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 یاجتماع گرآموزش تسهیل

 در سطح اجتماع شود؟ تواند منجر به تاثیرات مثبت چگونه آموزش می

 

 چکیده

هنگامی که  .را توصیف می کندتاثیرات مثبت آموزش شهروندان به عنوان تسهیلگران ماهر اجتماع  پژوهشاین 

های بیشتری نیاز دارند.  توسعه ی مهارتبه تمرین و که شوند در می یابند  شهروندان درگیر نقش تسهیلگری می

 { انجام شده این موضوع را تایید می}ایاالت متحده 1ی تعاون دانشگاه مِینیک نیازسنجی که توسط دانشکده 

طراحی کرد. تسهیلگری  بنیادی)صالحیت( های شایستگی یک برنامه آموزشی با مدل  1999کند. این دانشگاه در 

بیش از خود را پیش از شروع آموزش شخصی دانش و مهارت شرکت کنندگان  که کی از آن بودحاارزیابی پیش 

با داده های کیفی جمع آوری  در تلفیقنفر شرکت کننده  41. داده های کمّی پس آزمون رآورد کرده بودنداندازه ب

و رفتارهای  های تسهیلگری گروه همه شرکت کنندگان مهارتکه  ز آن بودا پژوهش انجام شده حاکی 17شده از 

ها موجب تاثیرات  دانستند. تقویت و ارتقای مهارت الزم برای برگزاری جلسات موثرتر و کارآمدتر را ضروری می

ی عالقمندان به ظرفیت سازی در اجتماع بسیار برا شود. نتایج این تحقیق ها و اجتماع می مثبت بر اشخاص، گروه

 تسهیلگران اجتماعبرای هر دو یعنی  اعتماد به نفسو افزایش افزایش مهارتها، فرصتهای مدل سازی  مفید است.

 است.محور از تأثیرات آموزش تسهیلگری اجتماع و گروهها  محور 

 

 7کاربردیآموزش  ،6، آموزش5، شهروند4ظرفیت ،3تسهیلگر ، شایستگی های2تسهیلگریآموزش : واژه کلیدی

 

  مقدمه

به بحرانها و مسایل رود  انتظار میها  های اجتماعی و سازمان گروهاز شهروندان عضو امروزه به شکل فزاینده ای 

آنچه الزم خود را در تالش برای تعیین  ،ینقش رهبر در زمان داشتناعی پاسخ دهند. شهروندان پیچیده ی اجتم

شهروندان  این . اکثرپیدا می کنندو یا کمک به یک رهبرِ غیر موثر  آنری و یا تسهیلگ است در جلسه انجام شود
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به تعداد انگشت شمار یا اتاقی پر از افراد و یا تعداد بیشماری از شرکت کنندگان ه گروهها با دانند برای ادار می

پیر  چه مرد یا داوطلب و مزدبگیر و یا حاال چه زن،به عنوان رهبر از این شهروندان  مهارتهای بیشتری نیاز دارند.

آموزش این مهارتها و  البته نقش تسهیگر را بازی نمایند.رود  انتظار میهای مختلف  و جوان با سطح آموزش

 د.نشو تجربه نمییا در اجتماع  وبشکل منظم و معمول وجود ندارد ها شایستگی 

 

ی شهر،گروه هرشهروندی که عضو شورای مدیریت مدرسه، شورا چرا شهروندان به مهارتهای تسهیلگری نیازمندند؟

گیرد که  داوطلبان باشد خودبخود در روندی قرار میهای ن تیم کاری،کارمند یا انجم، ، کمیته سیاسیمذهبی

و ممکن است موانعی در راه رسیدن به موفقیت وجود داشته باشد.  شوندبصورت گروهی و جمعی انجام باید کارها 

(. Hogan, 2002شکل گرفته است )ا دار در زمینه های مختلف زندگی تسهیلگری از ضرورتی منطقی و معن

شود که گروه به کمک آن کار خود را  حی و مدیریت ساختارها و فرایندهایی تعریف میتسهیلگری به عنوان طرا

 ,Justice & Jamieson) رساند اقل میبه حد در کار با یکدیگررا  انجام می دهد و مشکالت مشترک مردم

1999; Kelsey & Plumb, 2004; Schwarz, 2002) . ًمع برای جوادانند  تسهیلگران حرفه ای میطبیعتا

خود از  ،یازمندند. نویسندگان مقالهو موفق به تسهیلگران ماهری از میان شهروندان ن های خالقانه ترسیم راه حل

با شهروندانی گفتگو کرده اند که فرایندهای تسهیلگری شده را تجربه کرده بودند. آنها از زبان شهروندان نزدیک 

که برای اجتماعشان  هستندراه حلهای معقولی  گروهایی که این شهروندان عضو آنها هستند نیازمندشنیدند،  می

توانند فرایندها را به خوبی  کنند چون جامعه شان را می شناسند می کارساز باشد. همین شهروندان احساس می

کامال مشهود ت متحده و دیگر کشورها ایاال در در سراسر ایالت مِیننیاز به مهارتهای تسهیلگری ساده سازی کنند. 

