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ــاز و  ــم سـ ــد، فیلـ ــوان هنرمنـ ــه بعنـ ــی و چـ ــال مدنـ ــوان فعـ ــه بعنـ ــی، چـ ــرات اجتماعـ ــاد تغییـ ــرای ایجـ بـ
شـــاعر، بـــا مقاومـــت هـــا و موانعـــی روبـــرو هســـتیم. امـــا پـــروژه مـــا بـــرای ایجـــاد تغییـــر، مـــی توانـــد موفقیـــت 
گاه  ــروژه ترویجـــی آ ــبرد پـ ــا اصـــول و مبانـــی علمـــی چگونگـــی پیشـ ــا بـ ــر مـ گـ هـــای بزرگـــی را رقـــم زنـــد، ا
گروههـــای ذینفـــع و نقـــش و تاثیـــر آنهـــا در پیشـــبرد پـــروژه را بشناســـیم، ریشـــه هـــا و دالیـــل  باشـــیم. 
کـــرده باشـــیم و از متدهـــای علمـــی بـــرای جلـــب حمایـــت عمومـــی  مقاومـــت هـــای موجـــود را شناســـایی 
ـــه مـــا مـــی آمـــوزد  ـــه پیـــش رو بطـــور عملـــی ب ـــا ذینفعـــان بهـــره منـــد شـــده باشـــیم. مقال گیـــری ب و ارتبـــاط 
ــول  ــیر تحـ ــا( در مسـ ــی )اقلیـــت هـ ــدگان اجتماعـ ــروژه عملـــی در حمایـــت از طردشـ ــه یـــک پـ ــه چگونـ کـ

کنیـــم. جامعـــه طراحـــی و اجـــرا 
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ــرا و  ــا در اجـ گروههـ ــراد و  ــا نقـــش ایـــن افـ ــنایی بـ ــروژه، و آشـ گروههـــای ذینفـــع در پـ ــراد و  ــایی افـ شناسـ
گام اول در طراحـــی و اجـــرای پـــروژه ترویجـــی،  مانـــدگاری پـــروژه، اهمیـــت زیـــادی دارد. بنابرایـــن 

گروههـــای ذینفـــع اســـت.  شـــناخت 

چگونگی شناسایی ذینفعان
ـــه  ک ـــی  گروههای ـــتی از  ـــدا فهرس ـــام داد. ابت ـــی انج گروه ـــا  ـــرادی ی ـــورت انف ـــوان بص ـــی ت ـــت را م ـــن فعالی ای
ـــرار  ـــر ق ـــان را تحـــت تاثی ـــروژه ت ـــا مـــی تواننـــد پ ـــان ذینفـــع هســـتند ی ـــروژه ت ـــا منفـــی در پ بصـــورت مثبـــت ی
ـــی  ـــورد ارزیاب ـــع را م ـــروه ذینف گ ـــا  ـــرد ی ـــر ف ـــذاری ه ـــطح تأثیرگ ـــت و س ـــزان، اهمی ـــد. می کنی ـــه  ـــد را تهی دهن
گروههـــای ذینفـــع را از نظـــر میـــزان تعهـــد در ایجـــاد  قـــرار دهیـــد. در صـــورت تمایـــل میتوانیـــد افـــراد و 
کنیـــد. در ایـــن صـــورت راحـــت تـــر مـــی توانیـــد تصمیـــم بگیریـــد  تغییـــرات مثبـــت اجتماعـــی رتبـــه بنـــدی 
ـــا  ـــرد ی ـــدام ف ک ـــا  ـــته، ب ـــال داش ـــارکت فع ـــروژه، مش ـــد اجـــرای پ ـــا در رون گروهه ـــراد و  ـــک از اف ـــدام ی ک ـــا  ـــه ب ک

ـــید.    ـــته باش ـــر داش ـــک را در نظ ـــدام ی ک ـــا  ـــد ی کنی ـــاوره  ـــروه مش گ
گروههـــای ذینفـــع، بایـــد تعریـــف مشـــخصی از انتظـــارات  پـــس از مشـــخص شـــدن نحـــوه تعامـــل افـــراد و 
ـــه  ـــان ارای ـــروژه ت ـــا پ گروههـــا در فعالیتهـــای خـــاص مرتبـــط ب ـــراد و  خـــود در زمینـــه چگونگـــی مشـــارکت اف
کـــه در زمینـــه هـــای مشـــارکت، نظـــارت، مشـــاوره یـــا اطـــاع رســـانی بـــه  کنیـــد؛ یعنـــی مثـــا توضیـــح دهیـــد 

گروههـــای ذینفـــع چـــه اقداماتـــی انجـــام داده ایـــد. افـــراد و 

چند نمونه

ــر در آینـــده بـــه عنـــوان شـــریک  ــا شـــبکه مـــورد نظـ ــازمان یـ ــا شـــخص، سـ کـــه بـ ــر مصمـــم هســـتید  گـ • ا
ــد. ــح دهیـ کت توضیـ ــرا ــن شـ ــی ایـ ــات چگونگـ ــاره جزییـ ــد، دربـ کنیـ ــکاری  همـ

ـــه عنـــوان مشـــاور همـــکاری  ـــا شـــبکه مـــورد نظـــر در آینـــده ب ـــا شـــخص، ســـازمان ی ـــه ب ک ـــرار اســـت  ـــر ق گ • ا
ـــد. ح دهی ـــر ـــام آن را ش ـــی انج ـــه چگونگ ـــوط ب ـــات مرب ـــد، جزیی کنی

گزارشـــهای پیشـــرفت پـــروژه بـــه فـــرد، ســـازمان یـــا شـــبکه مشـــاور،  مثـــال: ارســـال منظـــم و روزآمـــد شـــده 
کارگاههـــای بررســـی داده هـــای مرتبـــط بـــا شـــمول  دعـــوت از مشـــاور یـــا مشـــاوران پـــروژه بـــرای شـــرکت در 

اجتماعـــی، ارســـال نســـخه صورتجلســـات و مـــواردی از ایـــن دســـت.

کنیـــد، شـــرحی از جزییـــات  گـــر میخواهیـــد بـــه شـــخص، ســـازمان یـــا شـــبکه مـــورد نظـــر اطـــاع رســـانی  • ا
کنیـــد. مربـــوط بـــه چگونگـــی انجـــام فعالیتهـــای اطـــاع رســـانی مـــورد نظرتـــان را ارایـــه 

ـــا  کاری ی ـــذاری شـــده مربوطـــه را در برنامـــه  گ ـــه، مـــی توانیـــد فعالیـــت هـــای هـــدف  ـــان ایـــن مرحل در پای
کنیـــد. فعالیت هـــای اجرایـــی پـــروژه خـــود وارد 

گروه های ذینفع در پروژه شناسایی و مدیریت 
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هـــدف از انجـــام ایـــن فعالیـــت، درک بهتـــر و شـــناخت بیشـــتر همپوشـــانی هویـــت هـــای مختلـــف 
ـــوزه  ـــا در ح ـــه ه ـــا و توصی ـــه ه ـــه ای از یافت ـــه مجموع ـــروژه و تهی ـــع در پ ـــراد ذینف ـــدگان و اف کنن ـــارکت  مش
مداخـــات اجتماعـــی اســـت. پـــس از انجـــام ایـــن فعالیـــت ، مـــی تـــوان هویـــت آن دســـته از مشـــارکت 
کـــه بیـــش از دیگـــران در خطـــر طردشـــدگی اجتماعـــی قـــرار دارنـــد را  کننـــدگان و افـــراد ذینفـــع در پـــروژه 

