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      چکیده

دي ند رو به رشکه در چند دهه اخیر رو افزایش قیمت مواد غذایی و رشد جمعیت مانندهایی چالشو هاي زیست محیطی بحران

 اي جدي دره مسألهبموضوع حمایت از محیط زیست را تبدیل  داشته و امروز به آستانه حیاتی و نقطه بدون بازگشت خود رسیده است،

-ز آنااست. رفتهر گقرا زیستکننده تعامل انسان با طبیعت از جمله اخالق، مورد توجه حامیان محیطجهان معاصر نموده و مبانی تعیین

زیست در طان با محیهاي اخیر نوع برخورد و رفتار انسمحیطی است در سالگیري مخاطرات زیستجا که رفتار انسان عامل اصلی شکل

صالح ا وراي بهبود بت تالشی زیست، اگر قرار اسالمللی قرار گرفته است. با توجه به ارتباط نزدیک روستا و محیطکانون توجه مجامع بین

فزایش ات محیطی هاي زیسنفعان مناطق روستایی را براي حل بحرانمحیطی در یک کشور صورت گیرد، باید توانایی ذيوضعیت زیست

تیجه ابل و در ندگیري متقبخش براي تسهیل گفتگو و یاعنوان یک رویکرد پژوهشی نویدجا که ارزشیابی پاسخگو بهداد. بنابراین از آن

 طیبا مح یفتار اخالقر سازيادهیپ يبرا یچارچوبارائه پژوهش، این  شود، هدفنفعان براي حل مشکالت شناخته میيبهبود توانایی ذ

 ابییرهیافت ارزش است. با توجه به شرایط روستاي میدان، دانیم يروستا طیپاسخگو در شرا یابیبا در نظر گرفتن نقش ارزش ستیز

ت مدل است. در نهایجتماعی روستاي میدان تعدیل شدها-پاسخگو و در نتیجه چارچوب مطالعه حاضر متناسب با شرایط فرهنگی

 بهبود درو  نفعانذي دگیريبهبود در تعامل یا اي،نفعان فرعی و حاشیهشمول اجتماعی ذيعملیاتی پژوهش با در نظر گرفتن سه رکن: 

  ، تدوین شده و به اجرا در آمده است.هاي مداخلهشیوه

  

  .روستاي میدان و زیست، ارزشیابی پاسخگو، رفتار اخالقیمحیطکلیدي: هاي واژه
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  مقدمه

قرن بیست و یکم مملو از عدم قطعیت و پیچیدگی است که تمایل به تغییر دادن جهان، بارزترین ویژگی آن است. 

جهانی به تغییر، بر روي مناطق، کشورها،  . این تمایلاستهاي کلیدي قرن بیست و یکم درواقع، عدم قطعیت یکی از ویژگی

ها و اي از چالشتواند مجموعهگذارد. این تمایل به تغییر میهاي ناهمگون تاثیر میهاي مختلف به شیوهصنایع و حتی شرکت

هایی که در پی تغییراتی چون رشد چالش ).Guillén & Ontiveros, 2012( باشد ها را در پی داشتهدر عین حال فرصت

محیطی و اقتصادي جهانی اخیر هاي زیستآن افزایش قیمت مواد غذایی، بحرانبه دنبال جمعیت، افزایش تقاضا براي غذا و 

اي کنندهي در حال توسعه، به شکل نگرانهاویژه در کشورو ... تعداد افراد گرسنه و دچار سوءتغذیه را در سراسر جهان، به

هاي اخیر نگرانی ر اقلیم درسالیزیست و تغیسابقه محیطتخریب بی). Guillén & Ontiveros, 2016( افزایش داده است

عنوان نمادي که احتمال وقوع یک فاجعه جهانی به الزمان بهکه در ساعت آخرطوريالملی بوده است. بهاصلی مجامع بین

اي به عنوان عوامل اصلی زیست و تغیر اقلیم در کنار خطر وقوع جنگ هستهدهد، از تخریب محیطانسان را نشان می دست

موضوع حمایت از رو ). از اینSewell Chan, 2018شود (بازگشت، نام برده میبروز فاجعه جهانی و رسیدن به نقطه بی

اي جدي در جهان معاصر هاي صنعتی، تبدیل به مسألهمخرب فعالیتزیست در جهت منافع بشر و از بین بردن آثار محیط

زیست قرار گرفته است. با توجه کننده تعامل انسان با طبیعت از جمله اخالق، مورد توجه حامیان محیطشده و مبانی تعیین

شود، زیست تلقی میبرداري از محیطمحیطی از ضروریات حفاظت و بهرهکه تبیین یک نظریه مناسب اخالق زیستبه این

محیطی مورد توجه قرار هاي زیستعنوان عاملی مؤثر در رفع بحرانامروزه دیدگاه جهانی نسبت به اخالق تغییر کرده و به

هاي بایست از جامعیت برخوردار باشند، بلکه در اجرا نیازمند حمایتتنها میمحیطی نههاي زیستگرفته است، زیرا سیاست

جا که رفتار انسان عامل اصلی از آن). Richardson, 2005محیطی است (هاي زیستبناي حفاظتزیراخالقی هستند که 

زیست در کانون توجه مجامع هاي اخیر نوع برخورد و رفتار انسان با محیطمحیطی است در سالگیري مخاطرات زیستشکل

زیست، اگر قرار است تالشی براي بهبود و اصالح وضعیت طالمللی قرار گرفته است. با توجه به ارتباط نزدیک روستا و محیبین

محیطی هاي زیستنفعان مناطق روستایی را براي حل بحرانمحیطی در یک کشور صورت گیرد، باید توانایی ذيزیست

 محیطی ازهاي زیستمنظور افزایش توانایی افراد براي حل بحران). بهBoratynska & Huseynov, 2016افزایش داد (

- ). با توجه به آنچه که گذشت، میKouevi et al, 2013شود (یادگیري تک حلقه یا دوحلقه با توجه به شرایط استفاده می

کنندگان براي حفاظت از همین دلیل ضرورت دارد که مداخلهکشاورزي داراي بعد اخالقی است. بهتوان اظهار داشت که 

هاي خود جایگاه مناسبی به اخالق هاي کشاورزي بر محیط زیست، در فعالیتمنابع تولید و اطمینان از مخرب نبودن فعالیت

عنوان جا که ارزشیابی پاسخگو بهبنابراین از آن). Abedi Sarvestani & Shahvali, 2009زیست محیطی اختصاص دهند (
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نفعان براي حل مشکالت یی ذيبخش براي تسهیل گفتگو و یادگیري متقابل و در نتیجه بهبود توانایک رویکرد پژوهشی نوید

با در نظر گرفتن نقش  ستیز طیبا مح یرفتار اخالق سازيادهیپ يبرا یچارچوبارائه پژوهش، این  شود، هدفشناخته می

گیرد که براساس تمرکزمان بر روي این اهداف از عقایدي نشأت میاست. بوده  دانیم يروستا طیپاسخگو در شرا یابیارزش

بوده و نسبت به شرایط تعیین  شرایط وابسته بهباید  کننده آن،تسهیلو دستاوردهاي  میزان یادگیري ها ارزیابیآن

 سازي دارند،نیاز به مفهوم یابیشارز دستاوردهاي که عقیده این بنابراین براساس .)Samuels & Ryan, 2011شوند(

مورد بررسی قرار  ،یابیشو سپس نیازهاي ارز یداندر روستاي م زیست محیطییابی مفهومی مدیریت منابع شارز هايویژگی

هاي بعدي در بخش هاي پژوهش. قبل از ارائه یافتهشده استیابی مرتبط با شرایط ارائه شیک طرح ارز گرفته و در نهایت

محیطی منطقه مورد نفعان زیستدر رابطه با ذياي یادگیري، مخصوصاً یادگیري دو حلقه باید که چرا داده خواهد شدتوضیح 

نفعان حائز تمام ذي افزایش عملی مداخالت که چرا براي رسیدن به رفتار اخالقی با محیط زیستاین وتوجه قرار گیرد 

   اهمیت است.

  اهمیت یادگیري دو حلقه اي 

و تغییر  یادگیريعنوان فرآیند قرارگیري در معرض شرایط ه(پیشینه تحقیق)، یادگیري ب براساس وسعت ادبیات موجود

 با ايترکیب مجدد حقایق جدید، موجود و زمینهحقایق که شامل  : انتخاب و ترکیبیعنی شود،تعریف می رفتار انتخابی

 ,Blackmore et al( پیشین خود استهاي شخص درباره دانش شناسی، مهارت و یا نگرشها یا دانشها، تئوريروش

ها در چالش یادگیري براي رسیدن به انسان ،انند حضور در مدرسه یا زندگی روزانهماجتماعی و تعاملی  در شرایط ).2010

 ,Taylorها مرتبط سازد. (ها را با هم یا انسان را با اشیاء یا پدیدهتواند انسانیادگیري می تعامالتیک هدف قرار دارند. 

