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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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اجتماعمحور مبتنی بر ارتقای سرمایة اجتماعی در ایران
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 .1دکتری ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .3استادیار ،پژوهشکدة سیاستگذاری ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 8931/62/62 :ـ تاریخ پذیرش)8931/63/86 :

چکیده
در سالهای اخیر ،در مقابل جریانهای رایج توسعة عمرانی و اقتصادی در ایران ،توجه به جنبههای اجتماعی و انسانی توسعه ذیل
گفتمان عمومی توسعة مردمی یا اجتماعمحور قوت گرفته است .در این گفتمان ،توجه به تقویت سرمایة اجتماعی با هدف توانمندسازی
تشکلهای مردمی و قرار گرفتن آنها در محور توسعه مد نظر قرار میگیرد .در این مطالعة کیفی ،پنج نمونة موردی از مداخالت توسعة
اجتماعمحور در ایران از طریق مصاحبة عمیق با دستاندرکاران اصلی آنها بررسی شد .پس از کدگذاری متن مصاحبهها و گزارشهای
مرتبط ،با استفاده از روش تحلیل تم ،ابتدا ابعاد این مداخالت استخراج و نمونهها در هر بُعد مقایسه میشوند .سپس نشان داده میشود
که مسائل مشترک توسعة اجتماع محور در ایران از چه جنسی است و چه تفاوتی با رویکردهای رایج در برنامههای توسعه در کشور دارد.
در نهایت به این مهم پرداخته میشود که هر یک از پنج نمونه ،با وجود شباهتها ،دارای مسئله و نظریة تغییر خاص خود هستند که
پیش از این در پیشینة توسعة اجتماعمحور به این تنوع در نظریات تغییر اشاره نشده است.

کلیدواژگان
توسعة اجتماعمحور ،توسعة محلی ،توسعة مردمی ،سرمایة اجتماعی ،مداخالت توسعه.
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مقدمه
توسعه در ایران طی سدة گذشته به شکلها و رویکردهای متنوعی خود را نشان داده است و اغلب
اقدامات در جهت آنچه «توسعه» نامیده شده از سوی دولتها صورت پذیرفته است .در هر دورة
زمانی ،افراد مسئول و صاحبمنصب بر اساس تصویر ایدهآل ذهنی خود از جامعة توسعهیافته
امکانات عمومی را در این زمینه به کار گرفتهاند .پس از انقالب سفید و اجرای اصالحات ارضی
در سالهای پایانی دهة  3110شمسی و تشکیل سپاه دانش و سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی
در کشور ،موج توسعة باال به پایین بیش از پیش به جامعة روستایی ایران سرایت کرد
( .)Katouzian 1974دولت مرکزی از این زمان نفوذ و قدرت خود را در جامعة روستایی افزایش
داد و از آن پس توسعة روستاها در برنامههای عمرانی (از برنامة عمرانی دوم) مورد توجه خاص
قرار گرفت .این نگاه سازندگی و عمرانی ،بعد از انقالب اسالمی ،بهخصوص پس از جنگ
تحمیلی ،نیز با سرعت بیشتری ادامه یافت .بسیاری از این اقدامات توسعه پیش و پس از انقالب
اسالمی در جهت دستاوردهای عینی مانند تقویت زیرساختها و امکانات زندگیـ نظیر ساخت
جادهها ،برقرسانی ،آبرسانی ،گازرسانی ،احداث حمام و حسینیه و مسجدـ یا زیرساختهای
کشاورزیـ نظیر احداث آببند ،پوشش انهار ،احیای قنواتـ صورت گرفته است .همچنین،
فعالیتهایی در زمینة رشد آموزش ابتدایی ،افزایش بهداشت ،و دسترسی بیشتر به امکانات پزشکی
و تحت پوشش قرار دادن افراد فقیر و بیبضاعت در مناطق روستایی انجام شده است.
همة این فعالیتها در ابتدای امر در جهت رشد و توسعة منطقه صورت گرفت .اما ،آثار جانبی
فراوان به دنبال داشت که نشاندهندة پیچیدگی قابل توجه مسئلة توسعه در ابعاد انسانی و اجتماعی
است (ازکیا و غفاری  .)3131نقش اربابان و زمینداران ،که پیش از این در اداره و سازماندهی
اجتماعات و ایجاد امنیت و ارتباط با خارج از روستا (بهخصوص حاکمیت) بسیار تعیینکننده و
اساسی بود ،هیچگاه توسط دولت یا عوامل حکومتهای محلی بهخوبی ایفا نشد ( )Majd 1987و
بسیاری از همکاریهای روستایی در زمینة تولید و کشاورزی به مرور کمرنگتر شد و فردگرایی
را در جوامع روستایی افزایش داد (فرهادی  .)3133یک اثر مهم دیگر سیاستهای مدرنیزاسیون
ایجاد روحیة مصرفگرایی در مقابل کار و تولید بود (عنبری  .)3131افزایش دسترسی به شهرها
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واردات محصوالت فراوان و متنوع صنعتی را به روستاها تسهیل کرد و تولید کوچکمقیاس در
روستاها دیگر چندان بهصرفه نبود .همچنین ،افزایش مراودات با شهرها موجب آشنایی بیشتر
روستاییان با سبک زندگی شهری و برخاستن نیازهای جدید در نتیجة مقایسه با رفاه شهری بود
(رفیعپور  .)3131این احساس روزافزون محرومیت نسبی میان روستاییان و تغییر معیشت
روستاییان بر اثر ورود محصوالت صنعتی و سختی تولید در روستا بر اثر خشکسالی و تغییرات
آبوهوایی و در نتیجه کاهش درآمد آنها روستاییان را ،به امید یافتن شغل (عمدتاً کارگری) و
زندگی راحتتر ،هر چه بیشتر به مهاجرت به شهرهای بزرگ ترغیب کرد (رفیعپور  3111به نقل
از رفیعپور  )3131و در نتیجه سرمایة اجتماعی جوامع روستایی بهشدت تضعیف شد .سیاستهای
دولت در جهت آموزش و همراهی فرهنگ عمومی با این سیاستها نیز تشدیدکنندة مهاجرت
نسل جوان مستعد در روستا و بیگانگی بیشتر آنها با فرهنگ و معیشت پدران خود بوده است.
بنابراین ،مشاهده میشود که چطور سیاستهای بهظاهر مثبت دولتهای مرکزی در جهت
اصالحات ساختار مالکیت ،خدماترسانی ارزان ،و آموزش همگانی باعث کاهش پیوندهای
اجتماعی و انقطاع در شیوة زندگی روستاییان شده است .اما شاید مهمترین نتیجة این سیاستها
کاهش عاملیت جامعة روستایی در توسعه و تغییر وضعیت خود بوده است .تاریخ گواه آن است
که جامعة روستایی ایران در مواجهه با سختترین مشکالت با اتکا به نیروها و امکانات درونی
خود به حل آنها مبادرت ورزیده است و هیچگاه تا این حد به بیرون از خود وابسته نبوده است.
دولت مدرن با بودجه و امکانات فراوانی که در اختیار داشته است بیشترین خدمات را در
جزئیترین نیازهای روستاییان به آنها ارائه کرده و همواره به آنها وعدة حل مشکالت را داده
است؛ در خشکسالی ،در اشتغال ،در تهیة مایحتاج مصرفی ،در فقر ،و  ...و به وابستگی هر چه
بیشتر آنها به خود دامن زده است .با وجود تغییرات قابل توجه در روش مداخالت دولت در
موضوع توسعة روستاها در دهههای اخیر ،همچنان معضل تضعیف سرمایة اجتماعی و کاهش
عاملیت محلی گریبانگیر آنهاست .سرمایهگذاریهای عظیم در احداث مراکز صنعتی و استخراج
معادن یا ارائة تسهیالت مالی خرد به روستاییان در توسعة کسبوکارهای کوچک برخی از این
روشها بوده است که به وابستگی بیشتر جامعة محلی انجامیده است.
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اما گفتمان دیگری که در امر توسعه در سالهای اخیر (بهخصوص در دهة اخیر) میان مسئوالن
دولتی و نخبگان جامعه رشد یافته گفتمان «اقتصاد مردمی» و به طور کلی پررنگ دیدن نقش مردم در
همة فعالیتهاست .این گفتمان در پی آسیبهای بیانشده ناشی از رشد و توسعة شتابان و از باال به
پایین از طرفی و ناکارآمدی و فساد در دستگاههای دولتی و نبودِ نگاه بلندمدت و پایدار به توسعه از
طرف دیگر بهسرعت میان اقشار مختلف تقویت شده است و حتی از سوی بلندترین مقامات رسمی
تشویق میشود .وجود تحریمهای اقتصادی از سوی ایاالت متحده در این سالها نیز اهمیت توجه به
خودکفایی اقتصادی و استفاده از ظرفیتها و منابع داخلی (اقتصاد مقاومتی) را بیش از پیش در ذهن
مردم و مسئوالن برجسته ساخته است .این گفتمان در نمونههای موجود در برنامههای توسعة روستایی
نیز مصادیق ویژه یافته است .در این نمونهها ،ایجاد تشکلها و نهادهای محلی مبتنی بر سرمایة اجتماعی
و اعطای عاملیت به کل اجتماع محلی (و نه صرفاً توانمندسازی و ارتباط با تکتک افراد) برای مشارکت
در امر توسعه ،در دستور کار قرار گرفته است (قرنی آرانی 3131؛ تقیلو و همکاران 3131؛ اسدی و
همکاران 3131؛ بریمانی و همکاران 3131؛ افتخاری و همکاران 3131؛ رضوانی و همکاران  .)3133با
اینکه به نظر میرسد در مطالعات فراوانی به بررسی مصادیق و نمونههای گفتمان مردمی شدن در توسعة
روستایی ایران پرداخته نشده است ،در بخش بعد نشان داده خواهد شد که این تغییر رویکرد اختصاص
به ایران ندارد و پیش از این نظریاتی حول آن در پیشینة نظریات توسعه ارائه شده است.
در این پژوهش اوالً به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که مسئلة اصلی و مشترک توسعة
اجتماعمحور در ایران چیست؟ آیا این مسئله آنطور که تصور میشود از جنس پاسخ به نیازهای
اولیة بهداشتی و آموزشی یا نیازهای اقتصادی مانند امکانات و درآمد است یا مسئلة سرمایة
اجتماعی و عاملیت جامعة محلی در جایگاه نخست قرار دارد؟ ثانیاً برای اینکه موتور محرکة
توسعة مردمی و اجتماعمحور در جوامع فعال شود ،بازیگران بیرونی به طور عمده چه نوع
اقداماتی را در مداخالت اجتماعمحور ایفا میکنند؟ و ثالثاً با بررسی پنج نمونة متنوع در ایران به
دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که چه «نظریة تغییر»ی بر این مداخالت حاکم است و انواع
این نظریات تغییر در ذیل نگاه اجتماعمحور به توسعه چه هستند؟ این تنوع در نظریات تغییر پیش
از این در متون توسعة اجتماعمحور مورد توجه قرار نگرفته است.
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مبانی نظری
مباحث مربوط به توسعه از اواخر دهة  3310عمدتاً تحت تأثیر نگاههای اقتصادی و صنعتی مطرح
شد .از دهة  3330به مرور رویکردهای مشارکتی در توسعه جایگاه بیشتری یافت که مبتنی بر توسعة
فردی ،تقویت شبکهها و روابط داخلی و خارجی ،و تغییر در نگرشها و کسب مهارتهای جدید
بود (Mansuri & Rao 2004؛  .)Kilpatrick et al 2003این نگاه در پی آسیبهای توسعة باال به
پایین ،تقلیدی ،و صرفاً کالبدی و اقتصادی قوت گرفت .یک آسیب اصلی از بین بردن باور اجتماع به
تغییرپذیری وضعیت خود ( )Sandfort & Bloomberg 2012و ایجاد احساس وابستگی به بیرون
به عنوان تنها راه تأمین نیازهای خود (Mathie & Cunningham 2003؛ Peredo & Chrisman

