشکگاهی که در این زمینه تبحر یافته اسکا 

 
چکالش برا  تیییرا برنکامکه ا  بود ککه بکه  وامع محلی ا کازو می داد از فیلا بکه دنوان یکک ککاتکالی ور برا  تیییرات ا تمکادی   Fogo Process فرآینکد فویو  17

بود که در سکراسکر   ۱۹۶۰اسکتبادو کنند.   یرو فویو سکابقه ا  طوالنی در زمینه فیلا دارد.   یرو مح  یک پرونو فیلمتکاز  ا تمادی داسکتان یونه در اواخر دهه  

 .هان با نام فرآیند فویو شناخته می شد 

 

تصککویر ا    ها در تحقیقات اشککارو دارد و اصککالححات دیگر  مانند مصککاحبهها  تصککویر  به اسککتبادو از دلهیا داسککتان Photo Novellaدله رمان ها   18

شکود. در این تلنیک از مشکارکا کنندیان خواسکته می شکود تا دله هایی را مرتب  با یک انگی ش تصکویر ا دلاسکی انعلاسکی و صکدا  تصکویر  را شکام  می

     .موضوب مورد دحبه خود تهیه کنند
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ددوت می کننکد تکا یکک نبر مربی برا  ککار بکا  کامعکه اد ام کننکد. ککار بکا بری ار  یکک دورو کوتکاو و غیر رسکککمی در 

این دورو به یویش محلی تدریه می شکککود و روند تحقیه را به  .از می شکککودمورد فرآیند تحقیه توسککک  مربی آغ

ها کنند. آنروشی سادو و آسان برا  پیادو ساز  ارائه می دهد. افراد بحفاصله په از دورو تحقیقات خود را آغاز می

  ب رتا  نمودارها   رو   بر  تحقیه نتایج   دادو ها را  مع آور  کردو و به صکورت یروهی ته یه و تحلی  می کنند.

 که  آن  از په. شکود می  ارائه   امعه به  روسکتایی   لتکه  یک  در و شکود  می  دادو نمایش  فها  باب  یرافیلی  صکورت  به

برا  مقکابلکه   ری    برنکامکه  و  مشکککلحت  بنکد   اولویکا  بکه  کردنکدا  درک  را  تحقیه  هکا   یکافتکه  محلی   کامعکه  اداکککا 

  ارائه محلی دولتی  سککازمان  یک  به ملتوب پیشککنهاد  یک بالح  در معمو   طور  به  ابدام  این.  پردازند می  مشککلحت  با

 .شود می

 انهام  برا ثابا شکککدو که این روش به دلی  رویلرد دلمی اتسان شکککدو و دادو هایی که پشکککتوانه خواسکککته ها 

 .یذاران بتیار مکثر اساا  سیاسابر توسعه ها فعالیا ارتقا  در انداابدام

 
 پشتیبانیفعالیت  

همیشکککه این احتمکا  و ود دارد ایر  کامعکه محلی تکا مرحلکه دمک  پیش رودا بکه نودی یروهی در درون  کامعکه  

شل  ییرند که فعالیا ها  ارتباطی را ادارو کنند. آنان می توانند شام  رهبران دقاید مانند یک رهبر مذهبیا ماما  

اشکند که دارا  اسکتعداد و دشکه به ارتباا و تعام  با مردم هتکتند. بومیا معلاا نوازندیان سکنتیا بازیگران و دیگرانی ب

یران شکککایتکککته باید توسککک   امعه محلی انتساب شکککوند. وظای، آن ها نی  باید در زمان انتساب مشکککسم ارتباا

اصو   طی آموزش دادو شود. چنین آموزشی باید بر  ارتبا  ها   روش  مورد  در  روستا  یرانارتباا  به  اسا  مملن   شود.

 .مشارکا و نقش حمایتی ارتباطات در  لح مشارکا تاکید کند

  دیوار ا  ها   روزنامه  مانند  دیگر   ها   رسانه   استبادو از رسانه ها  سنتی و دامیانه باید مورد تاکید برار ییرد.

ها  بین فرد ا یبتارا روشنی  مملن اسا معرفی شوند؛ اما املان دارد تاکید کلی بر   20ثابا  نمایشگرها   و  ویدیو

آن ها همچنین   .ها همانند مقامات دولتی( باشککدها  ارائه )به همتککاالن و همچنین بیرونیها  یروهی و مهارتبح 

مملن اسککا با مهارت ها  مدیریتی مانند توالی ارتباطات به بهترین شککل  آشککنا شککوند تا از ابدام در  امعه حمایا 

 با  همسوانی  برا .  شکوند  رسکیدیی  اولویا ترتیح  به و شکوند  ته یها  ا  کوچک تر کنند. باید مشکلحت ب رت به 

 آن  نه ؛  کنند تمرک  مردم  توانمندساز   برا   اب ار   دنوان به  ارتباا  بر باید  ها  آموزش همه  مشارکتیا  ارتباا  اهدا 

 :کند دنبا  را  می تواند اهدا  زیر 21انتقا  اطحدات بدانند. ارتباا برا  تتهی  دم  برا  ا  وسیله صرفا  را  آن که
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 .ایهاد درک بتیار روشن از ابدام پیشنهاد  (۱

