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Abstract 
In recent years, social and human aspects of development are more taken into 

considerations in Iran as a result of the people-oriented and community-based discourse in 

the country, confronting the mainstream economic and top-down approaches. In this 

discourse, the stress is put on strengthening social capital to empower the civic associations 

to become the main agent of development. In this qualitative research, five cases in 

community-based interventions in Iran are studied by deep interviews with their main 

practitioners. After coding the interviews and other related reports using Thematic 

Analysis, the 'intervention dimensions' emerge and the cases are compared in each 

dimension. Then, the similar issues in community-based development in Iran are identified 

and compared to the usual approaches in development programs in the country. Finally, it is 

shown that despite the similarities, each case has adopted its own specific issues and theory 

of change that has not been mentioned explicitly in the existing literature. 
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 ةتوسعمداخالت  تغییر در و نظریاتابعاد بندی  و طبقهشناخت 

 در ایراناجتماعی  ةسرمایارتقای مبتنی بر  محور اجتماع

 3علی ملکی ،2علوی حسین اخوان سید ،1نفیسی علیرضا

 مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران ةدانشکد، یدکتر .1

 ریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایرانمدی ةدانشکداستادیار،  .2
 گذاری، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران سیاست ةپژوهشکداستادیار،  .3

 (86/63/8931 تاریخ پذیرش: ـ 62/62/8931 )تاریخ دریافت:

 چکیده
ذیل  های اجتماعی و انسانی توسعه جنبهوجه به ، تدر ایران اقتصادیو  عمرانی ةتوسعرایج های  در مقابل جریانهای اخیر،  در سال
اجتماعی با هدف توانمندسازی  ةسرمایدر این گفتمان، توجه به تقویت محور قوت گرفته است.  مردمی یا اجتماع ةتوسععمومی گفتمان 

 ةتوسعموردی از مداخالت  ةوننم، پنج کیفی ةمطالعدر این گیرد.  ها در محور توسعه مد نظر قرار می های مردمی و قرار گرفتن آن تشکل
های  ها و گزارش پس از کدگذاری متن مصاحبه .شدها بررسی  اندرکاران اصلی آن عمیق با دست ةمصاحباز طریق  محور در ایران اجتماع
د وش میشان داده ن شوند. سپس مقایسه می عدها در هر بُ نمونهابتدا ابعاد این مداخالت استخراج و با استفاده از روش تحلیل تم،  ،مرتبط

های توسعه در کشور دارد.  محور در ایران از چه جنسی است و چه تفاوتی با رویکردهای رایج در برنامه اجتماع ةتوسعمسائل مشترک که 
خاص خود هستند که  تغییر ةنظریها، دارای مسئله و  با وجود شباهت ،هر یک از پنج نمونهکه  شود میدر نهایت به این مهم پرداخته 

 .به این تنوع در نظریات تغییر اشاره نشده استمحور  اجتماع ةتوسع پیشینةپیش از این در 
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 مقدمه

اغلب  وها و رویکردهای متنوعی خود را نشان داده است  گذشته به شکل ةسدتوسعه در ایران طی 

 ةدورها صورت پذیرفته است. در هر  نامیده شده از سوی دولت« توسعه»اقدامات در جهت آنچه 

یافته  توسعه ةجامعآل ذهنی خود از  منصب بر اساس تصویر ایده ، افراد مسئول و صاحبزمانی

ی . پس از انقالب سفید و اجرای اصالحات ارضاند گرفتهبه کار  زمینهاین امکانات عمومی را در 

سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی  و و تشکیل سپاه دانششمسی  3110 ةدههای پایانی  سالدر 

 کردروستایی ایران سرایت  ةجامعبیش از پیش به باال به پایین  ةتوسعموج  ،در کشور

(Katouzian 1974) . روستایی افزایش  ةجامعدولت مرکزی از این زمان نفوذ و قدرت خود را در

عمرانی دوم( مورد توجه خاص  ةبرنامهای عمرانی )از  روستاها در برنامه ةتوسعاز آن پس داد و 

پس از جنگ خصوص  به ،بعد از انقالب اسالمی ،نگاه سازندگی و عمرانیقرار گرفت. این 

توسعه پیش و پس از انقالب بسیاری از این اقدامات ادامه یافت. با سرعت بیشتری نیز  ،تحمیلی

ساخت  نظیر ـ ها و امکانات زندگی هت دستاوردهای عینی مانند تقویت زیرساختدر جاسالمی 

های  یا زیرساخت ـ حسینیه و مسجد و گازرسانی، احداث حمام ،رسانی رسانی، آب ها، برق جاده

 ،همچنین صورت گرفته است. ـ احیای قنوات ،بند، پوشش انهار احداث آب نظیر ـ کشاورزی

و دسترسی بیشتر به امکانات پزشکی  ،د آموزش ابتدایی، افزایش بهداشترش ةزمینهایی در  فعالیت

 در مناطق روستایی انجام شده است.بضاعت  تحت پوشش قرار دادن افراد فقیر و بیو 

جانبی  آثار . اما،صورت گرفتمنطقه  ةتوسعدر جهت رشد و ابتدای امر ها در  این فعالیت همة

توسعه در ابعاد انسانی و اجتماعی  ةمسئلپیچیدگی قابل توجه  ةدهند به دنبال داشت که نشان فراوان

در اداره و سازماندهی که پیش از این  ،داران اربابان و زمیننقش . (3131)ازکیا و غفاری  است

کننده و  بسیار تعیین( حاکمیتخصوص  بهایجاد امنیت و ارتباط با خارج از روستا ) و اجتماعات

( و Majd 1987خوبی ایفا نشد ) های محلی به ولت یا عوامل حکومتگاه توسط د هیچ اساسی بود،

تر شد و فردگرایی  رنگ مرور کم  تولید و کشاورزی به ةزمینهای روستایی در  بسیاری از همکاری

های مدرنیزاسیون  یک اثر مهم دیگر سیاست .(3133فرهادی روستایی افزایش داد )جوامع را در 

افزایش دسترسی به شهرها . (3131)عنبری  مقابل کار و تولید بودگرایی در  مصرف ةروحیایجاد 
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مقیاس در  و تولید کوچک کردواردات محصوالت فراوان و متنوع صنعتی را به روستاها تسهیل 

افزایش مراودات با شهرها موجب آشنایی بیشتر  ،صرفه نبود. همچنین روستاها دیگر چندان به

 بود رفاه شهریمقایسه با  ةنتیجخاستن نیازهای جدید در روستاییان با سبک زندگی شهری و بر

این احساس روزافزون محرومیت نسبی میان روستاییان و تغییر معیشت  .(3131پور  رفیع)

سالی و تغییرات  بر اثر خشک در روستا روستاییان بر اثر ورود محصوالت صنعتی و سختی تولید

به امید یافتن شغل )عمدتاً کارگری( و  ،اییان راها روست وهوایی و در نتیجه کاهش درآمد آن آب

به نقل  3111پور  )رفیع تر، هر چه بیشتر به مهاجرت به شهرهای بزرگ ترغیب کرد زندگی راحت

های  سیاست .شدت تضعیف شد به جوامع روستاییاجتماعی  ةسرمایو در نتیجه  (3131پور  از رفیع

مهاجرت  ةتشدیدکنندها نیز  ستاین سیا دولت در جهت آموزش و همراهی فرهنگ عمومی با

 ها با فرهنگ و معیشت پدران خود بوده است. نسل جوان مستعد در روستا و بیگانگی بیشتر آن

های مرکزی در جهت  ظاهر مثبت دولت های به سیاستد که چطور وش میمشاهده  ،بنابراین

ث کاهش پیوندهای و آموزش همگانی باع ،رسانی ارزان ، خدماتساختار مالکیتاصالحات 

 ها این سیاست ةنتیجترین  شاید مهمزندگی روستاییان شده است. اما  ةشیواجتماعی و انقطاع در 

. تاریخ گواه آن است ه استبودوضعیت خود روستایی در توسعه و تغییر  ةجامعکاهش عاملیت 

امکانات درونی ترین مشکالت با اتکا به نیروها و  سختمواجهه با در روستایی ایران  ةجامعکه 

گاه تا این حد به بیرون از خود وابسته نبوده است.  است و هیچ ورزیدهها مبادرت  خود به حل آن

بیشترین خدمات را در  ه استدولت مدرن با بودجه و امکانات فراوانی که در اختیار داشت

داده را مشکالت حل  ةوعدها  و همواره به آن کردهها ارائه  ترین نیازهای روستاییان به آن جزئی

و به وابستگی هر چه ...  و ،مایحتاج مصرفی، در فقر ةتهیسالی، در اشتغال، در  در خشک ؛است

