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 13شماره   -ندای دانش، پیام کاوش 

 خواه توسعه کنشگران از سپاس آیین

 

 الف( چالش / بیان مساله بخش 

 ایده این از حمایت در. شد نامگذاری توسعه ملی روز امیرکبیر خواهی توسعه مقام پاسداشت در ماه دی ۲۰ روز گذشته سال از

 در هتوسع ملی روز سالگرد نخستین در پاسارگاد، هزاره طرح پژوهش و اندیشه موسسه ایران توسعه کارگاه در تا شدیم آن بر

 .نمایید اجرا و طراحی را رخدادی ۱۳۹۸ سال

 :گرفت قرار نظر مد داد رخ این برای زیر شرح به هدف سه

 کشور سراسر در خواه توسعه کنشگران شناسایی -۱

  (بهتا)  ایران توسعه همیاران باشگاه عضوگیری -۲

 خواه توسعه کنشگران میان تجربیات تبادل برای بستری ایجاد -۳

 به و باشد شونده تکمیل پویا، رخدادی جشنواره شد گرفته تصمیم و شد نامگذاری ایران توسعه همیاران جشنواره رخداد این 

 .شود اجرا غیررقابتی( ج و مشارکتی( ب غیرمتمرکز،( الف صورت

 :گرفت قرار مدنظر زیر شرح به پیشنهادی های برنامه فهرست

 سپاس آیین اجرای -۱

 حضوری و مجازی صورت به آموزشی های کارگاه برگزاری -۲

 فیزیکی و مجازی صورت به خواه توسعه کنشگران دستاوردهای نمایشگاه برپایی -۳

  محلی- مشارکتی( ای توسعه اقدام) کار چند یا یک انجام-۴

 ترویجی آموزشی، تخصصی، وبینارهای مجموعه برگزاری -۵

 محلی توسعه گران تسهیل برای آموزشی های پادکست مجموعه انتشار و تولید  -۶

 توسعه های فیلم نقد و اکران جلسات برگزاری -۷

 ایران توسعه موضوع در رسانه اهالی نویسندگان هنرمندان، مشارکت جلب برای مختلف های فراخوان اعالم و تهیه -۸

 توسعه و کودک کارگروه اندازی راه -۹

 ۱بهتا( مشارکتی تعاملی پلتفرم)  سامانه از رونمایی و اندازی راه -۱۰

                                                           

 نمایید مراجعه گزارش پیوست بخش به بهتا تعاملی سامانه مختصات و ها ویژگی با آشنایی برای  - 1
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 رانای توسعه برای تالش پیداست ناگفته. «ایران توسعه برای روز یک»  از بود عبارت جشنواره این برای شده انتخاب شعار

 در توسعه ملی روز عنوان به سال روز ۳۶۵ درمیان روزیچ یک انتخاب اما است مستمر و بلندمدت جانبه، همه اقداماتی مستلزم

 مزد آنچه هر از روز آن در و نماییم ایران توسعه بخش را مان روز یک نمادین صورت به که است پیام این حاوی خود درون

 .برداریم ایران توسعه راستای در کوچک چند هر های گام روز آن در و بپرهیزیم است ایران توسعه و ملی منافع

 هک بودیم کنشی و اقدام دنبال به توسعه، ملی روز در ایران توسعه همیاران جشنواره برای محوری برنامه طراحی در رو این از

 عهجام در را آن سهولت و سرعت با بتوان که اقدامی. نمود اجرا را آن ملی مقیاس ترین گسترده در و هزینه کمترین با بتوان

 جودمو های پیشنهاد میان از. باشد پذیرش قابل و درک قابل همگان توسط راحتی به آن انجام ضرورت که اقدامی نمود، ترویج

 اقدامی نوانع به تا شد داده تشخیص «شونده تکثیر» و «اثربخش» اقدامی عنوان به ایران، توسعه همیاران از سپاس آیین برپایی

 .یمنمای ادا ایران توسعه به نسبت را خود دین آن انجام با مردم ما از هریک توسعه، ملی روز در تا شود معرفی همگان به نمادین

 داشت داوطلب نیروهای از طیفی ازسوی آغازگری نیازمند نیز سپاس آیین برپایی توسعه، های کنش و اقدامات همه همچون

 مونهن توسعه ملی روز در جشنواره درباره زمان تا پذیرفتند هزاره طرح اندیشگاه در ایران توسعه کارگاه اعضای راستا این در که

 هگرفت صورت اقدامات مجموعه از است گزارشی آید می پی در آنچه. نمایند ایجاد عمومی اذهان در سپاس آینه برای هایی الگو و

 .نمونه مناطق عنوان به کشور از مناطقی در سپاس آینه اجرای و تبیین برای
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 تجربی  -ب( مبانی نظری بخش 

 افزایی توان و تکثیر تولید، برای تالش شد، بیان ،۱ایران یافتگی توسعه فردای در ما مقاله در مفصل، صورت به که همانگونه

 خواه وسعهت انسان نیازمند توسعه رویکرد، این بر مبتنی. ایران توسعه برای است راهبردی خواه، توسعه کنشگران( توانمندسازی)

 ای وسعهت ضد رفتارهای و عادات و گشته تربیت ای توسعه های آموزه بر مبتنی ها انسان تا است نیاز توسعه به نیل برای است،

 خودمان، رد تغییراتی تدریج به است الزم نماییم قلمداد مطلوب وضع به موجود وضع از عزیمت را توسعه چنانچه. بگذارند کنار را

 از هستند طرفدار کم و پرهزینه معموالً تغییرات شود، ایجاد ساختارها و مقررات و قوانین و ها نهاد در مان، اطراف محیط در

 .باشند دجدی زندگی سبک ترویج و زندگی سبک در تغییرات نوع این آغازگر پیشگامانی و قراوالن پیش تا است نیاز رو این

 قلمرو و دامنه و شد تشریح ایران یافتگی توسعه در ما مقاله در تفصیل به که هستند مختصاتی دارای ای توسعه های کنش

 می واهخ توسعه کنشگران که بود خواهد مختلف متنوع ابعاد دارای بشری زندگی مختلف ابعاد وسعت به ای، توسعه های کنش

 و داده آموزش خود محلی جوامع و جامعه در را متنوعی های برنامه و نموده آفرینی نقش ها عرصه این از یک هر در توانند

 .نمایند ترویج

 آنها د،ش خواهد تکثیر و تکرار مردم آحاد سویی از تدریج به که هستند اقداماتی خواه،آغازگر توسعه کنشگران دیگر عبارت به

 رد تغییرات این چنانچه دهند، می نشان و نمایند می معرفی گذاران سیاست و مردم به را موفقی الگوهای و ها نمونه واقع در

 و طرب نحوه به کشور دیگر، سوی از شده ایجاد مردم برای بیشتری آرامش و رضایت فاه سو یک از ر شود، ایجاد زندگی سبک

 .شد خواهد اداره و مدیریت کارآمدتری

 با رودیم امید بیافزاید، ایران توسعه بازی عرصه به را «مردم» نام به جدیدی بازیگر است تالش در که رویکرد این بر مبتنی

 نهزمی و شود ایجاد موجود انگیزشی ضد های ساختار در ای رخنه تدریج به خواه، توسعه کنشگران و داوطلب نیروهای آغازگری

 دموج ساختارهای از مردم تلقی تدریج به مسیر این طی در. گردد تر مهیا و تر مطلوب جدیدالورود کنشگران برای شرایط و

 رد جدیدی ای توسعه های کنش یکسان، و موجود شرایط همین در هستند شاهد چراکه کرده تغییر ای،توسعه ضد رفتارهای

 بندیجمع این به تدریج به رو این از دهند، می زندگی به بهتری بوی و رنگ که گیرد می صورت داوطلب نیروهای توسط جامعه

. است نممک و شدنی کار این و دهند تغییر مطلوب سمت به را خود شخصی زندگی توانندمی بخواهند، نیز آنها اگر که رسندمی

 .نماید می عمل هادسترسی گشایش و توسعه به نیل مسیر در ساختار - فاعلیت چرخه نحو بدین

 موجود، ساختارهای در ای توسعه های کنش انجام برای معموالً خواه توسعه کنشگران و داوطلب نیروهای که است حالی در این

 برای رایطش که زمانی در آنان دیگر عبارت به گردد، می آنان مشمول نیز تنبیهاتی بسا چه و کنند نمی دریافت مناسبی پاداش

                                                           

 برای مطالعه این مقاله به بخش پیوست گزارش مراجعه نمایید. - 1
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 خود مسیر در درشتی و ریز موانع با که است طبیعی رو این از زنند،می اقدام به دست نیست، آماده آنها ای توسعه کنش انجام

 هبلک نیستند موجود نامساعد ساختارهای از ناشی همگی لزوما ها دشواری این. نمایند تجربه را هایی دشواری و باشند مواجه

 .است کننده تعیین نیز ای توسعه های فعالیت انجام در خواه توسعه کنشگران تخصص و مهارت تجربه میزان

 ناساییش گروه این نیازهای گرفته قرار اولویت در خواه، توسعه گردشگران توانمندسازی و افزایی توان راهبرد است الزم رو این از

 جتماعیا مسئولیت احساس با که کسانی از تشکر و تقدیر یعنی، ایران، توسعه همیاران از سپاس آیین برپایی. گردد برآورده و

 .اند شتافته خود همنوعان یاری به و نهاده رکاب در پای داوطلبانه باال،

 و «همیاری» بعد های گام در بتوان تا نماید ایجاد کنشگران این میان «همدلی» افزایش برای ای زمینه اقدام، این است امید

 ۱.داد سامان آنها میان در نیز را «همکاری»

 

 وجود اسسپ آیین برپایی نامه شیوه قالب در گزارش بعدی بخش در اشاراتی نیز سپاس، آیین برپایی تجربی مبانی مورد در

 .دارد

  

                                                           

 زارشگ پیوست بخش به ایران توسعه همیاران باشگاه عملیاتی - راهبردی برنامه به محورها این ذیل اجرایی اقدامات مشاهده برای -  1
 .نمایید مراجعه
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 شرح اقدام در عرصه عمل ج(بخش 

 گزارش عملکرد پویش_سپاس از همیاران توسعه اریان

 
 کنند دست یکی رد گره گشایی هم                                                شود جهان لب رپ خنده ای اگر مردم 

 صائب تبرزیی

 مقدهم
هایی که به دنبال مسائل و کارهای زندگی خود وخانواده شان هستند، برای کسب مهارت و اسایش پیرامون ما پر است از آدم 

 بیشتر زندگی شان تالش می کنند و موفق هستند.