کـــرد. شناســـایی 

بخش اول: بررسی همپوشانی هویت ها در مقیاس شمول اجتماعی
کمـــک بـــه شـــناخت بهتـــر همپوشـــانی هویتهـــا در موضـــوع طردشـــدگی اجتماعـــی  ایـــن فعالیـــت ضمـــن 
گروههـــای اجتماعـــی، مجریـــان پـــروژه هـــا را بـــه یافتـــن راهکارهایـــی بـــرای  و شناســـایی مطرودتریـــن 

ـــد.  کن ـــی  ـــویق م ـــود تش ـــای خ ـــه ه ـــی در برنام ـــمول اجتماع ـــوع ش ـــه موض ـــتر ب ـــه بیش توج

چگونگی انجام فعالیت
بـــا اســـتفاده از شـــبکه ابـــزار TAAP 1، دادههـــا و یافتـــه هـــای موجـــود را مـــورد پـــردازش و بررســـی قـــرار 
کنیـــد. بـــرای  گروههـــای طـــرد شـــده در جامعـــه را شناســـایی  داده و بـــا اســـتفاده از نمـــودار طردشـــدگی، 
گـــروه دو نفـــره بخواهیـــد هویـــت هـــای مـــورد بررســـی خـــود شـــامل پذیرفتـــه  شـــروع مـــی توانیـــد از هـــر 

شـــده، بـــه حاشـــیه رانـــده شـــده و طـــرد شـــده را روی نمـــودار )مقیـــاس( قـــرار دهنـــد. 

کلیدی ترین واژه های استفاده شده در این نمودار از این قرار هستند:

کامـــل از فرصتهـــای برابـــر و دارای  کافـــی و امـــکان برخـــورداری  پذیرفتـــه شـــده: افـــرادی بـــا ظرفیتهـــای 
کـــه از منافـــع ناشـــی از توســـعه اجتماعـــی، سیاســـی و اقتصـــادی جامعـــه  شـــأن اجتماعـــی مشـــخص 

کامـــل دارنـــد. برخـــوردار بـــوده و در رونـــد توســـعه جامعـــه مشـــارکت 

کامـــل از  بـــه حاشـــیه رانـــده شـــده: افـــرادی بـــا ظرفیتهـــای محـــدود و نداشـــتن امـــکان برخـــورداری 
کـــه از همـــه منافـــع ناشـــی از توســـعه اجتماعـــی،  فرصـــت هـــای برابـــر و دارای شـــأن اجتماعـــی پاییـــن 
ـــد.  کامـــل ندارن ـــد توســـعه جامعـــه مشـــارکت  سیاســـی و اقتصـــادی در جامعـــه برخـــوردار نبـــوده و در رون

کـــه حلقـــه ارتباطـــی ایـــن دســـته از افـــراد بـــا جامعـــه سســـت شـــده اســـت. گفـــت  در واقـــع میتـــوان 

کـه از ظرفیـت هـا، فرصـت هـا و شـأن اجتماعـی الزم برخـوردار نبـوده و در نتیجـه  طـرد شـده: افـرادی 
سـهمی از منافـع ناشـی از توسـعه اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی جامعـه دریافـت نکـرده و از امـکان 

شناسایی عوامل تأثیرگذار در حوزه مداخالت اجتماعی

ــه اهــداف  ــر و توانایــی دســتیابی ب ــار، حــق دسترســی براب  Transforming Agency, Access and Power -1 = تغییــر ماهیــت حــق اختی
مــورد نظــر بــا وجــود مخالفــت دیگــران
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که حـق اختیار، حق دسترسـی  گفـت  مشـارکت در رونـد توسـعه جامعـه محـروم هسـتند. در واقـع بایـد 
برابـر و قـدرت دسـتیابی بـه اهـداف ایـن دسـته از افـراد در جامعـه انـکار، و یـا شـدیدا نقض شـده اسـت.
گروههـــای پذیرفتـــه شـــده یـــا رانـــده شـــده، بســـته بـــه رتبـــه و  توجـــه: ممکـــن اســـت در هـــر یـــک از 
کـــه ایـــن موضـــوع غیرعـــادی نیســـت. در پایـــان ایـــن فعالیـــت،  موقعیـــت، هویـــت مشـــابهی ظاهـــر شـــود 
کنیـــد. دربـــاره  گـــروه هایـــی قابـــل توصیـــف بـــا هویتهـــای مشـــخص شـــده بـــر روی نمـــودار را مشـــخص 
ــر  ــاز و تأثیـ ــن فـ ــا در ایـ ــه هـ ــا و توصیـ ــه هـ ــر یافتـ ــا« بـ ــت هـ ــانی هویـ ــی »همپوشـ ــر احتمالـ ــی تأثیـ چگونگـ

کنیـــد.  گفتگـــو و تبـــادل نظـــر  نهایـــی آن بـــر طراحـــی پـــروژه تـــان 

ح در این زمینه در ادامه این مطلب آمده است: چند نمونه از پرسشهای قابل طر

کن در جوامـــع هـــدف پـــروژه، چـــه هویـــت هایـــی مهـــم و چـــه هویـــت هایـــی از درجـــه  • از نظـــر افـــراد ســـا
ـــروژه  ـــر طراحـــی و اجـــرای پ ـــه ممکـــن اســـت ایـــن موضـــوع ب ـــد؟ چـــرا؟ چگون کمتـــری برخوردارن اهمیـــت 

ـــذار باشـــد؟ مـــا تأثیرگ

• تأثیـــر طردشـــدگی اجتماعـــی بـــر چـــه افـــرادی بیشـــتر از دیگـــران اســـت؟ چـــرا؟ طـــرد شـــدگی چـــه تأثیـــری 
ـــه  ـــام چ ـــروژه از انج ـــن پ ـــود؟ در ای ـــی ش ـــراد م ـــی اف ـــرد اجتماع ـــث ط ـــی باع ـــه عامل ـــراد دارد؟ چ ـــن اف ـــر ای ب

ـــر چـــه اساســـی مـــی توانـــد بنـــا شـــود؟ کنیـــم؟ پـــروژه مـــا ب فعالیـــت هایـــی بایـــد خـــودداری 

• گروههـــای مختلـــف هـــدف در پـــروژه شـــما از چـــه نـــوع برنامـــه هـــای اجتماعـــی، توســـعه جامعـــه مدنـــی، 
کـــه در حـــوزه فعالیـــت پـــروژه  کنیـــد  اقتصـــادی و آموزشـــی بهـــره منـــد هســـتند )روی برنامـــه هایـــی تمرکـــز 
گروههـــای طـــرد  ـــات از چـــه طریـــق در اختیـــار محـــروم تریـــن  شـــما قـــرار دارنـــد(؟ ایـــن برنامـــه هـــا و امکان
گروههـــای یـــاد  ــار  کنـــون در اختیـ ــا  ــرا و چگونـــه تـ ــرار میگیرنـــد؟ ایـــن امکانـــات چـ شـــده در اجتمـــاع قـ

شـــده قـــرار نگرفتـــه اســـت؟

گـــذاری هـــا و هنجارهـــای اجتماعـــی و فرهنگـــی شـــکاف و ابهـــام خاصـــی  • آیـــا در قوانیـــن، سیاســـت 
کـــه بـــرای  گروهـــی خـــاص بـــه خدمـــات مـــورد نیـــاز و فرصـــت هایـــی  کـــه دســـتیابی فـــرد یـــا  وجـــود دارد 

کـــرد؟ پیشـــرفت الزم دارنـــد را محـــدود میکنـــد؟ چگونـــه میتـــوان ایـــن مشـــکات را حـــل 