توجه در روش مداخالت دولت در   با وجود تغییرات قابل ها به خود دامن زده است. بیشتر آن

اهش اجتماعی و ک ةسرمایهای اخیر، همچنان معضل تضعیف  روستاها در دهه ةتوسعموضوع 

های عظیم در احداث مراکز صنعتی و استخراج  گذاری هاست. سرمایه گیر آن عاملیت محلی گریبان

وکارهای کوچک برخی از این  کسب ةتوسعتسهیالت مالی خرد به روستاییان در  ةارائمعادن یا 

 است. انجامیدهمحلی  ةجامعها بوده است که به وابستگی بیشتر  روش
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میان مسئوالن  اخیر(دهة در خصوص  بههای اخیر ) امر توسعه در سالاما گفتمان دیگری که در 

طور کلی پررنگ دیدن نقش مردم در   و به« اقتصاد مردمی»رشد یافته گفتمان دولتی و نخبگان جامعه 

باال به  از وشتابان توسعة شده ناشی از رشد و  های بیان هاست. این گفتمان در پی آسیب فعالیتهمة 

از توسعه نگاه بلندمدت و پایدار به  نبودِو  یدولت های دستگاه و فساد درناکارآمدی و  پایین از طرفی

و حتی از سوی بلندترین مقامات رسمی  تقویت شده استسرعت میان اقشار مختلف  طرف دیگر به

ها نیز اهمیت توجه به  ایاالت متحده در این سالاقتصادی از سوی های  . وجود تحریمشود میتشویق 

ها و منابع داخلی )اقتصاد مقاومتی( را بیش از پیش در ذهن  و استفاده از ظرفیت یاقتصادکفایی خود

روستایی توسعة های  برنامههای موجود در  نمونهردم و مسئوالن برجسته ساخته است. این گفتمان در م

اجتماعی سرمایة ی بر ها و نهادهای محلی مبتن ایجاد تشکلها،  در این نمونهاست. یافته ویژه مصادیق نیز 

برای مشارکت  (افرادتک  تکبا و ارتباط و نه صرفاً توانمندسازی )اجتماع محلی کل و اعطای عاملیت به 

و  ؛ اسدی3131 و همکاران لو ؛ تقی3131قرنی آرانی )گرفته است قرار  ، در دستور کاردر امر توسعه

با  .(3133 همکارانو  ؛ رضوانی3131 رانو همکا ؛ افتخاری3131 همکارانو  ؛ بریمانی3131 همکاران

توسعة گفتمان مردمی شدن در های  و نمونهبه بررسی مصادیق در مطالعات فراوانی رسد  به نظر میاینکه 

این تغییر رویکرد اختصاص که  ه خواهد شددر بخش بعد نشان داد ،است نشده روستایی ایران پرداخته

 ارائه شده است.توسعه نظریات پیشینة در ول آن به ایران ندارد و پیش از این نظریاتی ح

 ةاصلی و مشترک توسع ةمسئلدنبال پاسخ به این پرسش هستیم که   اوالً به پژوهشدر این 

شود از جنس پاسخ به نیازهای  طور که تصور می محور در ایران چیست؟ آیا این مسئله آن اجتماع

 ةسرمای ةمسئلد امکانات و درآمد است یا آموزشی یا نیازهای اقتصادی مانن و بهداشتی ةاولی

 ةبرای اینکه موتور محرک محلی در جایگاه نخست قرار دارد؟ ثانیاً ةاجتماعی و عاملیت جامع

چه نوع طور عمده   بهبازیگران بیرونی  محور در جوامع فعال شود، مردمی و اجتماع ةتوسع

متنوع در ایران به  ةبا بررسی پنج نمونلثاً ثاکنند؟ و  ایفا میمحور  مداخالت اجتماعاقداماتی را در 

ی بر این مداخالت حاکم است و انواع «تغییر ةنظری»دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که چه 

این تنوع در نظریات تغییر پیش  محور به توسعه چه هستند؟ اجتماع نگاهاین نظریات تغییر در ذیل 

 توجه قرار نگرفته است.محور مورد  اجتماع ةاز این در متون توسع
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 مبانی نظری

های اقتصادی و صنعتی مطرح  گاهعمدتاً تحت تأثیر ن 3310 ةمباحث مربوط به توسعه از اواخر ده

 ةبه مرور رویکردهای مشارکتی در توسعه جایگاه بیشتری یافت که مبتنی بر توسع 3330 ةشد. از ده

های جدید  ها و کسب مهارت ر در نگرشو تغیی ،ها و روابط داخلی و خارجی فردی، تقویت شبکه

باال به  ةهای توسع (. این نگاه در پی آسیبKilpatrick et al 2003؛ Mansuri & Rao 2004بود )

و صرفاً کالبدی و اقتصادی قوت گرفت. یک آسیب اصلی از بین بردن باور اجتماع به  ،پایین، تقلیدی

( و ایجاد احساس وابستگی به بیرون Sandfort & Bloomberg 2012تغییرپذیری وضعیت خود )

 Peredo & Chrisman؛ Mathie & Cunningham 2003به عنوان تنها راه تأمین نیازهای خود )

دهندگان خارجی هستند که مالک و مسئول مشکل دانسته  در این نگاه، این توسعه .( است2006

(. یکی دیگر از این Bhattacharyya 2004ها به اجتماع پاسخگو باشند ) شوند و باید برای کاستی می

انداز توسعه و وضعیت موجود  ها، عدم توجه به اقتضائات فرهنگی و بافتی در ترسیم چشم آسیب

بدون توجه  شده از بیرون هایی تعیین های واحدی همراه با شاخص است که در نتیجه همواره نسخه

 (.Peredo & Chrisman 2006گیرد ) مبنای قضاوت قرار می به اقتضائات محلی

رویکردهای جدید را در های اخیر  المللی در دهه های بین متفکران و بسیاری از سازماندر نتیجه 

مبتنی بر این باور که است  3«پایدارتوسعة »اند. یکی از این رویکردها نگاه  امر توسعه پیگیری کرده

شود سایر  صادی( باعث میهای کالن اقت صرفاً بر اساس شاخص مثالًای به توسعه ) نگاه جزیره

(. نگاه Emery & Flora 2006شود ) و این عدم توازن مانع رشد پایدار می کنندها افت  شاخص

ای محلی و  ساً پدیده( که توسعه را اساOECD 2001است ) 2«محلیتوسعة »دیگر رویکرد 

؛ Golden & Earp 2012) 4شناختی اجتماعی و بوم کند و اصالحات نهادی تلقی می 1مقیاس میان

Merzel & D’Afflitti 2003 ؛Rosato 2015داند ( را محل اصلی مداخالت اصالح اجتماعی می. 

. در این نگاه، آورد به شمار میهای نهادی را عامل اصلی تغییر در رفتارهای انسانی  پویایی چون

                                                                                                                                                    
1. Sustainable development 

2. Local development 

3. Meso-scale 

4. Social ecology 
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مانند  ـ انیبلکه بر متغیرهای سطح می ؛هدف اصلی توانمندسازی و اصالح رفتار آحاد جامعه نیست

نگاه  (.Mathie & Cunningham 2003شود ) تأکید می ـ اجتماعیسرمایة  ،هنجارها، روابط اجتماعی

ها و  رشد یافته است، استفاده از دارایی 3ای منطقهپیشینة توسعة ر خاص در طو  که به ،دیگر

 & Mathie)دیگر در جهت حل مشکالت آن است  ها به یک های داخلی منطقه و اتصال آن ظرفیت

Cunningham 2003). 

و  ،زمان از این نگاه مشارکتی، پایین به باال، متوازن، نهادی طور هم  از رویکردهایی که به

در  ةنظری ةارائبه  متعددی محققانتاکنون  است. «محور اجتماع ةتوسع»گیرد  محور بهره می دارایی

اصلی  ةمؤلفرا دارای دو اجتماع  ةسعتو( 2004) 2باتچاریا. اند پرداختهمحور  اجتماع ةتوسعباب 

داند. این  و مشارکت می ،1شده ، نیازهای احساس1و سه اصل کلی خودیاری 4و عاملیت 1همبستگی

شود  محور مشاهده می اجتماع ةتوسعانسانی در بیشتر نظریات اجتماعی و های  توجه به سرمایه

 ؛Bhattacharyya (2004) ؛Mathie & Cunningham (2003) ؛Mansuri & Rao (2004))مثالً 

Gandy et al (2016)؛ Merzel & D’Afflitti (2003) ؛Putnam (1993).) 