 )2006است .در این نگاه ،این توسعهدهندگان خارجی هستند که مالک و مسئول مشکل دانسته
میشوند و باید برای کاستیها به اجتماع پاسخگو باشند ( .)Bhattacharyya 2004یکی دیگر از این
آسیبها ،عدم توجه به اقتضائات فرهنگی و بافتی در ترسیم چشمانداز توسعه و وضعیت موجود
است که در نتیجه همواره نسخههای واحدی همراه با شاخصهایی تعیینشده از بیرون بدون توجه
به اقتضائات محلی مبنای قضاوت قرار میگیرد (.)Peredo & Chrisman 2006
در نتیجه متفکران و بسیاری از سازمانهای بینالمللی در دهههای اخیر رویکردهای جدید را در
امر توسعه پیگیری کردهاند .یکی از این رویکردها نگاه «توسعة پایدار» 3است مبتنی بر این باور که
نگاه جزیرهای به توسعه (مثالً صرفاً بر اساس شاخصهای کالن اقتصادی) باعث میشود سایر
شاخصها افت کنند و این عدم توازن مانع رشد پایدار میشود ( .)Emery & Flora 2006نگاه
دیگر رویکرد «توسعة محلی» 2است ( )OECD 2001که توسعه را اساساً پدیدهای محلی و
میانمقیاس 1تلقی میکند و اصالحات نهادی و بومشناختی اجتماعیGolden & Earp 2012( 4؛
Merzel & D’Afflitti 2003؛  )Rosato 2015را محل اصلی مداخالت اصالح اجتماعی میداند.
چون پویاییهای نهادی را عامل اصلی تغییر در رفتارهای انسانی به شمار میآورد .در این نگاه،

1. Sustainable development
2. Local development
3. Meso-scale
4. Social ecology
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هدف اصلی توانمندسازی و اصالح رفتار آحاد جامعه نیست؛ بلکه بر متغیرهای سطح میانیـ مانند
هنجارها ،روابط اجتماعی ،سرمایة اجتماعیـ تأکید میشود ( .)Mathie & Cunningham 2003نگاه
دیگر ،که به طور خاص در پیشینة توسعة منطقهای 3رشد یافته است ،استفاده از داراییها و
ظرفیتهای داخلی منطقه و اتصال آنها به یکدیگر در جهت حل مشکالت آن است ( & Mathie

.)Cunningham 2003
از رویکردهایی که به طور همزمان از این نگاه مشارکتی ،پایین به باال ،متوازن ،نهادی ،و
داراییمحور بهره میگیرد «توسعة اجتماعمحور» است .تاکنون محققان متعددی به ارائة نظریة در
باب توسعة اجتماعمحور پرداختهاند .باتچاریا )2004( 2توسعة اجتماع را دارای دو مؤلفة اصلی
همبستگی 1و عاملیت 4و سه اصل کلی خودیاری ،1نیازهای احساسشده ،1و مشارکت میداند .این
توجه به سرمایههای اجتماعی و انسانی در بیشتر نظریات توسعة اجتماعمحور مشاهده میشود
(مثالً )Mansuri & Rao (2004؛ )Mathie & Cunningham (2003؛ )Bhattacharyya (2004؛
)Gandy et al (2016؛ )Merzel & D’Afflitti (2003؛ ).)Putnam (1993
وجه اشتراک مهم دیگر این نظریات ،همانطور که قبالً نیز اشاره شد ،توجه به مفهوم مشارکت
است که توسط «اجتماع» 3و در قالب و بستر آن رخ میدهد؛ طوری که اجتماع نهتنها عامل اصلی
توسعه است ،بلکه توسعه اساساً با ارتقای آن رخ میدهد .اجتماع شامل پیوندهای اجتماعی مبتنی بر
سرمایة اجتماعی است که بر اثر مشارکت اعضای اجتماع واقعیت مییابد .ما در این پژوهش از
تعریف مورفی )2034( 3استفاده خواهیم کرد که اجتماع را یک موجود جمعی معرفی میکند که
بازتاب تعهد اعضای آن به یک هویت خاص است .گره خوردن پدیدة اجتماع با عنصر هویت فردی
و هنجارها و قواعد ادراکشده نتیجه میدهد که اجتماع تعیینکنندة بسیاری از رفتارهای انسانی است