اهداف از  و دستیابی به شناخت بهکنند که میکارهایی تمرکز بر روي راه توسط فرد وقتی اطالعات انتخاب شده .)2003

حلقه  ، فرآیند یادگیري تکمانندبدون تغییر باقی می عقاید اصلیتصورات و  شود در حالی که، ختم میپیش تعیین شده

به سمت تغییراتی در  را فرد ،شده گزینشوقتی اطالعات اما  شود. میو سطحی موجب تغییرات ظاهري  که افتداتفاق می

موجب تغییر اساسی یا عمیق  که رخ خواهد داداي فرآیند یادگیري دو حلقه ،کند ها و اهداف اصلی هدایتتصورات، فرضیه

. با این حال در هستندثر، مناسب ؤاي براي مداخالت ماي و دو حلقه). یادگیري تک حلقهKouevi et al, 2013( شودمی

 Jiggins etشود ( ثر، عمیق و پایدار میؤزیرا منجر به تغییرات ماست تر اسباي اغلب منیادگیري دو حلقه ،شرایط پیچیده

al, 2007.( که یادگیري براي این محیطی روستاي میدان از یادگیري دوحلقه استفاده شده است.زیستشرایط رو، در از این

  شوند. در ادامه توضیح داده می کهنیاز است  موردی شرایط ،اي رخ دهددو حلقه
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  شرایط یادگیري دوحلقه:

   مکملو  هاي  اقدام متجانستئوريالف) 

هاي ود. فرضیهبمختلف نفعان هاي اقدام ذيفرضیه بررسی ،بررسی شدند روستاي میداناولین شرایط یادگیري که در 

نترل حقایق و رویدادها ک بینی و یانفعان براي توضیح، درك، پیشها، الگوها یا تصوراتی اشاره دارد که خود ذياقدام به طرح

ه ضاد نداشتال استفاده تح در اقدامهاي ها) با فرضیه. اگر فرضیه اقدام که توصیه شده (توسط بیرونیشوندمتوسل میها به آن

اتی ه اطالعکفرضیه تضامنی کوچک است  چهاراست. فرض بر این است که هر فرضیه اقدام شامل  موافقآن فرضیه  ،باشد

دهد یائه مدرباره چه چیزي ، چرا ، چگونه ، چه زمانی و چه مکانی یا تحت چه شرایطی در حالت تئوري و عملی ار

)Blackmore et al, 2010( .رصتی براي هاي اقدام توصیه شده و آنچه در حال استفاده است فکشف اختالف بین فرضیه

 و ادگیري رخ دادهد که آیا یندههاي اقدام فردي نشان میعملکرد است. تغییرات شناخته شده در فرضیهیادگیري و بهبود 

براي  شرطینوان عهموافق ب اقدامهاي توسعه فرضیه .)Leeuwis, 2004( چه نوعی از آن انجام گرفته است اگر چنین است،

عاریف مشکل، اختالف در ت یاتشابه  ،بر این). عالوهCrawford & Bryce, 2003( شودگرفته میمداخالت موثر در نظر 

عامالت یادگیري ت. براي شوندمینفع بررسی هاي بالقوه براي مشکالت بین دو گروه ذيبرداشت از دالیل مشکل و راه حل

هاي اگر فرضیه). Stacey, 2003( استهاي اقدام افراد، ضروري ها از فرضیهگرفتن این جنبه در نظر، مشترك عوامل درگیر

گیر تسهیل خواهد شد نفعان درکننده یکدیگر باشند، تعامالت یادگیري در میان ذياقدام به اشتراك گذاشته شوند یا تکمیل

ل پیدا ري یا تعامو همکا سازد که به تبادل افکار خود بپردازند و تمایل به همدرديها فراهم میزیرا این امکان را براي آن

  ).Pratt et al, 2009( کننده در طول فرآیند یادگیري به وجود بیایندهاي اقدام تکمیلممکن است، فرضیه با این حال .کنند

  ب) تعامل

ها و رویدادها و ها و سایر موجودات و بین انسانانسان بین ها،تر ذکر شد، تعامالت در میان انسانهمانطور که پیش

که بسیاري از مؤلفان چنانها شود. با این حال همقدام یا یادگیري انسانها ممکن است موجب تغییراتی در فرضیه اپدیده

دلی و تمایل براي همدردي و مشارکت یا تعامل و انتخاب و اند، یادگیري از تعامالت، فرآیندي فعال است که با یکگفته

و همکاران   Prattو) 2001( Widdershoven به عقیده). Wals, 2010شود (هاي اقدام مطلوب حاصل میاستفاده از فرضیه

بنابراین براي تسهیل یادگیري تعاملی، برد. می کنندگان را به فرآیند باالتوجه تعامل ،براي تعامل دلیرانی یا یکگ، ن)2009(

درگیر) به  (افرادروستائیان هاي ها) توصیه شده است که مداخالتشان را حول مشکالت و نگرانیکنندگان (بیرونیبه تسهیل

ها در نهایت در فرایند مسائل مبهم و گنگ باشد، این فرضیه ،هاي اقدام مشتركحتی اگر پیامد فرضیه. اشتراك بگذارند

شود که تعامل کنندگان احساس کنند در شوند. هر تعامل زمانی موجب یادگیري میتر مینفعان روشنتعاملی میان ذي
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- ال سطح یادگیري بستگی به کیفیت تعامل و بازخورد یا تقابل اطالعات توسط تعاملفرآیند تعامل حضور دارند. با این ح

کنندگان بازخوردي را گرفته افتد که تعاملزمانی اتفاق می حلقه). بنابراین یادگیري تک Leeuwis, 2004( کنندگان دارد

 را هایشانها و دالیل اساسی فعالیت، ارزشکه اهدافدر حالی ،کارهاي عملی تحریک کندها را براي تغییر راهباشند که آن

اصلی  هايو باور کشد تا حس کند به تغییر دالیلکنند. بازخورد یادگیري تک حلقه فراگیر را به چالش نمیکماکان حفظ می

که  افت کننددریکنندگان بازخوردي را افتد که تعاملزمانی اتفاق می ايتر از تغییر اعمال نیاز دارد. یادگیري دو حلقهبیش

را  ارتباطیهاي روحی و و دالیل اقداماتشان تحریک کند. با چنین بازخوردي، فراگیر تنش ها، باورآنان را براي تغییر اهداف

). یادگیري Van Mierlo et al, 2009( تجربه نخواهند شدها این تنش ،هاتنها با تغییر راهبرد، در حالی که کندتجربه می

چنین یادگیري به اما  است.مناسب  زیست محیطی روستاي میدانبراي شرایط  خود هاي روحیبا تنشاي همراه دوحلقه

  ).Leeuwis, 2004(کند پر رنگی ایفا می نقشنفعان ذي تعامالت در راحتی قابل دسترسی نیست، چرا که بازي قدرت

  ج) بازي قدرت

تواند و آبما و ویدرشوان، ابهام یا ناسازگاري زمانی می یابی پاسخگو، مانند نیریساشبراساس نظر برخی از محققان ارز

 Baur(دنفعان، وجود داشته باشد یا این اختالف در شرایط تعامل کاهش یابقدرت اندکی در میان ذي فکاهش یابد که اختال

et al, 2010 که یک عامل یا گروهی از عوامل  شودمیاستفاده  هاییتوانایی، از مفهوم قدرت براي اشاره به پژوهش). در این

منابع در خصوص شرایط زندگی و محیط زیست خود، توانا سازد. تر بیش و اعمال نظر نفعان را براي کنترل یا دسترسییا ذي

د نتوانمیگی هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، روانشناسی، سیاسی و حمایتی باشند که همتوانند مرتبط با قابلیتقدرت می

دلی و تمایل به تعامل، ست که با یکا ). یادگیري فرآیند فعالیLuttrell & Quiroz, 2009( یر یادگیري تأثیر بگذارنددر مس

هاي مختلفی درباره دیدگاه ،کنندگانو ممکن است زمانی محدود شود که تعامل شدهگرفتن بازخورد و استفاده از آن تسهیل 

هاي تغییرات براي عوامل ). این مقوله زمانی درست است که پیامدAbma & Widdershoven, 2010( قدرت داشته باشند

یا با شرکت در چنین  ايد. اگر افراد صاحب قدرت با یادگیري دو حلقهنبسیار قدرتمند وابسته به تعامالت مطلوب نباش

). بنابراین Luttrell & Quiroz, 2009( اندازندگیري چنین تعامالتی سنگ میتعامالتی موافق نباشند، بر سر راه شکل

که شخص در رابطه با تسهیل یادگیري تعاملی، احساس مسئولیت کند. براي این هدف،  شوداختالف قدرت زمانی باید بحث 

دلی و تمایل به تعامل فضایی براي یک ،) باید براساس مشکالت مشترك، از طریق مداخالت موثرکننده بیرونیمداخلهفرد(

  ).Loeber et al, 2007ایجاد نماید (

  )Responsive Evaluation( یابی پاسخگوشارز

  بر مبناي خوردي راکه باز نفعان)(با مشارکت تمام ذي یک روش مشارکتی از فرآیند ارزشیابی است ارزشیابی پاسخگو،  
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  ).Stake, 2006کند (نفعان مرتبط با آن، فراهم میهاي مداخله براي ذيارزش و معناي برنامه

  یابی پاسخگوشارز اصول

منظور پاسخ به نیاز ارزشیابی پاسخگو در حدود دهه هفتاد توسط استیک و برخی از همکاران ارزشیابی آموزشی او به

-که تنها دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده مداخلهنفعان به جاي اینارزشیابی با در نظر گرفتن اهداف کاربردي همه ذي

نفعان را تمام ذي هايو نیاز بررسی اهداف این نوع ارزشیابی،). Bawden, 2010(یافت کنندگان را آزمون کند، گسترش 

تنهایی منجر به نفعان، در نظر گرفتن این اهداف بهشود اما در شرایط با ابهام و اختالف زیاد قدرت میان ذيشامل می

به چه  :کهاز شرایط پرابهام وجود دارد، این ). تفسیرهاي متناقضیFrazer et al, 2010شود (نمی مداخله و تعامل پیشرفت