وم مشارکت طور که قبالً نیز اشاره شد، توجه به مفه وجه اشتراک مهم دیگر این نظریات، همان

صلی تنها عامل ا طوری که اجتماع نه ؛دهد و در قالب و بستر آن رخ می 3«اجتماع»است که توسط 

. اجتماع شامل پیوندهای اجتماعی مبتنی بر دهد رخ می توسعه است، بلکه توسعه اساساً با ارتقای آن

از پژوهش ما در این  یابد. اجتماعی است که بر اثر مشارکت اعضای اجتماع واقعیت میسرمایة 

د که کن که اجتماع را یک موجود جمعی معرفی می خواهیم کرد( استفاده 2034) 3مورفیتعریف 

اجتماع با عنصر هویت فردی پدیدة گره خوردن بازتاب تعهد اعضای آن به یک هویت خاص است. 

بسیاری از رفتارهای انسانی است کنندة  تعییندهد که اجتماع  شده نتیجه می و هنجارها و قواعد ادراک

                                                                                                                                                    
1. Regional development 

2. Bhattacharyya 

3. Solidarity 

4. Agency 

5. Self-help 

6. Felt-need 

7. Community 

8. Murphy 
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با  ،فراد(. اMintzberg 2009رود ) شمار می  و از این جهت محل مهمی برای مداخالت توسعه به

( و در Berger & Luckmann 1967سازند ) مشارکت خود در بستر اجتماع، واقعیت خود را می

دیگر  یابد. افراد با مراوده با یک اهمیت می 3های عینی ارزیابیها به جای  نتیجه قضاوت جمعی آن

گ مستمر و با اقدام جمعی و دیالو ،کنند مطلوب را ترسیم می یکنند، وضعیت مشکالت را درک می

اجتماعی رخ  هایبستر نهاداین مشارکت در  (.Murphy 2014) کنند واقعیت دیگری را خلق می

این  .(Murphy 2014) ( نام گرفته استCBOمحور ) دهد که در برخی از متون سازمان اجتماع می

در  نقش راهبری اجتماع را)رسمی و غیررسمی( که  هستنداعضای اجتماع خودِ از ها متشکل  سازمان

 یمانند اجتماع، یک مفهوم ذهنی است و دارای مکان یا قالب ،نیز CBOفرایند توسعه بر عهده دارد. 

( در مقابل 3331) وایکقابل مشاهده است.  2کارل وایکثابت نیست. این نوع نگاه به سازمان در آثار 

را نه یک ساختار،  سازمان نگاهی اجتماعی به سازمان دارد. وی سازماننظریة اندیشمندان ساختاری 

های اجتماعی و  از سرمایه CBOدر  .داند می 1«درک مشترک»و « ارتباطات»رایند لکه مبتنی بر فب

 CBOترین کارکرد  . مهم(3131پور  شود )رفیع انسانی برای سازماندهی اعضای اجتماع استفاده می

مختلف وجود  1های وایترعرضة مایتی الزم برای است که در آن روابط ح 4«فضای گذار»یک ایجاد 

گذاری  خالقیت و ارج و گوها از ترس و حالت دفاعی به کنجکاویو داشته باشد و مرکز ثقل گفت

محور از  تماعدرون سازمان اجتوسعة (. ساخت مشترک Watkins & Schulman 2008انتقال یابد )

محلی ساخته جامعة املیت ها ع آننتیجة یابد که در  تحقق می 3و تأمل انتقادی 1شوراو  طریق دیالوگ

 (.Howard & Wheeler 2015شود ) می

آلیستی و انتزاعی  نگاه ایدهنوعی به نقد  ،با اتکا به شواهد تجربی ،برخی مطالعات انتقادیدر 

از این  برخی. (Mansuri & Rao 2013) شده است پرداختهمحور  اجتماع ةتوسع پیشینةحاکم بر 

 ةسرمایمانند مشارکت و  ،محور اجتماع ةتوسعهای  که میان پایه کنند میبه مواردی اشاره نقدها 

                                                                                                                                                    
1. objective 

2. Karl Weick 

3. sense-making 

4. liminal space 

5. narratives 

6. deliberation 

7. critical reflection 
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پیوندها و مناسبات اجتماعی موجود کامالً  مثالً در مواردی که ؛آید به وجود می تعارض ،اجتماعی

 ی سنتی غیراین ساختارها ،بلکه مبتنی بر ساختارهای اجتماعی سنتی است ،مشارکتی نیست

از طرف دیگر مقوم  وکارکردهای مثبت در جامعه باشد  از طرفی دارایممکن است  مشارکتی

 اما، .(Harriss 2002؛ Bourdieu 1984؛ Mansuri & Rao 2004) باشد نابرابری و فقر در جامعه

گونه موارد نیاز به ایجاد تعادل  در این .گیرد از یک ساختار کامالً دموکراتیک فاصله می ،در هر حال

که چگونگی آن در برخی  آید وجود می  محور به جتماعاهای توسعه در مداخالت  میان مؤلفه

 .این تحقیق قابل مشاهده است ةشد مطالعههای  نمونه

 روش تحقیق

استفاده  3چندموردی ةمطالعاز روش کیفی  در این تحقیق ،ها پرسشبا توجه به ماهیت اکتشافی 

شوند.  انتخاب مییک موضوع  تر موردی برای بررسی و فهم دقیق ةنموندر این روش، چند . شد

ها مطالعه شوند و  متنوعی از موقعیت ةدامنمسائل در سازد که  این روش این امکان را فراهم می

 موردی به ةنموندر این روش، ابتدا هر  موردی ارتقا یابد. تک ةمطالعپذیری نظریه نسبت به  تعمیم

موردی انجام  های میان سهمقای ،شوند. سپس میو کد دقت بررسی  ها به صورت مجزا مطالعه و داده

 (.Mills et al 2010نمایان شوند ) پذیرد تا الگوهای کلی مشترک و همچنین اختالفات می

 ةنمون پنجمحلی در ایران،  ةتوسعهای بسیاری از مداخالت  پس از بررسی نمونه ،ین منظوردب

یعنی نوعی از سازمان  ،محور باشد با این معیار که اوالً اجتماع ؛موردی برای مطالعه انتخاب شد

 ةجامعو ثانیاً میان  ،باشدمشاهده های توسعه قابل  ( در محوریت فعالیتCBOمحور ) اجتماع

شده باشد. عالوه بر این، تالش شد در انتخاب  ای موفق شناخته محلی ایران نمونه ةن توسعفعاال

اشد تا بتوان انواع مختلفی گران وجود داشته ب های مداخله و ماهیت مداخله ها تنوعی از شیوه نمونه

 تطبیقی قرار داد. ةمطالعمحور را مشاهده کرده و مورد  اجتماع ةتوسعهای  از مدل

های مربوط  سایت و وب ،ها مستندات، گزارشها، از  جهت استخراج دادهموردی،  ةنموندر هر 

گر  مداخله اندرکار در سازمان با دو نفر از افراد اصلی دست ،سپس .استفاده شدبه مداخالت 

                                                                                                                                                    
1. multiple case study 
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اند  گران بوده ترین افراد در گروه مداخله ساختارمند انجام گرفت. این افراد مطلع عمیق نیمه ةمصاحب

 همة .قابل دستیابی بودها  آن طریقاز گر  ممکن از منظر مداخلهو در نتیجه بیشترین اطالعات 

شد روایت  رخواست میشوندگان د از مصاحبهانجام شد.  3133تا مهر  3133ها از خرداد  مصاحبه

کاملی از پیش از ورود به منطقه تا زمان مصاحبه از اقدامات خود بیان کنند و نشان دهند چگونه 

اند و  را برای در دست گرفتن عاملیت توسعه حمایت کرده( CBO)محور  اجتماع های سازمان

ود در های موج مراحل توسعه بر اساس چارچوب بارةهایی در طور خاص پرسش همچنین به

شنیده و  مورد مطالعه ةنمون ةتجربدر  ها آنروش  تاها پرسیده شد  از آنمحور  اجتماع ةتوسع پیشینة

عضو  مهمای با یک فرد  محلی، مصاحبه ةجامعاز نگاه  اتفاقات ةمشاهدبرای  ،پس از آن ثبت شود.

های قبلی  مصاحبههای  ها، یافته میان مصاحبه ةفاصلانجام شد. در نیز محور  در سازمان اجتماع

ها یا مواردی که از نظر روایی مشکوک به نظر  و کاستی هاو در ادامه بیشتر بر خأل شد تحلیل می

رسد نوعی اشباع  ها و مستندات، به نظر می های مصاحبه شد. پس از تحلیل داده رسید تمرکز می می

 دست آمده است.ه تحقیق باالت ؤسچارچوب  بر اساسها  در داده

 Braun & Clarke) شدندتحلیل  3مضمونبا استفاده از روش تحلیل  های تحقیق هداد ،سپس

کدگذاری شدند و با یافتن وجوه  مکتوب وشده  آوری های جمع داده همةین صورت که دب ؛(2006

با ترکیب این کدهای نهایی، مفاهیم  ،اشتراک در کدهای اولیه کدهای نهایی ساخته شدند. سپس

ها مقایسه شد و وجوه  برای هر نمونه با دیگر نمونه کدهای اولیه نهایی ر کدذیل هاستخراج شدند. 