1. Regional development
2. Bhattacharyya
3. Solidarity
4. Agency
5. Self-help
6. Felt-need
7. Community
8. Murphy
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و از این جهت محل مهمی برای مداخالت توسعه به شمار میرود ( .)Mintzberg 2009افراد ،با
مشارکت خود در بستر اجتماع ،واقعیت خود را میسازند ( )Berger & Luckmann 1967و در
نتیجه قضاوت جمعی آنها به جای ارزیابیهای عینی 3اهمیت مییابد .افراد با مراوده با یکدیگر
مشکالت را درک میکنند ،وضعیتی مطلوب را ترسیم میکنند ،و با اقدام جمعی و دیالوگ مستمر
واقعیت دیگری را خلق میکنند ( .)Murphy 2014این مشارکت در بستر نهادهای اجتماعی رخ
میدهد که در برخی از متون سازمان اجتماعمحور ( )CBOنام گرفته است ( .)Murphy 2014این
سازمانها متشکل از خودِ اعضای اجتماع هستند (رسمی و غیررسمی) که نقش راهبری اجتماع را در
فرایند توسعه بر عهده دارد CBO .نیز ،مانند اجتماع ،یک مفهوم ذهنی است و دارای مکان یا قالبی
ثابت نیست .این نوع نگاه به سازمان در آثار کارل وایک 2قابل مشاهده است .وایک ( )3331در مقابل
اندیشمندان ساختاری نظریة سازمان نگاهی اجتماعی به سازمان دارد .وی سازمان را نه یک ساختار،
بلکه مبتنی بر فرایند «ارتباطات» و «درک مشترک» 1میداند .در  CBOاز سرمایههای اجتماعی و
انسانی برای سازماندهی اعضای اجتماع استفاده میشود (رفیعپور  .)3131مهمترین کارکرد CBO

ایجاد یک «فضای گذار» 4است که در آن روابط حمایتی الزم برای عرضة روایتهای 1مختلف وجود
داشته باشد و مرکز ثقل گفتوگوها از ترس و حالت دفاعی به کنجکاوی و خالقیت و ارجگذاری
انتقال یابد ( .)Watkins & Schulman 2008ساخت مشترک توسعة درون سازمان اجتماعمحور از
طریق دیالوگ و شورا 1و تأمل انتقادی 3تحقق مییابد که در نتیجة آنها عاملیت جامعة محلی ساخته
میشود (.)Howard & Wheeler 2015
در برخی مطالعات انتقادی ،با اتکا به شواهد تجربی ،به نقد نوعی نگاه ایدهآلیستی و انتزاعی
حاکم بر پیشینة توسعة اجتماعمحور پرداخته شده است ( .)Mansuri & Rao 2013برخی از این
نقدها به مواردی اشاره میکنند که میان پایههای توسعة اجتماعمحور ،مانند مشارکت و سرمایة
1. objective
2. Karl Weick
3. sense-making
4. liminal space
5. narratives
6. deliberation
7. critical reflection
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اجتماعی ،تعارض به وجود میآید؛ مثالً در مواردی که پیوندها و مناسبات اجتماعی موجود کامالً
مشارکتی نیست ،بلکه مبتنی بر ساختارهای اجتماعی سنتی است ،این ساختارهای سنتی غیر
مشارکتی ممکن است از طرفی دارای کارکردهای مثبت در جامعه باشد و از طرف دیگر مقوم
نابرابری و فقر در جامعه باشد (Mansuri & Rao 2004؛ Bourdieu 1984؛  .)Harriss 2002اما،
در هر حال ،از یک ساختار کامالً دموکراتیک فاصله میگیرد .در اینگونه موارد نیاز به ایجاد تعادل
میان مؤلفههای توسعه در مداخالت اجتماعمحور به وجود میآید که چگونگی آن در برخی
نمونههای مطالعهشدة این تحقیق قابل مشاهده است.
روش تحقیق
با توجه به ماهیت اکتشافی پرسشها ،در این تحقیق از روش کیفی مطالعة چندموردی 3استفاده
شد .در این روش ،چند نمونة موردی برای بررسی و فهم دقیقتر یک موضوع انتخاب میشوند.
این روش این امکان را فراهم میسازد که مسائل در دامنة متنوعی از موقعیتها مطالعه شوند و
تعمیمپذیری نظریه نسبت به مطالعة تکموردی ارتقا یابد .در این روش ،ابتدا هر نمونة موردی به
صورت مجزا مطالعه و دادهها بهدقت بررسی و کد میشوند .سپس ،مقایسههای میانموردی انجام
میپذیرد تا الگوهای کلی مشترک و همچنین اختالفات نمایان شوند (.)Mills et al 2010
بدین منظور ،پس از بررسی نمونههای بسیاری از مداخالت توسعة محلی در ایران ،پنج نمونة
موردی برای مطالعه انتخاب شد؛ با این معیار که اوالً اجتماعمحور باشد ،یعنی نوعی از سازمان
اجتماعمحور ( )CBOدر محوریت فعالیتهای توسعه قابل مشاهده باشد ،و ثانیاً میان جامعة
فعاالن توسعة محلی ایران نمونهای موفق شناخته شده باشد .عالوه بر این ،تالش شد در انتخاب
نمونهها تنوعی از شیوههای مداخله و ماهیت مداخلهگران وجود داشته باشد تا بتوان انواع مختلفی
از مدلهای توسعة اجتماعمحور را مشاهده کرده و مورد مطالعة تطبیقی قرار داد.
در هر نمونة موردی ،جهت استخراج دادهها ،از مستندات ،گزارشها ،و وبسایتهای مربوط
به مداخالت استفاده شد .سپس ،با دو نفر از افراد اصلی دستاندرکار در سازمان مداخلهگر

1. multiple case study
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مصاحبة عمیق نیمهساختارمند انجام گرفت .این افراد مطلعترین افراد در گروه مداخلهگران بودهاند
و در نتیجه بیشترین اطالعات ممکن از منظر مداخلهگر از طریق آنها قابل دستیابی بود .همة
مصاحبهها از خرداد  3133تا مهر  3133انجام شد .از مصاحبهشوندگان درخواست میشد روایت
کاملی از پیش از ورود به منطقه تا زمان مصاحبه از اقدامات خود بیان کنند و نشان دهند چگونه
سازمانهای اجتماعمحور ( )CBOرا برای در دست گرفتن عاملیت توسعه حمایت کردهاند و
همچنین به طور خاص پرسشهایی دربارة مراحل توسعه بر اساس چارچوبهای موجود در
پیشینة توسعة اجتماعمحور از آنها پرسیده شد تا روش آنها در تجربة نمونة مورد مطالعه شنیده و
ثبت شود .پس از آن ،برای مشاهدة اتفاقات از نگاه جامعة محلی ،مصاحبهای با یک فرد مهم عضو
در سازمان اجتماعمحور نیز انجام شد .در فاصلة میان مصاحبهها ،یافتههای مصاحبههای قبلی
تحلیل میشد و در ادامه بیشتر بر خألها و کاستیها یا مواردی که از نظر روایی مشکوک به نظر
میرسید تمرکز میشد .پس از تحلیل دادههای مصاحبهها و مستندات ،به نظر میرسد نوعی اشباع
در دادهها بر اساس چارچوب سؤاالت تحقیق به دست آمده است.
3

سپس ،دادههای تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون تحلیل شدند ( Braun & Clarke

)2006؛ بدین صورت که همة دادههای جمعآوریشده مکتوب و کدگذاری شدند و با یافتن وجوه
اشتراک در کدهای اولیه کدهای نهایی ساخته شدند .سپس ،با ترکیب این کدهای نهایی ،مفاهیم
استخراج شدند .ذیل هر کد نهایی کدهای اولیه برای هر نمونه با دیگر نمونهها مقایسه شد و وجوه
تفاوت اصلی میان نمونهها شناسایی شد .سپس ،با بررسی کلی کلمات پرتواتر و تأکیدها« ،نظریة
تغییر» در هر نمونه شناسایی شد.
در پایان ،جهت سنجش روایی تحقیق ،پیشنویس این مقاله در اختیار مصاحبهشوندگان قرار
گرفت که از میان آنها هفت نفر ،که مطلعترین افراد فعال در مداخالت نیز بودند ،پاسخ دادند و
اصالحات جزئی در نتایج را پیشنهاد کردند که در این مقاله اعمال شد.
در جدول  ،3نمونههای موردی و اطالعات مربوط به هر یک قابل مشاهده است.