موخت و با ری را به شکلی ساده به شهروندان آتوان مهارتهای تسهیلگ یا میاکنون این سوال مطرح است آ است.

ناخته شده ی محلی های روزافزون ش یت های گسترده گوناگون برای رفع مسایل و چالشموفقیت در موقع

با استفاده از یک برنامه که با دقت برای آموزش تسهیلگری طراحی شده بود  نویسندگان مقاله یکپارچه ساخت؟

توانند کاتالیزوری برای تاثیرات  که اگر مهارتهای تسهیلگری به سادگی آموزش داده شوند میسعی کردند دریابند 

اصلی این  هدف. یج ملموس و آشکار در سطح اجتماع شوند یا خیرجلسات موثرتر یا نتابرگزاری مثبت مانند 

 . ها و جامعه است ر روی افراد، گروهتحقیق مشخص کردن تاثیراتِ داشتنِ تسهیلگران ماهر اجتماع ب

 

 تاریخچه

های ترویج همکاری دانشگاه مِین امریکا  با استفاده از مجموعه آموزش 2005تا  1999این پژوهش طی سالهای 

لگری جهت آزمایش تاثیر آموزش تسهی 2و  1سطح در دو  "های تسهیلگری شما  تقویت مهارت "تحت عنوان 
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در نتیجه یک ارزیابی از عالقه شهروندان به توسعه یا  یتا حدودآموزشی  همجموع مردم انجام شده است. این هب

 4ساعته را در قالب  12یک برنامه  ابتدا دو استاد دانشگاه مِینهای تسهیلگری گروه ساخته شد.  پاالیش مهارت

طراحی و اجرا کردند و یک فاصله دو هفته ای بین جلسات جهت تلفیق و تمرین مهارتها در نظر ساعته  3 جلسه

ساعت در قالب  20به  1موزش سطح . متعاقبا آگسترده شودبرنامه باعث شد پایانی دوره  ارزیابیگرفته شد. نتایج 

 2نامه آموزشی پیشرفته سطح بر اشت افزایش یافت. یکدکه امکان تمرین و تفکر بیشتری را  ساعته 4جلسه  5

یکی از فارغ  2005 سال ارائه شد. در نیز های تسهیلگری تکنیک کاووش تئوری ها وجلسه با هدف  6الب در ق

 پیوست.  تعاون دانشگاه التحصیالن این دوره به عنوان مربی به دانشکده

 

المللی تسهیلگران  که توسط انجمن بینتسهیلگری بنیادی  شایستگیبرنامه از سه تا از شش برای محتوا و ارزیابی 

دانش و شاخص های رفتاری شامل: برنامه ریزی مناسب ته بود به عنوان مهارتهای اصلی، افی( توسعه 2003)

راهنمایی گروه برای دستیابی به نتایج مناسب و مفید استفاده و مشارکتی،  فضای حفظفرایندهای گروهی، ایجاد و 

های مشترکشان از قبیل تغییر  داد که چالش میکه به شرکت کنندگان امکان  طوری بود طراحی برنامهشد. 

آموزشگران بهترین مدل را تجربه کنند.  منابعتغییر اعضای تیم، محدودیت زمان و رقابت بین اولویت ها، ، دایمی

( به .Jenkins, n.d( که سبک های مختلف یادگیری را شامل می شد )Bens, 2000های تمرین تسهیلگری )

کار بردند و به شرکت کنندگان قول دادند تا فضای یادگیری حمایتی را ایجاد کنند که آنها بتوانند هم تمرین 

ازخورد برای شرکت کنندگان ن، سخنرانی و بفرصت تمریدر آموزشهای روزانه کنند و هم از یکدیگر یاد بگیرند. 