 ةنظری»با بررسی کلی کلمات پرتواتر و تأکیدها،  ،ها شناسایی شد. سپس تفاوت اصلی میان نمونه

 در هر نمونه شناسایی شد. «تغییر

شوندگان قرار  نویس این مقاله در اختیار مصاحبه در پایان، جهت سنجش روایی تحقیق، پیش

و دادند ترین افراد فعال در مداخالت نیز بودند، پاسخ  که مطلع ،ها هفت نفر گرفت که از میان آن

 اصالحات جزئی در نتایج را پیشنهاد کردند که در این مقاله اعمال شد.

 .قابل مشاهده استاطالعات مربوط به هر یک موردی و های  نمونه، 3در جدول 

 

                                                                                                                                                    
1. Theme Analysis 
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 گران و مداخله لی مربوط به هر منطقهاطالعات ک .1جدول 

 استان، شهرستان نام منطقه
جمعیت، 

 1خانوار
 گر مداخله

مدت 
 مداخله

 شوندگان مصاحبه

 311، 113 سمنان، بیارجمند ایل ابوالحسنی
مؤسسة 
 سنستا

از 
3131 

 سنستا ةمدیر عضو هیئت
 مسئول روابط عمومی سنستا

 محلیجامعة یک نفر از 

 باسفر
 خراسان رضوی،

 رشتخوار
1333 ،3313 

باشگاه 
کشاورزان 

 جوان

از 
3131 

 مدیر باشگاه کشاورزان جوان
دبیر شورای راهبردی باشگاه کشاورزان 

 جوان
 محلیجامعة یک نفر از 

 2313، 3201 کرمان، کرمان گلباف
شبکة توسعة 

اجتماعی 
 رسالت

از 
3131 

اجتماعی  ةتوسعدبیرخانة شبکة مسئول 
 رسالت

الحسنه و  ن فرهنگ قرضدبیر انجمن حامیا
 کارآفرینی اجتماعی استان کرمان

 محلیجامعة یک نفر از 

 410، 3233 تهران، فیروزکوه لزور
سازمان 

ها و  جنگل
 مراتع

3131 
تا 

3131 

 رود حبلهپروژة مدیر ملی 
 مسئول آبخیزداری شهرستان فیروزکوه

 محلیجامعة یک نفر از 

 محمدآباد
خراسان جنوبی، 

 قائنات
332 ،231 

جامعة 
نیکوکاری 

 ابرار

3133 
تا 

3134 

 محمدآبادپروژة مدیر 
 مدیر محلی و تسهیلگر

 محلیجامعة یک نفر از 

 

گر و  نگاه مداخله ةزاویها بیشتر از  تحقیق، داده ةمسئلبه علت محدودیت منابع و با توجه به 

صورت تلفنی(.   آوری شد که در مداخالت فعال بودند )عمدتاً به محلی جمع ةجامعافرادی از 

هدف و ادراک توسعه و پایداری آن در دست نیست.  ةجامعهای فراوانی از دیدگاه  داده ،رو ازین

یکی از نویسندگان صورت گرفته است که  به دستها عمدتاً  ها و کدگذاری آن مصاحبه ،همچنین

های   رداشتممکن است روایی تحلیل را تا حدی تحت تأثیر قرار داده باشد که برای کنترل آن ب

 .شد بررسی می دوبارهها  در طول مصاحبهشخصی 

                                                                                                                                                    
 .3131س سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال بر اسا .3
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 های تحقیق یافته
 های موردی نمونهتحلیل 

از کدهای نهایی  «ابعاد مداخالت»ها،  شده و کدگذاری آن های انجام مصاحبه مکتوب کردنپس از 

ت که هایی اس . منظور از ابعاد مداخالت ویژگیبندی شد های مفهومی طبقه و در دسته استخراج

نتایج تحلیل . شناخترا  مداخله ها، آن در هر یک از آن همداخلوضعیت تعیین بر اساس  ،توان می

تند و برخی دارای وضعیتی ها هس دارای وضعیت مشابه در میان نمونه ابعادبرخی  دادنشان 

 ةدستمحور و  اجتماع ةتوسعهای کلی مداخالت  ویژگی دهندة نشانتواند  اول می ةدستمتفاوت. 

 .(2را بیان کند )جدول این مداخالت  های متنوع گونهدوم 

 شده از تحلیل مضمون مفاهیم و ابعاد مداخالت استخراج .2جدول 

 کدهای نهایی مربوط به مداخله )ابعاد مداخله( مفاهیم مربوط به مداخله

 محلیجامعة سازی کارگزاران و  آماده

 محلیجامعة برقراری ارتباطات با 

 فنیاورة مشآموزش و 

 تأمین منابع مالی

 (CBO) و ایجاد تشکلدرونی اجتماعی سرمایة ارتقای 

 تسهیل ارتباطات با بیرون

 گروهی( اجتماعی میانسرمایة )

 ایجاد ارتباط با دولت

 ایجاد ارتباط با بازار

 

و  سازی خود ای از اقدامات کارگزاران توسعه به آماده شود، دسته طور که مشاهده می همان

افتد  در ابتدای کار اتفاق می به طور عمدهاست. این اقدامات  مربوط محلی برای آغاز فرایند ةجامع

کند ارتباطات  یابد و تالش می هدف دست می ةجامع ازگر به شناخت بهتری  و طی آن مداخله

وری و شوندگان به کمبود خودبا های موردی، مصاحبه نمونه همةدر ها برقرار سازد.  مؤثری با آن

منظور تسهیلگران در   . بدیناند کردهخود اشاره  ةمنطق ةتوسعامید برای آغاز حرکت در جهت 

 ،همچنینهدف برگردانند.  ةجامعامید و عاملیت را به  و کنند انگیزه خود تالش می ةاولیارتباطات 

فنی را برای  های ند و در صورت لزوم آموزشنک ای را برای شروع کار تأمین می اولیهمالی  ةسرمای

 .دهند میمحلی ارائه  ةجامعها به  اجرای پروژه
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اجتماعی و همیاری و  ةسرمایشوندگان ضعیف بودن  مورد اتفاق میان مصاحبه دیگرِ موضوع

گران  مداخله همةمنظور،   همکاری جمعی جهت مشارکت در امر توسعه دانسته شده است. بدین

 اند. ها انجام داده های جمعی میان آن گیری حرکت اقداماتی برای گرد هم آوردن افراد و شکل

سازمان ) مشارکت مند اجتماع را ذیل نهادهای افراد پیگیر و دغدغهاند  کردهتالش  انتسهیلگر

و استمرار یابد.  شودای درون اجتماع نهادینه  د تا روابط توسعهنمتشکل ساز( (CBOمحور ) اجتماع

بسیاری از افراد د. نکن یا الهی ایجاد می ،اقتصادی، اجتماعیهایی را از جنس  انگیزه ،برای این کار

در گذشته خودباوری و امید خود را به های توسعه  برنامهروستایی و  ةجامعتغییرات  ةنتیجدر 

 ةتوسعدیگر برای  ها را به همیاری با یک شود آن تالش می ،اکنون .آینده از دست داده بودند

 بوم تشویق کنند. زیست

ارتباط با دو نهاد اصلی دولت و خصوص  بهتسهیل ارتباطات با بیرون  نیز اقدامات رِیگد ةدست

 کند در مواردی تالش میو بازار  ،حقوق ، سیاست،گر با آشنایی با زبان رسانه مداخلهبازار است. 