از این میان اشخاصی هستند که به جز منافع شخصی ، نگاهی مهربان و از سر لطف به اطرافشان و جامعه ای که در نزدیکی 

ارند و اثرحضور آنها را در زندگی روزمره ی بقیه افراد جامعه رصد می کنند وتا جایی که از دستشان شان زندگی می کنند، د

 برآید کمک می کنند تا این افراد زندگی بهتری داشته باشند.

 ای که دستت می رسد کاری بکن                        پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار )سعدی(

ی کوتاه و موثر بر زندگی این افراد، موءسسات و نهادها داشته باشیم و جمله ای در تقدیر از نوع تفکر ما بر آن شدیم که نگاه

 "سپاسگزاریم"این گونه ی دوست داشتنی ادا کنیم:    

 سپاس از اینکه :  با وجودی که از یک گوهریم شما جواهرید.

 لحظه های شیرینید. خالقبا وجودی که همه اهل یک دیاریم و درگیر مشکالت مشابه، شما  

 با وجودی که همه دوست دار شادی خود و خانواده خود هستیم، شما  با هم خندیدن را دوست دارید.

 با وجودی که ...
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 شیوه انهم ربپایی انیی سپاس

 سپاس طرح اجرای از هدف ♦

 هیبق تا گرفت شکل دهندیم انجام را یارزشمند یول کوچک، یکارها جامعه، در که یافراد شدنِ دهید یبرا سپاس طرح دهیا –

 .کنند افتیدر زیناچ چند هر یآرامش کارها، نیا ریتاث از جامعه افراد

 یقدامهاا انجام یبرا یبسترساز و خواه توسعه کنشگران یتوانمندساز به کمک که است یمبتن فرض نیا بر سپاس، شیپو –

 .است رانیا در توسعه به لین یبرا یمناسب راهبرد آنها، یسو از یتوسعها کوچک

 یزندگ جهت یبهتر یجا خود همنوعان یبرا را ایدن ،یانسان یارزشها بر یمبتن صرفاً  و یچشمداشت چیه بدون که یافراد –

 .هستند ریتقد ستهیشا کنند،یم

 ار آنها جامعه، از ییهابخش یاحتمال یِمهریب و فتندین نفس از راه ادامه یبرا تا است افراد نیا به کمک یبرا سپاس طرح –

 .نکند خسته

 پیشین تجارب مرور♦

 ارائه یخدمات و کنندیم یزندگ ما محله در و ما کنار در که یافراد از سپاس یراستا در ایدن کودکان یپژوهش موسسه شتر،یپ

 بیترت راد،اف نیا از سپاس یبرا کودک مخاطب با یمشارکت و ساده ییها برنامه کندیم کمک ما یزندگ شدن بهتر به که کنندیم

 وسسهم نیا یبرنامهها جزو هها،یهمسا از سپاس و جنگ جانبازان از لیتجل کارستان، موسسه آتشنشانها، پاکبانها، از ریتقد. داد

 .است دیفم ما خود یبرا شتریب که است یبرد – برد یباز هستند ریتقد ستهیشا که یکسان از سپاس موسسه نیا دید از. بود

 سپاس طرح در الرعایه الزم اصول♦

 .شود شخص یِخرسند و خاطر آرامش و یقلب تیرضا موجب که شود برگزار یاگونه به دیبا نییآ نیا –

 .است داوطلب افراد انیم فیوظا میتقس و بودن یمشارکت گرفتن، ساده برنامه، نیا استمرارِ  اصول از –

 برگزار شخص یهوا و حال اقتضاء به مراسم نوع شود،ینم اجرا کسانی مختلف اشخاص یبرا یسادگ بر عالوه مراسم نوع –

 .شودیم

 میریبگ یجد دیبا که است ینکات گرید از گرفتهاند قرار سپاس مورد که یافراد با ارتباط استمرارِ –

 سپاس طرح مخاطبین♦

 شد ارائه جداگانه یادداشتی در آنها فیتعر شتریپ که است رانیا توسعه ارانیهم شامل شوندگان سپاس۱

 نسل هب سپاس دهیا آموزش و انتقال یبرا کودکان داوطلبانه حضور همراه به رانیا توسعه به مندان عالقه شامل کنندگان سپاس

 .است ندهیآ

 شوندگان تقدیر انتخاب در رویکرد♦

 رجستهب افراد از ریتقد لزوماً نه اندبرداشته رانیا توسعه یبرا یموثر اما کوچک یگامها که است یافراد از ریتقد طرح نیا کردیرو

 .است بوده توجه مورد همواره نخبگان، شامخ مقام از لیتجل و ریتقد البته که مشهور، و
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 کنندگان تقدیر تعیین در رویکرد ♦

 ریتقد ردف انتخاب یآزاد و ییتوانا ،یشخص هر و ستین شونده ریتقد افراد ییشناسا یبرا یمل و یرسم ینهاد لزوماً کننده ریتقد

 .است کننده ریتقد شخص برعهده که است یاجتماع تیمسئول کی نیا دارد، را شونده

 اجرا فرایند و شیوه ♦

 نیا میشو مطلع شخص یهایمندعالقه از ،ینحو به که است الزم مراسم یاجرا جهت در شونده، ریتقد شخص انتخاب از پس

 با سپاس نییآ که است ذکر انیشا .شود حاصل شخص خود از پرسش با ای و یو کینزد انیاطراف از پرسش قیطر از ای یآگاه

 با ای یکیرونالکت ینامها ای امکیپ کی ارسال با ای ،یحضور ای یتلفن تماس کی در مانهیصم و شیآالیب و ساده یزبان تشکر کی

 .است انجام قابل زین ساده دستنوشته کی ارسال

 مراسم مکان♦

 کی در یحت ای و پارک کار، محل دوست، کی منزل ای شخص خود منزل در را آن توانیم مراسم، بودن ساده لزوم به توجه با

 .کرد برگزار کافه

 هدیه میزان و نوع♦

 یبرا دیبا که است هیهد یمعنو ارزش نیا بلکه ست،ین مهم شود،یم داده شونده ریتقد به که یاهیهد یماد ارزش و زانیم

 آلبوم کی هیته سپاس، لوح گل، اهداء ،یادگاری عکس یاهدا کتاب، یاهدا. شود ثبت ماندگار یخاطرها صورت به شخص

 .باشد داشته شونده ریتقد یبرا یمعنو ارزش که یگرید زیچ هر ای و یریتصو

 کنندگان همراهی♦

 یاگونه هب بیترک روندیم ریتقد یبرا که شونده ریتقد شخص دوستان و سپاس انیبان از متشکل است یکوچک گروه همراهان

 .نباشد مشکل انها نیب یهماهنگ که شود انتخاب

 رخداد ثبت و رسانی اطالع♦

 آن یرسان اطالع و ثبت یول است کوچک اتفاق نیا هرچند که است مهم جهت آن از اتفاق نیا «یرسان اطالع و ثبت» تیاهم

 هیته وبمکت گزارش المقدور یحت پس .سازدیم شونده تکرار و رگذاریتاث مستمر، بزرگ، یدادیرو کوچک، اتفاقِ  نیا از ه،یبق به

 ما با هک ییآنها تا گذاشته اشتراک به یاجتماع یهاشبکه در را آنها و میکن ضبط و ثبت را مراسم یصدا و لمیف عکس، و نموده

 .شوند همراه قیطر نیا از بتوانند زین نبودند همراه

 بگوییم؟ سخن چه از مراسم در   ♦

 .میکن یهمدل شونده، ریتقد فرد با مانهیصم ییگفتگو یط در   -۱

 .داد انجام توانیم که است یموارد گرید از اقداماتش انجام ریمس در یو مشکالت به کردن گوش   -۲

 .است مراسم نیا یاصل رکن ،یو مثبت اقدامات ریتاث از یقلب سپاس مراتب اعالم  -۳

 میکن ارائه اهدافش شبردیپ یبرا ییدههایا و راهکارها میتوانیم   -۴

 . میکن اعالم دارد رو شیپ که یریمس در ،یو به کمک یبرا را خود یآمادگ مراتب  -۵

 شود همراه شیپو با و نموده جیترو را آن داد، صیتشخ مطلوب و ستهیشا را رخداد نیا اگر میبخواه او از -۶
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گاه آنیی سپاس رد ربانهم بااگشه همیاران توسعه اریان  جای
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 سپاسنخستین فراخوان طرح 
 شان را دارند.است که در هر  جای  این سرزمین  دغدغه ی زیستن بهتر هم وطنان ان پیش رو برای  دیده شدن افرادیفراخو

                
                                             

                                
                              

"           "

 

                       

                                     
                                                   
                                              
                                                
                                                                
                                                 
                                                               
                                                
                                              

                            
 
                                

 

 گرکنش یک معرفی برای
 اقدام با که خواه توسعه

 در گامی خود داوطلبانه
 ایران توسعه مسیر

 نقشه در است برداشته
 موقعیت روی  بر ایران

 ضربه مربوطه مکانی
 تکمیل را فرم و بزنید

.نمایید

 
https://docs.google.com/forms/d/1ZEVtsDNo7yUHYUbu89nSkNRZeXzn8goyqZXjnXbm3kk/prefill 

https://docs.google.com/forms/d/1ZEVtsDNo7yUHYUbu89nSkNRZeXzn8goyqZXjnXbm3kk/prefill
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زی ساماهن     ابهتراه اندا

 به آدرس بانک اطالعات هم یاران توسعه یران 

https://plink.ir/Xu1wa 
 

لطفا مشخصات کنشگران توسعه خواهی که داوطلبانه گامی در راستای توسعه ایران برداشته اند را ثبت نمایید تا زمینه ای گردد 

 برای اعالم مراتب سپاس مان از آنها

 * :توسعه ایران، شایسته تقدیر و تجلیل می دانیدنام فرد / انجمنی که به واسطه هم یاری برای 