کـــه بتـــوان از  ـــا فعالیـــت هـــا، توصیـــه هـــا و ایـــده هـــای خاصـــی برخـــورد داشـــته ایـــد  ـــا در ایـــن مـــدت ب • آی
کـــرد؟ گروههـــای مختلـــف اجتماعـــی در جامعـــه اســـتفاده  آنهـــا در فراینـــد پذیـــرش 

کـــدام  ـــه نظـــر شـــما  ـــد، ب ـــرده ای ک ـــزار  ـــه حـــال برگ ـــا ب ـــه ت ک گفتگـــو و تبـــادل نظـــری  ـــه جلســـات  ـــا توجـــه ب • ب
ـــا  ـــد؟ آی ـــا طـــرد شـــده در حـــوزه فعالیتهـــای ایـــن پـــروژه قـــرار دارن ـــده شـــده ی گروههـــای هویتـــی ران یـــک از 

ـــر اســـت؟ ـــروژه امـــکان پذی ـــدن هویتهـــای مـــورد نظـــر در برنامههـــای پ گنجان

کلیدی ترین دالیل شمول و طردشدگی اجتماعی بخش دوم: توضیح 
کنیـــد  ـــا بازدارنـــده در شـــمول و طـــرد شـــدگی اجتماعـــی را شناســـایی و بررســـی  کننـــده ی عوامـــل تقویـــت 
کـــه وجـــود چـــه عواملـــی باعـــث پذیرفتـــه شـــدن یـــا طـــرد شـــدن  و بـــه صـــورت خاصـــه توضیـــح دهیـــد 

ـــود. ـــی ش ـــه م ـــا در جامع گروهه ـــراد و  اف
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بخش سوم: تعریف تأثیرگذارترین مداخالت اجتماعی در مسیر تحول جامعه
کنیـــد تعریفـــی از تأثیرگذارتریـــن مداخـــات اجتماعـــی را در مســـیر  ـــروه خـــود ســـعی  گ کمـــک اعضـــای  ـــا  ب
کنیـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب خواهیـــد توانســـت انـــواع فعالیتهـــای ممکـــن بـــه منظـــور  تحـــول جامعـــه ارایـــه 
ـــایی  ـــود را شناس ـــروژه خ ـــول پ ـــده در ط ـــرد ش ـــا ط ـــده ی ـــده ش ـــیه ران ـــه حاش ـــای ب گروهه ـــدن  ـــه ش پذیرفت
کنیـــد. مشـــاوره بـــا افـــراد ذینفـــع در پـــروژه و اســـتفاده از ایـــده هـــا و نظریـــات آنهـــا بـــه ارایـــه تعریـــف 
مناســـبتری از تأثیرگذارتریـــن مداخـــات اجتماعـــی ختـــم خواهـــد شـــد. از نمونـــه پرسشـــهای زیـــر مـــی 

کنیـــد: گفتگـــو و تبـــادل نظـــر بـــا افـــراد یـــاد شـــده اســـتفاده  توانیـــد در جلســـات 

مداخالت اجتماعی با تأثیرگذاری باال

مختلـــف  گروههـــای  بـــر  بـــاال  تأثیرگـــذاری  قابلیـــت  بـــا  احتمالـــی  ۱-مداخـــالت 
ــذاری  ــا تأثیرگـ ــی بـ ــالت اجتماعـ ــل را »مداخـ ــن عوامـ ــرا ایـ ــد؟ چـ کدامنـ ــی  اجتماعـ
بـــاال« مـــی نامیـــم؟ در صـــورت انجـــام موفـــق مداخـــالت اجتماعـــی یـــاد شـــده 
کســـانی بایـــد مســـئولیت انجـــام  انتظـــار چـــه نتایجـــی را میتـــوان داشـــت؟ چـــه 
ایـــن مداخـــالت را بـــر عهـــده داشـــته باشـــند؟ آیـــا مجریـــان مربوطـــه بـــه دالیـــل 

کـــرد؟ طردشـــدگی اجتماعـــی توجـــه خواهنـــد 

ــتای  ــروژه و در راسـ ــه شـــده اجتماعـــی در چارچـــوب ایـــن پـ ــای پذیرفتـ ۲-گروههـ
گروههـــای بـــه حاشـــیه رانـــده شـــده و طـــرد شـــده در  هـــدف مشـــارکت معنـــادار 
کننـــد؟ ایـــن فعالیتهـــا چگونـــه  رونـــد توســـعه اجتماعـــی چـــه نقشـــی مـــی تواننـــد ایفـــا 
و در چـــه زمـــان و مکانـــی بایـــد انجـــام شـــوند؟ آیـــا فعالیتهـــای بالقـــوه مـــورد نظـــر، 
ـــر  ـــاد تغیی ـــد داد؟ ایج ـــرار خواهن ـــه ق ـــورد توج ـــز م ـــی را نی ـــدگی اجتماع ـــل طردش دالی

معنـــادار در زمینـــه شـــمول اجتماعـــی چگونـــه امـــکان پذیـــر اســـت؟

میـــان  همـــکاری  تقویـــت  بـــه  مـــا  پـــروژه  در  فعالیتهایـــی  نـــوع  چـــه  ۳-انجـــام 
شـــد؟ خواهـــد  منجـــر  هویتـــی  مختلـــف  گروههـــای 

۴-تأثیــرات بالقــوه اجــرای ایــن پــروژه بــر افــراد جوامــع پذیرفتــه شــده یــا طــرد شــده 
کدام انــد؟  )از جملــه عواقــب ناخواســته یــا منفــی اجــرای پــروژه در جامعــه هــدف( 

‟

‟
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کدام تغییر عملی است ایجاد 
کنیـــد فعالیـــت پـــروژه شـــما  ایـــن فعالیـــت از دو بخـــش تشـــکیل شـــده اســـت. در بخـــش اول، مشـــخص 
در چـــه مرحلـــه ای از فراینـــد تغییـــر قـــرار دارد. در بخـــش دوم، دربـــاره پیآمدهـــای تئـــوری تغییـــر مرتبـــط 

ـــا پـــروژه خـــود توضیـــح دهیـــد. ب

چگونگی انجام فعالیت

کـــه فعالیـــت پـــروژه شـــما  کنیـــد  بخـــش اول: تئـــوری تغییـــر خـــود را مـــورد بازبینـــی قـــرار دهیـــد. مشـــخص 
ـــا ســـازمانی(  گروهـــی، اجتماعـــی ی کـــدام ســـطح از تغییـــر )بـــرای نمونـــه تغییـــرات فـــردی، خانوادگـــی،  در 

کنیـــد. ح زیـــر را تهیـــه  قـــرار دارد. نســـخه چاپـــی طـــر

گذاری ها2  / ایجاد فضای مناسب برای پیشرفت )قوانین ملی، استانی و محلی( 1- سیاست 
2- ساختار سازمانی )سازمان ها و نهادها(

گروههای مختلف اجتماعی( 3- هنجارهای اجتماعی )روابط میان 
۴- خانواده ها و جوامع )دوستان، شبکه های اجتماعی(