فعاالن  ةهمیکی از مسائل مورد تأکید  محلی را با بازیگران بیرونی ممکن سازد. ةجامعارتباط 

ها  است که آن (3گروهی میان اجتماعی ةسرمایروستایی با بیرون ) ةجامعه ارتباط ضعیف توسع

گر ارتباطات خوبی را با  ها مداخله نمونه همةتقریباً در  .اند شتهسعی در پر کردن این شکاف دا

هایی  و حمایت بپردازدهای ملی و محلی شکل داده است تا بتواند به رفع موانع بوروکراتیک  دولت

گر در  ها شواهدی مبنی بر تداوم نیاز به نهادهای مداخله نمونه همةدر  جلب کند. ها را از سوی آن

 دست آمد.ه ب ،های توسعه حتی پس از اتمام پروژه ،برقراری ارتباطات با بیرون

 محور اجتماع ةتوسعشناسی مداخالت  و گونه های موردی در نمونهمداخالت شناخت ابعاد 

، ذیل هر 2های ذکرشده در جدول  محور در ابعاد و مؤلفه اجتماع ةتوسعمداخالت با وجود اشتراک 

ها  این تفاوت شود. های موردی مشاهده می ها و اقدامات میان نمونه ، تنوعی از روشیک از ابعاد

بررسی چندبُعدی مداخالت رویکردهایی کلی را در هر  ،همچنین قابل مشاهده است. 1در جدول 

ابعاد  همةهاست. بررسی توأمان هر نمونه در  سایر نمونه ازدهد که قابل تمایز  مداخله نشان می

 ةمسئلگر  بیانگر این واقعیت است که با وجود نقاط اشتراک، هر مداخله 1 شده در جدول فهرست

                                                                                                                                                    
1. Bridging social capital 
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خود  ةمداخلای را برای  کند و متناسب با آن نظریه متفاوت تعریف میصورت   بهاصلی توسعه را 

ای گفته  توانمندسازی( به نظریه ةنظری)یا  تغییر ةنظریصراحت یا ضمنی(.  بهه است )پیشنهاد کرد

 ةمسئلایجاد بهبود در های  مسمکانیدهد مداخله با اثرگذاری بر چه عواملی  نشان می شود که می

اقدامات  همة، مانند نخ تسبیحی، تغییر ةنظری(. هر Eyben et al 2008) سازد توسعه را فعال می

ها به هم  دهد چگونه آن کند و نشان می گر را به هم متصل می گرفته توسط مداخله صورت

 دهند. ند و یک نظام یکپارچه را تشکیل میا پیوسته

 های موردی در هر یک از ابعاد اصلی مداخله نمونه ةمقایس .3جدول 

 
برقراری 

ارتباطات با 
 محلیجامعة 

مشاورة آموزش و 
 فنی

 ایجاد تشکلة انگیز تأمین منابع مالی
ایجاد ارتباط با 

 دولت
ایجاد ارتباط با 
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محلی برای دریافت 

 ها بودجه از دستگاه

کسب قدرت 
های  سیاسی، ارزش
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مذهبی، خدمات 
 اشتغال
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زا با تأکید فراوان بر دانش و  درونتوسعة گر ایجاد  ، رویکرد اصلی مداخله«یابوالحسن لیا» نمونةدر 

دارد که مردمان بومی قرار سینة بهترین دانش در  که استوی بر آن  .های مدیریت بومی بوده است نظام

؛ بنابراین، اند در طول سالیان دراز با تالش و تجربه و متناسب با جغرافیا و فرهنگ خود به آن دست یافته

ها برای احیای این  نفس در مردم محلی و کمک به آن تسهیلگران بیرونی را ایجاد اعتمادبهیگانه وظیفة 

در  .استو بر آن تأکید نکرده زار نبوده ست آموزش دانش از بیرون اولویت کارگا داند و طبیعی دانش می

المللی  سازی آن با زبان مجامع علمی ملی و بین به مستندسازی دانش بومی و متناسب کوشیدهعوض 

ها  به دریافت گرنتموضوع های الزم را از سوی آن نهادها جلب کنند که همین  یاری رساند تا حمایت

گر  همچنین مداخله .بوده استهای بومی  در اجرای ایده منبع اصلی تأمین مالیشده که منجر و جوایزی 

های دولتی دخالت دهند. برای  سازی به مردم محلی کمک کرده است که بتوانند نگاه خود را در تصمیم

تنها تصمیمات ایل  رسمی شده تا نهثبت تشکیل و « شورای معیشت پایدار ایل»این کار، تشکلی به نام 

گیری دولتی  صورت رسمی در جلسات تصمیم  بتوانند بهها  آنبلکه  ،شود ( در آن اتخاذمانند سابق)

این شورا وظیفه دارد صندوقی را که با استفاده از منابع  ،. همچنینکنندشرکت و مسائل ایل را پیگیری 

منابع کند تا گذاری  شده از بیرون تشکیل شده است )صندوق معیشت پایدار( مدیریت و سیاست جذب

نیز  CBOالمنفعه هدایت شود. توجه به واقعیت سنتی اجتماع در شکل نهاد  های عام ر فعالیتآن عمدتاً د

نفر است که از هر  24خود را نشان داده است که منطبق با ساختار سنتی ایل و تعداد اعضای این شورا 

بیشتر سفیدان طوایف به نمایندگی در آن حضور دارند و  سفیدان و گیس ریشاز سوی طایفه دو نفر 

 گر با همین افراد بوده است. ارتباطات مداخله

یافتن و ایجاد تغییر در   ، تمرکز اصلی بر توانمندسازی جوانان روستا برای تشکل«باسفر» نمونةدر 

ها  کردگان، آن با ورود به روستا و برقراری ارتباط با جوانان و تحصیل ،گر زادگاه خود بوده است. مداخله

 ،نهاد )سمن( ر و فعالیت جمعی آگاه ساخته و به تشکیل و ثبت یک سازمان مردمهای کا را از ظرفیت

رسمی است که مؤسسة کرده است. این باشگاه یک  ، ترغیب«باشگاه کشاورزان جوان»تحت عنوان 

نفره است که بر  3یا  1ای  مدیره و دارای هیئتهستند مند روستا  جوانان عالقههمة مجمع عمومی آن 

... در  و ،انسانیسرمایة گذشته، جغرافیا، زمینة اعضای باشگاه در  3.شوند ا تعیین میاساس رأی اعض

                                                                                                                                                    
 و و حمایت بزرگـان  مشارکت از باشگاه، مدیرة هیئت ترکیب در هم اولیه مراحل در کرده است، هم گر تالش مداخله البته .3
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نگارش یافته است. « روستاتوسعة سند »که بر اساس آن اند  سنجی جامعی کرده وضعیتروستای خود 

سنجی و شناخت نقاط قوت و ضعف روستای خود و متناسب با  بر اساس این وضعیت ،جوانان

 ،های مذهبی، اجتماعی، کشاورزی، ورزشی های مختلفی را در زمینه کارگروه ،استعدادها و عالیق خود

جوانان باشگاه با حقوق روستای کردن گر آشنا  های اصلی مداخله یکی از تالش اند. ... تأسیس کرده و

های مختلف دولتی از طریق  و نشان دادن مسیر پیگیری این حقوق و جذب منابع از دستگاهخود 

منابع مالی را شخصاً برای  یک از کند هیچ گر تأکید می پیگیری رسمی از طرف باشگاه است. مداخله

 درون دولت منابع سرشاری برای خدمت به روستاهاکه است بر آن اما  .محلی تأمین نکرده استجامعة 

خود درآورد. این ارتباط با دولت در توسعة محلی باید تالش کند آن را در خدمت و جامعة وجود دارد 

های محلی  برخی از دستگاهمعتمدان روستای باسفر تا حدی پیش رفته است که اعضای باشگاه به 

انجام ها  آنرا های کشاورزی و برخی از اعطای مجوزها به مردم محلی  اند و کار آموزش تبدیل شده

ها باشگاه تشکیل شده  کند ارتباط میان روستاهایی را که در آن گر تالش می مداخله ،. همچنیندهند می

در خصوص  بههای دیگران قرار دهد و جریان دانشی  ها را در جریان موفقیت برقرار سازد. مثالً آن

های استانی و  ین کانونها برقرار سازد. همچن های کارآفرینی میان آن موضوعات کشاورزی و فرصت

کشوری باشگاه کشاورزان جوان را از طریق انتخابات تشکیل دهد تا بتوانند ضمن برقراری ارتباط با 

 .کنندتری مطالبات خود را از دولت پیگیری  دیگر در سطح وسیع دیگر و استفاده از تجربیات یک یک

گیری  رایط مساعد برای شکلسازی ش توان عمدتاً فراهم ، رویکرد توسعه را می«گلباف» در

تحت عنوان  ،نهاد )سمن( گر اصلی یک سازمان مردم وکارهای خرد و خانگی دانست. مداخله کسب

است که قدم اول در فرایند توسعه را به  ،«الحسنه و کارآفرینی اجتماعی انجمن حامیان فرهنگ قرض»

جامعة منظور با   داند. بدین میهای همیارانه در آن  گیری حرکت میدان آوردن اعضای محلی و شکل

متشکل سازد تا « کانون همیاری اجتماعی»ها را ذیل یک  است آن کوشیدهمحلی ارتباط برقرار کرده و 

)این  به کار گیرندبتوانند منابع خود و سایر حامیان را در آن جمع کنند و برای رفع مشکالت افراد 