 ان خصوصی در این دوره شرکت کردند. اداره دولتی و سازم 30کارکنان و داوطلبانی از شد.لحاظ 

 

 ادبیات تحقیق

را در  رات تسهیلگران آموزش دیده اجتماعهنگام طراحی آن به دنبال تحقیقاتی بودند که تاثیاین طرح مجریان 

میت آموزش شهروندان، فنون و البته در خصوص اه چیزی وجود نداشت. خصوص این نشان دهد امّا در جامعه

صحبتی از تاثیر  لیکن ای وجود داشت ده کارهایی انجام شدههای آموخته ش آموزشی و مهارت تکنیک های

ج را به عنوان به عالوه نویسندگان می خواستند نقش آموزشگران تروی میان نیامده بود. به تسهیلگر اجتماع

 اجتماع محور بسنجند. آموزشگران تسهیلگر

 

تغییر در خارج کردن جوامع روستایی از انزوا تا مشارکت  عامالنترویج بعنوان  آموزشگراناست که  بالغ بر یک قرن

برند  های آموزشی را بکار می فعالیتهای فناوری نقش داشته اند. دانشگاهها انواع تکنیکجوانان شهریِ محروم از 
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البته گزارشات زیادی وجود دارد  .درگیر فرایندهای یادگیری و کشف استعداد های خود شوند ،معهجاتا اعضای 

گیشان مربوط است دگویند شهروندان برای داشتن گروههای اجتماعی موثرتر در تصمیماتی که به زن که می

افراد در خصوص مهارتهای عضویت و پویایی گروه که ین مطالعات حاکیست هنگامی ند. همچنا نیازمند آموزش

آموزش شهروندان تسهیلگر  ها بیشتر است. با این حال گروه و هدایت بینند تاثیرشان در مدیریت آموزش می

بنابراین برنامه آموزشی ارایه شده توسط نویسندگان، متمرکز  شوند. معمول نیست و مهارتها در اجتماع تجربه نمی

 بر تقویت درک شرکت کنندگان از مکانیسم ها در کنار تئوری های مربوط به تسهیلگری است. 

 

تلفیق طیف وسیعی از  "تسهیلگری دارد  بیان می ( 58ص  2002 . هوگان )ای است پیچیدهتسهیلگری مفهوم 

تسهیلگر  "گوید  ( می2003جنکینز )  ."و ارزشهای مشارکتی در زندگی فرد است یمهارتهای فرایند ارتباطات،

 . "جلسه بی طرف استکند که تسهیلگر نسبت به محتوای  در فرایندهای گروهی است، وی اضافه می دارای مهارت

و درک مناسبی از  که تسهیلگران اطالعات نسبی از محتوا بسیار مهم است "نویسد  ( می 51ص 2002هوگان ) 

حفظ جلسه و درک گروه و  دانستن محتوای ،کار، زبان و مفاهیم گروه داشته باشند. برای یک تسهیلگر شهروند

 تواند چالش برانگیز باشد. روهی میمهارت فرایندهای گداشتن بدون بی طرفی 

 

الگویِ موثری واقعی شهروندان  ی آموزش حضوری و چهره به چهره ی متمرکز بر تجربهدهد  تجربیات نشان می

جامعه کند که امروزه آموزش توسعه  تایید می ترویج تعاونآموزش تاریخچه غنی  باشد. برای آموزش و پژوهش می

 همچنان به اندازه قبل مهم است.  محلی

 

موثر،  ی مشترک مانند تسهیلگری، ارتباطکنند که مباحث آموزش ( خاطر نشان می 1999) 8استیونز و لودل

در اعضای جامعه شود و  مدیریت تعارض و ساز وکارهای تصمیم گیری موجب مهارت بیشتر اعضای اجتماع می

 شوند.  تر می به سیاستهای عمومی فعال مسائل مربوط

 

، زمانمدیریت  هایی ماننددهد که ظرفیت اجتماعات در نتیجه تمرکز بر آموزش  ( گزارش می 2001)  9ربوری

 جلسه، مدیریت تعارض، حل مسئله، تعیین اهداف، تدوین برنامه اقدام، و تصمیم سازی بهبود یافته است. مدیریت

                                                 
8 Stevens & Lodl 
9 Rebori 
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 یهای اجتماع یک عامل کلیدی و مهم در حفظ همکاری کنند خاطر نشان می( 2006) 10باناچ، زون و ال پوینته

 پایدار مهارت کارکنان در انجام وظایف رهبری و توانایی تسهیل فرایندها است.

 

در هنگام طراحی برنامه آموزشی و تحقیق تاثیرات آن، باید این نکته را در نظر گرفت که گروه ها لزوما به جواب 

نمی رسند بلکه با استفاده از تسهیلگری می توانند واکنش های خالقانه  درست و یا رفع مشکالت از طریق آموزش

به افراد یاد تسهیلگری مطالعه حاضر تالش دارد نشان دهد که آیا آموزش (. Hogan, 2002تری نشان دهند )

می دهد که روی پای خودشان بایستند و چه مهارت ها، دانش و رفتارهایی را برای فعالیت شان در جامعه محلی 

 به کار گرفته اند. 