۵- عوامل فردی )دانش، نگرش، رفتار(
کنترل و پیشگیری از بیماریها )CDC(، مدل زیست محیطی اجتماعی: چارچوبی برای پیشگیری  ۲- برگرفته از مرکز 

http://www.cdc.gov/violenceprevention/overview/social-ecologicalmodel.html

http://www.cdc.gov/violenceprevention/overview/social-ecologicalmodel.html
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گذاری ها / ایجاد فضای مناسب برای پیشرفت سیاست 
ـــر  کـــه حـــق اختیـــار و اســـتقال فـــردی، حـــق دسترســـی براب گذاریهـــا و مقرراتـــی  قوانیـــن، سیاســـت 
ــای  گروههـ ــه  ــی از جملـ ــای هویتـ گروههـ ــه  ــداف شـــخصی همـ ــه اهـ ــتیابی بـ ــی دسـ ــق توانایـ و حـ
پذیرفتـــه شـــده، بـــه حاشـــیه رانـــده شـــده و طـــرد شـــده در اجتمـــاع را بـــه رســـمیت شـــمرده و مـــورد 

ـــد. ـــرار میدهن ـــت ق حمای

عوامل فردی
گذارنـــد )شـــامل دانـــش، نگـــرش، رفتـــار،  ـــر رفتارهـــای فـــردی تأثیـــر مـــی  کـــه ب گـــی هـــای فـــردی  ویژ
گرایـــش  کارآمـــدی، پیشـــینه، جنســـیت، ســـن، هویـــت دینـــی، هویـــت نـــژادی یـــا قومـــی،  خـــود 
جنســـی، وضعیـــت اقتصـــادی، منابـــع مالـــی، ارزشـــها، اهـــداف، انتظـــارات، توانایـــی خوانـــدن و 

نوشـــتن، ننـــگ و شرمســـاری و مـــواردی از ایـــن دســـت(.

خانواده ها و جوامع
ـــه مـــی  ک ـــر رســـمی( و شـــبکه هـــا و سیســـتم هـــای حمایتـــی  شـــبکه هـــای اجتماعـــی رســـمی )و غی

ـــد ـــراد تأثیـــر بگذارن ـــار اف ـــر رفت تواننـــد ب

هنجارهای اجتماعی
گروههـــا و شـــبکه هـــای مختلـــف اجتماعـــی، بـــر مبنـــای قوانیـــن، هنجارهـــا و  ارتبـــاط میـــان 

رفتارهـــای اجتماعـــی پذیرفتـــه شـــده معمـــول در جامعـــه

ساختار سازمانی
نهادهـــای ســـازمان یافتـــه ای از افـــرادی بـــا اهـــداف مشـــترک یـــا عایـــق مشـــخص )عمومـــی، 
کـــه از ظرفیـــت تأثیرگـــذاری بـــر دسترســـی هویتهـــای مختلـــف اجتماعـــی  خصوصـــی یـــا اجتماعـــی( 

کـــردن اهـــداف برخوردارنـــد بـــر حقـــوق اختیـــار و اســـتقال فـــردی، دسترســـی برابـــر و دنبـــال 

گفتگو و تبادل نظر درباره سطوح تغییر مورد نظر در پروژه خود، موارد زیر را در نظر بگیرید: در هنگام 

کسانی هستند؟ کنندگان یا افراد ذینفع در پروژه شما چه  • مهمترین مشارکت 

• نحـــوه تعامـــل شـــما بـــا ســـازمانها و نهادهـــای رســـمی چگونـــه اســـت؟ مســـتقیم، غیرمســـتقیم یـــا 
ترکیبـــی از ایـــن دو حالـــت؟
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 تعامل و هم
 پوشانی عوامل

 بازدارنده و
کننده تقویت 

 عوامل
بازدارنده

 عوامل
 تقویت
کننده

دوره زمانی 
)کوتاه مدت، 
میان مدت یا 

بلند مدت(

 سطح
تغییر

 اقدامات از
 قبل پیش
بینی شده

نتایج

چگونگی انجام فعالیت

ـــان، از وجـــود  ـــی حاصـــل از اجـــرای تئـــوری تغییـــر در پـــروژه ت بخـــش دوم: ضمـــن تعییـــن نتایـــج احتمال
کنیـــد.  ارتبـــاط منطقـــی میـــان نتایـــج مـــورد انتظـــار و اقدامـــات اجرایـــی پـــروژه خـــود اطمینـــان حاصـــل 
کاغذهـــا را روی نمـــودار ســـطح تغییـــر خـــود  کاغـــذ پشـــت چســـب دار نوشـــته و  تمـــام مـــوارد را روی 

کنیـــد: گـــروه تکمیـــل  بچســـبانید. جـــدول زیـــر را بـــا همـــکاری و همفکـــری افـــراد 

کوتـــاه مـــدت )ســـه ســـال( یـــا  • انتظـــار داریـــد پـــروژه در چـــه مـــدت زمانـــی بـــه نتیجـــه برســـد؟ فـــوری، 
بلنـــد مـــدت )بیـــش از 3 ســـال(؟

کدامند؟ کننده و بازدارنده در بدست آمدن نتایج مطلوب پروژه  • عوامل تقویت 

کاربرگ – ایجاد چه تغییری امکانپذیر است؟

کـــرده ایـــد، دربـــاره چگونگـــی  کـــه نتایـــج اقدامـــات خـــود در چارچـــوب اجـــرای پـــروژه را شناســـایی  حـــال 
ــروژه  ــار پـ ــورد انتظـ کســـب نتایـــج مـ ــیر  ــا و تضمیـــن حرکـــت در مسـ ــرای فعالیتهـ ــر حســـن اجـ ــارت بـ نظـ
گـــروه دربـــاره فایـــده احتمالـــی یـــا اصـــوال امـــکان  کنیـــد. همچنیـــن بـــا اعضـــای  خـــود توضیحاتـــی ارایـــه 
کنیـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب برایتـــان  مراجعـــه مجـــدد بـــه جـــدول بـــاال در زمـــان اجـــرای پـــروژه همفکـــری 
کـــدام یـــک  ــروژه محقـــق شـــده و در  ــار پـ ــورد انتظـ کـــدام یـــک از نتایـــج مـ ــه  کـ ــد  مشـــخص خواهـــد شـ

تغییـــری حاصـــل نشـــده اســـت.
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مدیریت ریسک از دیدگاه شمول اجتماعی

گرفتن نسبت هویت های به حاشیه رانده شده یا طرد شده، جمعیت های  کنندگان با در نظر  شرکت 
کرده و سپس با استفاده از مجموعه پرسشهای راهنما، بازخورهایی از  در معرض خطر را شناسایی 
ح سئواالت  کرده و در ادامه با طر ح مدیریت ریسک پروژه را تهیه  نسخه نهایی یا پیش نویس طر

کرد. کاهش خطرات اجرای پروژه ارایه خواهند  تخصصی تر، پیشنهادات خود را در زمینه 
ح مدیریت ریسک پروژه  که تیم پروژه با حساسیت مشغول تهیه طر یادآوری به تسهیلگر: همانطور 
ح مدیریت ریسک  گروه منتخبی از شرکا و سایر افراد ذینفع در روند تهیه طر است، از حضور فعال 
گرفتن عقیده و  کنید تا اتخاذ استراتژی ها و سیاست های مربوطه با در نظر  پروژه اطمینان حاصل 
گرفته باشد. در برنامه  نظر هویت های مختلف اجتماعی )تضمین لحاظ شمول اجتماعی( صورت 
)از  کسانی  از چه  اینکه  از قبیل  کرد، مواردی  باید به شدت دقت  فعالیت  این  انجام  ریزی مراحل 
محل  مدعوین،  از  دعوت  چگونگی  آورد،  بعمل  دعوت  باید  اجتماعی(  مختلف  های  هویت  میان 
برگزاری جلسه، مکان نگهداری لیست مدعوین و اینکه چه افرادی با چه نوع هویت اجتماعی در 
کاهش ریسک پروژه،  اتاق حضور دارند. بجای ارایه رونوشتی از پیش نویس استراتژی های ارزیابی و 
کنید در  گروهها دعوت  از این  گروههای در معرض خطر و انتظار دریافت بازخورد از سوی آنها،  به 
که رونوشتی از نسخه نهایی  کنید  ح ها حاضر شوند. اطمینان حاصل  جلسات تهیه پیش نویس طر
ح مدیریت ریسک پروژه قبل از برگزاری جلسه در اختیار همه حاضرین قرار  شده یا پیش نویس طر