ماهیت آن بیشتر از جنس همیاری مالی و در اما،  ؛باشد تواند ای می همیاری اجتماعی عام و در هر زمینه

شبکة های  پلتفرم»منطقه، امکان ارتباط اهالی را با توسعة برای  ،الحسنه است(. انجمن قالب وام قرض

                                                                                                                                                    
 .شود در کنار جوانان استفاده نیز روستا مسئوالن
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ای از چند شرکت و مؤسسه  مجموعهاز سوی فراهم کرده است که « اجتماعی رسالتتوسعة 

توسعة دیگر الزامات  این مجموعه با همکاری یک شود. های راهبری( پشتیبانی می )سازمان

وکارهای خرد و خانگی را در ابعاد تأمین مالی، آموزش تخصصی )مطابق با استانداردهای  کسب

و مدیریت عرضه و فروش محصوالت فراهم  ،ارزشزنجیرة مشخص منطبق با نیازهای بازار(، مدیریت 

شود. بدین  ارائه می« های کار و زندگی کانون»عنوان هایی با  این خدمات در قالب کانونهمة کند.  می

در صورت وجود  ،ها سفارشهمة تولید باکیفیت را خواهد داشت و فقط دغدغة محلی جامعة  ،ترتیب

ها در حال حاضر  ارزش و فروش آنزنجیرة در مورد محصوالتی که قابلیت مدیریت فقط تقاضا و 

پذیرد. انجمن برای ارتباط با عموم  انجام می ،ت دامی(پوشاک و محصوال ،طور عمده  وجود دارد )به

کند. این رهیاران  استفاده می« رهیاران محلی»های شبکه از همکاری  مردم گلباف و پیگیری فعالیت

در قالب و اند  محل زندگی خود کردهتوسعة محلی هستند که خود را وقف جامعة مند  اعضای دغدغه

گر ابتدا با  کنند. برای یافتن این رهیاران، مداخله ها را مدیریت می امور کانون« گلبافخانة توسعة »

های مد نظر شبکه معرفی  افرادی را با ویژگیخواهد  میها  و از آن کند میمنطقه ارتباط برقرار مسئوالن 

در  ها بوده است.CBOمحلی و جامعة ها با  گر با رهیاران و از طریق آن کنند. بیشتر ارتباطات مداخله

باف، بخشی از منابع اولیه از سوی خودِ جامعه و بخش اصلی از سوی حامیان بیرونی )دولت، بنگاه، گل

گیرد.  الحسنه در اختیار مردم قرار می صورت وام قرض  بهکامالً دست آمده است و این منابع ه خیرین( ب

ی سربار خود ها هزینههمة محلی جامعة همچنین مدل طوری طراحی شده است که پس از مدتی باید 

خدمات دریافتی از هزینة و در نتیجه خودگردان باشد )مدل کارآفرینی اجتماعی( و کند را تأمین 

های دولتی را خود بر  ارتباطات با دستگاهوظیفة گر  های راهبری را نیز بپردازد. در گلباف مداخله سازمان

مانند  ،عهده دارد. در گلباف های اداری الزم را برای اجرای مدل بر عهده گرفته است و پیگیری

گاه قطع نشده است  محلی هیچجامعة گر با اهالی اصلی  های ابوالحسنی و باسفر، ارتباطات مداخله نمونه

ها ادامه دارد. در  طور جدی حمایت آن  بازار( همچنان به در ایجاد رابطه با بیرون )دولت/خصوص  بهو 

 جریان سفارش و فروش همواره ادامه دارد.گلباف، این ارتباطات بیش از سایرین است و 

محلی برای تعیین جامعة مشارکت حداکثری زمینة توان ایجاد  ، رویکرد اصلی مداخله را می«لزور» در

گر اصلی طرح را  تصمیمات دانست. مداخلهاجرای و  گیری دستور کار توسعه و همکاری در تصمیم
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منابع طبیعی و آبخیزداری خصوص ادارة  بهشور و و آبخیزداری ک ،ها، مراتع توان سازمان جنگل می

با  3سازمان مللبرنامة توسعة  منابع طبیعی واسطه میان دولت وادارة شهرستان فیروزکوه در نظر گرفت. 

در لزور، جلسات ابتدایی  های محلی بوده است. مستمر با تشکلمراودة محلی قرار گرفته و در جامعة 

ها  گروههمة برگزار شد و تالش شد تا حد ممکن بیشترین افراد و از ای با شرکت عموم مردم  گسترده

در این جلسات همفکری، با استفاده از ترسیم درخت  2در جلسات حضور یابند و صحبت کنند.

 ،های اصلی از نگاه روستاییان انتخاب شد. سپس اولویت ،PRAهای  مشکالت و سایر انواع تکنیک

 ؛نام گرفت« شورای هماهنگی»ترین آن  محلی پیشنهاد شد که مهم جامعةساختارهایی با نظر اعضای 

وظیفة گیری سراسری در روستا(. این شورا  اهالی )بر اساس رأیمنتخبان عضو از  30متشکل از حدود 

شده و نظارت بر اجرای تصمیمات را بر عهده داشت.  حل مسائل شناسایی راه بارةگیری در تصمیم

پیشنهاد، ارائة عضو را انتخاب کرد تا در  1متشکل از « مرکزیهستة » شورای هماهنگی یک ،همچنین

مرکزی امروزه هستة )وظایف این  1ها انجام وظیفه کند و پیگیری اجرای پروژه ،های فنی نوشتن طرح

گر قائل به تحمیل  در مسائل فنی، مداخله ،شود(. حتی بیشتر توسط شورای اسالمی روستا پیگیری می

گر آموزش  محلی و اعالم به مداخلهجامعة محلی نبوده و فقط در صورت تشخیص ة جامعحل به  راه

پیش از تأمین اعتبار و در صورت  ،رود حبلهپروژة فنی و شغلی در اختیار اعضا قرار گرفته است. البته 

به و اصالحات الزم را به سبک مشارکتی کرد  میشده توسط روستاییان را بررسی  های فنی تهیه نیاز، طرح

المللی از  بینبودجة داد. تأمین مالی در لزور با استفاده از منابع دولتی در امر عملیات و  ها مشاوره می آن

خودِ عالقة ها با اظهار  اما در بیشتر پروژه .برای امور ستادی بوده است سازمان مللبرنامة توسعة سوی 

                                                                                                                                                    
1. UNDP 

هـا   های تسهیلگری معرفی کننـد تـا آن   افراد محلی خواسته شد چند نفر را برای شرکت در دورهالبته در ابتدای حضور از  .2

در ادامه کار را پیش ببرند. اما، مسئول اصلی طرح، در مصاحبه، این عمل خود را نقد کرد و آن را غیر هماهنگ بـا رویکـرد   

 اصلی خود در برنامة توسعه خواند.

 کاشـت  و کشـکرز  آبخیـزداری  پـروژة : از اند عبارت رود حبله طرح ذیل لزور روستای در شده نجاما مشارکتی های پروژه از برخی .1

 گیاهـان  کشـت  ،«عشـایری  و خیـل » منـاطق  و جـاده  سـاماندهی  علوفـه،  انبار ساخت رود، سیاه بند آب پروژة مثمر، نهالستان ابتکاری

 از برخـی  داوطلبانـة  قرق و «البرز ریزبرگ» تعاونی  کتشر تأسیس و GEF از تسهیالت جلب با کن خشک سالن ساخت و دارویی،

 .اند پذیرفته انجام روستا داخلی انسانی نیروی به اتکا با و اند بوده المنفعه عام جنس از ها طرح اغلب(. 3131 آرانی قرنی) مراتع



003     ،9311 پاییز، 3، شمارة 7دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

ت. هر نوع دریافت اعتبارات منوط به تأیید محلی از منابع مالی اعضای روستا نیز استفاده شده اسجامعة 

مرکزی، هستة شورای هماهنگی و همفکری جمعی در روستا بوده است. عالوه بر شورای هماهنگی و 

مثالً در  ـ نفعان آن موضوع مسائل مختلف نیز در روستا وجود داشت که شامل ذیزمینة هایی در  کارگروه

در لزور، با توجه به ماهیت دولتی پروژه، بخشی از تمرکز  بوده است. ـ موضوعات کشاورزی و دامداری

با توجه به اینکه اقدام  ،های دولتی مختلف بوده است. همچنین گر بر ایجاد هماهنگی میان دستگاه مداخله

گر برای پروژه تأمین  جریان مالی مشخصی برای مدت محدود از سوی مداخله ،ای بوده به شکل پروژه

اما کماکان  .گر عمالً از منطقه خارج شده است ت پس از اتمام پروژه، مداخلهتوان گف شده است. می