1. Theme Analysis
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جدول  .1اطالعات کلی مربوط به هر منطقه و مداخلهگران

نام منطقه

استان ،شهرستان

ایل ابوالحسنی

سمنان ،بیارجمند

باسفر

خراسان رضوی،
رشتخوار

جمعیت،
خانوار

1

311 ،113

مداخلهگر

مداخله

مؤسسة

از

سنستا

3131

باشگاه
3313 ،1333

مدت

کشاورزان
جوان

مصاحبهشوندگان
عضو هیئتمدیرة سنستا
مسئول روابط عمومی سنستا
یک نفر از جامعة محلی
مدیر باشگاه کشاورزان جوان

از

دبیر شورای راهبردی باشگاه کشاورزان

3131

جوان
یک نفر از جامعة محلی
مسئول دبیرخانة شبکة توسعة اجتماعی

شبکة توسعة
گلباف

کرمان ،کرمان

2313 ،3201

لزور

تهران ،فیروزکوه

410 ،3233

اجتماعی
رسالت

از
3131

رسالت
دبیر انجمن حامیان فرهنگ قرضالحسنه و
کارآفرینی اجتماعی استان کرمان
یک نفر از جامعة محلی

محمدآباد

خراسان جنوبی،
قائنات

231 ،332

سازمان

3131

مدیر ملی پروژة حبلهرود

جنگلها و

تا

مسئول آبخیزداری شهرستان فیروزکوه

مراتع

3131

یک نفر از جامعة محلی

جامعة

3133

مدیر پروژة محمدآباد

نیکوکاری

تا

مدیر محلی و تسهیلگر

ابرار

3134

یک نفر از جامعة محلی

به علت محدودیت منابع و با توجه به مسئلة تحقیق ،دادهها بیشتر از زاویة نگاه مداخلهگر و
افرادی از جامعة محلی جمعآوری شد که در مداخالت فعال بودند (عمدتاً به صورت تلفنی).
ازینرو ،دادههای فراوانی از دیدگاه جامعة هدف و ادراک توسعه و پایداری آن در دست نیست.
همچنین ،مصاحبهها و کدگذاری آنها عمدتاً به دست یکی از نویسندگان صورت گرفته است که
ممکن است روایی تحلیل را تا حدی تحت تأثیر قرار داده باشد که برای کنترل آن برداشتهای
شخصی در طول مصاحبهها دوباره بررسی میشد.

 .3بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .3131
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یافتههای تحقیق
تحلیل نمونههای موردی

پس از مکتوب کردن مصاحبههای انجامشده و کدگذاری آنها« ،ابعاد مداخالت» از کدهای نهایی
استخراج و در دستههای مفهومی طبقهبندی شد .منظور از ابعاد مداخالت ویژگیهایی است که
میتوان ،بر اساس تعیین وضعیت مداخله در هر یک از آنها ،آن مداخله را شناخت .نتایج تحلیل
نشان داد برخی ابعاد دارای وضعیت مشابه در میان نمونهها هستند و برخی دارای وضعیتی
متفاوت .دستة اول میتواند نشاندهندة ویژگیهای کلی مداخالت توسعة اجتماعمحور و دستة
دوم گونههای متنوع این مداخالت را بیان کند (جدول .)2
جدول  .2مفاهیم و ابعاد مداخالت استخراجشده از تحلیل مضمون

مفاهیم مربوط به مداخله

کدهای نهایی مربوط به مداخله (ابعاد مداخله)
برقراری ارتباطات با جامعة محلی

آمادهسازی کارگزاران و جامعة محلی

آموزش و مشاورة فنی
تأمین منابع مالی
ارتقای سرمایة اجتماعی درونی و ایجاد تشکل ()CBO

تسهیل ارتباطات با بیرون

ایجاد ارتباط با دولت

(سرمایة اجتماعی میانگروهی)

ایجاد ارتباط با بازار

همانطور که مشاهده میشود ،دستهای از اقدامات کارگزاران توسعه به آمادهسازی خود و
جامعة محلی برای آغاز فرایند مربوط است .این اقدامات به طور عمده در ابتدای کار اتفاق میافتد
و طی آن مداخلهگر به شناخت بهتری از جامعة هدف دست مییابد و تالش میکند ارتباطات
مؤثری با آنها برقرار سازد .در همة نمونههای موردی ،مصاحبهشوندگان به کمبود خودباوری و
امید برای آغاز حرکت در جهت توسعة منطقة خود اشاره کردهاند .بدین منظور تسهیلگران در
ارتباطات اولیة خود تالش میکنند انگیزه و امید و عاملیت را به جامعة هدف برگردانند .همچنین،
سرمایة مالی اولیهای را برای شروع کار تأمین میکنند و در صورت لزوم آموزشهای فنی را برای
اجرای پروژهها به جامعة محلی ارائه میدهند.
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موضوع دیگرِ مورد اتفاق میان مصاحبهشوندگان ضعیف بودن سرمایة اجتماعی و همیاری و
همکاری جمعی جهت مشارکت در امر توسعه دانسته شده است .بدین منظور ،همة مداخلهگران
اقداماتی برای گرد هم آوردن افراد و شکلگیری حرکتهای جمعی میان آنها انجام دادهاند.
تسهیلگران تالش کردهاند افراد پیگیر و دغدغهمند اجتماع را ذیل نهادهای مشارکت (سازمان
اجتماعمحور ( ))CBOمتشکل سازند تا روابط توسعهای درون اجتماع نهادینه شود و استمرار یابد.
برای این کار ،انگیزههایی را از جنس اقتصادی ،اجتماعی ،یا الهی ایجاد میکنند .بسیاری از افراد
در نتیجة تغییرات جامعة روستایی و برنامههای توسعه در گذشته خودباوری و امید خود را به
آینده از دست داده بودند .اکنون ،تالش میشود آنها را به همیاری با یکدیگر برای توسعة
زیستبوم تشویق کنند.
دستة دیگرِ اقدامات نیز تسهیل ارتباطات با بیرون بهخصوص ارتباط با دو نهاد اصلی دولت و
بازار است .مداخلهگر با آشنایی با زبان رسانه ،سیاست ،حقوق ،و بازار در مواردی تالش میکند
ارتباط جامعة محلی را با بازیگران بیرونی ممکن سازد .یکی از مسائل مورد تأکید همة فعاالن
توسعه ارتباط ضعیف جامعة روستایی با بیرون (سرمایة اجتماعی میانگروهی )3است که آنها
سعی در پر کردن این شکاف داشتهاند .تقریباً در همة نمونهها مداخلهگر ارتباطات خوبی را با
دولتهای ملی و محلی شکل داده است تا بتواند به رفع موانع بوروکراتیک بپردازد و حمایتهایی
را از سوی آنها جلب کند .در همة نمونهها شواهدی مبنی بر تداوم نیاز به نهادهای مداخلهگر در
برقراری ارتباطات با بیرون ،حتی پس از اتمام پروژههای توسعه ،به دست آمد.
شناخت ابعاد مداخالت در نمونههای موردی و گونهشناسی مداخالت توسعة اجتماعمحور

با وجود اشتراک مداخالت توسعة اجتماعمحور در ابعاد و مؤلفههای ذکرشده در جدول  ،2ذیل هر
یک از ابعاد ،تنوعی از روشها و اقدامات میان نمونههای موردی مشاهده میشود .این تفاوتها
در جدول  1قابل مشاهده است .همچنین ،بررسی چندبُعدی مداخالت رویکردهایی کلی را در هر
مداخله نشان میدهد که قابل تمایز از سایر نمونههاست .بررسی توأمان هر نمونه در همة ابعاد
فهرستشده در جدول  1بیانگر این واقعیت است که با وجود نقاط اشتراک ،هر مداخلهگر مسئلة
1. Bridging social capital
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اصلی توسعه را به صورت متفاوت تعریف میکند و متناسب با آن نظریهای را برای مداخلة خود
پیشنهاد کرده است (بهصراحت یا ضمنی) .نظریة تغییر (یا نظریة توانمندسازی) به نظریهای گفته
میشود که نشان میدهد مداخله با اثرگذاری بر چه عواملی مکانیسمهای ایجاد بهبود در مسئلة
توسعه را فعال میسازد ( .)Eyben et al 2008هر نظریة تغییر ،مانند نخ تسبیحی ،همة اقدامات
صورتگرفته توسط مداخلهگر را به هم متصل میکند و نشان میدهد چگونه آنها به هم
پیوستهاند و یک نظام یکپارچه را تشکیل میدهند.
جدول  .3مقایسة نمونههای موردی در هر یک از ابعاد اصلی مداخله

برقراری
ارتباطات با
جامعة محلی
ابوالحسنی

باسفر

با ریشسفیدان

آموزش و مشاورة
فنی

تأمین منابع مالی

انگیزة ایجاد تشکل

ایجاد ارتباط با

ایجاد ارتباط با

دولت

بازار

بدون آموزش.