ح برخوردار شده باشند.  کافی برای مطالعه بررسی طر گرفته و حاضرین از فرصت 

فعالیت اول: بررسی جمعیت هدف در معرض خطر 
دربـــاره تأثیـــرات منفـــی احتمالـــی اجـــرای ایـــن پـــروژه بـــر جوامـــع بـــه حاشـــیه رانـــده شـــده و در خطـــر طـــرد 

کنیـــد. گفتگـــو و تبـــادل نظـــر  شـــدگی اجتماعـــی 

گرفتـــن شـــمول اجتماعـــی  ح مدیریـــت ریســـک پـــروژه بـــا در نظـــر  فعالیـــت دوم: دربـــاره تهیـــه طـــر
کنیـــد. گفتگـــو و تبـــادل نظـــر 

ـــا نســـخه پیـــش نویـــس(  ـــروژه )نســـخه نهایـــی شـــده ی ح مدیریـــت ریســـک پ ـــه طـــر کل نســـبت ب ـــا در  • آی
کنیـــد؟ چـــه نگرانـــی هایـــی در  ـــر شـــما و اطرافیانتـــان احســـاس نگرانـــی مـــی  و احتمـــال تأثیـــر منفـــی آن ب

ایـــن زمینـــه داریـــد؟

ــکان  ــکان، امـ ــان، مـ ــد زمـ ــی ماننـ ــه عواملـ ــروژه از جملـ ــی پـ ــت فیزیکـ ــا امنیـ ــط بـ ــات مرتبـ • در موضوعـ

ــه نگرانـــی هایـــی داریـــد؟ ــروژه چـ کننـــدگان در پـ ــارکت  ــا مشـ ــنل یـ ــا هویـــت پرسـ ــتیابی یـ دسـ
• در موضوعـــات مرتبـــط بـــا امنیـــت دیجیتـــال پـــروژه از جملـــه محرمانـــه بـــودن مکاتبـــات، حفـــظ حریـــم 

ح مدیریـــت ریســـک پـــروژه بـــه  خصوصـــی و امنیـــت اطاعـــات چـــه نگرانـــی هایـــی داریـــد؟ آیـــا در طـــر
کافـــی بـــه ایـــن مســـایل توجـــه شـــده اســـت؟ انـــدازه 

کـــه موجبـــات نگرانـــی شـــما را  کاســـتی هایـــی در نحـــوه اجـــرای پـــروژه مـــا وجـــود دارد  • از نظـــر شـــما چـــه 
کـــرده اســـت؟ بویـــژه از نظـــر هویـــت فـــردی فراهـــم 
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ح مدیریـــت ریســـک پـــروژه و رســـیدگی بهتـــر بـــه  • چـــه پیشـــنهادهای مشـــخصی بـــرای بهبـــود طـــر

نیازهـــای جوامـــع هـــدف مـــی توانیـــد ارایـــه دهیـــد؟ بـــه نظـــر شـــما در ایـــن زمینـــه اتخـــاذ چـــه رویکردهایـــی 
ـــد؟ ـــر باش ـــر و مؤثرت ـــی ت ـــد عمل ـــی توان م

کاهـــش ریســـک اجـــرای پـــروژه چـــه نقشـــی مـــی  • جوامـــع بـــه حاشـــیه رانـــده شـــده یـــا طـــرد شـــده در رونـــد 

گیـــری شـــبکه هـــای حمایتـــی محلـــی و اتخـــاذ رویکردهـــای  کننـــد؟ بـــرای تشـــویق شـــکل  تواننـــد ایفـــا 
حمایتـــی مناســـب چـــه امکاناتـــی موجـــود اســـت؟ 

ح مدیریت ریسک / امنیت پروژه  فعالیت سوم: دریافت بازخوردها به منظور اصالح طر
گفتگـــو و  یـــادآوری بـــه تســـهیلگر: از اعضـــای تیـــم پـــروژه بخواهیـــد دربـــاره موضـــوع مســـئولیت پذیـــری 
کلیـــه اطاعـــات مرتبـــط بـــا پـــروژه را مـــورد بررســـی و  کننـــد. افـــراد جوامـــع هـــدف حـــق دارنـــد  تبـــادل نظـــر 
کـــه مســـئوالن پـــروژه بـــه نگرانیهـــای  بازبینـــی قـــرار داده، نگرانیهـــای خـــود را ابـــراز و انتظـــار داشـــته باشـــند 
کـــه  کننـــد  کننـــد. اعضـــای تیـــم پـــروژه بایـــد مشـــخص  مطروحـــه توجـــه و نســـبت بـــه رفـــع آنهـــا اقـــدام 
بـــرای تضمیـــن مســـئولیت پذیـــری چـــه اقداماتـــی صـــورت خواهنـــد داد و از چـــه شـــیوهای بـــرای اطـــاع 
کارگاه آموزشـــی، پرســـنل پـــروژه  کـــرد. در پایـــان هـــر  رســـانی دربـــاره ایـــن اقدامـــات اســـتفاده خواهنـــد 
ح مدیریـــت ریســـک یـــا امنیـــت  میتواننـــد بـــا اســـتفاده از جـــدول زیـــر نســـبت بـــه اصـــاح یـــا بروزرســـانی طـــر
کننـــد. ریســـک فیزیکـــی هویت-محـــور ممکـــن اســـت ماهیتـــی فـــردی داشـــته باشـــد )یعنـــی  پـــروژه اقـــدام 
کننـــده بـــه دلیـــل شـــرکت در پـــروژه مـــورد حملـــه فیزیکـــی قـــرار بگیـــرد(. در  مثـــا یکـــی از افـــراد شـــرکت 
مـــورد ریســـک مناقشـــه هویت-محـــور هـــم مثـــا میتـــوان بـــه چالـــش محدودیـــت پرســـنل یـــا شـــرکای 
ـــن و  ـــای آنای ـــم از مزاحمته ـــال ه ـــک دیجیت ـــرد. ریس ک ـــاره  ک اش ـــا ـــای خطرن ـــز از موقعیته گری ـــروژه در  پ

ـــه را شـــامل میشـــود. ـــا ســـرقت اطاعـــات محرمان گرفتـــه ت قلـــدری هـــای اینترنتـــی 