  

ص محور و شخ ،: فنی، هدفمندوجود دارد آموزش تسهیلگر دهد چندین رویکرد نسبت به نشان میمطالعات 

آموزش تسهیلگر فنی بر رهیافت های مهارت محور و فرمول بندی شده استوار  .(Thomas, 2005دی )انتقا

آموزش تسهیلگری رند. ریه استوانظ ایهبر پ که است ویکردهایی متمرکزبیشتر بر ر هدفمنداست. آموزش تسهیلگری 

بر نگرش، ویژگیهای شخصی یا حضور تسهیلگر تاکید دارد در حالیکه رهیافت آموزش تسهیلگری  بیشترفرد محور 

 (. Thomas, 2005شود ) میتسهیلگری  ماهیت سیاسیانتقادی موجب افزایش آگاهی از 

 

دوره آموزشی طراحی شده در این مطالعه بر آموزش هدفمند با تمرکز بر توسعه دانش، مهارت، رفتار و نگرش 

باور این تحقیق (. Bens, 2000; Justice &Jamieson, 1999; Schwarz, 2002 نظری تاکید دارد )

نویسندگان مبنی بر اینکه شایستگی های اعالم شده توسط انجمن بین المللی تسهیلگران، زمینه مناسبی برای 

    طراحی برنامه و شاخص گذاری ارزیابی جامعه محلی را فراهم می کند، می آزماید.  

 

 11استفاده از ارزیابی گذشته نگر تاثیراز آنجاییکه گردآوری داده ها و تشخیص تاثیرات ضروری است، نویسندگان 

 ینپس آزمون و همچن-آزمون یشپ یروش ها ،تحقیق یاتادببخش در  یآموزش یبرنامه ها یابیارزرا تایید کردند. 

 -خود یبرا یعروش ساده، راحت و سر یکگذشته نگر  یها یطراح .تایید کردآزمون گذشته نگر را  یشروش پ

 یسهمقا .(Pratt, McGuigan & Katzev, 2000) محسوب می شود دانش و مهارت ها ییراتتغ یابیارز

 یصو قادر به تشخ داردشرکت کنندگان  ارزیابی-برای خود ییها یتآزمون و پس آزمون محدود یشپ یسنت

                                                 
1 0 Banach, Zunz & LaPointe 
1 1 Retrospective assessment 
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بنابراین در این مطالعه از هر دو روش  شود. یکم گرفتن اثر برنامه م ، که منجر به دستیستها ن یشرفتپ یبرخ

 استفاده شد. 

 

من معتقدم اگر جهان افراد بیشتری داشته باشد که مایل و قادر  "دارد  ( اظهار می 57-58ص  2002هوگان ) 

نیز جلوگیری کند و من در تعارضات را مدیریت و از بروز آنها توان  به تفکر و عمل به عنوان تسهیلگر باشند می

 ."در صلح بیشتری باشند دیگرانبا خود و انسان ها که  ه باشیمنهایت امیدوارم که جهانی داشت

 

 هدف پژوهش

مهارت تسهیلگری  اعیِ داشتن تسهیلگران ماهر است.فردی، گروهی و اجتم تعیین میزان تاثیر هدف این پژوهش

 یقافراد مورد تحق یو اجتماع ی، گروهیشخص یراتتأثو یادگرفته شده، استفاده از این مهارت ها در جامعه محلی، 

 در این مطالعه مستند شده اند. 

 

 جمعیت مورد مطالعه

تسهیلگری تان، تقویت مهارت های "در دوره آموزش نفر از اعضای اجتماع به صورت داوطلبانه  86در این تحقیق 

شرکت کردند. شرکت کنندگان از سازمان های مختلف دولتی،  2005تا  1999بین سال های  "2و  1سطح 

خصوصی و غیردولتی بودند. در واقع از سه بخش شغلی جامعه افراد حضور داشتند: کارمند، خود اشتغال و شیوه 

 های دیگر اشتغال. 

 

 و کیفی گردآوری داده های کمی

خود ارزیابی شایستگی ها و ارزیابی بازتابی؛ دو ابزار ارزیابی به کارگرفته شده برای گردآوری داده های کمی  بودند. 

شایستگی برنامه ریزی فرایند گروهی  3خود ارزیابی شایستگی ها برگرفته از انجمن بین المللی تسهیلگران است. 

برای دستیابی به خروجی های مناسب و کاربردی مورد  حفظ فضای مشارکتی و راهنمایی گروه ومناسب، ایجاد 

قبل از شروع برنامه و بعد از آن فرم . ندآوری شدصورت کیفی و کمی جمع داده ها ب سنجش قرار گرفتند.