کمک به جامعة

کسب قدرت

مشارکت دادن

مستندسازی و ثبت

محلی برای دریافت

سیاسی ،انباشت

محلیها برای

دانش بومی
با جوانان

آشنا ساختن با

دغدغهمند

نمونههای موفق

گرنتها و جوایز

سرمایه

تغییر

کمک به جامعة

کسب قدرت

ایجاد ارتباط

محلی برای دریافت

سیاسی ،ارزشهای

برای حقوق

بودجه از دستگاهها

بومی و مذهبی

قانونی

عدم اقدام

معرفی
فرصتها

معرفی رهیار محلی،
با دهیار و شورا و
گلباف

سپس رهیاران

آموزش فنی

محلی

از درون جامعه و از

دسترسی به منابع

حامیان .از طریق وام

مالی جمعی،

قرضالحسنه.

ارزشهای بومی و

کارآفرینی اجتماعی

مذهبی ،خدمات

خودِ کارگزار
(سازمانهای
راهبری)

مدیریت کامل
زنجیرة ارزش

اشتغال
آموزش در صورت
لزور

با عموم روستا

اعالم نیاز جامعة
محلی

با معتمدان محلی،
محمدآباد

دهیار ،و شورا و
سپس عموم
روستا

از بودجة بینالمللی
و دولت و با

دریافت بودجه و

مشارکت جامعة

خدمات

محلی

ایجاد هماهنگی
برای حمایت از
جامعة محلی

معرفی
فرصتها

آموزش روشهای
ارزیابی مشارکتی،
یافتن نمونههای
موفق برای مشاغل
جایگزین

ارائة وام ،مشارکت
در هزینه و حامی

انباشت سرمایه،
دریافت بودجه و
خدمات

تالش برای
خودِ کارگزار

یافتن بازار
فروش
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در نمونة «ایل ابوالحسنی» ،رویکرد اصلی مداخلهگر ایجاد توسعة درونزا با تأکید فراوان بر دانش و
نظامهای مدیریت بومی بوده است .وی بر آن است که بهترین دانش در سینة مردمان بومی قرار دارد که
در طول سالیان دراز با تالش و تجربه و متناسب با جغرافیا و فرهنگ خود به آن دست یافتهاند؛ بنابراین،
یگانه وظیفة تسهیلگران بیرونی را ایجاد اعتمادبهنفس در مردم محلی و کمک به آنها برای احیای این
دانش میداند و طبیعی است آموزش دانش از بیرون اولویت کارگزار نبوده و بر آن تأکید نکرده است .در
عوض کوشیده به مستندسازی دانش بومی و متناسبسازی آن با زبان مجامع علمی ملی و بینالمللی
یاری رساند تا حمایتهای الزم را از سوی آن نهادها جلب کنند که همین موضوع به دریافت گرنتها
و جوایزی منجر شده که منبع اصلی تأمین مالی در اجرای ایدههای بومی بوده است .همچنین مداخلهگر
به مردم محلی کمک کرده است که بتوانند نگاه خود را در تصمیمسازیهای دولتی دخالت دهند .برای
این کار ،تشکلی به نام «شورای معیشت پایدار ایل» تشکیل و ثبت رسمی شده تا نهتنها تصمیمات ایل
(مانند سابق) در آن اتخاذ شود ،بلکه آنها بتوانند به صورت رسمی در جلسات تصمیمگیری دولتی
شرکت و مسائل ایل را پیگیری کنند .همچنین ،این شورا وظیفه دارد صندوقی را که با استفاده از منابع
جذبشده از بیرون تشکیل شده است (صندوق معیشت پایدار) مدیریت و سیاستگذاری کند تا منابع
آن عمدتاً در فعالیتهای عامالمنفعه هدایت شود .توجه به واقعیت سنتی اجتماع در شکل نهاد  CBOنیز
خود را نشان داده است که منطبق با ساختار سنتی ایل و تعداد اعضای این شورا  24نفر است که از هر
طایفه دو نفر از سوی ریشسفیدان و گیسسفیدان طوایف به نمایندگی در آن حضور دارند و بیشتر
ارتباطات مداخلهگر با همین افراد بوده است.
در نمونة «باسفر» ،تمرکز اصلی بر توانمندسازی جوانان روستا برای تشکل یافتن و ایجاد تغییر در
زادگاه خود بوده است .مداخلهگر ،با ورود به روستا و برقراری ارتباط با جوانان و تحصیلکردگان ،آنها
را از ظرفیتهای کار و فعالیت جمعی آگاه ساخته و به تشکیل و ثبت یک سازمان مردمنهاد (سمن)،
تحت عنوان «باشگاه کشاورزان جوان» ،ترغیب کرده است .این باشگاه یک مؤسسة رسمی است که
مجمع عمومی آن همة جوانان عالقهمند روستا هستند و دارای هیئتمدیرهای  1یا  3نفره است که بر
اساس رأی اعضا تعیین میشوند 3.اعضای باشگاه در زمینة گذشته ،جغرافیا ،سرمایة انسانی ،و  ...در
 .3البته مداخلهگر تالش کرده است ،هم در مراحل اولیه هم در ترکیب هیئتمدیرة باشگاه ،از مشارکت و حمایت بزرگـان و
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روستای خود وضعیتسنجی جامعی کردهاند که بر اساس آن «سند توسعة روستا» نگارش یافته است.
جوانان ،بر اساس این وضعیتسنجی و شناخت نقاط قوت و ضعف روستای خود و متناسب با
استعدادها و عالیق خود ،کارگروههای مختلفی را در زمینههای مذهبی ،اجتماعی ،کشاورزی ،ورزشی،
و  ...تأسیس کردهاند .یکی از تالشهای اصلی مداخلهگر آشنا کردن جوانان باشگاه با حقوق روستای
خود و نشان دادن مسیر پیگیری این حقوق و جذب منابع از دستگاههای مختلف دولتی از طریق
پیگیری رسمی از طرف باشگاه است .مداخلهگر تأکید میکند هیچیک از منابع مالی را شخصاً برای
جامعة محلی تأمین نکرده است .اما بر آن است که درون دولت منابع سرشاری برای خدمت به روستاها
وجود دارد و جامعة محلی باید تالش کند آن را در خدمت توسعة خود درآورد .این ارتباط با دولت در
روستای باسفر تا حدی پیش رفته است که اعضای باشگاه به معتمدان برخی از دستگاههای محلی
تبدیل شدهاند و کار آموزشهای کشاورزی و برخی از اعطای مجوزها به مردم محلی را آنها انجام
میدهند .همچنین ،مداخلهگر تالش میکند ارتباط میان روستاهایی را که در آنها باشگاه تشکیل شده
برقرار سازد .مثالً آنها را در جریان موفقیتهای دیگران قرار دهد و جریان دانشی بهخصوص در
موضوعات کشاورزی و فرصتهای کارآفرینی میان آنها برقرار سازد .همچنین کانونهای استانی و
کشوری باشگاه کشاورزان جوان را از طریق انتخابات تشکیل دهد تا بتوانند ضمن برقراری ارتباط با