این ابهام  ؟توان کاري انجام دادچه وقت و در کجا می ؟چه کاري باید انجام داد ؟توان انجام دادکاري میچه ؟چیزي نیاز است

هاي همداخل نفعان، رخ دهد. این وضعیت در هنگامذيبین هاي متفاوت ارزشوجود  تواند، در شرایط پیچیده، نامشخص ومی

- ). ذيAbma & Noordegraaf, 2003ها وجود ندارد (که هیچ رضایتی در آن دآیگزینشی و غیرمشارکتی به وجود می

سازي پیاده براي یک راه. در واقع، دادمیزان ابهام و اختالف قدرت را کاهش  توانکه چگونه می توانند یاد بگیرندنفعان می

جستجو و حل  و نفعان در شرایط پرابهامدر نظر گرفتن تمام ذي ،مفید ارزشیابی انجام وهاي مؤثر بیرونی در منطقه طرح

شود مجدداً ها اجازه داده میها و طرحدر چنین حالتی به برنامه. براساس معیارهاي ارزشیابی است گروه هدفتمام مشکالت 

تر اي (که دسترسی به آنان سختروستاییان حاشیهبه ذینفعان و  در شرایطی مانند شرایط روستاي میدان، تا تنظیم شوند

 پیشرفت طبیعی و کلی پاسخگو،یابی شارز ،). براي رسیدن به این هدفKoster et al, 2009(برسانند منفعت است) نیز

پیشرفت کند. هدف این دستاورد ارتباطی (یعنی کنندگان و روستاییان) برنامه را پیشنهاد مینفعان (مداخلهارتباط میان ذي

ها در بیان نظرات نفعان است و این بررسی با اجازه به آننفعان)، بررسی تمام اطالعات مهم براي ذيدر ارتباط میان ذي

شود، شود. در این راه، هرکسی که حرف می زند و وارد تعامل میشان درباره مشکالت منطقه، انجام میشخصی و احساسات

اي) را نیز شامل تواند مشکالت حاشیه اي (مردم حاشیهیادگیري می نوع این .اد بگیردتواند درباره مشکالت دیگران یمی

درباره  را هاي دوستانهخواهد بحث). این راهکار میStake, 2006هاي عملی در این زمینه را ارتقا دهد (و فعالیت گردیده

هاي متفاوتی در قدرت نفعان مختلف جایگاهه ذيدهی کند. از آنجا کنفعان سازمانمشکالت بعضاً جدال آمیز در میان ذي

شرایطی را به وجود آورد که  تا ارزشیابی پاسخگو نیاز دارد دارند، تمایلی به کاهش قدرت و منفعتشان ندارند، از این رو،

ن دلیل همینفعان در محیطی صورت گیرد که آنان از نظر حفظ جایگاه و منفعتشان احساس امنیت کنند. بهتعامل میان ذي

کنند عنوان شرایط مرزبندي شده توصیف می) ارزشیابی پاسخگو را به2001( Abma & Stake ) و Stake  )1975است که 

)Kouevi et al, 2013نفعان براي انطباق با زمینه و شرایط، از طریق تصاویر، کارهاي ارتقاي تعامل میان ذيها و راه). روش
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هاي یادگیري ها، فیلم ها و ... بسته به اولویتهاي ضبط شده، عکسها، همایشنمایش نامهها، ها، شکلها، نقشهداستان

 مخاطبان ها در شرایط ابهام، به یادگیري و رفع مشکالتشود که تمام این رسانهد. تصور مینآیمخاطبان، به اجرا در می

از فرآیند ارزشیابی پاسخگو شامل حضور  ار). نتایج مورد انتظStufflebeam, 2001( کنندکمک  منطقه) یانئروستا(

ها با ، درك متقابل، یادگیري عمومی، سازگاري برنامهتطبیع سالم با نفعان فرعی به حاشیه رانده شده، ارتباطاجتماعی ذي

ر شود که دفرض می ايعنوان یادگیريهاي اقدام است. یادگیري عمومی بهنفعان و به اشتراك گذاشتن فرضیهمشکالت ذي

ها را یاد بگیرد. تواند به انواع اطالعات مهم دسترسی داشته باشد تا بتواند آننفع میو در آن هر ذي دادهشرایط طبیعی رخ 

یاد  تاها اجازه دهد تواند به آنکند که قرارگیري مردم در معرض تعامل و مبادله اطالعات میاین نوع از یادگیري فرض می

ترین جنبه رند. راضی کردن مردم براي این تعامل، می تواند خود یک مشکل اساسی باشد اما مهمو از مداخالت سود بب گرفته

کنندگان یان و کاهش اختالف قدرت میان آنان و مداخلهئمنجر به قدرتمند شدن روستا قادر استاست که  آناین دستاورد 

 .)Stake, 2006(شود 

  فرآیند ارزشیابی و وظایف ارزشیاب پاسخگو  

پژوهش/ کشف و شناسایی  :. این فرآیند شاملاستوظیفه و نقش مرتبط با ارزیاب  پنجشامل  ،فرآیند ارزشیابی پاسخگو

آموزش و راهنمایی  /نفعانایجاد شرایط براي تسهیل گفتگو میان ذي /هامشکالت/ مباحثه، تفسیر یا معنابخشی به یافته

شود. در این بین نفعان مختلف حاصل میاز طریق گفتگو با ذيکشف مشکالت  و). پژوهش Abma, 2005( استسقراطی 

شود که در انتهاي در چنین شرایطی پیشنهاد می. توانند سبب پیچیده شدن شرایط تعامل شوندنفعان با عقاید متضاد میذي

 Veland etلوگیري شود (گیري جپیشنهاد و نتیجه ارائه نفعان، ازمنظور جلوگیري از توقف و تحریک ذيمباحثه و گفتگو، به

al, 2009ها یا میان . مشکالتی که درون گروهدیا به شکل داستان وقایع نوشته شو دبر روي نوار ضبط شو دتوان). تعامل می

ها محقق باید بر روي که براي تفسیر آن شوندمی ايمنجر به انتخاب معیارهاي ارزشیابی ،اندنفعان توضیح داده شدهذي

از طریق بحث در طول تعامالت و مطرح کردن برداشت  تمرکز کند اما ارزشیاب پیش از تدوین گزارش نهایی معناي مشکالت

بندي کند. ارزشیاب باید از طریق مثلثها (روستاییان) نسبت به برداشت خود را مشاهده میخود از مشکالت، بازخورد درونی

در طول جلسات بحث، ارزشیاب  ).Baur et al, 2010نهایی بپردازد (نفعان) به تدوین گزارش (در نظر گرفتن عقاید تمام ذي

گیرد. کنندگان در توضیح تجارب مختلفشان شکل مینماید. این نقش از طریق کمک به شرکتکننده را ایفا مینقش تسهیل

و معانی و  کرده جستجو ها، اعتماد ایجاد شده و حقایقدر پایان فرآیند بحث، ارزشیاب ممکن است عقاید را براساس مباحثه

ارزشیابی پاسخگو گویند. با این همه، فرآیند را به ارمغان بیاورد. این نقش ارزشیاب را راهنماي سقراطی می يتفاسیر جدید

نفعان (که اندیشی براي مشکالت ذياي، یادگیري متقابل و چارهنفعان حاشیهتواند محقق را براي در نظر گرفتن ذيمی
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یند ارزشیابی پاسخگو باید به آتر نماید. گزارش فرهاي اقدام را متناسبو فرضیه نمودهتري دارند) یاري پایینمعموالً قدرت 

، فرآیند اصلی 1فرآیند ارزشیابی و شرایط را به خوانندگان بدهد. در شکل  شمارهاز   یاي تنظیم شود که جزئیات کاملگونه

  .)Abma, 2005( به تصویر کشیده شده است ،ارزشیابی پاسخگو

  

  

  فرآیند اصلی ارزشیابی پاسخگو :1شکل 

  

  هامواد و روش

نفعان هاي اقدام ذيهاي اقدام، تعامل و اختالف قدرت در فهم و تسهیل یادگیري، ابتدا فرضیهبا توجه به اهمیت فرضیه

نفعان مختلف تناسب وجود دارد، مورد بررسی هاي اقدام ذيکه تا چه حد بین فرضیه. سپس، اینبررسی شدکشاورزي منطقه 

واکاوي اختالف قدرت براي یادگیري وجود دارد،  ، تعامل ونفعانکه تا چه حد بین ذي پرسشاین، این  بر. عالوهگرفتقرار 

رکتی و ، مشاهده مشامرور پیشینه تحقیقنفعان و قدرت و تعاملشان، مطالعه براساس هاي اقدام ذي. براي اشاره به فرضیهشد

کشاورزان هدف از روستائیان و  (افراد بیرونی) انجام گرفت. مداخله کننده 20 روستائی و 160مصاحبه فردي و گروهی با 

گیري گلوله نمونهاستفاده از با و  نفر جمعیت، 1046خانوار و  312میدان از توابع بخش سیوان شهرستان ایالم، با  يروستا

انتخاب  کنندگان بیرونی،البته سوابق تعاملی با مداخل و زیست محیطی مشکالتخورد با بردر  شانتجارببرفی و براساس 

انجمن  ،بخشداري سیوان، کشاورزي سازمان جهاد: ها بودندسازمان ها) از اینهاي مورد مصاحبه (بیرونیشدند. مداخله کننده

سازي رفتار ها جهت پیادهگذاريها و سیاستمداخلهبه نوعی با ها همه این سازمان حفاظت از محیط زیست شهرستان ایالم.