ماه بعد از اتمام برنامه نیز مجددا ارزیابی با همان فرم  6خودارزیابی توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. همچنین 

شایستگی ها که در ارزیابی ها مورد سنجش قرار گرفت، آورده شده  ول زیر جزییات هر یک ازجددر  انجام شد.

 است.
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 جدول شایستگی های تسهیلگر با دانش، مهارت و رفتار مرتبط

 دانش، مهارت و رفتار مرتبط شایستگی

برنامه ریزی 

فرایندهای مناسب 

 گروهی

 برای تشویق مشارکت و تمرکز بر بحث اصله فیزیکیفبه کارگیری زبان بدن و 

 فراهم سازی محیط برای رسیدن به اهداف جلسه

 شودمتناسب با نیازهای گروه پوشش داده مدیریت زمان به گونه ای که دستور جلسه 

 دانستن موقعیت به پیش راندن گروه و یا متوقف کردن 

 آگاهی از سبک های یادگیری و تفکر فردی

 شناخت سبک های تفکر و یادگیری و ارتباط گیری با شرکت کنندگان 

 الیت های چند حسیگنجاندن رویکردها و فع

 پذیرش کلیه ایده ها

ایجاد و حفظ فضای 

 مشارکتی

  یکار یو موافقت نامه ها یاساس ینقوانتنظیم 

   بستن مکالمه یاتر کردن  یقادامه، عم برایبه کارگیری تکنیک های مناسب پرسش 

 استفاده از مهارت ارتباط موثر

 برقراری ارتباط با گروه

 استفاده از گوش کردن فعال

 مشاهده و ارایه بازخورد به اعضای گروه

 شناسایی درگیری

  یریدرگآشکار شدن  یامن برا یطمح ایجاد

 مخل  رفتارهایمدیریت 

راهنمایی گروه برای 

دستیابی به خروجی 

های مناسب و 

 کاربردی

 به طور واضح و مختصر  یدیو نکات کل یدیکل یممفاهمعرفی 

 متنوع یمشارکت یندهایفرآ ازاستفاده 

  یگربه موضوع د یتفعال یاموضوع  یک ازانتقال معنادار 

 جلسه یندو اهداف فرا یفهوظ مدیریت

  یعمل یزیبه برنامه ر یپرداز یدهاز ا انتقال گروه

 شناسایی حاشیه ها و هدایت به مسیر اصلی 

 یگروه تفکرگوش دادن، سوال پرسیدن و خالصه کردن 

 به اتفاق نظر  یدنرسبرای  ی گروهها ایده یجمع آور

 جهت تامل به تجاربش به گروه کمک



 گران ایرانتسهیلانجمن  -آموزش تسهیلگر اجتماعیمقاله 

8 

 

 

داده های کیفی بعد از دوره آموزشی به صورت مصاحبه نفر به نفر گردآوری شد و از طریق نرم افزار تحلیل شد. 

 از کلیه شرکت کنندگان سوال های یکسانی در مصاحبه ها پرسیده شد. 

 

 جدول سواالت تاثیر تسهیلگر جامعه محلی

سال  10پنج تا  یبرا - یکار یداوطلبانه، در زندگ یدر جامعه، در کارها -مشارکت خود در گروهها در مورد 

 .ییدما بگو ی، برایدداشته ا یگروه ها چه نقش ینزمان در ااین در طول  ینکهگذشته و ا

به  ید؟ده یانجام م یلگررا به عنوان تسه یی. چه نوع کارهاییداتمام آموزش بگو بعد ازخود  گرییلتجربه تسه از

 یستید؟ن تسهیلگر یعضو گروه وقت یکعنوان 

 داشته است؟ یدکن یم یتکه شما فعال ییگروهها یبر رو یمتفاوت یراتتجارب چه تأث این

 

 نتایج تحلیل داده های کیفی و کمی

نتایج تحلیل های کمی نشان داد که شرکت کنندگان دوره توانستند مهارت های اصلی تسهیلگری را یادبگیرند و 

مقایسه مهارت و رفتار در خود ارزیابی بررسی گردید.  26شایستگی های مرتبط با این مهارت ها را ارتقا دهند. 