آور  بازخورد برا  اطمینان از آن که آیا متکیر ابدام باب  ببو  اسکا و )در حالا ماللوب( همه از آن  مع( ۲

 . ایگ ین ها  تر یحیکنند؛ و ایر نه کش، حمایا می

 .اطحب رسانی در مورد روند نهایی ابدام ( ۳

 .ارائه حمایا و تبلییات مناسح در حین ا را  ابدام ( ۴

 .آیاو نگه داشتن اداا از پیشرفا و  مع آور  واکنش ها  آن ها (۵

 .ی ارش دهی در باب تاثیر ابدام (۶

 .ابدام انهام شدو  مع آور  و به اشتراک یذار  واکنش اداا نتبا به( ۷

 .ری   برا  دور بعد  ابدامبرنامه (۸ 

 
 تکرار فرآیند

شکود و په ترین یا باب  کنتر  ترین شکروب میا  از مراح  انهام پذیرد که از فور ابدام باید در بالح مهموده

کند تا یاد  امعه فراها میکند. این شکیوو تلرار فرآیندا فرصکتی را برا   از تلمی  آن به سکما مرحله بعد حرکا می

بگیرد و با این فرآیند آشکنا شکود. تلرار همچنین باد  تتکهی  در ات ف ایندو مشکارکا در میان اداکا   امعه محلی 

 .می شود؛ زیرا آنان یاد می ییرند با یلدیگر کار کنند و ایهاد ادتماد به نبه و وفادار  نمایند

 
 خروج از جامعه محلی

غیر دولتی که به راو انداز  پرونو ها  ارتباطی مشکارکتی کمک می کنندا باید په از    ها کارکنان سکازمان

آن که مردم آمادیی خود را برا  بر دهدو یرفتن متکئولیا کام  نشکان دهندا در  ها خروج خود از  وامع محلی 

 .ری   کنندبرنامه

ا  مبید سککازمان ها  غیردولتی به یونهخروج از  امعه محلی می تواند در اوای  تعامحت بین  امعه محلی و  

      ازمان  سکک  دهد  می نشککان  محلی   امعه به  کار  این که آن تر  مها باشککندا  داشککته آمادیی  آن  برا   بیان شککود تا مردم

غیر دولتی در مورد رسکاندن مشکارکا به سکال  نهایی خودا در  ایی که مردم به طور کام  ابتدار را به دسکا ییرند 

 .اساصاد  بودو 

 ککار  هکاآن در  دولتی  غیر  هکا سکککازمکان  هکایی در مورد وابتکککتکه کردن تعمکد   وامعی ککهدر این اواخر بحک 

گی آن اسا که این سازمان ها نقش متتمر خود )و احتماال منابع مالی وابتت  ایهاد  از  هد .  اسا  آمدو  پیش کنندمی

 با  تواندمی  امر  این   سکازمان غیر دولتی باید به تدریج انهام شکود.فعالیا ها( را حب  نمایند. در بیش تر مواردا خروج  

 . کارمند سککازمان  یردد  آغاز  شککدمی انهام دولتی  غیر  سککازمان کارکنان توسکک  معمو   طور به  که وظایبی  وایذار 



ردو  کغیر دولتی می توانکد در مرحلکه بعکد  از  کامعکه محلی بکه  کا  دیگر نقک  ملکان کنکد )ایر در آنهکا زنکدیی می

ها  ماهانه یا دو ماهانه  دفعات این بازدیدها را می توان به تدریج به تماس .اسککا( و مهددا برا  سککرکشککی بازیردد

کنند و در دوض اداکککا   امعه را  ها  غیر دولتی بازدید را به طور کام  متوب، میکاهش داد. برخی از سکککازمان

ها ها  دیگر در ن دیلی آنباشکککنکدا در روزها  بربرار  بازار یا در زمانکننکد تا هر زمان که نیکاز داشکککتکه ددوت می

حاککور یابند. خروج نباید به معنا  پایان دادن به دحیه سککازمان غیر دولتی در  امعه محلی باشککد. همان یونه که در 

گیر  کند و از  بسش بعد  در مورد پ وهش بح  خواهد شککدا سککازمان غیر دولتی باید فرآیند پیشککرفا  امعه را پی

آن بیاموزد. پیگیر  باید تا حد املان برا  چند سکا  ادامه یابد؛ زیرا فرآیندها  ارتباطی مشکارکتی به طور مداوم در 

 .دورو ها  زمانی طوالنی تلام  می یابند

 ایکار در سطح منطقه

ارتباا مشککارکتی خود را تلام  ها   کنندا روشها  تقویا شککدو یا  معی کار مییرانی که با رسککانهارتباا

  ها ها  سکازمان ها  غیر دولتی روسکتایی که تعداد شکرکا  آن ها محدودند؛ ماهیا رسکانهدادو اند. بر خح  پرونو

کارایی   -ها ه ینه  هایی از شنوندیان یا بینندیان اسا تا رسانه معی نیازمند تعداد زیاد  از مساطبان یا یروو  ارتیاا

ن ها مشککارکا مردم را یا با پیگیر  دبیه واکنش مردم به کارشککانا یا با به اشککتراک یذاردن کنتر   داشککته باشککند. آ