 محلی ادامه دارد.جامعة رسمی میان تسهیلگران و  دوستانه و غیررابطة 

، تمرکز اصلی مداخله بر کمک به معیشت روستا از طریق تشکیل «محمدآباد» سرانجام در

های کارآفرینی بوده  جایگزین با تخصیص وامهای اعتباری خرد و همچنین ایجاد معیشت  صندوق

محلی با توصیه و معرفی افراد باسابقه و معتمد محلی بوده است. در  ةاست. ورود کارگزار به جامع

جریان این طرح، دو صندوق اعتباری خرد تشکیل شد )برای زنان و مردان( که بخشی از اعتبارات آن 

این اساسنامة گر تأمین شد.  گذاری مداخله طریق سرمایه اندازهای مردمی و بخش دیگر از از طریق پس

مصارف آن عمدة ضمانت گروهی نگارش یافت و ایدة محلی و بر اساس جامعة ها با مشارکت  صندوق

  گر، به خوراک دام( بود. همچنین مداخلهتهیة ها )مانند  دهی به اعضا برای کمک به معیشت جاری آن وام

تر با  تسهیالت بزرگارائة در روستا قرار گرفت تا امکان  ،«ارآفرینی امیدصندوق ک»عنوان عامل معتمد 

وکارهای جایگزین فراهم شود. بدین منظور، گروهی  اندازی کسب استفاده از منابع دولتی برای راه

وجود   و به پیشنهاد ابرار به« ریزی و نظارت ستاد برنامه»به نام  ،متشکل از برخی اعضای معتمد روستا

ها را برای دریافت تسهیالت بر عهده  های پیشنهادی اهالی روستا و تعهد آن بررسی طرحوظیفة که آمد 

گیری و هماهنگی در برخی امور کالن روستا را بر عهده  تصمیموظیفة داشت. این ستاد همچنین 

 های خاصی فعالیت وجود آمدند که در زمینه های صنفی در روستا به گرفت. عالوه بر این، گروه

های آموزشی و امکانات برای این  دورهارائة مانند گروه زنان قالیباف و گروه خیاطان. ابرار به  ؛کردند می

 ،دنبال یافتن بازارهای فروش برای برخی محصوالت  طور فعال به  ورزید و به افراد مبادرت می

های  یگر فعالیتبخش د .بود ،های جایگزین )مانند قالیبافی و پوشاک( معیشتحوزة در خصوص  به
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های زیرساختی در روستا پس از مشورت با اهالی  گر در محمدآباد کمک به اجرای پروژه مداخله

ابرار در امور  ،همچنین 3های آن بود. )معموالً در اجتماع مردم در مسجد روستا( و تأمین شراکتی هزینه

های آموزش  مانند کارگاه ؛ه استتنهایی انجام داد هایی را به گذاری آموزشی و تربیتی روستا سرمایه

های  پیگیرینیز،  .آموزان نیازمند حمایت تحصیلی از دانش ،های مشارکتی، تأسیس مهد کودک روش

گشایی از مسائل روستا و افراد نیازمند انجام داده  های محلی در جهت گره الزم را برای ارتباط با دستگاه

رسمی و  ، عمالً مداخله قطع شده و تنها ارتباطات غیربا اتمام زمان پروژه ،است. در این نمونه نیز

 محلی ادامه دارد.جامعة گهگاه میان تسهیلگران و 

های  میان نمونهتغییر  ةنظریاصلی توسعه و  ةمسئل، 4در جدول شده،  با توجه به نکات بیان

 موردی خالصه شده است.

 تغییر ةنظریی توسعه و اصل ةمسئلهای موردی در  اشتراکات و اختالفات نمونه .4جدول 

 تغییرنظریة  اصلی توسعهمسئلة  

 مشترک

 عدم خودباوری و امید
 گروهی در جهت توسعه اجتماعی درونسرمایة  در ضعف

 های اولیه )مالی/ دانشی( سرمایه نبودِ
 (ارتباط با بیرونگروهی ) اجتماعی میانسرمایة در ضعف 

 و همکاری هایی برای مشارکت ایجاد انگیزه
 های اولیه تأمین سرمایهبه کمک 

 برقراری ارتباط با بیرونکمک به 

 ابوالحسنی
 های بومی عدم استفاده از دانش و نظام

 های دولتی گیری در تصمیمها  محلیعدم مشارکت 
به ها  محلیهای بومی و رساندن صدای  احیای دانش و نظام

 بیرون

 باسفر
 عدم مشارکت جوانان روستا

 احقاق آننحوة  عدم اطالع از حقوق یا
ها برای احقاق  جوانان روستا و توانمندسازی آنمتشکل ساختن 

 حقوق خود از مسئوالن

 گلباف
 نهادهای تأمین و فروش در دسترس روستاییان نبودِ

 نهادهای مالی مناسب نبودِ
 نبود دانش تخصصی فنی

 ها سازی آن یافتن رهیاران محلی و فعال
ایجاد اکوسیستم مناسب  ایجاد اشتغال خرد خانگی از طریق
 کارآفرینی

 لزور
 نهادهای دموکراتیک برای مشارکت همگانی نبودِ
 های دولتی محلی و ملی هماهنگی با دستگاه نبودِ

مشارکت حداکثری و تسهیلگری آن در جهت یافتن مسائل 
 ها بنیادین و اقدام برای آن

های دولتی برای حمایت از  ستگاهایجاد هماهنگی میان د
 ای محلینهاده

 محمدآباد
 نهادهای مالی مناسب نبودِ

 وجود مشکالت و نیازهای اولیه در روستا

های اعتباری  حمایت از مشاغل خرد از طریق ایجاد صندوق
 خرد

 المنفعه برای روستا های عام مشارکت در رفع پروژه

                                                                                                                                                    
 سیسـتم  ایجـاد  و چـوب  و بوتـه  جـای  بـه  فسـیلی  سـوخت  جایگزینی روستا، در نهال اصله 3000 از بیش کاشت مانند .3

 .زباله آوری جمع
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 و پیشنهاد نتیجه

بازیگران بیرونی از سوی لفی رویکردهای مخت محلی در ایرانتوسعة اخیر در موضوع دهة در شش 

های  عرصههای اخیر در  سالکه در  ،«کردن  مردمی»اتخاذ شده است. اما گفتمان  ها( خصوص دولت )به

محلی توسعة شود، موج جدیدی را در اقدامات  مسئوالن و نخبگان مطرح میمختلف حکمرانی از سوی 

 پیشینة پس از مرور، پژوهشدر این د کرده است. نهاد ایجا های مردم های دولتی و سازمان نیز میان دستگاه

گرایانه مبتنی بر اصول و  آل نظریات این حوزه نگاهی ایدهعمدة نشان داده شد که  ،محور اجتماعتوسعة 

 اند ارائه دادهتوسعه موضوع به  ـ «توانمندسازی» ،«همیاری اجتماعی»، «مشارکت»مانند  ـ های اساسی ارزش

(Mathie & Cunningham 2003 ؛Bhattacharyya 2004 ؛McLeroy et al 2003 ؛Frank & Smith 

صورت  محور پیش از این به اجتماعتوسعة های  ابعاد و جزئیات برنامه ،همچنین. (Murphy 2014؛ 1999

اما  ؛(Frank & Smith 1999؛ Israel et al 1998) شده استپراکنده در مطالعات این حوزه بررسی 

موضوع، در این پژوهش، پنج تر  دقیقبرای بررسی ارائه نشده است.  ی برای آنچارچوب جامع تاکنون

شده شش بعد  آوری های جمع ها و گزارش تحلیل مصاحبه. شدمحور در ایران مطالعه  اجتماعتوسعة اقدام 

 محلیجامعة شده را نمایان ساخت که شامل برقراری ارتباطات با  اصلی مشترک میان مداخالت مطالعه

و تخصصی  فنیمشاورة ، آموزش و ها برای احیای خودباوری و امید و ایجاد حس عاملیت میان آن عمدتاً

اجتماعی درونی از طریق سرمایة ارتقای ، برای آغاز فرایند ، تأمین منابع مالیهای عمرانی و شغلی در زمینه

گروهی از  اجتماعی میانسرمایة و ایجاد  ،ها(CBOمحور ) های اجتماع سازمانایجاد انگیزه برای تشکیل 

 لت و ایجاد ارتباط با بازار است.با دومحلی جامعة ایجاد ارتباط  طریق

گرفته در هر یک از ابعاد  هایی در سبک اقدامات صورت ها، تفاوت با وجود شباهت ،عالوه بر این

های  برنامهمطالعات اندکی پیش از این به بررسی این تنوع میان  شود. ها مشاهده می فوق میان نمونه

کنندگان  در این زمینه که مشارکت مثالً(. Eyben et al 2008اند ) ها پرداخته آنمقایسة محور و  اجتماع