 
 پاسخ شما

 .فعالیت / اقدام توسعه ای شاخص و ویژه ای که فرد / انجمن را شایسته تقدیر و تجلیل نموده است
 پاسخ شما

 

 گزارش( از فعالیت های توسعه ای شاخصِ فرد / انجمنمستندات )فیلم / عکس / 

 افزودن فایل

 * آدرس فرد / انجمن مورد نظر

 
 پاسخ شما

 آدرس سایت / پایگاه اینترنتی فرد / انجمن مورد نظر

 
 پاسخ شما

https://plink.ir/Xu1wa
https://plink.ir/Xu1wa
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 * مورد نظرقلمرو فعالیت فرد / انجمن 

 ملی
 منطقه ای

 استانی
 شهرستانی

 شهری
 محلی
 :دیگر

 

 * حوزه اصلی فعالیت فرد / انجمن مورد نظر

 محیط زیست

 فرهنگ و آیین

 کودک

 خانواده

 خیریه

 آسیب های اجتماعی

 تغذیه

 بهداشت و درمان

 توسعه پایدار

 هنر

 علم و فناوری

 گردشگری میراث فرهنگی و

 ورزش و جوانان

 کار آفرینی، کسب و کار، تولید و اشتغال

 ایثار و شهادت

 حجاب و عفاف

 مذهبی و تبلیغات اسالمی

 :دیگر

 

 * .شماره تماسی که بتوان در مورد فرد / انجمن مورد نظر ، بیشتر کسب اطالع کرد

 
 پاسخ شما

 عکس فرد / آرم انجمن مورد نظر

 افزودن فایل
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فراخوان توانستیم  تعدادی اندک  از این کنشگران عزیز را که در جای جای ایران عزیز  زندگی می کنند، بشناسیم  با این 

برای آموختن  بیشتر  س خود را از آنان ابراز داریم وو در حد بضاعت خود  به سراغ تعدادی از این عزیزان رفته و مراتب سپا

 به پای حرف دلشان بنشینیم.

 

 شده معرفی ادافر فهرست♦ 
 

 ضرورت سپاس نام شماره

 زنان اشتغال یبهشت خانم  .1

 زنان اشتغال یبهرام خانم  .2

 کودکان گانیرا درمان یحیمد دکتر  .3

 کشور غرب یروستاها در مطالعه فرهنگ جیترو یصالح ریام  .4

 اهباشگ/ انیتاژیب یعل  .5

 کندو یخوانکتاب

 یکتابخوان فرهنگ جیترو

ا هروستا توسعهصورت نظام مند به  به که سازمان مردم نهادی نینخست رابرا یکوکارین جامعه  .6

 پرداخته است.

/  انیول نیرحسیام  .7

 بان دهید انجمن

 شاهرود عتیطب

 یساز جاده خطر از ابر جنگل نجات یبرا تالش سال ۱۰

 

 انانس یها تیفعال به اقدام شهر از یا گوشه در اریس کافه کی در برادر دو مراد کافه  .8

 وچرخهد به فیتخف با گرم یدنینوش دادن چون ییکارها، کردند یا دوستانه

 جمع نیهمچن و یتاکس رانندگان ،ها پاکبان ، کار لباس ان ،کارگران باسوار

 .مشتریان لیتما صورت در جدا ی سهیک کی در ازمندانین یبرا پول یآور

 مستند یها لمیف ساخت ،"جوشد یم عشق یوقت" مستند کارگردان یاله فرض ریام  .9

 نام نیهم به یمجاز هووگر و اهیس دویسپ مجله ناشر...و مشروطه شاعران
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 فر یسلطان ناصر  .10

  همسرو

 دیسف پل در کتابخانه جادیوا یساز مدرسه

 

 یاضدتوسعه یرفتارها رییتغ جهت در تالش وریحاجی بیغ اسحاق  .11

 یفرهنگ موسسه  .12

 راریپارپ

 ترویج آیین زبان و فرهنگ بومی

 اشتغال زنان نهیسم  .13

 شهرام مهندس یآقا  .14

 یزدی

 و رنگ صنابع در متخصص یمیش مهندس کی یزدی شهرام مهندس یآقا

 یرانیا و رانیا دغدغه که هستند وطن عاشق و دوست رانیا یفرد و نیرز

 ره و است جامعه افراد تک تک دوش بر توسعه که معتقدند شانیا. دارند

 انشیا یتهایفعال و کارها از. میدار یا فهیوظ و نقش رابطه نیا در ما از کدام

 در گانیرا یآموزش یگروهها یانداز راه به توانیم هدف، نیا شبردیپ در

 هزار چند تیعضو و خودشان یتخصص رشته با رابطه در یمجاز یفضا

 با مه گرید دیاسات از یبرخ.برد نام رشته نیا در کننده دیتول و دانشجو

 همشاور و آموزش از عرصه نیا فعاالن و انیدانشجو هیکل و شده همراه شانیا

 یعالت راه در ارزشمند اریبس یاقدام من نظر به که برندیم بهره شانیا یعلم

 در یتخصص آموزش بر عالوه.هست کشور در صنعت و دیتول رونق و علم

 و یاقتصاد ،یاسیس ، یاجتماع گروه و کانال یدارا شانیا مذکور یگروهها

 لیتحل و یبررس و نقد به د،یمف مطالب و بحثها با که هستند یفرهنگ

 اعضا همراه به جامعه روز مسائل و اخبار ،یخیتار ،یاقتصاد ،یاسیس

 امعهج افراد افکار و دگاهید بر ها نهیزم نیا در شانیا یهایروشنگر.پردازندیم

 صاخصو یساز آگاه راه در و است موثر اریبس شانیا مخاطبان و خوانندگان و

 انیب را شانیا یاصل تخصص بتوان دیشا. ورزندیم اهتمام جوان نسل

 .دینام عامه زبان به فنون و علوم انیب ای استیس و علم یعموم و یاجتماع
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 آبادملک علم خانه  .15

 (ع)یعل امام تیجمع

 یهاخانواده از تیحما و آموزش ل،یتحص از بازمانده کودکان از تیحما

 حصارقزل زندان یهمجوار در آبادملک محله دهیدبیآس

 هنیزم در یبخش زهیانگ و قیتشو یراستا در یمردم و خودجوش تیفعال دیخورش نشان و لوح  .16

. ابکت گمنام نیمروج قیتشو و ریتقد. کودکان یها ییتوانا مختلف یها

 از تیحما ن،یناشر از ریتقد و برتر یها کتاب یمعرف ،یخوان کتاب قیتشو

 کار کودکان از تیحما پاک، یهوا نیکمپ ،یرانیا یچا

 وشیدار پرفسور  .17

 فرهود

 فرهود یفرهنگ ادیبن استیر

 ییروستا زنان اشتغال یپر  .18

 زنان ینیآفر کار و اشتغال مایج  .19

 ولفان،م یمعرف کودکان، اتیادب نهیزم در فاخر یفیتال آثار انتشار سال ها ده زیشباو انتشارات  .20

. نهاآ چاپ و ترجمه و یالملل نیب جامعه به یرانیا یها کتاب و رگرانیتصو

 یرا استقالل و یبازار آثار چاپ از زیپره ،یالملل نیب زهیجا ها ده افتیدر

 کودک نیمولف حقوق از دفاع. سندگانینو آثار انتخاب در

 (سنستا) ستیز طیمح و داریپا توسعه موسسه یرضو جهیخد خانم  .21

 یزاهد جواد محمد  .22

 یمازندران

 رهیمد تیاه ین عضوهمچن و توسعه یشناس جامعه یتخصص گروه سییر

 نرایا یشناس جامعه انجمن

 ییتوانا و ییدانا گسترش نژاد یآذر لیاسماع  .23

 استان کرمانشاه آینده پژوه و کنشگر توسعه خواه در روستاهای محروم اقای رحیمی  .24

 حامی فعالیت های توسعه ای برای کودک خانم اسماعیلی  .25

 -باغ میوه  در منطقه بدون آب-کردستاندره گرگ،  باغ ملک  .26
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 نویسنده، پژوهشگر اقتصادی میکاییل عظیمی  .27

 

 

 دسته بندی موارد ذکر شده در جدول فوق به صورت زیر است

 
 
 

 

 فهرست آنیی اهی سپاس ربگزار شده
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 برنامه های اجرا شده

 ۳۰/۸/۹۸ -سعید غالمی نتاج امیری -۱

 ۱۴/۹/۹۸ -کمک به همنوع -کافه مراد -۲

 ۲۴/۹/۹۸-فعال محیط زیست هوای پاک -علی بیتاژیان -۳

 ۲۸/۹/۹۸-کودکان کم برخوردار و کار-خانه علم ملک اباد جمعیت امام علی -۴

 ۴/۱۰/۹۸-توسعه کار در روستاهای ایران-موسسه تکرا -۵

 ۹۸/  ۱۲/۱۰به پاس یک دهه تالش  –سپاس از همیاران  توسعه ایران دراندیشگاه طرح هزاره  -۶

همیاران توسعه ایران  و دعوت از سایر دوستان به پویش سپاس از طریق  فیلم ) اولین فیلم تجلیل از  -۷

 (۹۸/ ۱۲/۱۰در 

 ۹۸/ ۱۹/۱۰-انتشار کتاب کودک و نوجوان مولف ایرانی -انتشارات شباویز -۸

-خدمت رسانی به زنان سرپرست خانوار و زنان بی سرپرست -موسسه تبسم مه چهرگان امیرکال -۹

۲۶/۱۰  /۹۸ 

 ۹۸/ ۲۷/۱۰-دوستی کودک با طبیعت-موسسه ی کودک و طبیعت  قاصدک -۱۰

 ۹۸/ ۶/۱۱-توسعه ی هدفمند کتاب کودک-شهرام شفیعی-لوح و نشان  خورشید -۱۱

 ۹۸//۱۰/۱۱-کاشت بلوط زاگرس در منطقه ی الگن -اقای سعید انصاریان -۱۲

 -در منطقه ی دهدشت توانمند سازی ذهن کودکان با قصه گویی و ثبت نتیجه-اقای اذری نژاد -۱۳