هاي نیمه ساختارمند در حالت رسمی و بودند. مصاحبه مورد مطالعه، مرتبط منطقهدر  اخالقی و متناسب با زیست محیط
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بط ها بر روي نوار ضتر مصاحبه: بیششدهاي اقدام به این شکل عمل . در مشاهده مشارکتی فرضیهگرفت غیررسمی انجام

. مفاهیم برداشت شده توسط یادداشت و نکته برداري شدندآشنا بود، روستائیان ان محلی بشدند و توسط محقق که با ز

نفعان قرار داده شد در اختیار تعدادي از ذي نفعان،هاي اقدام تمام ذيتعیین فرضیه جهتمحقق از اطالعات جمع آوري شده 

ها اطمینان حاصل شود. اختالف موجود با شرایط واقعی مورد نظر آن روستائیانهاي محقق از شرایط تا از تناسب برداشت

هاي اقدام، استنباط شدند. براي مطالعه از طریق مقایسه الگوهاي معرفی شده تئوري نفعان مختلفاقدام ذي هايفرضیهبین 

و متقاعد کردن سایرین مد نظر قرار  ها در برقراري ارتباطسطح دانش، آگاهی و توانایی آن نفعانذياختالف قدرت بین 

  . )Ulrich & Reynolds, 2010( استدهی به قدرت و استفاده از آن شکل در زیرا اهمیت دانشگرفت. 

 وبحث نتایج

   روستاي میدانشرایط یادگیري در 

 ده اولیه،شردآوري گاطالعات  در اولین مرحله از اجراي ارزشیابی پاسخگو، ابتدا با مطالعه اسناد ارزشیابی پیشین و

- اخلهک سو و مداز ی روستائیاناقدام  هايفرضیهسپس سعی شد با بیان گردید. ین یشرایط کنونی منطقه مورد مطالعه تب

ه ي مقایساز سوي دیگر، شرایط براسازمان جهاد کشاورزي و انجمن حفاظت از محیط زیست شهرستان ایالم کنندگان 

-ن تئوريشدیدي بی اختالف کهعالوه بر این طور که ذکر خواهد شد، که در نهایت همانشودها فراهم هاي اقدام آنتئوري

   ید.هده گردمشا نیز کنندگان،و مداخله روستائیان، عدم وجود تعامل و نیز تفاوت قدرت میان وجود داشت هاي آنان

 ال استفاده وحهاي اقدام در که فرضیه گردیدمشخص  در منطقه ابتدایی در یک مطالعه ،ذکر شد ترپیشکه همچنان

راي فته است. بزایش یاشود با هم اختالف دارند و این اختالف در گذر زمان افکنندگان بیرونی توصیه میآنچه توسط مداخله

ت رفتن موافقر نظر گدمنطقه را بدون  و زیست محیطی ها قوانین کشاورزيکنندهمثال این مطالعه نشان داد که اغلب مداخله

ا هاخله کننده اند. مدبرنامه داشتهها آن هرچند که در برخی موارد براي گرفتن موافقت ،کنندوضع می روستائیاندگان نماین

 لبته نادیدهاو  یستزهاي بر محیط هاي چنین فعالیتاغلب ایجاد و رونق فعالیت هاي درآمدزا را بدون در نظر گرفتن پیامد

امه ریزي رآمدزاي برنهاي دحتی فعالیت هاآن . با این وجودکنندمیریزي برنامه زیست محیطی روستائیان هايگرفتن تمایل

 .ستا منطقهان ام ذینفعابهام و تفاوت در فرضیه هاي اقد وضعیت نشانگراین  اند.شده را هرگز  به طور کامل عملیاتی نکرده

  .شوندمی مقایسه همگی با همسپس شده و  فعان ارائههر طبقه از ذین اقدامهاي ابتدا فرضیه در ادامه،

  فرضیه هاي اقدام کشاورزان 

- براساس نظر مصاحبه .است هاي شرایط زندگیشانمرتبط با کاستی روستائیانشده توسط  بیانمشکالت 

و فقدان  هاي درآمدزاي جایگزینزندگی عمدتاً به علت کاهش کمیت و کیفیت محصول، فقدان فرصت هايشوندگان،کاستی



  60                    وستاي میدان از توابع استان ایالمر طیدر شرا گوبا در نظر گرفتن نقش ارزشیابی پاسخ ستیزطیبا محی رفتار اخالق سازيپیاده 

ها کاهش محصول عمدتاً به علت خشکسالی، قهر طبیعت، کاهش تر آنبیش از نظراقتصادي است. -هاي اجتماعیپیشرفت

. تغییرات اصلی که توسط کشاورزان به آنها اشاره شد، شامل ضعیف بوده استهاي اخیر باروري خاك و کمبود بارش سال

ها و آفات است. علت این رویه از کود شیمیایی، همچنین شیوع بیماريشدن خاك به خاطر کمبود بارش و استفاده بی

  .مشکالت در ادامه توضیح داده شده است

 کیفیتمحصول هم بی خود که براي رشد محصول مناسب نیست. از طرفی است بستر خاك کامالً سست و ضعیف شده

نوع کشت رندگی، تبه دلیل طوالنی شدن دوره خشکسالی و کمبود بااظهار داشتند: ها و نمایندگان کشاورزان است. انجمن

ط آب ست. شرایاکشت گندم و جو منحصر شده به پسند تنها منطقه به شدت کاهش یافته و کشت بسیاري از محصوالت بازار

د هاي خوبیتجذا قههاي گردشگري منطر قرار داده و بسیاري از جاذبهیثأو هوایی اخیر سیماي طبیعی منطقه را نیز تحت ت

ین مصاحبه د. همچنانهاي شغلی درآمدزا نیز در این شرایط رو به زوال نهادهاند. فرصترا براي گردشگران از دست داده

ع و وانم عنوان. را بههایی مانند جاده مناسب، پل، آب بهداشتی، درمانگاه، برق ، مدرسه  و ..شوندگان عدم وجود زیرساخت

رسی به دستیه معنی کاهش ی، یهافقدان چنین زیرساخت روستائیانکردند. براي  معرفی خود مشکالت شرایط زندگی

ش را یدگاهمیدان د ي. براي مثال یک مصاحبه شونده از روستاهمچنین افزایش ضایعات محصوالت استنیازهاي اصلی و 

 ب پیشرفت می(موج ندم و چراغ روستا هست، آب، برق، بیمارستان، بازار و مدرسه چشگونه بیان کرد: ... اساساً جادهاین

رد مطابقت دا یوان)(در بخش س هاي بیان شده توسط مصاحبه شوندگان از روستاي جعفر آبادد)... این دیدگاه با دیدگاهنشو

  آورد .....گفتند: ... طرح روشنایی و جاده ها براي مردم امید و شادي به ارمغان میکه می

- ها و نمایندگان کشاورزان میها اشاره شد، انجمنمردم با آن مواجه هستند و به آنبراساس تشخیص مشکالتی که 

قدرت، شناسایی و با  انها)، سیاست گذاران و دیگر صاحبها (بیرونیکنندهخواهند که دالیل این مشکالت توسط مداخله

- ت تخریب محیط زیست ناشی از سیاستاثرا خواهندمیها خصوصاً شوند. آن رفع ،هاي کارشناسیتخصیص بودجه و برنامه

هاي اخیر و از طرفی رشد تقاضا براي تولید غذا ناشی از افزایش هاي دهههاي گذشته که توسط خشکسالیهاي نادرست سال

منابع مختلف درآمدي  ، خواستارهاي جامعهها براساس نیازها و ویژگی. آنشودجمعیت، تشدید شده کنترل و یا متوقف 

 روستائیان پروراندند.اي نیز فکر پرورش ماهی را در سر میعدهرا پیشنهاد دادند و  مثال برخی از مردم دامداري براي بودند.

گذاران هستند تا روستاها و گران و سیاستاجتماعی در جوامعشان توسط مداخله -اقتصادي هايزیرساخت ایجادخواهان 

هاي زیر از یک کشاورز روستاي میدان است که برخی از راه حلفرزندانشان اجازه پیشرفت را داشته باشند. سخنان 

کند: .... ما مردمان کشاورز تنها به چیزهاي مرتبط با آب و خاك و محصولمان وابسته پیشنهادي کشاورزان را بیان می

از بخشش هستیم. با این حال آب کم شده، خاك هم سست و بی کیفیت است. طبیعت از ما خشمگین شده است. پدرانمان 
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طبیعت و پر برکت بودن محصولشان داستان ها به ما گفته اند ولی امروز ما کفران نعمت کردیم و براي امانتی که خدا 

خواهیم امکانات و تسهیالت در کنیم. پس از دولت میدان نبودیم. بنابراین ما احساس خطر میبرایمان فرستاده قدر

مصرف کنیم. اگر مأمور دولت در روستا باشد و تقسیم آب را به عدالت میان  سم کمتربتوانیم  تااختیارمان قرار دهد 

قدیمی خشک و بی استفاده هاي چاه، آن هم در حالی که حفر کنیم جدید شویم چاهروستائیان انجام دهد ما هم مجبور نمی

جان شده و کل اال خشک و بید، حیکشان.... طبیعت روستا که روزي مردم را از آن سر دنیا به روستاي ما میاندشده

  روستائیان را ناامید کرده است. ما از دولت می خواهیم که بیاید و براي نجات روستایمان کاري کند....