یکدیگر و استفاده از تجربیات یکدیگر در سطح وسیعتری مطالبات خود را از دولت پیگیری کنند.
در «گلباف» ،رویکرد توسعه را میتوان عمدتاً فراهمسازی شرایط مساعد برای شکلگیری
کسبوکارهای خرد و خانگی دانست .مداخلهگر اصلی یک سازمان مردمنهاد (سمن) ،تحت عنوان
«انجمن حامیان فرهنگ قرضالحسنه و کارآفرینی اجتماعی» ،است که قدم اول در فرایند توسعه را به
میدان آوردن اعضای محلی و شکلگیری حرکتهای همیارانه در آن میداند .بدین منظور با جامعة
محلی ارتباط برقرار کرده و کوشیده است آنها را ذیل یک «کانون همیاری اجتماعی» متشکل سازد تا
بتوانند منابع خود و سایر حامیان را در آن جمع کنند و برای رفع مشکالت افراد به کار گیرند (این
همیاری اجتماعی عام و در هر زمینهای میتواند باشد؛ اما ،ماهیت آن بیشتر از جنس همیاری مالی و در
قالب وام قرضالحسنه است) .انجمن ،برای توسعة منطقه ،امکان ارتباط اهالی را با «پلتفرمهای شبکة
مسئوالن روستا نیز در کنار جوانان استفاده شود.
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توسعة اجتماعی رسالت» فراهم کرده است که از سوی مجموعهای از چند شرکت و مؤسسه
(سازمانهای راهبری) پشتیبانی میشود .این مجموعه با همکاری یکدیگر الزامات توسعة
کسبوکارهای خرد و خانگی را در ابعاد تأمین مالی ،آموزش تخصصی (مطابق با استانداردهای
مشخص منطبق با نیازهای بازار) ،مدیریت زنجیرة ارزش ،و مدیریت عرضه و فروش محصوالت فراهم
میکند .همة این خدمات در قالب کانونهایی با عنوان «کانونهای کار و زندگی» ارائه میشود .بدین
ترتیب ،جامعة محلی فقط دغدغة تولید باکیفیت را خواهد داشت و همة سفارشها ،در صورت وجود
تقاضا و فقط در مورد محصوالتی که قابلیت مدیریت زنجیرة ارزش و فروش آنها در حال حاضر
وجود دارد (به طور عمده ،پوشاک و محصوالت دامی) ،انجام میپذیرد .انجمن برای ارتباط با عموم
مردم گلباف و پیگیری فعالیتهای شبکه از همکاری «رهیاران محلی» استفاده میکند .این رهیاران
اعضای دغدغهمند جامعة محلی هستند که خود را وقف توسعة محل زندگی خود کردهاند و در قالب
«خانة توسعة گلباف» امور کانونها را مدیریت میکنند .برای یافتن این رهیاران ،مداخلهگر ابتدا با
مسئوالن منطقه ارتباط برقرار میکند و از آنها میخواهد افرادی را با ویژگیهای مد نظر شبکه معرفی
کنند .بیشتر ارتباطات مداخلهگر با رهیاران و از طریق آنها با جامعة محلی و CBOها بوده است .در
گلباف ،بخشی از منابع اولیه از سوی خودِ جامعه و بخش اصلی از سوی حامیان بیرونی (دولت ،بنگاه،
خیرین) به دست آمده است و این منابع کامالً به صورت وام قرضالحسنه در اختیار مردم قرار میگیرد.
همچنین مدل طوری طراحی شده است که پس از مدتی باید جامعة محلی همة هزینههای سربار خود
را تأمین کند و در نتیجه خودگردان باشد (مدل کارآفرینی اجتماعی) و هزینة خدمات دریافتی از
سازمانهای راهبری را نیز بپردازد .در گلباف مداخلهگر وظیفة ارتباطات با دستگاههای دولتی را خود بر
عهده گرفته است و پیگیریهای اداری الزم را برای اجرای مدل بر عهده دارد .در گلباف ،مانند
نمونههای ابوالحسنی و باسفر ،ارتباطات مداخلهگر با اهالی اصلی جامعة محلی هیچگاه قطع نشده است
و بهخصوص در ایجاد رابطه با بیرون (دولت /بازار) همچنان به طور جدی حمایت آنها ادامه دارد .در
گلباف ،این ارتباطات بیش از سایرین است و جریان سفارش و فروش همواره ادامه دارد.
در «لزور» ،رویکرد اصلی مداخله را میتوان ایجاد زمینة مشارکت حداکثری جامعة محلی برای تعیین
دستور کار توسعه و همکاری در تصمیمگیری و اجرای تصمیمات دانست .مداخلهگر اصلی طرح را
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میتوان سازمان جنگلها ،مراتع ،و آبخیزداری کشور و بهخصوص ادارة منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان فیروزکوه در نظر گرفت .ادارة منابع طبیعی واسطه میان دولت و برنامة توسعة سازمان ملل 3با
جامعة محلی قرار گرفته و در مراودة مستمر با تشکلهای محلی بوده است .در لزور ،جلسات ابتدایی
گستردهای با شرکت عموم مردم برگزار شد و تالش شد تا حد ممکن بیشترین افراد و از همة گروهها
در جلسات حضور یابند و صحبت کنند 2.در این جلسات همفکری ،با استفاده از ترسیم درخت
مشکالت و سایر انواع تکنیکهای  ،PRAاولویتهای اصلی از نگاه روستاییان انتخاب شد .سپس،
ساختارهایی با نظر اعضای جامعة محلی پیشنهاد شد که مهمترین آن «شورای هماهنگی» نام گرفت؛
متشکل از حدود  30عضو از منتخبان اهالی (بر اساس رأیگیری سراسری در روستا) .این شورا وظیفة
تصمیمگیری دربارة راهحل مسائل شناساییشده و نظارت بر اجرای تصمیمات را بر عهده داشت.
همچنین ،شورای هماهنگی یک «هستة مرکزی» متشکل از  1عضو را انتخاب کرد تا در ارائة پیشنهاد،
نوشتن طرحهای فنی ،و پیگیری اجرای پروژهها انجام وظیفه کند( 1وظایف این هستة مرکزی امروزه
بیشتر توسط شورای اسالمی روستا پیگیری میشود) .حتی ،در مسائل فنی ،مداخلهگر قائل به تحمیل
راهحل به جامعة محلی نبوده و فقط در صورت تشخیص جامعة محلی و اعالم به مداخلهگر آموزش
فنی و شغلی در اختیار اعضا قرار گرفته است .البته پروژة حبلهرود ،پیش از تأمین اعتبار و در صورت
نیاز ،طرحهای فنی تهیهشده توسط روستاییان را بررسی میکرد و اصالحات الزم را به سبک مشارکتی به
آنها مشاوره میداد .تأمین مالی در لزور با استفاده از منابع دولتی در امر عملیات و بودجة بینالمللی از
سوی برنامة توسعة سازمان ملل برای امور ستادی بوده است .اما در بیشتر پروژهها با اظهار عالقة خودِ