ها   معی مشککارکتی معموالر دارا  نودی سککازوکار  رسککانه 22پ وهش مساطح.ها با مردم تحقه می بسشککندرسککانه

 یا  رسککمی  پ وهشککی  واحد  یک  شککل  به  همیشککه  اسککا  مملن کار  و  سککاز  این اند.نیرومند پ وهش در مورد مساطبان

ساطبان و م  ها نامه  شککل  به  اغلح ها  روش  این. نباشککد  دیدو  آموزش  ا تمادی  دلوم  دانشککمندان  هدایا تحا  دلمی

و  24په فرسکا .و نظایر آن اسکا 23رشکنوندیانا متکابقها پیام ها  تلبنیا واحدها  پسش سکیارا ی ارشکگران سکیا

چهرو بکه چهرو ککارکنکان رسکککانکه و افراد  ککه نظرات خود را در مورد رسکککانکه بکه از طریه تعکامک    25پیشکککاپیش نگر 

اشککتراک می یذارندا به دسککا می آید. پیشککاپیش نگر  زمانی رو  می دهد که مردم به دسککا اندرکاران رسککانه  

  ا  مها اسکا و بهترین زاویه و روش برا  پوشکش موضکوب ها کدام اسکا.یویند چه چی   برا  پوشکش رسکانهمی

و ربابا برا  دالر تبلییاتی هتککتندا احتماالر  "26بند رتبه -ها    نگ"ها  رسککانه ها  تهار  که یرفتار ایتککتگاو

دهند؛ اما یک تباوت تر  در خصککوص مساطبان انهام میها  دبیهها  مشککارکتیا پ وهشنتککبا به مدیران رسککانه

دهند و ود چه کارکنان رسکانه ها  مشکارکتی انهام میدهند و آن ادتقاد  بتکیار اسکاسکی بین آن چه آنان انهام می

تواننکد برا  کتکککح سکککود بکه  هکایی از بکازار اسکککا ککه میا  تهکار   کذب بسشهکا  رسکککانکهدارد. هکد  ایتکککتگکاو
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ها  مشککارکتی متو ه مردم اسککا. کنندیان ببروشککند. آنان در تهارت به تبلیغ کنندو وفادارند. وفادار  رسککانهتبلیغ

یردد و ها  مشککارکتی برا  پ وهش همانا حصککو  طمینان در این باب اسککا که منافع مردم منعله میرسککانهدلی  

 .ییردتریبونی مکثر برا  بیان موارد در اختیار مردم برار می

 
 مردم در موضع مسئولیت

کند. سکاز  میییر  ها در باب برنامهشکللی دیگر از رسکانه ها   معی مشکارکتی افراد مردم را متکئو  تصکمیا

ها  ا  آن را پسش کندا کها و چه زمانی پسش شکود.حرفه  ییرند چه چی   را پسش کنندا چه کتکیمردم تصکمیا می

مانند؛ آنان مرابح   ئیات مهندسکککی هتکککتند و در صکککورت درخواسکککا در خله برنامه ها کمک در په زمینه می

رادیویی را تا حد  سکادو کردو که مردم بتوانند خود آن ها را به ها   ها  فنی فرسکتندوور  نوین وی ییآکنند. فنمی

ها  نشکر صکوت و تصکویر باب  حم  و سکیتکتاها  ضکب ور   دید همچنین منهر به تولید دسکتگاوآکار ییرند. فن

ر هکا را ککاهش داد. درومی   شکککد ککه بکه نوبکه خود فرآینکدهکا  تولیکد فنی را سکککادو کرد و ه ینکه دملیکاتی این رسکککانکه

ها به مناطه روسکتایی کمک ور آه ینه نی  به  ابهایی بتکیار  از این فندسکترس بودن مولدها  بر  باب  حم  و کا

 .ها داشته باشندتر  به رسانهکرد که مردم دسترسی آسان

بوانین محکدودکننکدو رسککککانکه در اکثر کشکککورهکا  در حکا  توسکککعکه مکانع اصکککلی اسکککتبکادو دمومی از چنین 

 .نماینداند محدود میلادو ادتماد مورد که هاییآن یا دولا به را هارسانه ماللیا و نداهاییور آفن

شککوندا پسش و مالالبی را که توسکک  اداککا   امعه محلی طراحی و تولید می 27مدیر  -ها  مردم اکثر رسککانه

ها   ایتتگاو .انداحتاسی  ها  نبه  و  ادتبار   بند اترکیح  در   کار  حرفه ا کنند و البته که آن ها فابد ری ومنتشر می

ها  شکسصکی را به دادو و پیامرادیویی محلی اغلح به دنوان اب ارها  ارتباطی شکسصکی مها حالتی ماکاد، به خود 

 .شودکنندا کارکرد  که از طریه تلبن ثابا یا خدمات داد  ادارو پتا ارائه نمیها  دور ارسا  میملان

 چنین .کنندها  سککنتی و دامیانه کمک میبه یتککترش دامنه رسککانه  "زندو"آن ها همچنین با ضککب  یا پسش 

اصکح  ددم تعاد  بدرت بین صکاحبان بدرت و مردم دارند.  هنگامی که این  هایی همچنین هد  مهمی برا   رسکانه

توانند به سکردا در مورد وبوب ظلا و سکتا ایهاد آیاهی کنند و شکوندا میرسکانه ها توسک  رهبران بی باک ادارو می