 احتمالنوع ریسک
وقوع

 میزان تأثیر بر
 عوامل اجرای

 پروژه و مشارکت
کنندگان

چگونگی تأثیر 
متفاوت ریسک 
پروژه بر شرکا و 
افراد ذینفع با 

هویتهای اجتماعی 
متفاوت

 چگونگی مدیریت یا
 کاهش ریسک پروژه

 برای شرکا و افراد ذینفع
گروههای  وابسته به 

گون گونا هویتی 

 مالحظات
 امنیتی برای

 تشویق افراد
گزارش  به 

 تأثیرات منفی
پروژه

فیزیکی

دیجیتال

سیاسی

مناقشه

موارد دیگر
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چگونگی رویارویی با مقاومت در برابر شمول اجتماعی
کمپینهـــای حمایتـــی بـــا هـــدف درک بیشـــتر، آمـــوزش، شناســـایی منافـــع  برنامـــه ریـــزی و اجـــرای 
کمپیـــن  مشـــترک و یافتـــن متحـــدان و هـــم پیمانـــان جدیـــد صـــورت میگیـــرد. مشـــارکت همگانـــی در 
هـــای حمایتـــی – بـــه دلیـــل نمایـــش انتفـــاع تمـــام اقشـــار جامعـــه از منافـــع شـــمول اجتماعـــی و ایـــن 
کـــه در جوامـــع معتقـــد بـــه شـــمول اجتماعـــی مـــردم در آرامـــش و رفـــاه بیشـــتری زندگـــی  واقعیـــت 
ــارکتی  ــود چنیـــن مشـ ــد. وجـ ــی آیـ ــمار مـ ــا بشـ کمپیـــن هـ ــرای موفـــق  ــری در اجـ کمـــک مؤثـ ــد –  میکننـ
کمـــک بزرگـــی  در زمـــان مواجهـــه بـــا مقاومـــت در برابـــر شـــمول اجتماعـــی و بویـــژه در شـــرایط حســـاس 

بشـــمارمی آیـــد.
گنجانـــدن شـــمول اجتماعـــی در طراحـــی و اجـــرای پـــروژه هـــا قطعـــا بـــا موانعـــی مواجـــه  در مســـیر 
ـــا انـــواع مختلـــف مقاومتهـــای  کـــرد ت کمـــک خواهـــد  خواهیـــد شـــد. ایـــن فعالیـــت بـــه اعضـــای تیـــم شـــما 
کننـــد. کننـــدگان پـــروژه را شناســـایی و بررســـی  کار و در تعامـــل بـــا شـــرکا یـــا مشـــارکت  احتمالـــی در محـــل 

اهداف

کننـــده شـــمول اجتماعـــی در چـــه موقعیتـــی  کـــه مقاومـــت در برابـــر برنامـــه هـــای ترویـــج  کنیـــد  • مشـــخص 

و بـــه چـــه دلیلـــی ایجـــاد شـــده اســـت. بـــرای رویارویـــی بـــا مقاومـــت ایجـــاد شـــده از چـــه مکانیســـمی مـــی 
کـــرد. تـــوان اســـتفاده 

ـــه رســـمیت شـــناخته و از اجـــرای  ـــا اصـــول شـــمول اجتماعـــی را ب کنیـــد ت • مســـئوالن دولتـــی را متقاعـــد 

کننـــد. آن حمایـــت 
کـــه مقاومـــت در برابـــر  کمپینهـــای حمایتـــی تنهـــا زمانـــی مـــی تواننـــد رویکـــردی موفـــق بشـــمار بیاینـــد 
گـــر  کننـــده داشـــته باشـــد؛ مثـــا ا گمـــراه  پذیـــرش شـــمول اجتماعـــی ریشـــه در باورهـــای اشـــتباه و 
کـــه ارتقـــای حقـــوق طـــرد شـــدگان اجتماعـــی یـــا تـــاش بـــرای پذیـــرش  بعضـــی افـــراد بـــر ایـــن بـــاور باشـــند 
ــن  ــت؛ در ایـ ــر اسـ ــران میسـ ــب دیگـ ــردن از جیـ کـ ــه  ــا هزینـ ــا بـ ــده تنهـ ــده شـ ــیه رانـ ــه حاشـ ــای بـ گروههـ
کـــه در واقـــع پذیـــرش شـــمول اجتماعـــی بهبـــود وضعیـــت  کـــرد  کیـــد  گونـــه مـــوارد بایـــد بـــر ایـــن نکتـــه تأ

همگانـــی را بـــه دنبـــال خواهـــد شـــد.
ــه نگرانیهـــای واقعیتـــری صـــورت  ــر پایـ کـــه مقاومـــت بـ ــود دارد  ــال هـــم وجـ ــال، ایـــن احتمـ ــا ایـــن حـ بـ
گروههـــای بـــه حاشـــیه رانـــده شـــده  گـــر اقـــدام پیشـــنهادی بـــرای پذیـــرش  گرفتـــه باشـــد. بخصـــوص ا
کـــه در ایـــن صـــورت ممکـــن  گونـــه قلمـــداد شـــود(  یـــا طـــرد شـــده بلندپروازانـــه باشـــد )یـــا حداقـــل ایـــن 
کـــرده یـــا چالشـــهای سیاســـی خاصـــی را  کـــم اهمیـــت تـــر جلـــوه  اســـت در مقایســـه بـــا اولویتهـــای دیگـــر 
ـــروژه ترجیـــح دهنـــد خـــود را درگیرشـــان نکننـــد. هزینـــه  ـــراد ذینفـــع در پ ـــه اف ک ـــه همـــراه داشـــته باشـــد  ب
ـــپ  ـــداث رم ـــال: اح ـــرای مث ـــت؛ ب ـــده اس ـــاد ش ـــر ی ـــی ت ـــای واقع ـــری از نگرانیه ـــه دیگ ـــم نمون ـــی ه ـــار مال و ب
کلیـــه ســـاختمانهای دولتـــی، خریـــد وســـایل و تجهیـــزات خـــط  صندلـــی چرخـــدار در مقابـــل در ورودی 
کلیـــه مـــدارک رســـمی بـــه زبانهـــای  ــا هزینـــه ترجمـــه و چـــاپ  بریـــل، اســـتخدام مترجـــم ناشـــنوایان یـ
کشـــورهای دارای درآمـــد پاییـــن، چنیـــن نگرانـــی هایـــی ممکـــن اســـت مشـــروع محســـوب  مختلـــف، در 
ـــود را  ـــای موج ـــا واقعیته ـــب ب ـــی و تناس ـــای اجتماع ـــا هنجاره ـــاق ب ـــه انطب ـــر دو جنب ـــن ه ـــوند. بنابرای ش
ـــت  ـــود رعای ـــانی خ ـــاع رس ـــای اط ـــیوه ه ـــی و ش ـــن حمایت کمپی ـــا  ـــط ب ـــای مرتب گذاریه ـــت  ـــد در سیاس بای
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کنیـــد. بـــرای پرداختـــن بـــه موضـــوع مقاومـــت در برابـــر شـــمول اجتماعـــی از روشـــهای زیـــادی مـــی 
کـــرد. کنیـــد. از جملـــه روشـــهای یـــاد شـــده میتـــوان بـــه مـــوارد زیـــر اشـــاره  توانیـــد اســـتفاده 