و  هاله کنندهرا به مداخ روستائیان هاي پیشنهاديحلراه ها وحرف این روستائیانها و نمایندگان انجمن اغلب

بیان  شوندگان،هاس، مصاحبها هرگز به مداخالت مؤثر منجر نشده است. بر این اسحلاین راهاند، اما سیاستگذاران ارائه کرده

. بیشتر ندادادهب ، آنها را فریدادن وعده و وعید و امید واهیگذاران همیشه با ها و سیاستداشتند که مداخله کننده

... این  گفتند:می آنها غلبادانستند و استگذاران برابر میها و سیکنندهگان (محققان) را با مداخلهمصاحبه کننده ،روستائیان

-یمقاتی خود) ر تحقیها براي انتخابات و محققان براي کاکاري است که همیشه انجام می دهید... وقتی زمانش برسد (دولتی

تمام شد)  ژوهشتانا پکنیم. وقتی به اهدافتان رسیدید ( انتخاب شدید یچیست و ما همکاري می مشکلتانپرسید آیید و می

م یحتی امیدوار یم ...اهخسته شد ،که همیشه مشکالتمان را به شما بگوییم و حل نشونددیگر بر نمی گردید. ما دیگر از این

  .... را نبینیمدوباره شما 

از  ،اییردم روستمگان (محققان) و مصاحبه کنندهکنندگان و حتی مداخلهدهد چقدر اعتماد بین نشان می واقعیتاین 

ري ها همکادهاخله کننشان تا حدودي با مدپذیريهاي کشاورز به دلیل آسیبویران شده است. با این حال، گروه بین رفته و

این  .دده ا انجامشان اقدامات اولیه رکنند، به این امید که کسی به آنها گوش دهد و براي بهتر شدن شرایط زندگیمی

و  ي) به دولتعتماداخرده فرهنگ دهقانی بر اساس نظریه راجرز است که بیانگر دشمنی (بی وضعیت نمود بارز یکی از عناصر

  در عین حال وابستگی به آن، است.

  ها فرضیه هاي اقدام مداخله کننده

منطقه با آن مشکالتی که قبالً  زیست محیطی و کشاورزيها در رابطه با شرایط کننده مشکالت فرض شده توسط مداخله

ها فرض شده بود و اقداماتی براي رفع آن انجام داده بودند، تفاوت چندانی ندارد. مهمترین مشکالت روستائیان توسط آن

است. یک مداخله کننده  روستاکشاورزان و پایین آمدن سطح زندگی مردم  منطقه مرتبط با کاهش کمی و کیفی محصوالت

کرد : ... کشاورزان از کاهش تنوع ر درباره مشکالت صحبت می(فرد بیرونی) از مرکز جهاد کشاورزي شهرستان به شرح زی

کشت منطقه و عدم کشت بسیاري از محصوالت بازار پسند، فقر خاك، آسیب پذیري مالی و عدم وجود فرصت هاي استخدام 
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براي حفاظت از  قوانین محکمعدم تدوین رنج می برند .... . مصاحبه شوندگان دالیل این مشکالت را فقدان مدیریت پایدار و 

خاطر منابع اندکی که براي توسعه و حمایت هگذاران و عوامل دولت را بها، سیاستعالوه بر این، آندانستند. می محیط زیست

کردند. دهیار روستاي میدان دالیل مشکالت بودند، سرزنش می گرفته نظر در محیطی منطقهزیست از کشاورزي و پتانسیل

- بارندگی است... یکی از مهم کمبود ،زیر بیان کرده است : ... دلیل اصلی مشکل کمبود آب در روستاروستائیان را به شرح 

هاي ها، از روشاکنون جهت رساندن آب به باغکشی بتنی است، چرا که هم هاي توسعه باغات در روستا، کانالترین نیاز

کشی بتنی درصد از این کانال 30تر از شود... تاکنون کمخود باعث هدر رفتن آب می مسألهشود، که این سنتی استفاده می

تمام به حال خود رها شده است... در روستا براي آبیاري باغات انجام شده و این پروژه اکنون توسط مسؤالن به شکل نا

تر از کاهش سطح بیشرویه و نسنجیده از منابع آب زیرزمینی اشاره کرد، که تبعات آن بسیار برداري بیبه بهرههمچنین، او 

کشی بتنی و مشکل را باید از ریشه حل کرد (قوانین مناسب براي مدیریت آب، کانال هاي آب زیر زمینی خواهد بود.آب سفره

  وجود داشته باشد ... . کارآمدبا این حال باید تمایل سیاسی و ابزار کار و در نهایت اظهار داشت: غیره ). 

، ختیارا ،ها ارائه دهد (پولتمایل دارند دولت، منابع و تسهیالت مرتبط را به آن کنندهاداخلهبنابراین براي حل مشکالت، م

اي زبع درآمدمنا ائیانروستکه براي تا عالوه براین گیردتسهیالت بیشتري نیز در اختیار آنها قرار  کنترل) وقدرت نفوذ و 

اقعی کلمه ناي وبه مع ،را که روز به روز در حال زوال استبتوانند صیانت از محیط زیست منطقه  ،جایگزین ایجاد کنند

راي باي آموزشی هدوره طور بتوانند استفاده درست و هدفمند از منابع آب موجود را از طریق برگزاريعملیاتی نمایند. همین

- وهمشکالت گر همه ندواننت کالن گذارانیان، نهادینه کنند. از طرفی، مصاحبه کنندگان نگران بودند، دولت و سیاستئروستا

ی، خود ست محیطهاي سالم زیهایی مانند رفتاردر خصوص فعالیت هاي کشاورز را حل کنند. بنابراین کشاورزان مجبورند

ي از اظر معجزهه منتکجاي اینهپیش قدم شوند و یا درباره ایجاد منابع درآمد جایگزین ابتکارات خود را داشته باشند و ب

 ولت دل خوشز سوي دکشی بتنی اتنها به اقدامات جزئی مانند تکمیل کانال ،گذاران باشندها و سیاستدهجانب مداخله کنن

  .شوند

  

  روستائیانکنندگان و ابهام در میان فرضیه هاي اقدام مداخله

بین  اشتراك نقاط دهنده برخی) نشانروستائیانگران و (مداخله منطقههاي اقدام متصور توسط ذینفعان مقایسه فرضیه

، تخریب روستائیانمنطقه مشکالت منطقه را شامل نامناسب بودن زندگی  درونیها است. ذینفعان حلو راه هاتعاریف مشکل

محیط زیست، کاهش کمیت وکیفیت محصوالت و عادات نادرست در استفاده از ذخایر آب که منجر به هدر رفت بخش اعضم 

 یان و درئیک راه چاره براي ارتقا زندگی روستا گوناگونی منابع درآمد را بیرونی، کنندهخلهدانند. ذینفعان مداشود، میآن می
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کنندگان هر کدام درك متفاوتی و مداخله روستائیانکردند. با این حال عین حال کاهش فشار بر محیط زیست، فرض می

هاي دالیل مشکالت را فقدان زیرساخت دممرکه محیطی و کشاورزي منطقه داشتند. در حالی مشکالت زیست عللدرباره 

هاي هاي دامداري در منطقه و رکود طرحاجتماعی، قرار گرفتن در باال دست سد ایالم که منجر به تعطیلی طرح-اقتصادي

ها کنندهکنند. مداخلهگذاران و دیگر صاحبان قدرت، تلقی میکنندگان، سیاستتفاوتی مداخلهزایی شده، احتماالً بیاشتغال

دیدند و ضمن انتقاد از سطح دانش، آگاهی و درك مردم بیشتر در خود روستائیان می را زیست محیطی دلیل مشکالت

عدم شناخت و احترام به قوانین مدیریت پایدار منابع محیطی مثل آب توسط کشاورزان، و عدم اعطاي تسهیالت، پول روستا، 

ها کنندهمداخلهدیدگاه  . بنابراینآوردندت زیست محیطی منطقه، به شمار میرا به عنوان عوامل مشکالو منابع از طرف دولت 

هایی براي تأمین نیازهاي اصلی و اقتصادیشان فرصت مردم .استهایشان متفاوت حلبندي راهدر اولویتروستائی هاي و گروه

خواهند پروژه برطرف شوند. همچنین می خواهند مشکالت ناشی از قرار گرفتن در باال دست سد ایالم،خواهند. آنها میمی

-سیاست خواهند دولت ومی مردم روستا ،تر از همهتکمیل گردد. مهم باالخرهکشی بتنی جهت رساندن آب به باغات، کانال

 ها مربوط به ایجاد منابعتفاوت نباشند. مهمترین دغدغه مداخله کنندهگذاران نسبت به مسائل و مشکالت و مطالبات آنان بی

ها خود مردم روستا مسبب واقعی مشکالت زیست ، زیرا به عقیده آنهاي کشاورز بوددرآمد متنوع جایگزین براي گروه

هاي مشکالت نیز حلفعان در رابطه با راهندیدگاه ذی فایده است.بردار و بیبر، هزینهها زمانمحیطی هستند و تغییر رفتار آن

که ها را حل کند. در حالیکسی که مسئول مشکالت است باید آن عقیده دارند:ها) یکنندگان (بیرونمتفاوت است. مداخله

- ، میدر نهایتکنند. گذاران را بخاطر مشکالت زیست محیطی و کشاورزي سرزنش میو سیاست هاکشاورزان، مداخله کننده

مربوط به دالیل  ،)مردمکنندگان و داخله(م منطقه هاي اقدام ذینفعاندر میان فرضیه و اختالف ابهام که توان نتیجه گرفت