انقحب نیرو  "اصلی در    "ها سح "مقاوما محلی و خار ی را در برابر ظلا بتیج کنند. رادیو   مادتی یلی از  

یذشککته از چنین رویدادها  دراماتیلیا بیش تر موفقیا ها   .فیلیدین بود که  دولتی فاسککد را سککرنگون کرد "مردم

ها  سکوادآموز   برنامه (Beltr n:1993). توان در بسش آموزش غیر رسکمی یافارسکانه ها  پسش ا تمادی را می

ی یونی محلی ا را شکدو اسکا. از دیگر موضکوب ها  تحا پوشکش  به طور مکثر از طریه ایتکتگاو ها  رادیویی و تلو
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توان به متککائ   نتککیاا کشککاورز ا بهداشککاا درآمدزاییا ایمنی و بهداشککا شککیلی کاریرانا  این ایتککتگاو ها می

 .مدیریا زمین و متائ  مذهبی اشارو کرد
 

 چالش های عملی

یرایان یا با توسککعها دملی پر از چالش اسککا. دم ثابا شککدو که کاربرد مبهوم ارتباا مشککارکتی در شککرای  

اند. لباظی ها   نشکدو فرآیندا یا با انتقاد از ترویج انواب ناخوشکایند مشکارکا موا ه شکدوبینیمشکلحت پیش اثرات و

یرایکان برا  زنکدو کردن این رونکد ا تمکادی  طوالنی و پر هیکاهو پیرامون این موضکککوب دمومکار در تحش هکا  دمک 

یرایان مهبور به دسکا و پنهه نرم کردن با آن بودو اندا در اینها هایی که دم برخی  چالش  .یرا  دخی  اسکاآرمان

 .خواهد آمد

یرایان را از همان دهدا دم اختح  نظر در مورد این که چه چی   مشارکا وابعی را تشلی  می تعریف:  (۱

ها  ا تمادی  ها  ادتقاد  و تا حد  نی  ناشکی از محی تباوتابتدا دچار مشکل  کرد. اختح  ها تا حد  ناشکی از  

کردند مشککارکا وابعی باید  بح  ادتقاد  از کتککانی که احتککاس می  .یرفابود که در آن فعالیا ها صککورت می

کردند مشکارکا در سکالو  دیگر نی  معتبر ها برار دهدا تا کتکانی که احتکاس میافراد را متکئو  اتسان همه تصکمیا

یرفکا. توانکد از این سکککالو  بکه سکککمکا هکد  ماللوب نی  تلکامک  یکابکدا را در بر میاین ککه این فرآینکد می  اسکککا و

یرایان ها باید به آن پاسککک  ها  دیگر ناشکککی از طی، وسکککیعی از فاکککاها  فرهنگی و محیالی بود که دمک بحک 

باطات مشککارکتی را ایهاد کردند و آن دادند و ها باید با آن منالبه می شککدند. این تالبیه یافتن ها رویلردها  ارتمی

 .یران شدندچنان با یلدیگر متباوت بودند که باد  اختح  بین ارتباا

کند. چالش هاا تعارضی اسا که ارتباطات مشارکتی خود اغلح میان مردم ایهاد می  یلی دیگر از  :28تعارض  (  2

 .رواب  بدرت بین افراد فابد بدرت و صکاحبان بدرت اسکاچنین تعارضکی ناشکی از اثر بریشکا ناپذیر فرآیند تعدی   

بین   کنند.شککوند و از این طریه نبون صککاحبان بدرت را تهدید میمردم به واسککاله مشککارکاا خود مددی بدرت می

 کامعکه محلی یکاهی اوبکات بکه دلیک  اختح  نظر در مورد اهکدا  و   .آیکدمردم نی  بر سکککر بکدرت درییر  پیش می

شکود. ارتباطات مشکارکتی که به انهام کار و دخالا یا طرد برخی از اداکاا خود به بسش هایی تقتکیا میها   روش

یردد شکود. سکابقه تعارض مو ح میا  توسکعه اسکاا منهر به تعارضکات بتکیار  میدنبا  رسکیدیی به دل  ریشکه

کننکد. مهکارت هکا  مکذاکرو و   هکا  مکدیریکا تعکارض درکیرایکان نیکاز خود و مردم را بکه مهکارتبتکککیکار  از دمک 

 .ترین آن ها هتتندمیانهیگر  در زمرو مها
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ارتباا مشکککارکتی در اف ایش مقیاس و تلثیرا دشکککوار اسکککا. این   ثابا شکککدو که موفقیا: 29افزایش مقیاس (  3

نبع مند توسککعه ارتباطات مشککارکتی به  موضککوب خود تنگنایی اصککلی برا  سککازمان ها  غیر دولتی اسککا که دحبه

             ییرد. اولین موردا مکاهیکا  بکه نظر می رسککککد این چکالش از دوامک  متعکدد  سکککرچشکککمکه می.  اکثریکا  کامعکه انکد

مهارت ها  ارتباطی مشکارکتی اسکا. به نظر می رسکد که برخی از افراد دارا  وی یی ها  خاصکی   30یونه  –مردم 