محلی تدارک جامعة گر برای  هایی که مداخله اند، محتوا و شکل آموزش اصلی در برنامه چه کسانی بوده

منابع مالی برای فرایند توسعه اقدام کرده، هایی به تأمین  دیده چگونه بوده، از چه منابعی و در چه قالب

گر نقش واسط را  هایی برای همکاری و مشارکت جمعی وجود داشته، چگونه مداخله چه نوع انگیزه

و سرانجام اینکه تداوم  کرده،محلی و نهادهای بیرونی دولت و بازار ایفا جامعة برای ایجاد رابطه میان 
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شود.  ها مشاهده می هایی میان نمونه حلی چگونه بوده است تفاوتمجامعة گر در ارتباط با  نقش مداخله

ها استخراج و مالحظه  ی هر یک از نمونهبرا تغییرنظریة توسعه و مسئلة ها،  برای توضیح این تفاوت

تمرکز بر احیای  کند. مداخله یکپارچگی ایجاد میهر اقدامات همة شد که این نظریات چگونه میان 

برای احقاق حقوق خود از  می، توانمندسازی و متشکل ساختن جوانان روستاهای بو دانش و نظام

ارزش برای اشتغال خرد، برقراری ساختارهای مشارکت حداکثری و زنجیرة ، ایجاد و مدیریت بیرون

هستند که در  های تغییر متنوعی مداخالت قائم بر نظریه های اصلی های اعتباری ایده ایجاد صندوق

نظریة اتخاذ هر  محور قابل شناسایی است. شده در این پژوهش ذیل رویکرد اجتماع ههای مطالع نمونه

ی واضح در یها تفاوتاصلی توسعه بوده است و منجر به مسئلة ها در نگاه به  مبتنی بر تفاوتتغییر 

 .شود محور می اجتماعمداخالت شده در  اصلی شناساییبعد شش 

 
 محور اجتماع ةتوسعها بر ابعاد مداخالت در  و اثر آن ،یاتاشتراک در اصول، تنوع در نظر .1شکل 

توجهی نیز   اصلی و نظریات توسعه، نقاط اشتراک قابلمسئلة ه در شد مشاهدهعالوه بر تنوع 

نتیجة محلی در جامعة موردی تضعیف خودباوری و امید در نمونة پنج همة شناسایی شد. در 
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سرمایة ضعف در  ،اصلی توسعه بیان شد. همچنیناز مسائل  پیشین متمرکزتوسعة های  سیاست

مهم مسئلة رنگ بودن همکاری و همیاری در اقدام در جهت توسعه  گروهی به معنای کم اجتماعی درون

های اولیه از جنس  . سومین وجه مشترک ضعف در سرمایهشداشاره بدان ها  نمونههمة دومی بود که در 

گروهی و  اجتماعی میانسرمایة و نهایتاً ضعف در  .ت توسعه بودآغازین اقدامامرحلة مالی یا دانشی در 

 .شده بود های مطالعه مشترک میان نمونهمسئلة ارتباطات مؤثر با نهادهای بیرونی چهارمین  نبودِ

رسد رویکردهای مختلفی  با توجه به جمیع این موارد، به نظر میگذاری توسعه،  از نگاه سیاست

هدف و مسائل موجود در آن و  ةجامعد دارد که با توجه به بافت محور وجو اجتماع ةتوسعبه 

 تغییر حاکم بر رویکرد ةنظری ،سپسانتخاب شوند.  دبایگران  های مداخله امکانات و توانمندی

)نظریات(  ةنظریاقدامات و ابعاد مداخله خواهد بود و بسته به اینکه چه  ةدهند سامان منتخب

 ،برقراری ارتباط، تأمین مالی، آموزش، ایجاد انگیزه ةنحو)مداخله  شود، جزئیات تغییری انتخاب می

رسد وجه  های فوق، به نظر می عالوه بر تفاوت ،همچنینتعیین خواهد شد. ارتباط با بیرون( 

امید و خودباوری در  ةروحیاول، ایجاد  ةوهلمحور در ایران، در  اجتماع ةتوسعاشتراک مداخالت 

های مختلف برای  گروهی از طریق ایجاد انگیزه اجتماعی درون ةیسرمااجتماع محلی، تقویت 

گروهی با نهادهای دولت  اجتماعی برون ةسرمایگیری نهادهای مشارکت و همکاری، تقویت  شکل

 زای توسعه است. اندازی فرایند درون های اولیه برای راه و سرانجام کمک به ارتقای سرمایه ،و بازار

نگاه  ةزاویبیشتر از های موردی  ها از نمونه آوری داده جمعات آینده شود در مطالع پیشنهاد می

های  محلی صورت پذیرد و میزان اثربخشی و پایداری فرایند توسعه در هر یک از نمونه ةجامع

های  باید بررسی شود که تغییرات بر اساس شاخص کمّی ارزیابی شود.های  روشموردی با 

 محور های برآمده از اصول رویکردهای اجتماع مچنین شاخصشده توسط خودِ اجتماع و ه ادراک

شده برای  ارائه هایپیشنهادزمان با مطالعات کمّی،  هم ،تواند این ارزیابی میبه چه اندازه بوده است. 

شناسی  گونهبر اساس الزم است  ،. همچنینکندسنجی  صحتفرایند توسعه را بیشتر پایداری 

ها با در نظر  دیگر مقایسه و کارایی آن محور با یک اجتماع ةعتوسهای متفاوت  روششده  انجام

های بیشتری از  نیاز است نمونه ،منظور هدف ارزیابی شود. بدین ةجامعگرفتن متغیرهای اقتضایی 

 .شوندهر روش شناسایی و مطالعه 
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 منابع
 نی. ،تهران ،یی ایرانروستا ةجامعروستایی با تأکید بر  ةتوسع(. 3131) غفاری رضا المغ ؛صطفیازکیا، م

 روسـتایی  ةتوسع در مشارکت نقش»(. 3131) موالیی هشجین صراهللن ؛پوررمضان یسیع ینب؛اسدی، ز

 .31ـ  13صص ، 3، ش 31 د ،روستایی ةتوسعاقتصاد فضا و  ،«رشت شهرستان بیجار خشک بخش

 ابعـاد  بررسی»(. 3131) فیروزجایی تبار مهرعلی رتضیم ؛ریاحی حیدو ؛جاللیان میدح رامرز؛بریمانی، ف

، «روسـتایی  نـواحی  اقتصـادی ــ ـ اجتمـاعی  ةتوسـع  بـر  محـور  اجتمـاع  مـالی  هـای  سازمان اثربخشی

 .223 ـ 331صص  ،2، ش 3د ، شناسی نهادهای اجتماعی جامعه

 ،«روسـتاهای ایـران   ةتوسـع هـای   پیشـران »(. 3131) آفتـاب  حمـد ا ؛سـلطانی  اصـر ن اکبـر؛  لـی لو، ع تقی

 .23ـ  3 صص ،4، ش 20د ، یش فضاریزی و آما برنامه

 مـؤثر  عوامـل  تحلیل» .(3133) آرانی قرنی هروزب ؛سلمانی حمدم ؛بدری علی یدس حمدرضا؛م رضوانی،

 هـای  پـژوهش  ،(«رود حبلـه  آبخیـز  ضـة حو: مـوردی  ةمطالعـ ) روسـتایی  ةتوسع مشارکتی الگوی بر
 .31ـ  13ص ص ،13 ش، 42د  ،انسانی جغرافیای

 شرکت سهامی انتشار. ،تهران ،توسعه و تضاد(. 3131) رامرزپور، ف رفیع

 شرکت سهامی انتشار. ،تهران ،دریغ است ایران که ویران شود(. 3131) ــــــــــــ

 بـه  نـو  نگرشـی »(. 3131) عینـالی  مشـید ج ؛سجاسـی قیـداری   مدهللح بدالرضا؛الدین افتخاری، ع رکن

 .10ـ  3 صص ،2ش  ،30 د ،تا و توسعهروس ،«تاثیرگذار نهادهای بر کیدأت با روستایی مدیریت

مطالعـات و تحقیقـات اجتمـاعی در     ،«بختک توسعه و خواب ناآرام آبادی مـا »(. 3131) وسیعنبری، م
 .333 ـ 333صص  ،3ش  ،1 د ،ایران

 ثالث. ،تهران ،شناسی یاریگری انسان(. 3133) رتضیفرهادی، م

مشارکتی در کاهش فقر روستایی به روش کیفی ریزی  بررسی نقش برنامه»(. 3131) هروزقرنی آرانی، ب

 .433 ـ 413صص  ،1ش  ،1د ، های روستایی پژوهش ،(«موردی: روستای لزور ةمطالع)
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