  شود.هاي بالقوه براي حل این مشکالت میمشکالت کشاورزي منطقه و راه حل

  در میان ذینفعان  ايتعامالت یادگیري دو حلقه

مایلند با تعداد اندکی از نمایندگان  اهکنند. مداخله کنندهمیدان، خیلی کم مداخله می يکننده در روستاذینفعان مداخله

. قرار دارندجا که مشکل رخ می دهد،  آن بسیار دورتر از در جایی هاي کشاورز در روستاها برخورد داشته باشند و عمدتاًگروه

از  ارزیابیها و حتی معیار براي پیشنهاد طرحمنبع و  محدود با نمایندگان در دسترس روستاییان، تنها واین تعامالت انتخابی 

ها این گفته .شودمینتایج حاصل از آن به کل منطقه تعمیم داده  شده وکنندگان در نظر گرفته شرایط منطقه، توسط مداخله

تأیید ها آنکنندگان در شرایط منطقه، به زبان آمد، شاهدي براي این نوع تعامالت انتخابی است: که توسط چند تن از مداخله

تر در معرض رسد مردم این روستاها بیشروند، هرچند که به نظر میه روستاهاي بخش سیوان، میداشتند که به ندرت ب

- آباد). فرض میمحمود آباد یا جعفر میدان، (مثل روستاهاي طوالب، از خشکسالی قرار دارند مشکالت زیست محیطی ناشی
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افتد و این اتفاق می ندرتهدر نظر بگیرند،که برا  خود همتایانمنافع تمامی شد که نمایندگان کشاورزان و روستائیان 

. وقتی هم که هر چند کنندمییشان نظارت هاو صحت و سقم ادعا گانهاي نمایندندرت بر فعالیتهکنندگان نیز بمداخله

فتند، رکنندگان به دیدار مردم برخی از روستاها میشد، مداخلهبار طرح بازدید و سرکشی از طرف دولت اعالم میوقت یک

ها به روستاها کنندهافتد که آن مداخلهبندرت اتفاق میبر این، عالوهتر آن روستاهایی که در دسترس بودند. البته بیش

هاي کشاورز و باغدار تر گروههاي اجرا شده، بپرسند. بنابراین بیشیان را درباره طرح و فعالیتئهاي روستابرگردند و دیدگاه

هاي پر تعداد و به زعم اند و تمایلی نداشتند که در همایشگذاران از دست دادهکنندگان و سیاستهاعتمادشان را به مداخل

نشینند و به کنندگان میهاي مداخلهفایده براي حل مشکالتشان، شرکت کنند. آن تعدادي هم که پاي صحبتها بیآن

اند. تعامالت هنوز کافی نیستند تا و مشکالتشان را نیاموخته هادهند، هنوز بیان درست نگرانیها تن میتعامل و ارتباط با آن

این عمل ممکن  ، اظهار داشتند،)2013(و همکاران   Koueviطور کههمان ثر باشند.ؤها در عمل بتوانند ممداخله کننده

  .دلیل اختالف قدرت در فرآیند تعامل باشدهاست ب

  نفعان اختالفات قدرت در میان ذي

اند و با دیده الزم را رسمیهاي دارند زیرا آموزش متعددي درباره فرآیند مداخله سوابق علمی و تجربیگران مداخله

اند. در حقیقت، آموزش رسمی هاي کشاورز ارتباط داشتهگروه ویژهبه مردم وعامه اقتصاددانان،  گذاران،سیاست متخصصان،

دهد، باعث هاي مختلف قرار میها را در معرض فرهنگرویدادهایی که آننفعان مختلف و با ذي شانگران و تعاملمداخله

هاي روستایی به ندرت چنین گروه اما ارتباط برقرار کنند یدرست به هاي روستاییشود تا بتوانند در برخورد با گروهمی

شود درت در تعامل یاد میعنوان اختالف قاند. این همان چیزي است که از آن بهداشته لیهاي یادگیري و تعامفرصت

)Koster et al, 2009(محیط زیست،  هاي روستایی، کشاورزي،ها درباره گروهکننده. بنابراین دانش و اطالعاتی که مداخله

-هاي روستایی در رابطه با مداخلهکنندگان دارند، نسبت به آنچه که گروهکنندگان مالی و دیگر مداخلهگذاران، تأمینسیاست

-رابطه با مداخله چیز زیادي در مردمتر است. عموماً، تر و جامعدانند، بسیار بیشمی و ... دولت ،، سیاستگذارانکنندگان

کنندگان حاصل شده ناموفق پیشین با مداخله عمدتاً ها و تجاربدانند در اثر برخوردچه را هم که میدانند و آنکنندگان نمی

ها و کنندهرار دارند مشکالت زیست محیطی و کشاورزي را به مداخلهصا اییان،همین دلیل است که برخی روستاست. به

در دانش مداخله و تعامل و در  ها. این اختالفنگیرنددر نظر ، و سهم خودشان را در مشکالت دادهگذاران نسبت سیاست

توانند، در یان میئتا چه حد روستاکه پاسخگویی به این سؤال را کنندگان، نتیجه اختالف قدرت بین روستاییان و مداخله

با وجود چنین شرایطی براي یادگیري در سازد. دشوار میکنندگان ارتباط داشته باشند، اي با مداخلهیند یادگیري دو حلقهآفر
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ر رفتا تواند براي یادگیريکه ارزشیابی پاسخگو چگونه و تا چه حد می هستندبه دنبال پاسخ به این سوال  محققانمنطقه، 

  ثر و مفید باشد؟ؤم اثربخش، ارتقاي تعامل از طریق اخالقی و سالم زیست محیطی

  میدان  يهاي ارزشیابی پاسخگو در روستامحدودیت

عملی  دستاورد فایده براي حل مشکالت کشاورزي و زیست محیطی منطقه، طراحی و اجراي یکبی هايهبا ادامه مداخل

 محصوالت کمیت و کیفیتارتقا سطح زندگی و از طرفی  بهبودمحیط زیست،  پژوهشی براي متوقف کردن و کاهش تخریب

شود. یمعان، حاصل نفدر میان ذي ايوسیله تحریک تعامل یادگیري دو حلقهاین مهم به .رسدالزم به نظر میروستاییان، 

- لهیان مداخماختالف قدرت هاي اولیه در منطقه، حاکی از وجود تر ذکر شد، نتایج حاصل از بررسیطور که پیشهمان

نطقه، به ثر در مؤم تعامل منظور ارتقاي یادگیري وکنندگان و روستاییان بود. براي رهایی از این شرایط، ارزشیابی پاسخگو به

که ، زمانیاندداشته ن اذعانهاي وارد شده به فرایند ارزشیابی پاسخگو این است که برخی از منتقدایکی از انتقاد ه شد.کار برد

ی پاسخگو رزشیابا، فرایند استنفعان در شرایط پر ابهام و اختالف قدرت، ارزشیاب در پی کاهش دادن شکاف قدرت بین ذي

وري ارزشیابی (تئ خود )، در تئوري ارزشیابی انتقالیAbma, 2005 .(Mertens )2009گیرد (در معرض جانبداري قرار می

 ي ارزشیابیاه برارو خاطر نشان کرده که یک  نمودهیند ارزشیابی بیان آه فردگرگون شده)، آشکارا نگرانی خود را دربار

بهام میان رت و ادر رابطه با وجود اختالف قد .کارآمد، اذعان داشتن به سوگیري و مقابله با آن در شرایط پژوهش است

 ،. با این حاله شدگرفتدر نظر  نروستاي میدا کاري مناسب براي مطالعهعنوان راههب نفعان منطقه،هاي اقدام ذيفرضیه

طح تعامل سب) اخله، نوع مدالف)  مانع:هاي ارزشیابی پاسخگو، سه ها و محدودیتبا توجه به انتقاد ،طور که ذکر شدهمان

تا میدان، شرایط روس یند ارزشیابی درآسطح دشواري، براي انجام فرج) نفعان درونی و بیرونی و ذي يهاکنندهبین مداخله

  .وجود داشت

  و تجارب  هاهمداخله: نیاز به تحلیل تاریخی مداخل الف) نوع

اشد بثی شده ی و در اثر گذشت زمان در شرایط منطقه عادي و خنطئکنندگان چنان بگاهی ممکن است تعامل مداخله

ایط منطقه ر شرتی بثیر مثبأرهیافت ارزشیابی پاسخگو، ت ،در این حالت بدیهی است روزمره تبدیل شود. يکه به سازکار

ره تجارب ت درباآوري اطالعادر چنین شرایطی، براي انجام یک پروژه اثربخش نه تنها به جمع، نخواهد داشت. بنابراین

م و وانند ابهاگان بتکنندالزم خواهد بود تا مداخله نیز بلکه مطالعه اطالعات تاریخی منطقه ،قبلی نیاز است هايهمداخل

باره تجارب درالزم است  ،). بنابراینFrazer et al, 2010د (نداده و در عمل موجب پیشرفت شو اختالف قدرت را کاهش

-هخلتجارب مدا چنین بحثی ازتا به حال نفعان منطقه صورت گیرد. ، یک بحث و جستجوي تاریخی در میان ذيهاهمداخل

  نگرفته است. صورت  در بخش سیوان پیشین هاي
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  هاي در حال استفاده به تفسیر فرضیهتعامل یادگیري: نیاز ب) 

 ه بود. بهال استفادهاي اقدام در ححمایت شده و فرضیه هايدهنده اختالف زیاد بین فرضیهنشان ،شرایط منطقه میدان

-اهر. از جمله نبال شددکنندگان یان منطقه و مداخلهئتسهیل تعامل بین روستا، ايهمین دلیل با استفاده از یادگیري دوحلقه

- خلهوسط مداتاي است که شدههاي اقدام حمایتایجاد فرضیه ،کارهاي پیشنهاد شده براي تسهیل این نوع از یادگیري

بررسی و  ن براينفعایعنی شامل همه ذي .نفعان بدون واسطه در آن دخیل باشندکنندگان از پیش طراحی نشده و تمام ذي

ي اي دو حلقههیل یادگیرمیدان، براي تس يروستا در شرایط .باشدام طرفین، هاي اقدثباتی بین فرضیهبازتاب ناسازگاري و بی

 شکارآقدرت را  اختالف ویابی پاسخگو باید نه تنها ابهام شفرآیند ارز سازي رفتار اخالقی با زیست محیط،منظور نهادینهبه

طرفین  ینبعامالت ان را وارد بحث و تنفعهاي اقدام حمایت شده و در حال استفاده ذيبلکه ناسازگاري در فرضیه سازد،

  نماید.