توانایی خود را بعد از گذراندن دوره بهتر کنندگان نتایج خود ارزیابی قبل و بعد از دوره نشان داد که شرکت 

 تسهیلگران اجتماعیکه  شودکشف  یشتریب یاتبستر را فراهم کرد تا با جزئ ینا یکم یجنتا .12ارزیابی کرده اند

 شاندر جوامع  یریچه تاث گرییلمهارت و دانش تسه یشافزااحساس می کنند که انجام داده اند و  یچه کار

 یها یچیدگیاز پ و ینندآموزش بب یتوانند به راحت یدهد شهروندان م ینشان م یمک ی. داده هاستداشته ا

 دارند. یآگاهگری تا حد زیادی یلتسه

 

را آموخته  یدیجد یمهارت هامعتقد بودند که  یقتحقمورد نشان داد که افراد  یفیک یداده ها یلو تحل یهتجز

 یدجد یمهارت ها یادگیریشود.  یو گروه ها م گرییلمربوط به عملکرد تسه یاتباورها و فرض ییراند که باعث تغ

را در گروه ها تجربه کنند و در  میزیآ یتموفق یراتکنند، تأث یسکر یشتربه شرکت کنندگان کمک کرد تا ب

                                                 
؛ )مانند راهبری جلسات( مرتبط با یک موضوع اجتماعی دانش، مهارت و رفتار کافی نسبت بهبه ذکر است که معموال افراد تا قبل از کسب درک و دانش الزم   12

ا شکاف و خطای مطالعه تبه همین دلیل از ارزیابی گذشته نگر استفاده شد می دهند. ارزیابی خود شان در امتیازات باالیی به مهارت های فردی و اجتماعی 

مونه یکی از شرکت نان حاضر کاهش یابد. روایات شرکت کنندگان بعد از دوره حاکی از آن است که تغییر رفتار و آگاهی در آنها ایجاد شده است. به عنو

صرفا  ر گذشته کهدی به سطح بعدی بود. االن می توانم یک جلسه را حرفه ای راهبری کنم تا مقایسه دوره آموزشی برای من جهش "کنندگان ابراز داشت 

 وه هایشان شدند.اکثریت شرکت کنندگان ابراز داشتند که بعد از دوره گوش شنوای بهتری برای گرو یا  "جلسات را برگزار می کردم
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 یم"،از شرکت کنندگان گفت یکیعضو گروه کسب کنند.  یا تسهیلگردر نقش  یشتریاعتماد به نفس ب یجهنت

در بخش  "گروه هستند. یتاز موفق یبا هم کار کنند و اکنون همه آنها بخش یشترانم تمام گروه را وادار کنم که بتو

 یقاتیتحق نمونه ینشد. چند یجامعه طبقه بند یا ی، گروهصیشخ یداده ها دستهبه  یراتتأثمطالعات کیفی 

 .ه بودشد یرا گزارش کردند که منجر به تحوالت شخص ییها یفتش

 

  تاثیر فردی آموزش تسهیلگری

از ابزارها  و استفادههمه در جلسات،  دستور جلسه، قواعد پایه، درگیر کردن  تنظیمنظیر  با یادگیری مهارت هایی

یک مکاشفه، یعنی این تاثیرات به عنوان زایش یافت. اف تسهیلگران شهروندسطح آگاهی  و تکنیکهای تسهیلگری؛

را زنی از گروه . نمونه ای از این مکاشفات توسط شرکت کنندگان ذکر شدشدن واقعیتی شگفت انگیز آشکار 

. "اکنون فهمیدم که تغییر از درون به بیرون اتفاق می افتد"رد: رکت کنندگان در جلسات چنین بیان کمشا

 توان چنین بیان داشت:  را می پی برده شدبرنامه اجرای موضوعاتی که طی 

 ؛شود ردن مهارتها منجر به پربارتر شدن جلسات میبرتهای تسهیلگری آموختنی است و بکار امه 

 تسهیلگران را در به اشتراک گذاردن قدرت بین اعضای گروه  از ابزارها و تکنیکهای تسهیلگری؛ برخورداری

  سازد؛ و خودِ تسهیلگر توانا می

 ی شخصی خود را حل کند تا در وقت تسهیلگرمشکالت ید بااست؛ یعنی  تسهیلگر نیازمند خود کنترلی

 دچار حواس پرتی و سردرگمی نشود؛

 نقش تسهیلگر بی طرف ماندن نسبت به محتوای کار گروه است؛ و 

 سازد که آنها نیز برخورد راحت تری داشته  را قادر می رخورد آرام تسهیلگر با بی نظمی و آشفتگی، گروهب

  .باشند

به  "ر ناظر بودن بر خود در فرایند تسهیلگری نیز مورد اشاره قرار گرفت. فردی گفت افراد مورد مطالعه دتوانایی 

. برخی از نظرات نیز نگاهی عمیق "عنوان تسهیلگر، ابزاری هستم که گروه از طریق آن به نتایج دلخواهش می رسد

م که تر باشیم و بدان و دقیق تسهیلگری اجتماعی به من کمک کرد که صبورتر "تر به ارزش تسهیلگری داشتند: 

  ."موضوع چیست

 