که   هتککتند "  31فرهمند  یرهبران  "ارتباا می سککازد. آن ها  هتککتند که آن ها را تتککهی  یرانی بتککیار مکثر در فرآیند

توانند به واسکاله آموزش  .  این وی یی ها به صکورت  ار  زیرکانه بودو و چندان نمی"چی ها را به تحقه می رسکانند"

بودو که اند. تصکور  آن ها   وامع محلی برا  موفقیا بتکیار مها دانتکته شکدوشکناسکایی و تلرار پذیر شکوند. وی یی

مشکلحت اف ایش مقیاس مملن اسکا در  .برا  آن که فرآیند به نحو  موثر شکود پیش شکرا ها  خاصکی الزم اسکا

ها  آزمایشککی از سککو   وامع محلی و سککازمان ها ا  تبلور یابد که معموالر برا  فعالیاها  وی وتعهدات و حمایا

هکا  ب رت مقیکاس بکه همکان می ان در رت در پرونوارائکه می شکککودا امکا این تعهکدات و حمکایکا هکا  وی و بکه نکد

 .انددسترس

ترین  یذاردا مهاها  موفقیاا شککاید نوب حلومتی که بر مردم تأثیر میدر میان همه پیش شککرا: 32حکمرانی(  4

کنندا مملن اسا به شدت  به مشارکا تمای  داشته باشند؛ اما باشد. افراد  که تحا کنتر  حلوما ها زندیی می

در دین حا  از ترس ابدامات تحفی  ویانه دلیه خودا خانوادو یا دوسککتانشککانا تمایلی به پذیرش چنین رویلردهایی  

 .نداشته باشند. این نه تنها یک چالشا بلله یک خالر برا  کتانی اسا که بصد ترویج ارتباطات مشارکتی را دارند

اثریذار  بر فرآیندها  مشکارکتی مبادرت می کنند؛ ها  خصکوصکی ها به  شکرکا فریب بخش خصووصوی:   (5

تر در این واد  وارد شککککدو بودنکد. آن هکا این ککار را بکا ارائکه پو ا ککه مقکامکات محلی پیش  تقریبکار بکه همکان انکدازو

ها  شکیلی و سکایر مشکو  ها به افراد ی ینش شکدو ا  از  وامع محلی انهام می دهندا تا هملار  ماللوبی را  فرصکا

ین  وامع به دسککا آورند؛ هملار  که همیشککه ها در راسککتا  منافع بلندمدت آن  وامع نیتککا. به دنوان مثا ا از ا

بر  در مناطه دملیاتی خود غالبا مشکاغلی با حقو  باال را به رهبران  وامع محلی پیشکنهاد ها  چوببرخی از شکرکا

ها خواهند با این شکککرکان کنند. افراد  که میکنند تا از طریه مشکککارکاا آنان هملار  این  وامع را تاکککمیمی

مبکارزو کننکد؛ ابتکدا بکایکد تمکام نتکایج دردنکاک درییر  بکا رهبران محلی را متحمک  شکککونکد. مقکابلکه بکا تهکدیکدهکا  بسش 

 .اندخصوصی دشوار اسا؛ زیرا روش ها  آن ظری، و معموالر در کوتاو مدت بتیار  ذاب
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در حالی که زمینه فعالیا اکثر سککازمان ها  غیر دولتی در یذشککته  دولتی:تخصووگ گرایی سووازمان های  یر (  6

دمومی بودا بتککیار  از آن ها اکنون رو  موضککوب ها  تسصککصککی مانند آبا درآمدزاییا کشککاورز ا  نتککیا و 

را  شکوند؛ زینظایر آن ها کار می کنند. این سکازمان ها هنگام کار در حالا مشکارکتی با مشکلحت دشکوار  موا ه می

ح  در به نظر می رسکد راو. مردم اغلح متکائ  و مشکلحت را خارج از چارچوب تسصکصکی آن ها شکناسکایی می کنند

ا  از سکازمان ها  غیر دولتی باشکد تا مهارت ها  تسصکصکی در پاسک  به نیازها  شکناسکایی شکدو توسک  اینها شکبله

 .مردم به اشتراک یذاشته شود
تعداد کمی از  وامع در ان وا  کام  از دنیا  خارج به سککر می برند. از    :"دیگری"ارتباط برای همزیسووتی با    (7

نظر ارتبکاطی شکککایکد بتوان بکا فیلا هکا  سکککریرم کننکدو سکککینمکاییا تلوی یونا رادیوا روزنکامکه هکا و مهحت محلیا  

 33ی  دسا یافاکنند به آن ها نفروشندیان و دیگرانی که ازوما در زمینه اشلا  مشارکتی ارتباا کار نمی

تر معرفی کنند تا افراد  هایی را برا  هم یتکتی یا موا هه با ا  ا  سکیتکتا ارتباطی ب رتباید راو 34تتکهی  یران

هاا آموزش  رسکندا تقویا کنند.  یلی از این راوبتوانند توانایی خود را برا  تبتکیر پیام ها  ارتباطی که به آن ها می

ها و برخی از اهدافی که دمللرد آن ها را  تککبا به دمللرد اشککلا  مستل، رسککانها  اسککا که در آن مردم نرسککانه

ها  ربیح با اطحدات  ایگ ین اسکا  به دنوان مثا ا با رویلرد دیگر مقابله با پیام .شکوندکنند حتکاس میهدایا می