۱۱/۱۱ /۹۸ 

-احیای آداب بومی  و حفاظت محیط زیست سیاهرودبار -من یک سرخدارم-آقای فرهاد مسعودی -۱۴

۲۴/۱۱ /۹۸ 

 ۹۸/ ۲۵/۱۱-گرمابدر-کودک و طبیعت-موسسه داربانان آتی-آقای کرمانشاهی -۱۵

 گزارش تصوریی آنیی اهی سپاس

 (پازواری امیر بنیاد) امیرکال پایدار توسعه کانون♦ 

بودند،  نتاج امیریای نشان سپاس شد آقای سعید غالمی اولین شخصی که به پیشنهاد جمعی از دوستان در اندیشگاه کاندید-1

روز پنج شنبه در منزل ایشان و بدون اطالع قبلی ایشان و با حضور تنی چند از دوستان  و  خانواده   ۹۸/ ۸/ ۳۰که  در تاریخ 

 ید.د.مستندات مراسم به ترتیب  زیر می آی ایشان  برگزار ش
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 رانیا توسعه یبرا وقفه یب تالش دهه کی از شیب با ؛«نتاج یغالم دیسع» از یسپاسگزار
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 برای دیدن فیلم این مراسم به آدرس زیر  مراجعه بفرمایید.

https://www.aparat.com/v/EZIHF 

 مراد کافه♦ 

دومین کاندیدای سپاس   بطور کامال تصادفی  در مقابل گروه سپاس  رخ نمود،  در مقابل درب اصلی پارک الله  یک  وانت -2

پیکان پارک هست که فضای پشت وانت را بصورت کافه ای  زیبا   درآورده و  برای  همنوعان خود پذیرایی با درصدی تخفیف 

تخفیف برای کسانی که با لباس کار از کافه خرید می کنند، درصدی  برای آنان که با دوچرخه  در نظر گرفته است.درصدی 

 هستند، به همین ترتیب جانبازان جنگی، رانندگان اتوبوس  و...

در این روزگار سخت که هر کسی با تالش بسیار  برای گذران زندگی  خود  محتاج وام است، وجود چنین فکری خود  غنیمتی 

 ارزش، ست با

روز جهانی کار داوطلبانه  با حضور جمعی از  ۹۸/ ۱۴/۹مراسم سپاس از برادران مرادی صاحبان کافه مراد در روز پنج شنبه 

 دوستان  با تقدیم تعدادی کتاب و لوح سپاس و بدون اطالع قبلی ایشان  انجام شد

.  

 برای دیدن فیلم این مراسم  به آدرس زیر مراجعه کنید.
 https://www.google.com/amp/s /www.aparat.com/v/3QRFh/ 

https://www.aparat.com/v/EZIHF
https://www.google.com/amp/s%20/www.aparat.com/v/3QRFh/
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 کندو♦ 

آقای علی بیتاژیان به واسطه ی تالش  و راه اندازی گروه کندو برای داشتن هوای بهتر  و سالم تر کاندیدای بعدی دریافت  -3

لوح سپاس به ایشان    ۹۸/ ۲۴/۹سپاس بودند، با دعوت از ایشان در مراسمی در محل اندیشگاه  در روز یکشنبه به تاریخ لوح 

 تقدیم شد.
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  علی امام جمعیت اباد ملک علم خانه♦ 

 علم ملک آبادکاندیدای بعدی این مراسم که به حق تجربه ای متفاوت و طعمی شیرین تر از دیگر مراسمات داشت خانه ی -4

کرج وابسته به جمعیت امام علی  ع بود خانه ای امن برای کودکانی که از داشتن فضایی آرام و محیطی بدون تنش برای زندگی 

 و آموختن محرومند.

این لوح با حضور گروه سپاس و با شرکت در مراسم جشنی که برای شب یلدای  کودکان کم برخوردار قدیم وجدید آنجا ، برگزار 

 د تقدیم دوستان شد.ش
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 شو روستایی  جشنواره/  تکرا♦ 

به همت موسسه تکرا برای  تقدیر از روستاییانی که با تالش "روستایی شو  "خبر رسید در گوشه ای از شهر مراسمی با نام-۵

 خود  و با شناسایی اقلیم خود کسب وکاری متناسب با محل زندگی  راه انداخته اند، برگزار شود.

گرفتیم با شرکت در این مراسم از بانیان آن تشکر کرده و مراتب سپاس قلبی خود را ابراز داریم.این مراسم در تاریخ  تصمیم

 روز چهارشنبه برگزار شد. ۹۸/ ۴/۱۰
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 برای دیدن فیلم مراسم به آدرس  زیرمراجعه کنید.

parat.com/v/KqLN5/https://www.a  

 

 پاسارگاد هزاره طرح اندیشگاه همیاران♦ 

از طریق اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد تالش می کردند  برای سپاس از کسانی که بیش از یک دهه برای توسعه ایران  -6

و با دعوت از دوستان دیدارهای قدیمی تازه گشت  ۹۸/ ۱۲/۱۰مراسمی در محل همان اندیشگاه ترتیب داده شد به تاریخ 

 ومبادله ارتباطات انجام شد وو روند فعالیت های دوستان معرفی شد.

 

https://www.aparat.com/v/KqLN5/
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 برای دیدن فیلم این مراسم به ادرس مراجعه کنید: 

https://www.aparat.com/v/9gW52  

 

   شباویز انتشارات♦ 

داستان نویسان  برای سپاس از انتشارات شباویز  که سال هاست با برگزاری جلساتی برای ۹۸/ ۱۹/۱۰در روز پنج شنبه  -۷

جوان و نوپا و گوش کردن به نوشته های آنها  و رفع اشکاالت  موجود در داستان و کمک به چاپ آنها   به سرپرستی خانم 

 خلعت بری و  اقای محمد رضا یوسفی  به محل نمایشگاه  شباویز رفتیم.

  https://www.aparat.com/v/hZnrQ                                            : آدرس فیلم این مراسم 

 

 

https://www.aparat.com/v/9gW52
https://www.aparat.com/v/hZnrQ
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 امیرکال چهرگان مه تبسم موسسه♦ 

روز پنج شنبه چند تن  از  همیاران توسعه ایران در امیرکال  راهی موسسه تبسم مه چهرگان امیرکال  ۹۸/ ۲۶/۱۰در تاریخ  -۸

سرپرست خانوار و زنان بی سرپرست فعالیت می کند شدند تا از زحمات انان قدر دانی  که در زمینه ی خدمت رسانی به زنان

  کنند.
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 قاصدک طبیعت و کودک موسسه♦ 

موزه ی نادر ابراهیمی به  سمت محل  -به بهانه ی شرکت در مراسم افتتاحیه ی کتابخانه ۹۸/ ۲۷/۱۰در  عصرروز جمعه  -9

 .کتاب رفتیم تا از دوستانمان در موسسه کودک و طبیعت قاصدک سپاسگزاری کنیمبرنامه در کنار ساختمان باغ 
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 خورشید  نشان و لوح ی موسسه♦ 

برای تشکیل جلسه  ی خود به محل  اعضای موسسه ی لوح و نشان  خورشید  ۹۸/ ۶/۱۱ در روز یک شنبه به تاریخ  -10

 اندیشگاه آمدند.

فعالیت می نمایند از طرف همیاران توسعه ایران مورد قدردانی واقع  هدفمند کتاب کودکاین گروه که در زمینه ی  توسعه ی 

 شدند.
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 الگن بنیاد♦ 

دو تن از همیاران توسعه ایران از تهران عازم استان کهگیلویه و بویر احمد شدند و با وجود سردی  ۹۸/ ۸/۱۱در روز --۱۱

در کاشت بلوط زاگرس درمنطقه الگن مشارکت داشته باشند، و به بانیان این کار هوا عاشقانه به شهر دهدشت رفتند تا 

 خسته نباشید و خدا قوت بگویند.

 

 
 

   rat.com/v/kVjz1/https://www.apa                                                                  آدرس فیلم این مراسم:

 

 قصه رنگ توپ موسسه♦ 

اقای اذری نژاد از نادر کسانی است که در منطقه ی اطراف دهدشت  به توانمند سازی ذهن کودکان با قصه گویی و ثبت  -۱۲

 .انجام شد  ۹۸/ ۱۱/  ۱۱نتیجه ی آن مشغول است  سپاس از این همیار بزرگوار در روز شنبه 

https://www.aparat.com/v/kVjz1/


 

 
 )واحد پژوهش(توسعه ایران  کارگاه

 

37 

 

 
 

 سرخدارم یک من پویش♦ 

در روز های اخر بهمن ماه خبر رسید که آقای فرهاد مسعودی و جمعی از همراهان ایشان در نمایشگاه بین المللی تهران -۱۳

 احیایو با فعالیت های ایشان از قبل اشنا بودیم ، -من یک سرخدارم-غرفه ای دارند با نام 

به  ۹۸/ ۲۴/۱۱روز پنج شنبه   –آداب بومی  و حفاظت محیط زیست   و کاشت سرخدار در جنگل هیرکانی  و...سیاهرودبار 

 به این همیاران توسعه بگوییم."خدا قوتی  "دیدار غرفه ی ایشان رفتیم تا ضمن بازدید از غرفه
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  https://www.aparat.com/v/asIA0                          برای مشاهده ی فیلم به ادرس:

  

 
 

 
  /https://www.aparat.com/v/asIA0آدرس فیلم این مراسم:

https://www.aparat.com/v/asIA0
https://www.aparat.com/v/asIA0/
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   آتی داربانان ی موسسه♦ 

ک کود-آقای کرمانشاهی و همسرشان  در زمین زیبای ارثیه پدری در گرمابدر موسسه ای با نام  داربانان آتی  در حیطه ی -۱۴

و طبیعت برپا کردند و از خانواده ها و فرزندانشان در محیطی تقریبا بکر جایی که رودخانه توسط کوه به اسمان پیوند می خورد، 

 پذیرایی می کنند. 