  تاثیر گروهی آموزش تسهیلگری

 نتایج تحقیق تاثیر آموزش تسهیلگری را بر نگرش و رفتار افراد در داخل گروه تایید می کند: 

 ؛اشندب هاعضای گروه می خواستند مسئولیت پذیری بیشتری در قبال نتایج داشت  
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  ت گرفته شده توسط گروه وجود داشت؛تصمیمادر مورد احساس تعلق و مالکیت بیشتری 

 که با انتقال دانش و به  ت تر بودند. آنها به جایی رسیدنددانستند و مثب افراد خود را عضوی از گروه می

 رهبری مشترک برخوردار شوند؛ اشتراک گذاشتن ایده ها در گروه از

  مدیریت جلسات را بهبود بخشیدند؛ گروه، در کنار یابا هدایت از درون افراد به عنوان عضو گروه 

 ؛ه آگاهی بیشتری داشتنداعضای گروه از نقش و قابلیت خود در حمایت از تسهیلگر تعیین شد 

 رست تکیه کمتر به سرپ ،داشتند و برای همکاریاز عضو تیم بودن کار احساس قوی تری  و در محیط

 .کردند و بیشتر به حمایت از همدیگر تکیه داشتند

 

داشتند که ریسک پذیرتر شده اند و یاد گرفته اند که به عنوان عضو گروه مسئولیت دستیابی به افراد گروه بیان 

و آغاز و که روند جلسات بهبود یافته است داشتند ا بر عهده بگیرند. همچنین بیان جلسات رنتایج موفقیت آمیز 

جلسه، طراحی  قبیل برنامه ریزی یشتر کارها ازب "پایان آنها مشخص است. یکی از اعضای گروه بیان داشت: 

 . "دهم نقایص جلسه و تالش برای درک آنچه در جلسه باید انجام گیرد را قبل از موعد انجام میرفع جلسه، 

حمایت گروه را چنین نها باید انجام دهند. یکی دیگر از آنان احساس آین گروه فرصتی است برای آنچه که ابنابر

د یا نه و تالش می کنند دهند که آیا تسهیلگر و رهبر گروه خوبی دارن اکنون افراد تشخیص می "بیان می کند:

 . "ه سمت داشتن مهارت سوق داده شوندب که افراد

 

 اجتماعی آموزش تسهیلگریتاثیر 

شود که  نها خواسته میشوند و از آ االن بیشتر داوطلب می که ندکت کننده در آزمون بیان داشتافراد شر 

تسهیلگری جلسات را بر عهده گیرند. همچنین بازخوردهای غیر رسمی نشان می داد که اعضای اجتماع اهمیت و 

جلساتی که با  ،ارزش تسهیلگری را از نزدیک مشاهده می کنند. طبق گفته های شرکت کنندگان در آزمون

یکی از زنان شرکت کننده در  ه اند.پویایی بهتر و اخذ تصمیمات مشترک شدتسهیلگری اداره شده اند موجب 

و جلسه به جلو پیش می  گیرم کنند که جلوی اتالف وقت را می دانی میگروهها از من قدر ":ن داشتبیا دوره

. فرد دیگری گفت در ارزیابی که در پایان برگزاری یک جلسه انجام شده بود چنین عبارتی را دریافت کرده "رود

قادر به تشخیص ها ممکن است  گروه"یک نفر نیز ابراز داشت . "اخیر بود سال تبیس بهترین جلسه در طی"بود 

. "و نسبت به آن احساس خوبی دارنداما از کیفیّت جلسات راضی هستند  چرایی و چگونگی رخداد ها نباشند

آنها شهروندان به این نکته پی برده بودند که جلسات برنامه ریزی شده و تسهیلگری شده کارآمدتر و موثرترند. 

به  می پذیرفتند. همچنین نتایج کارهای خود را وه، کار کردن به عنوان عضو گروه ومسئولیّتِ عضو شدن در گر



 گران ایرانتسهیلانجمن  -آموزش تسهیلگر اجتماعیمقاله 

11 

 

ه های شهرشان موثر است زیرا به سرعت زینکردند که جلسات تسهیلگری شده در صرفه جویی هخاطر نشان  عالوه

بیشتری  به ظرفیّت عملکردی بتدریج این امرتوان استنباط کرد  میکند. با این وصف  و تغییر فرایندها کمک می

 می انجامد. در کل اجتماع 

 

 تحقیقجمع بندی 

های تسهیلگری تاثیرات مثبتی روی  نتایج تحقیق حاکی است که فراهم کردن فرصتهای یادگیری و تمرین مهارت

محور قابل یادگیری باشد که -افراد، گروهها و اجتماعات دارد. آموزش تسهیلگری می تواند یک الگوی شهروند

فراهم کردن آموزش هایی که بهترین مدل های تسهیلگری را ارایه موجب افزایش دانش، مهارت و شایستگی شود. 