ها  مشکککارکتی  طریه برنامهها  شکککیمیایی ماکککر می توان از  کشفعالیا ها  تبلییاتی کمدانی ها برا  فروش آفا

 .مدیریا یلدارچه آفات که به حداب  استبادو از مواد شیمیایی نیاز دارندا مقابله نمود

توان در آن برا  برآوردن  ییر اسکککا. این فرآینکد  اسکککا ککه نمیفعکالیکا مشکککارکتی وبکا  تعهود بلنود مودت:( 8

ها  مالی دو یا سکه سکاله که به طور معمو  کرد. چرخهها  سکاالنه شکتاب    ها  زمانی متناسکح با بود هاالضکرب

کنندا معموالر برا  ریشکه دواندن فرآیندها  ارتباا مشکارکتی وابعی در ها  توسکعه حمایتی را کنتر  میا را  پرونو

 ارتباطات مشکارکتی پر هدایا در بالحها  توسکعه درسکا زمانی که آمادو  پرونو  .اند وامع محلی بتکیار کوتاو مدت

کنندو  . تعهد بلندمدت نه تنها از سکو  سکازمان تأمینبیانهامندفرآیندها   مملن اسکا به تعالیلی   نح و  وش هتکتند؛  

مالیا بلله از سکو  مردم نی  ضکرور  اسکا. مشکارکا وبا و انرن  یرانبها  اداکا   امعه محلی را )که اغلح تنها 

الا ماللوب باید به یونه ا  طراحی شکوند که برا  ایهاد انگی و  سکازد. برنامه ها در حمنابع آنان نی  هتکتند( درییر می

 .در افراد در  ها حب  تعهد خود به دستیابی به اهدا  بلند مدتا  م ایا  کوتاو مدت کافی نی  داشته باشند

منعالبی هکا  تکأمین مکالی آن هکا بکایکد رویلردهکا  مکدیریتی  هکا  غیر دولتی و آنانهسکککازمکان انعطوا  پوریری:( 9

ها  کار  و بود ه خود را به یونه ا  سکاختار بحشکند ها  مشکارکتی اتسان کنند. آن ها باید برنامهیرا  ا را  برنامه

 
  .تو ه دارند که مقاله حاضر در اواخر دهه نود میحد  و پیش از ورود یوشی ها  هوشمند به درصه ارتباطات نگارش یافته اساخوانندیان محترم   33
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ها   که تیییرات ناشکی از فرآیندها  مشکارکتی بتوانند به سکردا با حداب  مشکل  سکازیار شکوند.  اهدا ا خرو ی

ها  مشکارکتی توضکی  دادو شکدو اند احتماالر با شکروب مشکارکا ونوپیش بینی شکدو و برنامه کار  که در متکتندات پر

ا  از  فعکا  مردم در شکککلک  دادن بکه فعکالیکا هکا  پرونو تیییر خواهنکد کرد. چنین تیییرات ادار  بکایکد بکه دنوان نشکککانکه

  غیر دولتی هاها  تأمین مالی و سکازمانآنانه. موفقیا و نه نشکانه طراحی ضکعی، پرونو مورد اسکتقبا  برار ییرند

 .توانند با این شل  از مدیریا پرونو به طور مکثر فعالیا کنندشوندا میمشارکتی ادارو می که به شیوو

توانند تهیه یک  کنندا میهایی را آغاز میها  غیر دولتی که در این زمینه برنامهسکازمان  :مالحظات اخالقی (10

ییر ا به وی و با مشکلحت ظری، و دشکوارا مبید بدانند.  راهنمایی در تصکمیافهرسکا بوادد اخحبی را از پیش برا   

تواند مد نظر برار  این چک لیتکا مملن اسکا بر اسکاس شکرای  و تهربه رو به رشکد تیییر یابد. برخی مححظات می

 .ییرد
اسکا مردم  دسکتلار   یاهی اوبات شکللی از دسکتلار  به صکورت معلوس اتبا  می افتد؛ در  ایی که مملن  •

سکعی کنند تو ه سکازمان غیر دولتی را به چی  دیگر  منحر  سکازند. به دنوان مثا ا افراد مملن اسکا موضکودی  را  

از حوزو تسصکصکی سکازمان غیر دولتی اولویا دار نشکان دهند تا تعهد سکازمان را به  امعه  لح نمایندا حتی ایر آن 

 .ار پایینی باشدموضوب در سلتله مراتح نیازها  مردم در ردو بتی

کننکد؛ از این رو  مملن  براردادن مردم در مسکاطرو  برنکامکه هکا  مشکککارکتی اغلکح منکافع بکدرتمنکدان را تهکدیکد می •

اسکا بدرتمندان در برابر افراد  که در چنین برنامه هایی شکرکا می کنندا به ابدامات مقابله  ویانه مبادرت نمایند. 