• فعالیتهـــای حمایتـــی غیرخصمانـــه: معرفـــی پـــروژه ترویـــج شـــمول اجتماعـــی در قالبـــی غیـــر تهدیدآمیـــز. 
ـــی  ـــه معن ـــده ب ـــرد ش ـــده و ط ـــده ش ـــیه ران ـــه حاش ـــای ب گروهه ـــن  ـــه پذیرفت ک ـــد  ـــان دهی ـــان نش ـــه مخالف ب
گروههـــا و افـــراد بـــه حاشـــیه رانـــده شـــده موجـــب تضییـــع  طـــرد دیگـــران نیســـت، اینکـــه دفـــاع از حقـــوق 
کثریـــت جامعـــه نخواهـــد شـــد و اینکـــه پذیـــرش شـــمول اجتماعـــی در واقـــع احقـــاق بیشـــتر  حقـــوق ا
ــط  ــی توسـ ــای آموزشـ کمپینهـ ــزاری  ــال برگـ ــرای مثـ ــت. بـ ــد داشـ ــال خواهـ ــه دنبـ ــی را بـ ــوق همگانـ حقـ
ــرای پذیـــرش شـــمول اجتماعـــی،  ــه بـ ــای مختلـــف جامعـ گروههـ ــای اجتماعـــی و دعـــوت از  ــانه هـ رسـ
گیرنـــدگان و ســـردمداران قـــدرت داشـــته و  تأثیرگـــذاری آهســـته و در عیـــن حـــال پیوســـتهای بـــر تصمیـــم 
افزایـــش ضریـــب نفـــوذ پذیـــرش اجتماعـــی در جامعـــه را بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت. نمونـــه بعـــدی اینکـــه 
در بعضـــی مناطـــق حمایـــت از حقـــوق دگرباشـــان جنســـی مـــی توانـــد هســـته مقاومتـــی قدرتمنـــدی را 
ح  گونـــه ای عامـــه پســـند مطـــر کنـــد. در ایـــن مـــوارد بایـــد موضـــوع را بـــه  در داخـــل جامعـــه هـــدف ایجـــاد 
کلیـــدی بـــرای  ح موضـــوع در قالـــب لـــزوم حفـــظ حریـــم خصوصـــی افـــراد )موضوعـــی  کنیـــد، مثـــا طـــر
کـــرده و قبـــول دارنـــد( تکنیـــک مؤثـــری  کـــه در عیـــن حـــال عامـــه مـــردم آن را درک  افـــراد دگربـــاش جنســـی 

ـــد. در ایـــن مـــورد بشـــمار مـــی آی

ــت  ــاء مقاومـ ــه منشـ کـ ــواردی  ــن تکنیـــک در مـ ــتفاده از ایـ ــی: اسـ ــئوالن دولتـ ــی از مسـ ــاد عمومـ • انتقـ
در پذیـــرش شـــمول اجتماعـــی مقامـــات باالتـــر مثـــا مقامـــات دولتـــی یـــا صاحـــب منصبـــان مشـــاغل 
کشـــورهای همســـایه  کـــه چگونـــه  کیـــد بـــر ایـــن موضـــوع  کلیـــدی باشـــند مـــی توانـــد بســـیار مؤثـــر باشـــد. تأ
ـــا ایجـــاد  ـــد ب ـــد میتوان کردهان در اتخـــاذ سیاســـتهای حمایتـــی در قبـــال شـــمول اجتماعـــی موفـــق عمـــل 
فشـــار جانبـــی مضاعـــف، نحـــوه نگـــرش دولتهـــا در موضـــوع شـــمول اجتماعـــی را تحـــت تأثیـــر قـــرار دهـــد. 

چگونگی انجام فعالیت
ـــری  ـــا همفک ـــا ب ـــود ت ـــی ش ـــته م ـــروژه خواس ـــدگان در پ کنن ـــرکت  ـــا و ش گروهه ـــای  ـــت از اعض ـــن فعالی در ای
ـــای  ـــاء مقاومته ـــر( و سرمنش ـــان تغیی ـــور )مخالف ـــت مح ـــر هوی ـــه تغیی ـــود علی ـــای موج ـــر، مقاومته یکدیگ
گـــروه  کننـــدگان را بـــه دو  کننـــد. شـــرکت  ایجـــاد شـــده )اجتماعـــی، نهـــادی یـــا هـــر دو( را شناســـایی 
ح شـــده در بخـــش اول پاســـخ داده و  کـــرده و از آنهـــا بخواهیـــد بـــه پرسشـــهای مطـــر کوچـــک تقســـیم 

کننـــد. کاربـــرگ ارایـــه شـــده )در بخـــش ســـوم( وارد  پاســـخ هـــای دریافتـــی را در 

ح بخش اول: نمونه پرسشهای قابل طر
• چگونه متوجه وجود مقاومت میشویم؟ مقاومت ایجاد شده چه تأثیری بر پروژه ما میگذارد؟

ــرده  کـ ــدا  ــود پیـ ــی نمـ ــا حقوقـ ــی یـ ــه فرهنگـــی، اجتماعـــی، سیاسـ ــه زمینـ ــر در چـ ــورد نظـ • مقاومـــت مـ

ــد؟   کدامنـ ــده  ــاد شـ ــری مقاومـــت یـ گیـ ــکل  ــر در شـ ــی مؤثـ ــل احتمالـ اســـت؟ عوامـ

• چه عناصر یا عواملی صاحبان قدرت را به مخالفت با تغییر تحریک میکنند؟ متغییرهای قدرت کدامند؟  

• به عنوان اعضای تیم چه برداشتی از موضوع دارید؟
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بخش دوم: 
با استفاده از مهمترین نظریات استخراج شده در بخش قبلی به پرسشهای این بخش پاسخ دهید:

• آیا فضا برای ترویج شمول اجتماعی در حال باز شدن است یا بسته شدن؟ چرا؟
کشور خواستار ایجاد تغییرات هستند؟ چرا؟   • آیا افراد ذینفع پروژه در داخل 

کافـــی بـــرای پیشـــبرد اصاحـــات برخوردارنـــد؟ در هـــر دو  • آیـــا ایـــن افـــراد از ســـازماندهی، قـــدرت و نفـــوذ 
صـــورت جـــواب مثبـــت یـــا منفـــی دلیـــل ایـــن موضـــوع را چـــه مـــی دانیـــد؟  

کـــه ضمـــن برخـــورداری  گروههـــای توانمنـــد و ســـازماندهی شـــده ای از شـــهروندان را یافـــت  • آیـــا میتـــوان 
کافـــی بـــرای درخواســـت یـــا ایجـــاد تغییـــر در زمینـــه اهـــداف پـــروژه، مایـــل بـــه همـــکاری  از تـــوان یـــا تمایـــل 

بـــا مـــا در اجـــرای ایـــن پـــروژه باشـــند؟
کدامند؟ کننده بهترین زمان و بهترین شیوه استفاده از فرصت ها  • عوامل تعیین 

کرد؟  • چگونه میتوان منابع قدرت را تشویق به حمایت از شمول اجتماعی 

گـــر قـــرار بـــود مخالفـــان تغییـــر بـــه متحـــدان پـــروژه در ترویـــج شـــمول اجتماعـــی تبدیـــل مـــی شـــدند بـــا  • ا
چـــه خطـــرات یـــا محدودیـــت هایـــی مواجـــه میشـــدند؟ صاحبـــان قـــدرت خـــود را در برابـــر چـــه فـــرد یـــا 

ـــه؟  نهـــادی پاســـخگو مـــی داننـــد، چـــرا و چگون
کلیدی، ائتاف نخبگان  با بررسـی پاسـخ های ارایه شـده به پرسشـهای باال، نحوه اسـتفاده از رهبران 

گروههای بانفوذ برای تحقق شـمول اجتماعی در جامعه برایتان امکانپذیر خواهد شـد.  و دیگر 

بخش سوم: 
کار شناسـایی  کنیـد. هـدف از انجام این  گرفتـه پر  گفتگوهـای صـورت  کاربـرگ زیـر را بـا توجـه بـه نتایـج 

اسـتراتژیهای مناسـب و مؤثـر بـرای تشـویق بازیگـران اصلـی به حمایت از شـمول اجتماعی اسـت.