1. UNDP

 .2البته در ابتدای حضور از افراد محلی خواسته شد چند نفر را برای شرکت در دورههای تسهیلگری معرفی کننـد تـا آنهـا
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.
 .1برخی از پروژه های مشارکتی انجام شده در روستای لزور ذیل طرح حبله رود عبارت اند از :پـروژة آبخیـزداری کشـکرز و کاشـت
ابتکاری نهالستان مثمر ،پروژة آببند سیاهرود ،ساخت انبار علوفـه ،سـاماندهی جـاده و منـاطق «خیـل و عشـایری» ،کشـت گیاهـان
دارویی ،و ساخت سالن خشک کن با جلب تسهیالت از  GEFو تأسیس شرکت تعاونی «ریزبرگ البرز» و قرق داوطلبانـة برخـی از
مراتع (قرنی آرانی  .)3131اغلب طرحها از جنس عامالمنفعه بودهاند و با اتکا به نیروی انسانی داخلی روستا انجام پذیرفتهاند.
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جامعة محلی از منابع مالی اعضای روستا نیز استفاده شده است .هر نوع دریافت اعتبارات منوط به تأیید
شورای هماهنگی و همفکری جمعی در روستا بوده است .عالوه بر شورای هماهنگی و هستة مرکزی،
کارگروههایی در زمینة مسائل مختلف نیز در روستا وجود داشت که شامل ذینفعان آن موضوعـ مثالً در
موضوعات کشاورزی و دامداریـ بوده است .در لزور ،با توجه به ماهیت دولتی پروژه ،بخشی از تمرکز
مداخلهگر بر ایجاد هماهنگی میان دستگاههای دولتی مختلف بوده است .همچنین ،با توجه به اینکه اقدام
به شکل پروژهای بوده ،جریان مالی مشخصی برای مدت محدود از سوی مداخلهگر برای پروژه تأمین
شده است .میتوان گفت پس از اتمام پروژه ،مداخلهگر عمالً از منطقه خارج شده است .اما کماکان
رابطة دوستانه و غیر رسمی میان تسهیلگران و جامعة محلی ادامه دارد.
سرانجام در «محمدآباد» ،تمرکز اصلی مداخله بر کمک به معیشت روستا از طریق تشکیل
صندوقهای اعتباری خرد و همچنین ایجاد معیشت جایگزین با تخصیص وامهای کارآفرینی بوده
است .ورود کارگزار به جامعة محلی با توصیه و معرفی افراد باسابقه و معتمد محلی بوده است .در
جریان این طرح ،دو صندوق اعتباری خرد تشکیل شد (برای زنان و مردان) که بخشی از اعتبارات آن
از طریق پساندازهای مردمی و بخش دیگر از طریق سرمایهگذاری مداخلهگر تأمین شد .اساسنامة این
صندوقها با مشارکت جامعة محلی و بر اساس ایدة ضمانت گروهی نگارش یافت و عمدة مصارف آن
وامدهی به اعضا برای کمک به معیشت جاری آنها (مانند تهیة خوراک دام) بود .همچنین مداخلهگر ،به
عنوان عامل معتمد «صندوق کارآفرینی امید» ،در روستا قرار گرفت تا امکان ارائة تسهیالت بزرگتر با
استفاده از منابع دولتی برای راهاندازی کسبوکارهای جایگزین فراهم شود .بدین منظور ،گروهی
متشکل از برخی اعضای معتمد روستا ،به نام «ستاد برنامهریزی و نظارت» و به پیشنهاد ابرار به وجود
آمد که وظیفة بررسی طرحهای پیشنهادی اهالی روستا و تعهد آنها را برای دریافت تسهیالت بر عهده
داشت .این ستاد همچنین وظیفة تصمیمگیری و هماهنگی در برخی امور کالن روستا را بر عهده
گرفت .عالوه بر این ،گروههای صنفی در روستا به وجود آمدند که در زمینههای خاصی فعالیت
میکردند؛ مانند گروه زنان قالیباف و گروه خیاطان .ابرار به ارائة دورههای آموزشی و امکانات برای این
افراد مبادرت میورزید و به طور فعال به دنبال یافتن بازارهای فروش برای برخی محصوالت،
بهخصوص در حوزة معیشتهای جایگزین (مانند قالیبافی و پوشاک) ،بود .بخش دیگر فعالیتهای
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مداخلهگر در محمدآباد کمک به اجرای پروژههای زیرساختی در روستا پس از مشورت با اهالی
(معموالً در اجتماع مردم در مسجد روستا) و تأمین شراکتی هزینههای آن بود 3.همچنین ،ابرار در امور
آموزشی و تربیتی روستا سرمایهگذاریهایی را بهتنهایی انجام داده است؛ مانند کارگاههای آموزش
روشهای مشارکتی ،تأسیس مهد کودک ،حمایت تحصیلی از دانشآموزان نیازمند .نیز ،پیگیریهای
الزم را برای ارتباط با دستگاههای محلی در جهت گرهگشایی از مسائل روستا و افراد نیازمند انجام داده
است .در این نمونه نیز ،با اتمام زمان پروژه ،عمالً مداخله قطع شده و تنها ارتباطات غیر رسمی و
گهگاه میان تسهیلگران و جامعة محلی ادامه دارد.
با توجه به نکات بیانشده ،در جدول  ،4مسئلة اصلی توسعه و نظریة تغییر میان نمونههای
موردی خالصه شده است.
جدول  .4اشتراکات و اختالفات نمونههای موردی در مسئلة اصلی توسعه و نظریة تغییر

مسئلة اصلی توسعه
مشترک

ابوالحسنی
باسفر
گلباف

عدم خودباوری و امید
ضعف در سرمایة اجتماعی درونگروهی در جهت توسعه
نبودِ سرمایههای اولیه (مالی /دانشی)
ضعف در سرمایة اجتماعی میانگروهی (ارتباط با بیرون)
عدم استفاده از دانش و نظامهای بومی
عدم مشارکت محلیها در تصمیمگیریهای دولتی
عدم مشارکت جوانان روستا
عدم اطالع از حقوق یا نحوة احقاق آن
نبودِ نهادهای تأمین و فروش در دسترس روستاییان
نبودِ نهادهای مالی مناسب
نبود دانش تخصصی فنی

لزور

نبودِ نهادهای دموکراتیک برای مشارکت همگانی
نبودِ هماهنگی با دستگاههای دولتی محلی و ملی

محمدآباد

نبودِ نهادهای مالی مناسب
وجود مشکالت و نیازهای اولیه در روستا

نظریة تغییر
ایجاد انگیزههایی برای مشارکت و همکاری
کمک به تأمین سرمایههای اولیه
کمک به برقراری ارتباط با بیرون
احیای دانش و نظامهای بومی و رساندن صدای محلیها به
بیرون
متشکل ساختن جوانان روستا و توانمندسازی آنها برای احقاق
حقوق خود از مسئوالن
یافتن رهیاران محلی و فعالسازی آنها
ایجاد اشتغال خرد خانگی از طریق ایجاد اکوسیستم مناسب
کارآفرینی
مشارکت حداکثری و تسهیلگری آن در جهت یافتن مسائل
بنیادین و اقدام برای آنها
ایجاد هماهنگی میان دستگاههای دولتی برای حمایت از
نهادهای محلی
حمایت از مشاغل خرد از طریق ایجاد صندوقهای اعتباری
خرد
مشارکت در رفع پروژههای عامالمنفعه برای روستا

 .3مانند کاشت بیش از  3000اصله نهال در روستا ،جایگزینی سـوخت فسـیلی بـه جـای بوتـه و چـوب و ایجـاد سیسـتم
جمعآوری زباله.
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نتیجه و پیشنهاد
در شش دهة اخیر در موضوع توسعة محلی در ایران رویکردهای مختلفی از سوی بازیگران بیرونی
(بهخصوص دولتها) اتخاذ شده است .اما گفتمان «مردمی کردن» ،که در سالهای اخیر در عرصههای
مختلف حکمرانی از سوی مسئوالن و نخبگان مطرح میشود ،موج جدیدی را در اقدامات توسعة محلی
نیز میان دستگاههای دولتی و سازمانهای مردمنهاد ایجاد کرده است .در این پژوهش ،پس از مرور پیشینة
توسعة اجتماعمحور ،نشان داده شد که عمدة نظریات این حوزه نگاهی ایدهآلگرایانه مبتنی بر اصول و
ارزشهای اساسیـ مانند «مشارکت»« ،همیاری اجتماعی»« ،توانمندسازی»ـ به موضوع توسعه ارائه دادهاند
(Mathie & Cunningham 2003؛ Bhattacharyya 2004؛ McLeroy et al 2003؛ Frank & Smith