 در یک مراسم کامال بی تکلف و خودمانی از ایشان بدون لوح سپاس گزاری کردیم.  ۹۸/ ۱۱/ ۲۵در تاریخ 
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 سالمت مدافعان از سپاس♦ 

در پایگاه اطالع رسانی باشگاه همیاران  تجلیل  و سپاس از فعالین، نیروهای داوطلب و ستادهای مردمی مبارزه با کرونا-۱۵

 www.t.me/behtachanel توسعه ایران به آدرس 

 

 

 
 و این داستان ادامه دارد...   با تشکر از همراهی همه ی  شما دوستان و همراهان نازنین

 

 فراخوان عمومی ربای ربپایی آنیی سپاس رد روز ملی توسعه
سراسری پویش سپاس  در فضای مجازی گذاشتیم تا  هر کسی که متن زیر را به مناسبت بیستم دی ماه برای راه اندازی 

 مان کند.  عالقمند است و می تواند در این راه همراهی

http://www.t.me/behtachanel
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 ییدانا باد ستوده

 هم ییگشا گره در ،یکی دست کنند         مردم اگر ،یا خنده پر لب جهان شود

 یزیتبر صائب

   یگرام ختهیفره

  شما بر درود

 ید ۲۰ وزر گذشته، سال از توسعه، یفکر شیپو در ورزان شهیاند از یجمع پشتکار و ابتکار به که رساند یم یآگاه به احترام با

 کارابت نیا از تیحما یراستا در. است شده شنهادیپ توسعه یمل روز عنوان به ر،یرکبیام یِ خواه توسعه مقامِ  پاسداشت در ماه،

 یبرا ران،یا توسعه ارانیهم از سپاس_شیپو# یانداز راه با تا میشد برآن نهاد، مردم سازمان و انجمن چند یهمراه با سته،یشا

 داشته یتالش اند برداشته یقدم رانیا توسعه یراستا در داوطلبانه که یخواه توسعه کنشگران از ریتقد و لیتجل و ییشناسا

 . میباش

 یاج خود نوعان هم یبرا را ایدن ،یانسان یها ارزش بر یمبتن صرفاً و یداشت چشم چیه بدون که یافراد میباور نیا بر که چرا

 . هستند ریتقد ستهیشا کنند،یم یزندگ جهت یبهتر

 اقدام انجام یبرا یبسترساز و آنان یتوانمندساز خواه، توسعه کنشگران یِدلگرم شیافزا که است یمبتن فرض نیا بر شیپو نیا

 زهیگان تیتقو یبرا سپاس طرح. است رانیا در توسعه به لین یبرا یمناسب راهبرد آنها، یسو از یا توسعه کوچک و موفق یها

 .دنکن خسته را آنها جامعه، از ییها بخش یاحتمال یها یمهر یب و فتندین نفس از راه ادامه یبرا تا است افراد نیا به کمک و

 .گردد یم حضور میتقد سپاس، شیپو به وستنیپ یچگونگ و ییچرا خصوص در مرتبط مستندات مجموعه وستیپ به

 صورت به( ۱۳۹۸ ماهید ۲۰) توسعه یمل روز در ش،یپو نیا با یهمراه به لیتما صورت در بود خواهد امتنان دیمز موجب

 در را پاسس نییآ د،یدان یم ستهیشا که یبیترت و شکل به د،یشناس یم که یخواه توسعه کنشگر چند ای کی یبرا نینماد

 و یزیر برنامه روز، آن در را، عالقه مورد یتیفعال قلمرو در ،یگروه ای و یانفراد ،یِ ا توسعه اقدام کی ای و برگزار یسادگ تِینها

 . دیینما اجرا

 شد، خواهد جادیا شما همت به که یرخداد گزارشِ و ریتصاو اخبار، نشر و یرسان اطالع نهیزم در تا دارد یآمادگ موسسه نیا

 یعموم روابط واحد به را مراتب دیتوان یم نرویا از د،ینما مشارکت و یهمراه ،(نینماد یا توسعه اقدام ای و سپاس نییآ از اعم)

 یکیالکترون پست ای ۰۹۱۲۴۶۸۸۸۱۴ تماس شماره  Saiedeh_Shafiei@ تلگرام شناسه) موسسه

s.sh1362@gmail.com  )دییفرما اعالم . 

 .شود داده قرار( منشن) خطاب مورد @Ramp.Iran شگاهیاند و منتشر سپاس_شیپو# هشتک با ها متن و لمیف و عکس لطفا

 کی هب ش،یپو نیا شدن لیتبد در است یموثر گام زین مخاطبان و مندان عالقه انیم در( وستیپ) سپاس طرح فراخوان بازنشر

 .برسد انجام به شما یمهرورز با است دیام که نده،یآ یها سال در یسراسر و بزرگ رخدادِ

گاندعوت   هب پویش سپاس از سوی فرهیخت
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ان از این دوست  در اطرافمان هستند کسانی که به واسطه ی نوع فعالیت هاشان تعدادی از کنشگران فعال را میشناسند لذا 

خواستیم تا پیام پویش سپاس  را از طریق دعوت نامه ای در یک فیلم کوتاه به اطالع دیگر دوستان برسانند تا با کنشگران 

 خواه بیشتری آشنا شویم. توسعه

 متن زیر برای راهنمایی در تهیه فیلم نوشته شد.

 در ادامه نیز آدرس تعدادی ازاین فیلها را می گزاریم.

 تهیه شد. ۹۸/ ۱۲/۱۰اولین فیلم در تاریخ پنج شنبه 

 

 ایران توسعه همیاران از سپاس_پویش# به پیوستن برای شنیداری دیداری نامه دعوت تهیه نامه شیوه♦ 

 :  سپاس_شیپو# کالم جان��

 یربهت یجا خود نوعان هم یبرا را ایدن ،یانسان یها ارزش بر یمبتن صرفاً  و یداشت چشم چیه بدون که یافراد میباور نیا بر

 دست در دست است الزم آنها، از سپاس یبرا و ارندیبس ما ارید در مهربانان نیا.  هستند ریتقد ستهیشا کنند،یم یزندگ جهت

 .میده هم

 :دیکن شروع یزیتبر صائب از شعر نیا با لطفا -۱

 .هم ییگشاگره در ،یکی دست کنند                  مردم، اگری اخندهپر لب جهان شود

 .سپاسگزارم( یا توسعه رفتار کی.... ) خاطر به....  از....  من -۲ 

 زا زین آنها تا دیبخواه آنها از و دیکن دعوت «رانیا ارانیهم از سپاس_شیپو#» به را خود دوستان از نفر چند ای نفر کی -۳

 .آورند بجا را خود سپاس مراتب گرید خواه توسعه کنشگران

 .شوند منشن @Ramp.Iran شگاهیاند و شود منتشر سپاس_شیپو# با ویدیو لطفا -۴

 .نرود فراتر قهیدق ۳-۲ از سپاس، لمیف ای صدا زمان مدت-۵

 دبا افزون انتمهر

  https://www.aparat.com/Iranvision1404.com :                                    آدرس فیلم ها

 

https://www.aparat.com/Iranvision1404.com
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 ارزیابی پویش سپاس از همیاران توسعه اریان
 .(امتیاز دهید۰کمترینتا ۴لطفا به پرسش های زیر بسته به درجه اهمیت )بیشترین

 ضروری *

 * :نام و نام خانوادگی

 

 پاسخ شما

 * میزان آشنایی شما با آیین سپاس چقدر است؟

󠅆 ۴               □ 3            □2             □ 1              □ 0 

 * ایا طرح سپاس به اهداف خود دست یافته است؟-۱ 

󠅆 ۴               □ 3            □2             □ 1              □ 0 

 * آیا آیین سپاس تاثیرات الزم را بر سپاس شوندگان داشته است؟ -۲

󠅆 ۴               □ 3            □2             □ 1              □ 0 

 * است؟ داشته جامعه بر خوبی تاثیرات   ایا نشر اخبار مرتبط با سپاس-۳

󠅆 ۴               □ 3            □2             □ 1              □ 0 

 * آیا سپاس با سرعت مناسب در جامعه تکثیر شده است؟-۴

󠅆 ۴               □ 3            □2             □ 1              □ 0 

 * دارد؟آیا شیوه نامه ی برگزاری ایین سپاس نیاز به بازنگری -۵

󠅆 ۴               □ 3            □2             □ 1              □ 0 

 * ایا سازوکاری که برای انتخاب سپاس شونده بکار می رود نیاز به بازنگری دارد؟-۶

󠅆 ۴               □ 3            □2             □ 1              □ 0 

 * الزم برای موفقیت پویش سپاس را بکار ببریم؟ایا توانستیم همه ی تکنیک های -۷

󠅆 ۴               □ 3            □2             □ 1              □ 0 
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 * ایا توانستیم در مدت زمانی که داشتیم به تعداد الزم ایین سپاس را برگزار کنیم-۸

󠅆 ۴               □ 3            □2             □ 1              □ 0 

 * ایا در انتخاب سپاس شونده به گستره جغرافیایی توجه شده است؟ -۹

󠅆 ۴               □ 3            □2             □ 1              □ 0 

 * ایا پویش سپاس توانسته تاثیر الزم را برای سپاس کننده داشته باشد؟-۱۰

󠅆 ۴               □ 3            □2             □ 1              □ 0 

 * ایا مبانی فکری و چارچوب نظری سپاس خلل و ضعفی دارد؟-۱۱

۴ 󠅆 ۴               □ 3            □2             □ 1              □ 0 

 * مان از ایین سپاس چه بود؟ی درس اموخته ها-۱۲

 پاسخ شما

 

 چه سوالی برای تکمیل این پرسشنامه پیشنهاد می دهید؟

 پاسخ شما

 

 پیوند به پرسشنامه الکترونیکی

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGD5mYXawpGL2pWaSramxfDl-dtLs1Q7ulbWCc1P1ZuRV8dw/viewform
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 ویپست
 

 بهتا سامانه 1پیوست 

 ایران توسعه همیاران باشگاهمشارکتی  –م تعاملی پلتفور

 