  مند براي مواجه با پیچیدگی و تردیدسطح دشواري: نیاز به ارزشیابی قاعدهج) 

ق ئدر جایگاه قدرت و عال نفعان، اختالفمیدان نسبتاً دشوار است و با مدیریت چندگانه ذي يشرایط مداخله روستا

خاطر دالیل طبیعی هم به ،کشاورزي و زیست محیطی منطقه حقیقت، مشکالت در رقابتی شدیداً متفاوت قابل توصیف است.

 هايترکیبی از: گروه مورد مطالعه، نفعان منطقه. ذياندهوجود آمدنفعان مختلف بهاز سوي ذي دلیل شرایط تحمیلیو هم به

ن حفاظت از محیط زیست شهرستان (سازمان جهاد کشاورزي، بخشداري سیوان، انجمگران و باغدار، مداخله زارع روستائی

-کاهشالف)  مانند:هایی ها و ویژگیمنابع روستا با چالشاز طرفی هاي خود را دارد. نفعان ویژگیبودند. هر گروه از ذي ایالم)

(بدین معناست که افرادي  قابلیت محروم کردنب) یابند)، پذیري (یعنی منابع بعد از استفاده توسط برخی افراد کاهش می

رقابت (به رقابت میان ذینفعان ج) کنند)، که ابتدا به منابع دسترسی دارند از دسترسی دیگران به آن منابع جلوگیري می

 وضعیت). ,Bawden,2010 2010 ; Blackmore( رو به رو هستند ،)اشاره داردتر به منابع تر و سریعبراي دسترسی بیش

دولتی نیز  هايها و برنامهو باغدار شده است. حتی گاه طرح زارعهاي میان گروهگیري رقابت سبب شکل ،روستا محدود منابع

کنندگان وضعیت دشواري را به وجود آورده است. یان و مداخلهئبراي روستا ،این شرایط گردیده و هانفعذيمحل رقابت میان 

نظر به). Ulrich & Reynolds, 2010( شودمیها احساس تري درباره حل آند تردید بیشنتر شوهرچه مشکالت پیچیده

خورد. براي مواجه با چشم میمیدان هم به يروستا در نفعانو تعامل میان ذي هاهاین دشواري و تردید در مداخلرسد که می

و مند در مباحث ، درواقع تحلیل قاعدهتلقی گرددها ممکن است یک اقدام مؤثر ها و تردیداین شرایط، آگاهی از پیچیدگی

کند. ها کمک شایانی میبه کاهش تردید ها،ها و تبادل نظر درباره آندر نظر گرفتن این پیچیدگییعنی  تعامل میان طرفین

نفعان از با فراهم نمودن شرایط براي حضور تمام ذي ارزشیابی پاسخگو که رهیافت گفتتوان مند، میاز دیدگاه تحلیل قاعده



 67                      1397زمستان ، 4شماره  و منابع طبیعی خوزستان،علوم دانشگاه  رویکردهاي پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزي،فصلنامه علمی 

خواهد  يجابر را ايتأثیرات قابل مالحظهبحث درباره مشکالت، هنگام اختالف قدرت متفاوت، اي و با جمله روستائیان حاشیه

مند ها، تحلیل قاعدهها و تردیدبراي مقابله با پیچیدگی الزم است ،). بنابراینVan Mierlo & Arkesteijn, 2009گذاشت (

   شود.اضافه  ارزشیابی پاسخگوبه رهیافت 

 درخگو ارزشیابی پاس سازي رفتار اخالقی با محیط زیست با در نظر گرفتن نقشپیادهی براي طراحی چارچوب

  شرایط روستاي میدان

 دهد. اینیمشرایط روستاي میدان را نشان  در با زیست محیطسازگار  رفتار اخالقی و ، یک چارچوب2شکل شماره 

عی در ، سطالعهمبا شرایط  هاي مطرح شدهفرض گاريی براي سازیپیشنهادهاو  با الهام از چارچوب ارزشیابی پاسخگوشکل 

در منطقه  .را دارد نفعان منطقهمیان ذي سازي اخالق زیست محیطی درمنظور نهادینهاي بهعملیاتی کردن یادگیري دوحلقه

 نفعان،ذي يهاروهگري؛ معرفی گکارهاي تسهیلشناخت تأثیرات مداخله در روستا و راه :شامل ،یندآمورد مطالعه، این فر

 یجاد شفافیتتر، ابار بیشمنظور اعتبندي بهروش مثلثآوري اطالعات بهنفعان، جمعهاي ذيآوري اطالعات از تمام گروهجمع

آزادانه و  صحبت رصتنفعان حضور دارند (دادن فبحث جمعی که تمام ذيآوري شده بهو برابري، با قرار دادن اطالعات جمع

تصویر کشیده شده  ، مدل عملیاتی پژوهش به3در نهایت، با توجه با آنچه گذشت در شکل شماره .است همه)احترام آمیز به 

   است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شرایط روستاي میدان در با زیست محیطسازگار  رفتار اخالقی و چارچوب :2شکل شماره 
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  سازگارشده براي منطقه  ارزشیابی پاسخگوی براي ارزشیابی عملکرد یمعیارها

لف) ی نمود: ایر بررسزتوان در قالب ابعاد ارزشیابی پاسخگو براي شرایط منطقه میدان را می سازگار شده رهیافت نتایج

به قه را ري دو حلنفعان که ممکن است یادگیاي، ب) بهبود در تعامل یادگیري ذينفعان فرعی و حاشیهشمول اجتماعی ذي

-امل شاخصشده و ش مداخله. در این بخش، هر کدام از این موارد توضیح دادههاي و ج) بهبود در شیوهدنبال داشته باشد 

  استفاده شوند. ارزشیابی پاسخگویابی عملکرد رهیافت شتوانند براي ارزست که میاهاي مرتبطی 

  ايو حاشیه فرعی نفعانذيشمول اجتماعی 

 اشتن،، خانه دتحصیل مانند اي از مفاهیممفهوم شمول اجتماعی افراد محروم مانده یا در حاشیه ممکن است محدوده

). از Veland et al, 2009( را در بر گیردها و اجرا) غذا تا حضورشان در فرآیندهاي اجتماعی (طراحی برنامه و درآمد،

- کماي قدرت حروم و دارم، ايهاي مداخلهنفعان قدرتمند برنامهنفعان فرعی، در مقایسه با ذي، ذيارزشیابی پاسخگودیدگاه 

تماعی مردم نفعان فرعی در منطقه مورد مطالعه را مشارکت اج). بنابراین، شمول ذيBaur et al, 2010هستند ( تري

م. یدر نظر گرفت هاي مداخله،ها در برنامهنتیجه عدم مطرح شدن مشکالت آن محروم شده در بحث با عوامل قدرتمند و در

- عان حاشیهنفذي چه مقدار :شود کهشامل این می ؟بوده است رنفعان فرعی چقدمول اجتماعی ذيارزشیابی این معیار که ش

 ؟در استچق ،است ها فرصت صحبت کردن آزاد داده شدهکه به آنمیزانی ؟نفعان قدرتمند شرکت دارنداي در تعامل با ذي

 تعداد ؟ودشاي بعدي دخالت داده میاخلههاي مدو در برنامه شدهها چقدر جدي گرفته مشکالت بیان شده توسط آن

تعداد  ؟ان بودههاي گروهی) به چه میزنفعان با سطوح قدرت متفاوت (بحثهاي صورت گرفته در میان ذيتعامالت و بحث

نفعان يذرح شده طور مشکالت جدید مطنفعان بحث شده و نادیده گرفته شده و همینمشکالتی که پیش از این در میان ذي

هاي حثبا، بررسی هو باغدار در مصاحبه زارعهاي توانند در تشخیص این معیار کمک کنند. مشارکت گروهبررسی، میبراي 

(با سطوح  یر یکسانغهاي ها و تعامالت گروههاي اقدام و بحثهاي همساالن، ارزشیابی مشکالت و فرضیهمطرح شده در گروه

- شیهفعان حاناي روستایی کمک کند. شمول اجتماعی ذيشمول افراد حاشیهقدرت متفاوت) ممکن است در ارزشیابی سطح 

  .)Kouevi et al. 2011(نفعان باشد تواند معیاري براي یادگیري توسط همه ذياي، خود می

  نفعانبهبود در تعامالت یادگیري ذي

-می یند بحثآفر وقتی از اصطالح. شودگرفته میعنوان یک خروجی در نظر عنوان یک فرآیند و هم بهیادگیري هم به