ییرند مساطراتی آیاو باشکند و به کتکانی که در یروو در مورد می ان ریتکک ها تصکمیا میباید از چنین  تتکهی  یران

 .توضی  دهند

رواب  و سککیتککتا ها  سککنتی   نر   ا به یونه  توانندها  مشککارکتی می  برنامه"آسککیح دیدو"رها کردن  وامع   •

ر تلمیک  این تیییرات و نتکایهی که برا   ها  غیر دولتی باید خود را به کار با اداکککا د امعکه را تیییر دهنکد. سکککازمان

ها در چالش  کهمبید اسکا متعهد سکازند. سکازمان ها  غیر دولتی نباید  وامع محلی را در میانه تیییراتا زمانی     هاآن

شدیدترین شل  خود هتتند رها کنند.  نین کار  رها کردن  امعه محلی در حالا واماندیی و بدتر کردن شرای   

 .زمان شروب کار اسادر بیاس با 

 
 آموزش

آموزش یلی از اصکلی ترین راو ها  معرفی ارتباطات مشکارکتی به مردم و کارکنان سکازمان غیر دولتی  اسکا. 

 ها در بالحتواند به صکورت غیر رسکمی به دنوان بسشکی از رویدادها  مدیریا شکدو توسک  ا تماب وآموزش ها می

یران بکه دنوان  هکا در یکذشکککتکه بر ارتبکاادورو هکا  سکککاختکار یکافتکه متمرک  بر موضکککوب هکا  خکاص بکاشکککد. آموزش



ها  ارتباطات مشککارکتی آموزش دهندا اداککا  بری یدو  امعه را با روش  فاآموزشککگران ارشککد که انتظار می ر

از    "دنیکا  خکارج"برا  تعکامک  موثر بکا    بکه مردم  "بیرونی هکا"متمرک  بود. این بکه معنکا  آموزش روش هکا  ارتبکاطی  

 امعکه محلی اسکککا. در دین حا  آن چه که می تواند به طور دائمی مها باشکککد و بر اهمیکا آن اف ودو یرددا همکانا 

یران از روش هکا  ارتبکاا بومی از طریه آموزش اسکککا تکا آن هکا بتواننکد بکه طور موثر در اف ایش آیکاهی ارتبکاا

  .ه محلی مشارکا نمایندها  ارتباطی  امعسیتتا

این   .مردم اسکا  "طبیعی"ارتباا مشکارکتی حقیقی همان ارتباا   بر اسکتکاس یک نگرش  دیدترا آن دحوو بر

هکا  ارتبکاطی در طو  چنین مهکارت  .ارتبکاطکات روزمرو اسکککا ککه هویکا مردم را بکه دنوان یکک  کامعکه تیکذیکه می کنکد

آید. در اینها باشککدا چنین مهارتی به سککستی به دسککا می "یرونیب"شککوند و احتماالر ایر فرد   زندیی آموخته می

  "آموزش پذیر "ها   دنوان شود. در دوض برخی از مهارت  "طبیعی"ها  ارتباا  تحش نسواهد شد که آموزش  نبه

 کند. چنینها  ارتباطی مشکارکتی را شکناسکایی میبرا   کارکنان سکازمان ها  غیر دولتی برا  شکروب کار در برنامه

بنکد  کرد. اولی مربوا بکه ارتبکاطکات مشکککارکتی در  وامع  مهکارت هکایی را می توان بکه طور کلی بکه دو نوب دسکککتکه

هایی  پذیرتر هتککتند.  دسککته دوم به برنامهکوچک اسککا که در آن روش ها  بین فرد  و یروهی موثرترین و املان

در هر   ها تعداد زیاد  از مردم  حاکور دارند.در آناطح  می شکود که از طریه رسکانه ها   معی انهام می شکوند و 

دو دستها روش ها  آموزشی مورد استبادو باید با اصو  مشارکا همسوانی داشته باشد. تا آنها که مملن اسا باید  

از روش ها  باال به پایین و معلا به دانش آموز ا تناب شکککود. باید از روش ها  مشکککارکتی اسکککتبادو کرد. در اینها 

 .ییرندیا بین کارآموزان و مربیان مبها اسا و همه از یلدیگر یاد میتقت

 

  کار متمرکز بر جامعه محلی

یردد. شککر  مبصککلی از آن چه که هر یک از مهارت ها مملن برخی از مها ترین مهارت ها در ادامه نکر می

شککیوو ها  زندیی  وامع خاصککی که اسککا شککام  شککود در اینها ارائه نسواهد شککد؛ زیرا این وی یی ها با فرهنگ و 

ها  آموزشککی  کارکنان سککازمان ها  غیر دولتی در آنهاها مشککیو  به کار هتککتندا مرتب  اسککا. این بسشا زمینه

کنندا ها کار میا  که با آنها  غیر دولتی با مشککورت اداککا   امعهدمومی را که مملن اسککا توسکک  سککازمان

 :کندشناسایی می "تهلی دهند"

 .مردمانی که سازمان غیر دولتی با آن ها کار خواهد کرد زبان (۱

 .یوش دادن (۲

 .مذاکرو برا  مدیریا تعارض (۳

 میانهیگر  برا  ح  تعارض (۴



ها  سکنتی در اینها باید مورد تاکید برار  نیاز به حب  یونه ها  رسکانه. ها  سکنتی و دامیانه  شکناسکایی رسکانه (۵