 ( تخصص و وقت نذر فرهنگی، نذر) کایر پویش در نام ثبت برای محلی - ۱

 کشور سراسر در ای توسعه های کنش معرفی برای محلی -۲

 کشور سراسر در ای توسعه نمونه مناطق معرفی برای محلی -۳

 داوطلب خواه توسعه کنشگران معرفی برای محلی -۴

 توسعه کنشگران دانش انباشت و تجربه تبادل مشاوره برای محلی -۵

 (ایتوسعه کنش) موفق گروهی کار گیریشکل برای محلی -۶

 (سپاس طرح) خواه توسعه کنشگران از تشکر و تقدیر تجلیل برای محلی -۷

 ایران برای ای توسعه های ایده ثبت و ارائه برای محلی -۸

 خواه توسعه کنشگران به بخشی انگیزه و توانمندسازی برای محلی -۹

 توسعه بانی محیط های گزارش ثبت برای محلی -۱۰

 ( کاریابی) محلی توسعه تسهیلگری حوزه برای انسانی سرمایه های ظرفیت معرفی برای محلی -۱۱

 محلی جوامع نیازهای رفع و شناسایی برای محلی -۱۲
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 مقاله ما در فردای توسعه یافتگی ایران 2پیوست 

 ۱یافتگی؛ راهبردی برای توسعه ایراننقش ما در فردای توسعه

 

 کوتاه سخن

  :شود؟توسعه از کِی و از کجا آغاز میپرسش  

 :ایم.از امروز و از همین جا که ایستاده پاسخ 

  :آورند؟کسانی بوجود میتوسعه را چه پرسش 

 :من و شما )همه ما مسئولیت داریم(.  پاسخ 

  :ای مورد نظر چیست؟راهبرد توسعهپرسش 

  :خواه راهبرد پیشنهادی ما برای نیل به توسعه ایران است.تکثیر و توان افزایی کنشگران توسعهپاسخ 

 :چگونه در مسیر توسعه ایران گام برداریم؟ پرسش 

 :رود.ایم، امروز همان کنیم که در آن روز از ما انتظار مییافتگی ایران ایستادهدر فردای توسعهکنیم فرض  پاسخ 

 :توان از این راهبرد، موفقیتی را انتظار داشت؟آیا می پرسش 

 :رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود، رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود. پاسخ 

 

 اننیافتگی ایرتبیین علل توسعه

ظران نسخن در باب توسعه ایران بسیار گفته شده و در طی یک صد سال اخیر نظریات متعددی از سوی اندیشمندان و صاحب

ماندگی، مطرح شده است. عواملی های عقبنیافتگی و علل کندیِ رشد و توسعه و بعضاً در مورد ریشهپیرامون چرایی توسعه

و استیالی بیگانگان و عوامل خارجی، ضعف آگاهی،  استعمارداخلی و حکام خودکامه،  داستبداو اقلیم نامساعد،  ایجغرافهمچون 

 ی، فساد، رانتخراف یباورهاو زوال خردورزی، شیوع  شهیانحطاط اندو نفرین منابع،  نفتو عادات رفتاری ما ایرانیان،  اتیخلق

و یا ترکیبی از این ... . وعدم اجماع پارادایمی  خواری، تضاد منافع، ترجیح منافع فردی و شخصی بر منافع جمعی و ملی، 

 در باب علل تاریخی دست نیافتن به جایگاهی که شایسته ایران است، اقامه شده است. ،عوامل

                                                           

موسسه اندیشه و پژوهش  هاهمایش توسعه ایران؛ فرصت ها و چالششده در این یادداشت، نخستین بار در مطرح ایده محوری  -۱ 

 نتاجمیسعید غال آقای از سویدر محل دانشکده اقتضاد دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد،  ۱۳۹۷که در آذرماه طرح هزاره پاسارگاد 

)روز نکوداشت مقام  ۱۳۹۸دی ماه  ۲۰در آستانه  گردید، ارائه (اندیشگاه طرح هزاره) کارگاه توسعه ایران نمایندگی از اعضاء به امیری

ط آقای توسمتن  همیاران توسعه ایران )بهتا(،باشگاه سوی از  سپاس _پویش#خواهانه امیرکبیر( نیز به مناسبت شروع به کار توسعه

 و منتشر شد. تصحیح، تکمیل رئیس هیات مدیره موسسه تکرا، بارخوانی، ،مهندس ابوالفضل میرقاسمی

https://www.aparat.com/v/93HU7
https://www.aparat.com/v/93HU7
https://www.aparat.com/v/93HU7
http://www.iranvision1404.com/
http://t.me/behtachanel


 

 
 )واحد پژوهش(توسعه ایران  کارگاه

 

50 

 

ای هشناسی نظریات توسعه را نداریم، بلکه در تالش خواهیم بود مبتنی بر یافتهدر این مجال قصد ورود به سطح ارزیابی و آسیب

های توسعه، متمرکز شده و راهبردی را برای نیل به توسعه ایران پیشنهاد نماییم. فارغ از اینکه بر وجه مشترک نظریهپیشین، 

توان اذعان داشت که کدام عامل را در کدام مقطع تاریخی با چه میزان شدت و تاثیرگذاری بر توسعه ایران موثر بدانیم، می

بریم ر میساند که استعدادهای بالقوه در کشور به فعلیت نرسند، در شرایطی بهایجاد کردهای را جملگی این عوامل، بستر و زمینه

ت دهند به نحوی که کشور در دور باطل فاعلینیافته، امکان رشد و تغییر به کنشگران را نمیهم تنیده و توسعهکه ساختارهای به

هد دجود و وضع مطلوب افزوده شده است. کسی کاری انجام نمیساختار، گرفتار شده و مدام بر فاصله و شکاف میان وضع مو -

دهد، ساختارهای نامطلوب را هم نمی توان تصحیح کرد چون کنشگری وجود ندارد و یا چون شرایط و ساختار اجازه نمی

 کنشگران موجود، آزادی عمل کافی ندارند که دست به چنین اصالحی بزند

ور های توسعه در کشهای مثبت صورت گرفته در خالل اجرای برنامهادیده گرفتن همه تالشالبته قطعاً این تحلیل به معنای ن 

سو و تالش گیری و ارتقاء سطح مطالبات و وضع مطلوب، انتظاری برای کشور در اذهان عمومی از یکنبوده و چه بسا اوج

 یز الزم است مدنظر قرار داد.روزافزون سایر کشورها برای پیشی و سبقت گرفتن از ایران از سوی دیگر را ن

 ای پیشینراهبردهای توسعه

حال پرسش این است که از کجا باید شروع کرد؟ به مصاف کدام عامل عقب ماندگی باید رفت؟ از کدام مسیر و معبر باید پای 

ر گای درمانگاهی نسخه های گذشته هر ازها و دههدر مسیر توسعه نهاد؟ کدام راهبرد را باید برای توسعه برگزید؟ در طی سال

 از سوی برخی سیاسیون، روشنفکران و رجال و اهالی قدرت به جامعه معرفی شده است.

ند، ااند، برخی توسعه از طریق دولت مقتدر و دیکتاتور مصلح را پیشنهاد دادهبرخی بر طبل مشروطه و برپایی نظام قانون کوبیده 

ای دیگر بر تالش سیاسی برای کسب قدرت و اند، عدهح از درونِ دولت را برگزیدهها و اصالای دیگر جذب و نفوذ در دولتعده

اند، برخی نیز در مقاطعی از تاریخ بر تغییر رژیم و نوسازی ساختار حکومت و تغییر به دست گرفتن قوه مجریه اصرار ورزیده

های داخلی، دل در گرو رسیدن امدادهای غیبی، از رفیتاند که ناامید از ظای نیز بودهاند، همواره عدهقانون اساسی نظر داشته

 اند.های خارجی، نیل به توسعه را غیرممکن دانستهمدد قدرتاند و بیبرون مرزها داشته
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های ها بوده است. راهبردوضعیت ما در ایران امروز، حاصل و برایند کنشگریِ بازیگران متعدد و نقش آفرینان مختلف در طول سال

شده است. منابع مصروف و نتایجی نیز حاصل شده است. حال چنانچه در  ها پیمودهدر طول تاریخ انتخاب شده و راهمختلف 

ایجاد « عوامل»و هم در « فرایند»بایست تغییری هم در خواهیم قرار نداریم، برای گرفتن نتیجه دیگر میای که میجایگاه و رتبه

ی در پیش گیریم، اگر بازیگران پیشین و برایند کنشگر مسیری نواند، باید های پیموده شده، اگر ما را به مقصد نرساندهشود. راه

 عه ایران شود.وارد زمین بازی توس بازیگران جدیدیآنان، ما را به توسعه رهنمون نساخته است، پس الجرم باید 

 راهبرد پیشنهادی برای نیل به توسعه

شود از اینرو توسعه؛ از مسیر و معبر مهیا نیل به توسعه؛ از طریق افزایش رفاه و رضایت از زندگی توسط آحاد جامعه، معنی می

محوری این است که های مستعدِ رشد )کنشگران( گذر خواهد نمود. اما پرسش کردن شرایط )ساختارها( برای سبز شدن دانه

مندی از مواهب توسعه ساختار در ایران، فائق آمد. پس اگر پرسش این باشد که برای بهره -توان بر معمای فاعلیت چگونه می

 ساختار.  -چه کنیم؟ در پاسخ باید گفت: شکستن دور باطل معمای فاعلیت 

هر چند در چارچوب ساختارها  ، عوامل انسانی«جامعه»نه از  است« فرد»شروعِ تغییر از  در راهبرد پیشنهادی برای توسعه، نقطه

نسان ا نقش موثری داشته باشند. توانندمی نوکنند اما در تغییر و حتی در ساختن ساختارهای و تحت الزام قواعد آن، عمل می

 سازد.ا را متحول میکند و به تدریج روابط، نهادها و ساختارهکنشگر توسعه، در نقش عاملیت از تغییر خود شروع می

 
 خیزندهمه بر می، تو اگر برخیزی، من اگر برخیزم       چه کسی برخیزد ؟، تو اگر بنشینی، من اگر بنشینم



 

 
 )واحد پژوهش(توسعه ایران  کارگاه

 

52 

ه افزوده گرا باید به زمین بازی توسعنگر و توسعهخواه، توسعهتوسعه نیازمند انسان توسعه گراست، بازیگری به نام انسانِ توسعه

ونه گمان موثریم. باید به عنوان فرد، آنتوسعه پیشنهادی، باید از خودمان شروع کنیم زیرا حداقل به اندازه تالششود. در راهبرد 

خواه )در مقام فاعلیت( در فرایند نیل به رو کنشگر توسعهرود. از اینرفتار کنیم که در فردای توسعه یافتگی، از ما انتظار می