 و اهین پدیدهدر ح و در میان همتایان، شرکا، پایان است و در طول تمام تعامالت ارزشیابی پاسخگو، یعنی یادگیري بیشود

 ).Leeuwis, 2004کند (). این تعامل واکنشی، ما را به سمت گرفتن بازخورد هدایت میWals, 2010دهد (رویدادها رخ می

  و  یا تجربی، جتماعیا يسازي یادگیرتواند ما را به سمت افزایش آگاهی، تحریک عالقه، فعالي خروجی، یادگیري میدر معنا
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وان شناخت عنهب رفتار در منطقه ). ارزشیابی یادگیريRingsing & Leeuwis, 2008هاي سازگاري، سوق دهد (یا شیوه

نوعی  د،دهري که رخ دهد. هر تغییکننده روي مینفعان تعاملدام ذيهاي اقکه در فرضیه شودگرفته میتغییراتی در نظر 

ج) ه و یري دو حلقیادگب) یادگیري تک حلقه، الف) سه نوع یادگیري روي دهد:  رودمییادگیري است. با این حال، انتظار 

انتظار  ت،اساال بدر  ژوهشپترین نوع براي شرایط توضیح داده شده یادگیري اجتماعی، هرچند که یادگیري دو حلقه مناسب

یرا امکان ز ه هستیمدنبال یادگیري دو حلق هرچند که ما به ،یادگیري تک حلقه (یادگیري در سطح راهکار) رخ دهد رودمی

مورد یز ناجتماعی  چنین یادگیريهم .هاي اجرا، فهم، ظرفیت و ...)نفعان وجود دارد (در دورهدر یادگیري ذي محدودیت

تدالل بر اس زیرا در بحث درخصوص مسائل و مشکالت کالن روستا مانند مسائل زیست محیطی، تعامل مبتنیانتظار است 

ن شود. ایشنهاد می). براي ارزشیابی این سه نوع یادگیري، رهیافت قبل و بعد پیPratt, 2009دهد (نفعان رخ میبین ذي

گر با پژوهش). Smith, 2010( ها استمداخلهن قبل و بعد از نفعاهاي اقدام ذيبرداري فرضیهرهیافت شامل بررسی و نکته

. از بردپی می ن یادگیريها، به نوع و میزامداخلهنفعان قبل و بعد از هاي اقدام ذيمقایسه تغییرات مشاهده شده در فرضیه

  رو در پژوهش حاضر براي ارزشیابی یادگیري در منطقه از رهیافت قبل و بعد استفاده شد. این

  هاي مداخله تغییرات در شیوه

هاي ريران یادگیگمداخله وهاي روستایی توانند آغاز شوند، البته اگر گروهها میاگر یادگیري رخ دهد، تغییرات در فعالیت

وانند تعمال، میابراي  منفعان بسته به شرایط الزهاي اقدام خود لحاظ کنند. این تغییرات در یادگیري ذيجدید را در فرضیه

. گیردیمري را دربر تردهدامنه زمانی متفاوتی داشته باشند و درنتیجه زمان مورد نیاز براي ارزشیابی نتایج آن نیز طیف گست

 یط فرهنگی،ر شراآن هم بخاط ،تري را طلب کندتغییر در رویه مدیریت منابع آب و خاك، ممکن است زمان بیش ،براي مثال

  ). Crawford & Bryce, 2003براي اعمال این نوع تغییرات (بیولوژیکی و اقتصادي الزم 

  

  مدل عملیاتی پژوهش در شرایط روستاي میدان :3شکل شماره 
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  گیريبحث و نتیجه

- هجارب مداخلتخصوص روستاي میدان، از کلی شرایط زیست محیطی در منطقه و بهطورو به مدیریت شرایط کشاورزي

نفعان میان ذياي حلقهي دو دلیل نبود تعامل یادگیربرد. این فقدان اثرگذاري عمدتاً بهرنج میاثر پیشین ناکارآمد و کم هاي

لیل دهمین ، بهد داشتنفعان وجوکننده بوده است. درجه باالیی از ابهام و اختالفات قدرت در شرایط منطقه میان ذيمداخله

ساند و در رداقل میحنفعان را به م و اختالف قدرت در میان ذيکه ابها هاي اقدامیفرضیه اعمال شد تا ارزشیابی پاسخگو

که  ورطآنین حال . با ابه وجود آید آورد، در شرایط منطقه پژوهشنتیجه تمایل به یادگیري دو حلقه و پیشرفت را به بار می

گان، کنندلهمیان مداخهایی داشت که مکرراً در شرایط روستاي میدان کاستی ارزشیابی پاسخگوگفته شد رهیافت کلی 

- ه ارمغان میبرا ید هاي اقدام حمایت شده و در حال استفاده و درجه باالیی از پیچیدگی و ترداختالف همیشگی بین فرضیه

 سازيهادیپ يبرا یارچوببازبینی شد. در نتیجه چ ،براي سازگاري با شرایط مطالعه ارزشیابی پاسخگورهیافت  ،. بنابراینآورد

 معیارها و برخی وطراحی  ،دانیم يروستا طیپاسخگو در شرا یابیبا در نظر گرفتن نقش ارزش ستیز طیبا مح یرفتار اخالق

لزاماتی اکنندگان هطور سایر مداخلمردم و همینمحقق، براي  این چارچوب. ندها براي ارزشیابی عملکرد پیشنهاد شدشاخص

اي انجام تري بربیش بودجهزمان و و پیشین خود،  هاي عاديفعالیته بنسبت  ر استمجبو پژوهشگر . مثالًآوردرا به بار می

تا  دام نیاز دارهاي اقدیهسازي و تحلیل فرضی براي آشکاریهابه مهارت او. این یعنی دانجام ده و تغییر رفتار ارزشیابیکار 

ر سای. دل کنو تسهی را بررسی ايحلقهمند و تاریخی را انجام داده و با اختالف قدرت مقابله و یادگیري دو تحلیل قاعده

ز اوستائیان، وصاً رپژوهشگر اختالف قدرت خود را با یکدیگر و خصبراي تعامل اثربخش، به کمک  هستند مجبور نیز ذینفعان

 ریافتند کهسخگو دها، کاهش دهند. پژوهشگران پس از اجراي عملی فرایند ارزشیابی پاطریق افزایش کمیت و کیفیت تعامل

  د:شونهاد مییر پیشزتوان با تمهیداتی فرآیند مذکور را بهینه ساخت، در این راستا بر اساس تجربه پژوهشگران موارد می

 ر دآفرینی شجهت نق عنوان تسهیلگرآموزش تعدادي از روستائیان با سواد و با تمایل به مشارکت در توسعه روستایی به

 فرآیند ارزشیابی پاسخگو

 بیل طی از قاي مختلف جهت حساس نمودن تمامی روستائیان در خصوص مالحظات اخالق زیست محیهاستفاده از رسانه

 تهیه فیلم درباره وضعیت محیط زیست منطقه

 حیطی بینسازي اخالق زیست مهاي مستمر با حضور کارشناسان اخالق زیست محیطی جهت نهادینهبرگزاري همایش 

 گرانروستائیان و مداخله

 دهی فرآیند ارزشیابی پاسخگوهاي الزم جهت سازمانمسلط به مهارت آموزش ارزشیابان 

 شکل ازخگو، متاي جهت رصد کردن و پیگیري اجرایی شدن توافقات حاصله در خالل اجراي ارزشیابی پاستشکیل کمیته 
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 نفعان داخلی و خارجیتمامی ذي

 افق ام مورد توهاي اقدمهوص حفظ منافع آنان در برنااي) در خصویژه روستائیان حاشیهنفعان (بهدهی به تمام ذياطمینان

 د.شبخشی به آنان در این مورد که جایگاه و منافعشان حفظ خواهد ناشی از ارزشیابی پاسخگو و امنیت

 یا  اي تحت عنوان پیشنهادي کمیته ارزشیابی پاسخگوتشکیل کمیتهResponsive Evaluation Committee 

(R.E.C) ت و توافقا صورت مستمر و در زمان مناسب تشکیلکنندگان و کشاورزان که بهمداخله ، متشکل از تمامی

 حاصله را پیگیري نماید.
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Abstract 

Environmental crises and challenges such as population growth and rising food prices that have been 

growing over the last few decades and now are on the verge of deadlock and a point of no return, have 

turned the issue of environmental protection into a very serious issue in the contemporary world; thus, 

environmentalists have focused on the fundamental determinants of human interaction with nature, 

including ethics. Since human behavior is the main cause of environmental hazards, the attitude and 

behavior of humans towards the environment has been at the forefront of international attention in 

recent years. Given the close relationship between the village and environment, the ability of rural 

stakeholders to resolve environmental crises should be increased in any attempt to improve the 

environmental situation in a country. Therefore, since responsive evaluation is recognized as a 

promising research approach to facilitate dialogue and mutual learning and thereby improve 

stakeholders' ability to solve problems, the aim of this study is to provide a framework for implementing 

ethical behavior towards environment, considering the role of responsive evaluation in the conditions of 

Meydan village. But given the conditions of Meydan village, the responsive evaluation approach and 

thereby the framework of the present study were adapted to the social and cultural conditions of 

Meydan village. Finally, the operational model of the research was developed and implemented 

considering three pillars: A) social inclusion of subsidiary and marginal stakeholders, B) improvement 

in the learning interaction of stakeholders, and C) improvement in intervention methods.  

Keywords: environment, responsive evaluation, framework for ethical behavior towards environment and 

Meydan village. 