عد پیچیده و یا بعضا رمز آلود ت یادگیری است می تواند تا حد زیادی بُمی دهد و پاسخگوی سبک های متفاو

تسهیلگری را کاهش دهد و این کار از طریق توسعه درک مفهوم تسهیلگری شامل مهارت های ارتباطات، بی 

 مشارکت امکان پذیر است.  فرایند وطرفی، 

 

صالحیتهای جدید می و  مهارتهای جدیدکسب دانش، یادگیری داده های این تحقیق همچنین نشان می دهد 

توانند مهارتهای آموخته شده  فراگیران می ،تواند منجر به تحول شخصی شود. با افزایش دانش و اعتماد به نفس

تجربه کنند. این داده ها دیدگاههایی را که در ادبیات تحقیق مبنی بر این که شهروندان در  را در محیط گروه

 تایید میعال به عنوان عضو یک گروه دارند را مایل بیشتری برای شرکت در سطحی فصورت آموزش، اشتیاق و ت

اجتماعی ایفا کنند شاهد تفاوت مثبت  یاشرکت کنندگانی که تصمیم گرفتند نقش تسهیلگری را در گروه هکند. 

 در عملکرد گروه بودند. 

 

 نتیجه گیری

د اثر بخشی ماندگاری هم نتسهیلگری و صالحیتها شوهایی که موجب ارتقای دانش، توسعه ی مهارتهای  آموزش

شرکت کنندگان با تایید آموزشهای طرح به این نتیجه  رد.برای تسهیلگر شهروند و هم برای اعضای گروهها دا

ه تاثیر مثبت داشت. همچنین افزایش آگاهی و ظرفیت سازی رسیدند که با مهارتهای مناسب می توان در یک گرو

 دستاوردهای مثبتی برای محل کار و کل اجتماع دارد.

مهارتهای افراد غیر حرفه  ،آموزشی برنامهها در صورت استفاده در شایستگی دهد که همین  این تحقیق نشان می

 یی که بر پایه، دانش و رفتارهاکی است که مهارتای و تسهیلگران محلی را ارتقا می بخشد. همچنین نتایج حا

برای هدایت از طریق ایجاد توانایی فردی  استفاده شده است شهروند تسهیلگرانهای تسهیلگری توسط گی شایست
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که  یکسب و تمرین مهارتهای تسهیلگری در محیط های. کرده اندفرایندهای گروهی، به جامعه خدمت رسانی 

تواند به افزایش سطح آگاهی و شایستگی و اعتماد به نفس و  توانند با هم و از هم بیاموزند می اعضای گروه می

 در گروههای اجتماع منجر شود.  جدید میل به تجربه مهارتهای کسب شده

 

افرادی که تاثیر بکار بردن مهارتها را دیده بودند احساس توانمندتر شدن و ریسک کردن در گروه را داشتند. در 

تسهیلگری طبیعی مشارکت کنندگان طرح شدند و قادر به ایفای نقش های نهایت این مهارتها بخشی از رفتارهای 

کامل و بدون استرسی را برای ایفای نقش تسهیلگری مادگی )به عبارتی افراد آ ه آن فکر کنندبودند بدون اینکه ب

در آموزشهای تسهیلگری شرکت می کنند خواه داد های تحقیق حاکی است شهروندانی که  پیدا کرده بودند(.

درک جدیدی از نقش  تسهیلگر باشند یا عضو ساده گروه جلسات موثرتر و پربارتری دارند. این تحقیق دانش و

 .گذاشته اشتراک تسهیلگران شهروند را ب

 

 : که نویسندگان این مقاله انجام تحقیقات کمّی و کیفی بیشتری را توصیه می کنند

  ی مهارت هایشان را بعد از یک سال یا بیشتر بررسی کنند؛با تسهیلگران اجتماعهمراه  

  د و ژوهش حاضر همکاری کننپبا گروههای شرکت کننده در تسهیلگری، جهت تایید و انطباق نتایج

  شود؛نیز کشف  تاثیرات بیشتری

  موجب حضور بیشتر از طریق طرح آموزش تسهیلگر اجتماع آیا مهارتهای کسب شده  شود کهتحقیق

شهروندان در اجتماع شده یا چهارچوبی را جهت گفتگوهای اجتماع محلی جهت مالکیت مشترک نتایج 

 یا خیر.فراهم ساخته است 

 

 : محمود مرادی و تلخیص ترجمه

  ویرایش: گلی احمدی فرد
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