 پردازد:قش میتوسعه در محورهای زیر به ایفای ن

 طلبد.نماید و دیگران را نیز به مشارکت و همکاری میبرای نیل به توسعه، مشارکت و همکاری می •

 کند.تصویر نقطه مطلوب از توسعه را تعدیل و تصحیح می •

 دهد. گری از مسئولین و نظارت بر عملکرد آنها را افزایش میمطالبه •

 رود.ها و نهادهای مناسب پیش میکلبتدریج به سمت اصالح ساختارها و ایجاد تش •

 

 فرایند نیل به توسعه از طریق راهبرد پیشنهادی

 شود:هایی به شرح زیر محقق مینیل به توسعه در این راهبرد، طی گام

 گام نخست: ایجاد احساس تعلقِ خاطر به محیط و افزایش احساس مسئولیت 

  سازی برای مردمفرهنگگام دوم؛ کمک به تغییر صفات رفتاری جامعه و 

 گام سوم ، تالش برای تبیین پارادایم توسعه و تغییر تدریجی نهادها، روابط و ساختارها به کمک مردم 

 

 
 

نی بر توانند تاثیر چنداخواه با اقداماتی هرچند مثبت ولی در سطح فردی نمیشاید این پرسش مطرح شود که کنشگران توسعه

گاه شرایط برای انجام اقدامات بزرگ و سریع و کامل برای نیل به توسعه در حالی است که اساساً هیچفرایند توسعه بگذارند، این 

شود از اینرو تنها راه در دسترس، متوسل شدن به همین اندازی هم برای تحقق آن مشاهده نمیدر کشور مهیا نبوده و چشم

 جی و البته پایدار به اهداف بزرگ و ملی است. های کوچک و امیدآفرین برای دستیابی تدریاقدامات و موفقیت

ایجاد احساس تعلق 

خاطر به محیط و 

افزایش مسئولیت 

اجتماعی

کنشگری و آغاز تالش 

فردی برای نیل به 

ابعادی از توسعه

تالش بر حرکت به سمت

اصالح روابط، نهادها و 

ساختارها در جامعه



 

 
 )واحد پژوهش(توسعه ایران  کارگاه

 

53 

تدریج  توان بهعالوه بر این، تجربیات میدانی نیز مؤید این نکته است که با استفاده از مدل زیر )همدلی، همیاری و همکاری( می

 «همکاری»اه، یک خواز اقدامات فردی کوچک آغاز نمود و با تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد میان کنشگران توسعه

 ای بزرگتر و ملی را نیز سازمان داد.برای انجام اقدامات توسعه

 
 خواه و افزایش تدریجی دامنه ونحو که در اثر اقدامات فردیِ کنشگران توسعهتغییر ساختارها نیز فرایندی تدریجی دارد، بدین

ی، به تدریج تابوی متصلب بودن و غیرقابل تغییر و اصالح آنها و نشر اخبار مربوطه در سطح جامعه و افکار عموم وسعت فعالیت

آورد که اصالح و تغییر و توسعه امری شدنی و محتمل است. فارغ از اینکه بودن ساختارها، شکسته شده و باوری جدید پدید می

در اذهان « تلقی از ساختار»وضعیت موجودِ ساختارها چگونه باشد و چه میزان، مساعد یا نامساعد به حال توسعه باشند، این 

 کند، چگونه به مصاف ساختارها بروند و تا چه میزان از آنها متاثر گردند.کنشگران است که تعیین می

 
 چرا این راهبرد قرینِ موفقیت است؟

اهبرد توسعه، صورت رسمی به عنوان رگاه بهخواه، راهبردی است که هرچند، هیچگران توسعهراهبرد تکثیر و توان افزایی کنش

گذرد، با این وجود از اقبال خوبی برای کامیابی برخوردار است. در این انتخاب نگشته و دیرزمانی هم از مطرح شدن آن نمی

 توان مطرح نمود:های زیر را میراستا دالیل و زمینه

 عناصر و بازیگران و متولیان یک ازاین راهبرد، رویکردی ایجابی دارد و نه سلبی و قائل به حذف و کمرنگ شدن نقش هیچ 

و  رسانیشود برای یاریرسمی موثر بر توسعه نیست. در این راهبرد، بازیگری به جمع بازیگران توسعه ایران افزوده می

 برداشتن کارهای برزمین مانده در مسیر نیل به توسعه ایران.

 ایران مفید است. چه زمانی که جغرافیا و اقلیم  حرکت در مسیری که این راهبرد بر آن تاکید دارد، تحت هر شرایطی برای

کند و چه زمانی که با ما بر سر مهر است. چه زمانی که بازیگران خارجی چشم های خود را بر ایران تحمیل میمحدودیت

ارآمد های کطمع به استقالل و تمامیت ارضی ما دارند و چه زمانی که مقهور اقتدار و قدرت ما هستند. چه زمانی که دولت

همدلی 

همیاری

همکاری
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اه و جلب خوگرا بر مسند قدرت هستند و چه زمانی که ممکن است چنین نبوده باشد. توان افزایی کنشگران توسعهو توسعه

 مشارکت مردم برای نیل به توسعه، اقدامی همواره مفید  است.

 گذاری خارجی، با ل سرمایهای که تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه، چه از محل بودجه عمومی و چه از محدر زمانه

 ها و منابعکند بلکه به آزادسازی انرژیای بر کشور تحمیل نمیهایی مواجه شده است، این راهبرد نه تنها هزینهدشواری

 موجود در سطح جامعه تکیه دارد.

 کشور گشته و ما را از ساز بسط و تعمیق سرمایه اجتماعی در ای، زمینهتاکید بر این راهبرد، بمثابه یک راهبرد توسعه

ملت در ادوار گذشته  -های ایجاد شده میان دولتبسیاری از خطرات در کمین نشسته، مصون نگاه خواهد داشت و شکاف

 کند.را ترمیم می

 رود هرآنچه های کوچک آحاد جامعه برای نیل به توسعه اهتمام دارد و امید آن میاین راهبرد بر عنصر تدریجی بودن و اقدام

 ناپذیر باشد.رهگذر این راهبرد برای توسعه ایران حاصل شود، پایدار، مانا و بازگشت  از

 اند، هرهبها هستند و نه فرادستان و توانگران. آنهایی که از مواهب توسعه بییا ذره فرودستاندر این راهبرد، توسعه  شرانیپ

ر تتالش برای دستیابی به مواهب رشد و توسعه بسیار باانگیزه اند. فرودستان درآنها که ندارند یا نداری را نیک تجربه کرده

اما   ها کوچکندکنند. ذرهاکنون نیز در رفاه و آسایش نسبی زندگی میتر از کسانی که هماز توانگران هستند، با انگیزه

توان به مورچگان میجهت شدن آنها تصویر زیبایی از مشارکت و همدلی را خواهد ساخت. با لشکر شمار، همسو و همبی

 نیافتگی رفت و بر آن فائق آمد.مصاف فیل توسعه

  در عصر ارتباطات و فناوری اطالعات، حضور در فضای مجازی همه گیر شده، پیر و جوان، زن و مرد، خُرد و کالن، شهری

ل خواه به یکدیگر تسهیان توسعهها و پیوند دادن کنشگرافزایی کنشاند، زمینه هممند شدهو روستایی و .... همه از آن بهره

گذاری سریع تجربیات ایجاد شده و زمینه تر شده، امکان اشتراکشده، تشکیل گروه و سازماندهی اقدامات گروهی آسان

ه ایران توان گفت کهای عمومی میبخشی و امیدبخشی به یکدیگر بیشتر فراهم شده و از اینرو با افزایش سطح آگاهیآگاهی

به آن شایسته خواهد بود. البته انتشار اخبار راست و دروغ، داغ شدن بازار « جامعه آگاه»ای شده که اطالق وارد مرحله

شایعات و اخبار کاذب و جعلی، احتمال استفاده دشمن از فضای مجازی در ایجاد جنگ روانی و جنگ نرم می بایست به 

 درستی هدایت و مدیریت شود.

 



 

 
 )واحد پژوهش(توسعه ایران  کارگاه

 

55 

  رشدNGO افزایش  های مردمی و افزایش میزان مشارکت در پویش های مردمی در سراسر کشور،لها و تشکها، انجمن

های بزرگتر در زمینه امری است که در این ایام شاهد آن هستیم و این امر نویدِ موفقیت ،مشارکت در امور خیرخواهانه

 دهد.توسعه را می

  ان خود و چه خارج از مرزهای ایران، چه از طریق فضای ، چه خارج از شهر و استافزایش تعامالت مردم با دنیای خارج

 تر گشته، امکانها و مطالبات دقیقمجازی و چه از طریق مسافرت، سبب گشته تا با متقارن شدن سطح اطالعات، خواسته

 مقایسه ایجاد گشته و بسترهای رشد و عوامل بازدارنده آن به خوبی شناسایی شوند.

 گرفت. هر مصلحی در پی درنگی جیان، مصلحان، قهرمانان با فاصله بسیار زیاد صورت میهای دور، ظهور مندر گذشته

ر، پرچم های مسیشد، سنگالخداشت، خسته میمیگذاشت به تنهایی گام برطوالنی، با بحرانی شدن شرایط پا به عرصه می

که قهرمان نداریم ولی نوآور و کارآفرین و ای شده نشاند. اما اکنون زمانهستاند و مردم را به سوگش میاز دستانش می

د، شوکنند پیش از آنکه اولی خسته شود، دومی وارد عرصه میداوطلب و کنشگر خُرد فراوان داریم، زود به زود هم ظهور می

نند که کنشینیم و بیشتر در طلب شادی هستیم. این عالئم جملگی این حقیقت را بر همگان گوشزد میکمتر به سوگ می

 ین راهبرد قرینِ موفقیت است.ا

 کالم پایانی

نظران مختلف پرداخته شد و ریشه واحد آنها این ی از منظر صاحبافتگنیعلل توسعه نییتبدر این نوشتارِ کوتاه، به اجمال، به 

ه اند ککرده ای را ایجادنیافتگی، در قالب ساختارهای نامساعد، بستر و زمینهگونه بیان شد که همه عوامل موثر بر توسعه

د و پیشنها توسعه یی که تاکنون در طی ادوار مختلف برایراهبردهااستعدادهای بالقوه در کشور به فعلیت نرسند. در ادامه، 

یش اند، باید مسیری نو در پهای پیموده شده، ما را به مقصد نرساندهمبنای عمل قرار گرفته اند، معرفی شدند و گفته شد اگر راه

ازیگران پیشین و برایند کنشگری آنان، ما را به توسعه رهنمون نساخته است، پس الجرم باید بازیگرانی جدید وارد گیریم، اگر ب

 زمین بازی توسعه ایران شود.