 .اسا در  ها تالبیه در خدما اهدا  توسعها تسریح شوندییردا برخی از اشلا  سنتی مملن 

 .به یک  امعه "ورود"ها  روش (۶

 .تتهی  برنامه ری   مشارکتی (۷

 .ابدام تتهی  کنندو (۸

 .تتهی  در ه ینه و تقتیا سود( ۹

 .تتهی  در ارزیابی (۱۰

 .تتهی  در تلرار (۱۱

 .خروج از  امعه محلی (۱۲

  .خروج از  امعه محلیحب  تماس په از ( ۱۳
 

 "بزرگ تر"کار متمرکز 

 معی مستل، اند و  افراد  که در مدیریا و   ارتباا  ها که متکئو  ادارو رسکانه رسکانه  "ها ا حرفه"باید به 

 .شودا مشارکا خواهند داشا آموزش دادو شودمنتشر می هاآن رسانهتولید محتوایی که توس  

 :رسانه باید مهارت ها  زیر را پوشش دهد "ها حرفه ا "آموزش برا  

 .مساطح شناسی  (۱ 

 .تولید میدانی  (۲ 

 .ذاکرو )برا  مدیریا تعارضم  (۳ 

 .(میانهیگر  )برا  ح  تعارض  (۴ 

 :آموزش در  ها مردم باید شام  موارد زیر باشد

 .تلنیک ها  تولید  (۱ 

 .مدیریا رسانه ها  ا تمادی  (۲ 

 .()برا  رادیو و تلوی یونبرنامه ری     (۳ 

 .مساطح شناسی  (۴ 

 .مذاکرو  (۵ 

 .میانهیگر   (۶ 

 
 نتیجه گیری



دامنه پوشکش ارتباطات مشکارکتی در سکا  ها  اخیر به یونه ا  باب  تو ه یتکتردو شکدو اسکا.  بتکیار  از  

رشکککته ها بهرو ییرند. در این  رایان سکککعی کردو اند دحوو بر ارتباطات توسکککعها از تهربیات شکککمار دیگر  از  یدم 

انکد. هکا  آموزشا ارتبکاطکات و توسکککعکه کمکک کردوفرآینکد آن هکا بکه آغکاز همگرایی طوالنی مکدت تهربیکات در بسش

این مقاله تحشککی بود برا  بررسککی تعداد کمی از متککائ  در مهموده وسککیعی از تهربیات ارائه شککدو توسکک  این سککه 

شککمار  که فرآیندها  مشککارکتی را  ها می دهندا تحش  ها  بیبه پیچیدییبسش. این مقاله به  ا  ارائه پاسکک   

نمود تا متکائلی را مالر  کند. په از دو دهه آزمونا بتکیار  از دسکا اندرکاران و محققان ارتباطات توسکعه بر این  

 .اندتوسعه یافتهترین مبهوم برا  هدایا کار خود را در کشورها  در حا  باورند که در ارتباطات مشارکتی مناسح

با این حا ا ثابا شکدو که این مبهوم  در کاربردا بتکیار چالش برانگی  اسکا.  شکاید هنوز از بریردان کام  این  

مباهیا به صکورت دملی فاصکله داشکته باشکیا. این چالشکی اسکا که دم  یرایانی که در هملار  ن دیک با محققان 

مححظات مهمی که این هملار  باید مالالعه و درک آن ها را هد     کنند باید آن را برطر  سازند.  برخیکار می

 :برار دهد در اینها پیشنهاد می شود

ها  آیا برخی از  وامع محلی به دلی  شککرای  متککادد  که از آن برخوردارندا نتککبا به سککایر شککراپیش (۱

هکا ن چنین اسکککاا این پیش شکککرا وامع برا  ادمکا  ارتبکاطکات مشکککارکتی در موبعیکا بهتر  برار دارنکد؟  ایر ای

 اند؟کدام

رهبر   ارتباطات مشککارکتی زمانی پا به درصککه می نهد که توسکک  افراد مناسککح تتککهی  شککود. این افراد   ( ۲

هتکککتنکد بکا وی یی هکا  خکاصکککی ککه مشکککارککا را پرورش می دهنکد.  این وی یی هکا ککدام انکد؟ آیا    "رهبران  کدیکد"

 توان آن ها را فرا یرفا؟می

ملرر مشککارکا اسککا. دل  آن چیتککا؟ و چگونه می توان آن را مدیریا و   "محصککو   انبی"تعارض    (۳

 ح  کرد؟

 .شوندها  ارتباطی سنتی زمانی که فرآیندها  مشارکتی فراییر میتأثیر  بر سیتتا( ۴

 تر هتتند؟ها  ارتباا مشارکتی خاص مناسحکاربرد مناسح  چه زمانی و برا  چه اهدافی روش( ۵

شکود مشکارکا برا  افراد درییر ریران بیماب باشکد. فعالیا ها و منابعی که ه ینه توسک  مردم  تصکور می( ۶

 کدام اند؟ "به کار اندازند"شود تا بتوانند آن را یذار  میدر یک برنامه ارتباطی مشارکتی سرمایه

یا برا  پرورش فرآیندها   ها  کحسیک در طراحی و مدیرشود که پرونو( تأمین مالی خار ی  تصور می۷

مشارکتی پویا بیش از حد غیر باب  انعالا  باشند. مناسح ترین روش تامین مالی چیتا؟  و تامین کنندیان رو  چه  

 چی   باید تمرک  کنند؟
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