 پیشفرض منطقی
ایجاد مقاومت

استراتژی برخورد با موضوع
)ما و شرکایمان از چه توانایی هایی برای 
کاهش مقاومت  تأثیر بر عوامل افزایش و 
برخورداریم؟ در این زمینه روی همکاری 

کدام یک از مدافعان پذیرش شمول 
کنیم؟( اجتماعی می توانیم حساب 

شیوه رویارویی با مقاومت
گر فالن مرکز قدرت محرک اصلی ایجاد  )ا

طردشدگی اجتماعی است، عوامل مؤثر بر 
کدامند؟  تصمیمات مرکز قدرت یادشده 
کاهش مقاومت،  چگونه میتوانیم ضمن 

فرصتهای شمول اجتماعی را افزایش 
دهیم؟(

اطاعـــات بدســـت آمـــده در ایـــن فعالیـــت بایـــد بـــه صـــورت مســـتمر در طـــول اجـــرای پـــروژه بازبینـــی 
شـــود.
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ترویج فرصتهای ایجاد تغییر

شـــرایط  مانـــدگاری  مســـتلزم  اجتماعـــی  شـــمول  توســـعه  متخصصـــان  توســـط  تغییـــر  بررســـی 
توانایـــی  و  شـــرایط  بـــا  ســـازگار  و  خاقانـــه  تفکـــر  داشـــتن  رو،  ایـــن  از  و  اســـت  درازمـــدت  در 
غیررســـمی  و  رســـمی  مجـــاری  بـــه  پـــروژه  فعالیتهـــای  اتصـــال  در  پـــروژه  نـــدرکاران  ا دســـت 
قـــدرت، از اهمیـــت بســـیار باالیـــی برخـــوردار اســـت. در پایـــان ایـــن فعالیـــت، اعضـــای تیـــم 
در  خـــود  ســـازمانی  فرهنـــگ  در  تغییـــر  ایجـــاد  هـــای  فرصـــت  ترویـــج  بـــرای  طرحـــی  پـــروژه 

داشـــت. خواهنـــد  اختیـــار 
ج از چارچـــوب« تیـــم  یـــادآوری بـــه تســـهیلگر: انجـــام ایـــن فعالیـــت مســـتلزم داشـــتن »تفکـــر خـــار
بـــرای  تـــاش  فعالیـــت  ایـــن  در  کننـــده  شـــرکت  افـــراد  چالـــش  اســـت.  پـــروژه  شـــرکای  و  اجرایـــی 
شناســـایی فرصتهـــا و شـــرایط الزم بـــرای پذیـــرش شـــمول اجتماعـــی در جامعـــه اســـت. بـــه منظـــور 
کار مـــی توانیـــد از ایـــن فعالیـــت در فـــاز اجرایـــی پـــروژه و در فواصـــل زمانـــی  کیفیـــت اجـــرای  ارزیابـــی 

کنیـــد. منظـــم اســـتفاده 

بخش اول: 
ـــروژه  ـــرای پ ـــان اج ـــه در زم ک ـــور  ـــت ماهیت-مح ـــرات مثب ـــی از تغیی ـــال های ـــروژه مث ـــروه پ گ ـــای  اعض
گـــروه در چـــه بخـــش هایـــی موفـــق بـــه  کننـــد. اعضـــای  ــا بـــوده انـــد را شناســـایی مـــی  شـــاهد آنهـ
مشـــاهده نمونـــه هایـــی از موفقیـــت در تغییـــر هنجارهـــا و نهادهـــای هویـــت محـــور شـــده انـــد؟ 
ـــه  ـــرات چگون ـــن تغیی ـــد: ای کنی ـــر  ـــادل نظ ـــو و تب گفتگ ـــران  ـــا دیگ ـــد و ب کنی ـــر  ـــها فک ـــن پرسش ـــاره ای درب
ــاد  ــرات یـ ــه تغییـ کـ ــم  ــا بدانیـ کجـ ــد از  ــوال بایـ ــداری دارنـــد؟ اصـ ــزان پایـ ــه میـ ــا چـ ــده و تـ ــود آمـ بوجـ
شـــده موفقیـــت آمیـــز بـــوده انـــد؟ اعضـــای تیـــم پـــروژه چگونـــه میتواننـــد در ایجـــاد ایـــن تغییـــرات 
ـــرای  کننـــد؟ ب ـــرداری  ـــروژه بهـــره ب ـــا از تغییـــرات ایجـــاد شـــده در راســـتای اهـــداف پ گذاشـــته ی تأثیـــر 

ایجـــاد ایـــن تغییـــرات از چـــه شـــیوه هایـــی اســـتفاده شـــده اســـت؟

بخش دوم: 
گفتـــه، طرحـــی را  گـــروه ضمـــن همفکـــری بـــا یکدیگـــر و اســـتناد بـــه نتایـــج تمریـــن پیـــش  اعضـــای 
بـــرای بررســـی و تبـــادل نظـــر در زمینـــه تشـــویق و ترویـــج فرصتهـــای ایجـــاد تغییـــر تهیـــه خواهنـــد 
کننـــدگان مســـئولیت تهیـــه جدولـــی را بـــرای ثبـــت پاســـخ هـــای ارایـــه شـــده  کـــرد. یکـــی از شـــرکت 
ــو  گفتگـ ــات  ــزاری جلسـ ــئولیت برگـ کســـی مسـ ــه  گرفـــت: چـ ــد  ــه عهـــده خواهـ ــر بـ ــه پرسشـــهای زیـ بـ
گفتگـــو و تبـــادل نظـــر در چـــه زمانـــی برگـــزار  و تبـــادل نظـــر را بـــر عهـــده خواهـــد داشـــت؟ جلســـات 

خواهنـــد شـــد؟ پیآمـــد احتمالـــی برگـــزاری ایـــن جلســـات چـــه خواهـــد بـــود؟
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گفتگو ترویج فرصتهای ایجاد تغییر: 

ــده  ــر عهـ ــر را بـ ــادل نظـ ــو و تبـ گفتگـ ــات  ــزاری جلسـ ــئولیت برگـ ــی مسـ کسـ ــه  چـ
خواهـــد داشـــت؟

نتیجه
کـــه حـــل و فصـــل آنهـــا شـــاید  ایجـــاد تغییـــرات اجتماعـــی، همیشـــه بـــا دشـــواری هـــا و موانعـــی روبروســـت 
کتیـــک هـــای  کارآمـــد و اســـتفاده از تا کوتـــاه مـــدت دور از ذهـــن باشـــد ولـــی بـــا انتخـــاب اســـتراتژی  در 
گـــروه هـــای طـــرد  کـــرد. اقلیـــت هـــا بعنـــوان  متفـــاوت مـــی تـــوان، دســـتیابی بـــه اهـــداف را، دســـت یافتنـــی 
شـــده اجتماعـــی )بـــا ســـطوح مختلـــف(، حـــق دســـتیابی بـــه حقـــوق، امکانـــات و مســـوولیت برابـــر بـــا 
کثریـــت، را دارا هســـتند ولـــی در نظـــام هـــای غیردموکراتیـــک عمومـــا ایـــن حـــق از آنهـــا ســـلب مـــی شـــود.  ا
لـــذا رفـــع تبعیـــض هـــای موجـــود و ایجـــاد تغییـــرات اجتماعـــی بـــرای داشـــتن جامعـــه ای برابـــر، همـــواره از 
دغدغـــه هـــای فعـــاالن جامعـــه مدنـــی اســـت. شناســـایی ذینفعـــان، طراحـــی چارچوبـــی بـــرای همـــکاری 
کـــه ایـــن  گام هایـــی اســـت  مشـــترک، یافتـــن راهـــی بـــرای رفـــع موانـــع موجـــود و جلـــب حمایـــت عمومـــی، 

خواســـته را تحقـــق مـــی بخشـــد.

پیآمد احتمالی برگزاری این جلسات چه خواهد بود؟

گفتگو و تبادل نظر در چه زمانی برگزار خواهند شد؟ جلسات 