عه به توس لین ندیفرامعرفی و  به توسعه لین یبرا یشنهادیپ راهبردعنوان خواه بهتکثیر و توان افزایی کنشگران توسعهدر ادامه، 

 نِ یراهبرد قر نیا چرای گام به گام تشریخ شد و در پایان با ذکر دالیلی چند توضیح داده شد که شنهادیراهبرد پ قیاز طر

 . است تیموفق

عنوان نقطه محوری این نگرش، حائز اهمیت خواه بههای کنشگران توسعهای و معرفی ویژگینظر به اینکه شناخت کنش توسعه

 های مربوطه فهرست شده است.ذیل ویژگیباشد، در می

 خواه:ویژگی کنشگر توسعه

 با هنجار مشارکت آشنا است.  -

 تشنه آموختن.اندیشه ورز است و  -
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 اش در تالش است.برای بهبود وضعیت جامعه -

 کند. المنفعه را ادا میهای عامسهم خود برای مشارکت داوطلبانه در فعالیت -

 و با خشونت در تمامی اشکال بیگانه است. اهل تساهل و تسامح است  -

 کارگروهی برایش ارزش است.  -

 زیست. با طبیعت مهربان است و دوستدار محیط  -

 دهد.ساالری را سرلوحه کارهایش قرار میشایسته  -

 آورد.شادی را برای خود و دیگران به ارمغان می -

 تابد.گذشت است و سالیق متفاوت را برمیاهل مدارا، شکیبایی و  -

 ورزد.به احیاء و پاسداشت هویت بومی / ملی اهتمام می -

 اندیشد.به استحکام بنیان خانواده می -

 پردازد.فارغ از جنس و نژاد و قومیت و زبان، با هویت غیرشخصی خود به ایفای نقش در جامعه می -

 .است بیگانگان با طارتبا بی و ملی منافع مدافع نام،خوش -

 

 ای ویژگی اقدام توسعه

 ای می بایست بتدریج مورد اقبال عمومی واقع شود.کنش توسعه   -۱

 .است کشور امروز ایتوسعه نیاز با متناسب ایاقدام توسعه  -۲

 .استمورد اجماع متخصصین حوزه مورد نظر  ای،توسعه طرح -۳

 شود.میدر جامعه  آسایشآرامش و ترویج  موجب ایتوسعه اقدام -۴

 یاعتراض و سلبی هایفعالیت از پرهیز و ایجابیدارا بودن رویکرد  -۵

 .غلبه دارد فرد کنشگر منافع اقتصادی و سیاسی منافع اجتماعیِ کنش بر -۶

 شدهریزیدوری از اقدام عجوالنه و قائل به اقدام تدریجی و برنامه -۷

 ت خودفعالی قلمرو در متخصصین  گیری از توانبهره -۸

 دانش بنیان بودن و مبتنی بر آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی -۹

 های طبیعیمتناسب با اصول و مبانی آمایش سرزمین و توان اکولوژیکی عرصه -۱۰

 ها و باورهای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلیمتناسب با ارزش -۱۱

 رویکردهای مشارکتی مبتنی بر دانش بومی و تجربیات خبرگان محلی و -۱۲

 های پاکاز نظر اقتصادی مقرون به صرفه بودن و رعایت اصول و مبانی اقتصاد سبز و انرژی -۱۳



 

 
 )واحد پژوهش(توسعه ایران  کارگاه

 

57 

 المللیها و معاهدات بینای و همچنین کنوانسیونزیستی منطقههای محیطتوجه به چالش -۱۴

 رای هر منطقههای مناسب بهای سنتی و محلی و یا ایجاد تشکلمبتنی بر احیای تشکل -۱۵

 های داوطلبانه و خودجوش و افزایش انگیزه مشارکت آحاد جامعه در فرآیند توسعهتشویق حرکت -۱۶
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 توسعه ایران )بهتا(عملیاتی باشگاه همیاران -برنامه راهبردی 3پیوست

 باشگاه همیاران توسعه ایران  )بهتا( عملیاتی -راهبردی برنامه 

 اقدام مرحله راهبرد مخاطب

 جامعه علمی

 ۱راهبرد 

 اندیشی هم

 پردازی()ایده

 های جدیدنظران برای اخذ ایدههم اندیشی با صاحب پردازیایده

 بهتانگارش و تبیین چارچوب نظری حاکم بر طرح  تبیین

 نظران جهت نقد و بررسیارسال متن برای صاحب نقد

 ترویج

 های نظری مشابهسازی و نشر ایدهخالصه

-های تخصصی در محافل علمی)اهداف و برنامهبرگزاری نشست

 ها(

 در اندیشگاه برگزاری وبینار یا سخنرانی

 حوزه ستادی بهتا
 ۲راهبرد 

 خودسازی
 کادرسازی

 تعداد اعضای حوزه ستادیافزایش 

 «کار گروهی»و « کارداوطلبانه» های آموزشیبرگزاری کارگاه

-کنشگران توسعه

 خواه

 ۳راهبرد 

همدلی 

 )شناسایی(

 یاعتمادساز

 نامه آیین سپاس و هدفمندسازی آنتهیه شیوه

 برگزاری آیین سپاس نمادین

 هاآیین سپاس حوزه شهرستان

 آیین سپاسپویش مجازی 

 ءهای افزایش اعتماد و همدلی میان اعضاتمهید سایر شیوه

 عضوگیری 

 نامه برای رایزنی و عضوگیریتهیه شیوه

 خواه و جلب همکاری آنهاسازی برخی نخبگانِ توسعههمراه

 هاو تشکل اهبا سمن یزنیرا

 خواه(رایزنی با فعاالن )کنشگران توسعه

 شاخه دانشجوییایجاد 

 ایجاد شاخه دانش آموزی

 داریباشگاه

 تسهیلگری و راهبری گروه واتساپی بهتا

 تداوم تماس با اعضاء

 ها و رویدادهای محیطیبرگزاری گردهمایی

 هویت بخشی و نمادسازی

-کنشگران توسعه

 خواه

 ۴راهبرد 

یاری )توان هم

 افزایی(

 آموزش و ترویج

 ایوبینار با هدف انتقال تجربیات توسعه برگزاری

 تولید اسناد راهنما در حوزه توسعه محلی

 ایجاد بانک اطالعات دانش توسعه محلی
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 اقدام مرحله راهبرد مخاطب

 تولید پادکست 

 ترجمه و تالیف

 های مرتبطتلخیص و نشر کتاب

 های تخصصی میان اعضاءریزی جهت تبادل کمکبرنامه

 مشاوره
 تسهیلگری

 تخصصی

 تبادل تجربه

 ثبت تجربیات

 رسانی پیرامون تجربیات موفق و ناموفقترویج و اطالع

 همکاری و مشارکت 

-کنشگران توسعه

 خواه

 ۵راهبرد 

کاری )شبکه هم

 سازی(

های ترویج کنش

 ایتوسعه

 کتاب

 کودک

 زیستمحیط

-مبارزه با کنش

-های ضدتوسعه

 ای

 های ترک عادات کمپ

 پویش کایر

 شبکه سازی

 فرم و ایجاد شبکه اجتماعیایجاد پلت

 ایجاد رخدادهای مرتبط

 ایجاد دبیرخانه و شورای هماهنگی 

 افکار عمومی

 ۶راهبرد 

 زبانیهم

 سازی()گفتمان 

 مستندسازی
 گزارش ندای دانش؛ پیام کاوش

 ایامور دبیرخانه

 فعالیت هنری

 فیلم

 هنرهای تجسمی

 های مرتبطسایر فراخوان

 اطالع رسانی
 سایت

 های اجتماعیشبکه

 حاکمیت

 ۷راهبرد 

پیوندی با هم

 حاکمیت

 نهادسازی
 Policy Paperتدوین گزارش سیاستی 

 های اجرایی مرتبطبرگزاری جلسه و مکاتبه با دستگاه

 اصالح ساختار
 خواههای سیاسی توسعهبا احزاب و گروهرایزنی 

 خواهنفوذ توسعههای و افراد ذیرایزنی با شخصیت
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 سال در( طه اندیشگاه) هزاره پاسارگاد طرح پژوهش و اندیشه موسسه

 هایبرنامه اثربخش اجرای و اهداف تخقق به کمک -۱منظور به ۱۳۹۳

 به توسعه اجرایی و نظری هایحوزه سازینزدیک -۲کشور،  ایتوسعه

 و توسعه موفق هاینمونه و الگوها سازیپیاده و ترسیم -۳یکدیگر، 

 پیشبرد در مردم سازیهمراه و مشارکت جلب -۴آنها،  ترویج برای تالش

 و خواهتوسعه بازیگران تقویت و حمایت -۵ای و توسعه هایبرنامه

 در و نموده ایران توسعه کارگاه اندازیراه به توسعه، مبادرت پیشران

در  «شهرامیرکال»از جمله  ای،نمونه توسعه منطقه چند راستا این

 مطالعه جهت را در استان فارس «سفلی روستای» و استان مازندران

 ار توسعه نظری مطالعات نتایج تا کرده انتخاب عملی، اقدام و موردی

 ه،توسع دانش بسط منظور به و گذاشته آزمون بوته به مناطق این در

 دهد. ارجاع نظری هایحوزه به و را استخراج آنها مسائل و هاچالش

 ستپ در صورت تمایل به همکاری با کارگاه توسعه ایران، لطفا با آدرس

اجرایی مرتبط خود را ارسال  –و سوابق علمی  مکاتبهزیر  الکترونیکی

 :نمایید

http://www.iranvision1404.com/ 

kargahe.amaliye.tosee@gmail.com 
 به امید سربلندی و آبادانی ایران
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