1999؛  .)Murphy 2014همچنین ،ابعاد و جزئیات برنامههای توسعة اجتماعمحور پیش از این به صورت
پراکنده در مطالعات این حوزه بررسی شده است (Israel et al 1998؛ )Frank & Smith 1999؛ اما
تاکنون چارچوب جامعی برای آن ارائه نشده است .برای بررسی دقیقتر موضوع ،در این پژوهش ،پنج
اقدام توسعة اجتماعمحور در ایران مطالعه شد .تحلیل مصاحبهها و گزارشهای جمعآوریشده شش بعد
اصلی مشترک میان مداخالت مطالعهشده را نمایان ساخت که شامل برقراری ارتباطات با جامعة محلی
عمدتاً برای احیای خودباوری و امید و ایجاد حس عاملیت میان آنها ،آموزش و مشاورة فنی و تخصصی
در زمینههای عمرانی و شغلی ،تأمین منابع مالی برای آغاز فرایند ،ارتقای سرمایة اجتماعی درونی از طریق
ایجاد انگیزه برای تشکیل سازمانهای اجتماعمحور (CBOها) ،و ایجاد سرمایة اجتماعی میانگروهی از
طریق ایجاد ارتباط جامعة محلی با دولت و ایجاد ارتباط با بازار است.
عالوه بر این ،با وجود شباهتها ،تفاوتهایی در سبک اقدامات صورتگرفته در هر یک از ابعاد
فوق میان نمونهها مشاهده میشود .مطالعات اندکی پیش از این به بررسی این تنوع میان برنامههای
اجتماعمحور و مقایسة آنها پرداختهاند ( .)Eyben et al 2008مثالً در این زمینه که مشارکتکنندگان
اصلی در برنامه چه کسانی بودهاند ،محتوا و شکل آموزشهایی که مداخلهگر برای جامعة محلی تدارک
دیده چگونه بوده ،از چه منابعی و در چه قالبهایی به تأمین منابع مالی برای فرایند توسعه اقدام کرده،
چه نوع انگیزههایی برای همکاری و مشارکت جمعی وجود داشته ،چگونه مداخلهگر نقش واسط را
برای ایجاد رابطه میان جامعة محلی و نهادهای بیرونی دولت و بازار ایفا کرده ،و سرانجام اینکه تداوم
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نقش مداخلهگر در ارتباط با جامعة محلی چگونه بوده است تفاوتهایی میان نمونهها مشاهده میشود.
برای توضیح این تفاوتها ،مسئلة توسعه و نظریة تغییر برای هر یک از نمونهها استخراج و مالحظه
شد که این نظریات چگونه میان همة اقدامات هر مداخله یکپارچگی ایجاد میکند .تمرکز بر احیای
دانش و نظامهای بومی ،توانمندسازی و متشکل ساختن جوانان روستا برای احقاق حقوق خود از
بیرون ،ایجاد و مدیریت زنجیرة ارزش برای اشتغال خرد ،برقراری ساختارهای مشارکت حداکثری و
ایجاد صندوقهای اعتباری ایدههای اصلی مداخالت قائم بر نظریههای تغییر متنوعی هستند که در
نمونههای مطالعهشده در این پژوهش ذیل رویکرد اجتماعمحور قابل شناسایی است .اتخاذ هر نظریة
تغییر مبتنی بر تفاوتها در نگاه به مسئلة اصلی توسعه بوده است و منجر به تفاوتهایی واضح در
شش بعد اصلی شناساییشده در مداخالت اجتماعمحور میشود.

شکل  .1اشتراک در اصول ،تنوع در نظریات ،و اثر آنها بر ابعاد مداخالت در توسعة اجتماعمحور

عالوه بر تنوع مشاهدهشده در مسئلة اصلی و نظریات توسعه ،نقاط اشتراک قابل توجهی نیز
شناسایی شد .در همة پنج نمونة موردی تضعیف خودباوری و امید در جامعة محلی در نتیجة
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سیاستهای توسعة متمرکز پیشین از مسائل اصلی توسعه بیان شد .همچنین ،ضعف در سرمایة
اجتماعی درونگروهی به معنای کمرنگ بودن همکاری و همیاری در اقدام در جهت توسعه مسئلة مهم
دومی بود که در همة نمونهها بدان اشاره شد .سومین وجه مشترک ضعف در سرمایههای اولیه از جنس
مالی یا دانشی در مرحلة آغازین اقدامات توسعه بود .و نهایتاً ضعف در سرمایة اجتماعی میانگروهی و
نبودِ ارتباطات مؤثر با نهادهای بیرونی چهارمین مسئلة مشترک میان نمونههای مطالعهشده بود.
از نگاه سیاستگذاری توسعه ،با توجه به جمیع این موارد ،به نظر میرسد رویکردهای مختلفی
به توسعة اجتماعمحور وجود دارد که با توجه به بافت جامعة هدف و مسائل موجود در آن و
امکانات و توانمندیهای مداخلهگران باید انتخاب شوند .سپس ،نظریة تغییر حاکم بر رویکرد
منتخب ساماندهندة اقدامات و ابعاد مداخله خواهد بود و بسته به اینکه چه نظریة (نظریات)
تغییری انتخاب میشود ،جزئیات مداخله (نحوة برقراری ارتباط ،تأمین مالی ،آموزش ،ایجاد انگیزه،
ارتباط با بیرون) تعیین خواهد شد .همچنین ،عالوه بر تفاوتهای فوق ،به نظر میرسد وجه
اشتراک مداخالت توسعة اجتماعمحور در ایران ،در وهلة اول ،ایجاد روحیة امید و خودباوری در
اجتماع محلی ،تقویت سرمایة اجتماعی درونگروهی از طریق ایجاد انگیزههای مختلف برای
شکلگیری نهادهای مشارکت و همکاری ،تقویت سرمایة اجتماعی برونگروهی با نهادهای دولت
و بازار ،و سرانجام کمک به ارتقای سرمایههای اولیه برای راهاندازی فرایند درونزای توسعه است.
پیشنهاد میشود در مطالعات آینده جمعآوری دادهها از نمونههای موردی بیشتر از زاویة نگاه
جامعة محلی صورت پذیرد و میزان اثربخشی و پایداری فرایند توسعه در هر یک از نمونههای
موردی با روشهای کمّی ارزیابی شود .باید بررسی شود که تغییرات بر اساس شاخصهای
ادراکشده توسط خودِ اجتماع و همچنین شاخصهای برآمده از اصول رویکردهای اجتماعمحور
به چه اندازه بوده است .این ارزیابی میتواند ،همزمان با مطالعات کمّی ،پیشنهادهای ارائهشده برای
پایداری بیشتر فرایند توسعه را صحتسنجی کند .همچنین ،الزم است بر اساس گونهشناسی
انجامشده روشهای متفاوت توسعة اجتماعمحور با یکدیگر مقایسه و کارایی آنها با در نظر
گرفتن متغیرهای اقتضایی جامعة هدف ارزیابی شود .بدینمنظور ،نیاز است نمونههای بیشتری از
هر روش شناسایی و مطالعه شوند.
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منابع
ازکیا ،مصطفی؛ غالمرضا غفاری ( .)3131توسعة روستایی با تأکید بر جامعة روستایی ایران ،تهران ،نی.
اسدی ،زینب؛ عیسی پوررمضان؛ نصراهلل موالیی هشجین (« .)3131نقش مشارکت در توسعة روسـتایی
بخش خشکبیجار شهرستان رشت» ،اقتصاد فضا و توسعة روستایی ،د  ،31ش  ،3صص  13ـ .31
بریمانی ،فرامرز؛ حمید جاللیان؛ وحید ریاحی؛ مرتضی مهرعلی تبار فیروزجایی (« .)3131بررسی ابعـاد
اثربخشی سازمانهـای مـالی اجتمـاعمحـور بـر توسـعة اجتمـاعی ـ ـ اقتصـادی نـواحی روسـتایی»،
جامعهشناسی نهادهای اجتماعی ،د  ،3ش  ،2صص  331ـ .223
تقیلو ،علـیاکبـر؛ ناصـر سـلطانی؛ احمـد آفتـاب (« .)3131پیشـرانهـای توسـعة روسـتاهای ایـران»،
برنامهریزی و آمایش فضا ،د  ،20ش  ،4صص  3ـ .23
رضوانی ،محمدرضا؛ سید علی بدری؛ محمد سلمانی؛ بهروز قرنی آرانی (« .)3133تحلیل عوامـل مـؤثر

بر الگوی مشارکتی توسعة روسـتایی (مطالعـة مـوردی :حوضـة آبخیـز حبلـهرود)» ،پـژوهشهـای
جغرافیای انسانی ،د  ،42ش  ،13صص  13ـ .31
رفیعپور ،فرامرز ( .)3131توسعه و تضاد ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.
ــــــــــــ ( .)3131دریغ است ایران که ویران شود ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.
رکن الدین افتخاری ،عبدالرضا؛ حمدهلل سجاسـی قیـداری؛ جمشـید عینـالی (« .)3131نگرشـی نـو بـه
مدیریت روستایی با تأکید بر نهادهای تاثیرگذار» ،روستا و توسعه ،د  ،30ش  ،2صص  3ـ .10

عنبری ،موسی (« .)3131بختک توسعه و خواب ناآرام آبادی مـا» ،مطالعـات و تحقیقـات اجتمـاعی در
ایران ،د  ،1ش  ،3صص  333ـ .333
فرهادی ،مرتضی ( .)3133انسانشناسی یاریگری ،تهران ،ثالث.
قرنی آرانی ،بهروز (« .)3131بررسی نقش برنامهریزی مشارکتی در کاهش فقر روستایی به روش کیفی
(مطالعة موردی :روستای لزور)» ،پژوهشهای روستایی ،د  ،1ش  ،1صص  413ـ .433
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