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 13/3/39ذيرش: تاريخ پ                      32/11/32تاريخ دريافت: 
 چكيده

توسعه است؛ زیرا از سویی های کنونی جوامع درحال ترین چالشتوسعة اجتماعی یکی از مهم
های انسانی و اجتماعی  دهندة ظرفیتدیگر نشان ها و از سوی اجتماعی آن بیانگر سطح انسجام

 رضایت ،آسایش رفاه، و یافتگی هر کشورتوسعه سطح بین رابطة این جوامع است. امروزه
شهروندان آن بر کسی پوشیده نیست. در  کامیابی احساس و سالمت روحی و روانی اجتماعی،

های علوم  های توسعة اجتماعی از منظر اعضای هیئت علمی گروه این پژوهش، رویکرد
های دولتی استان تهران بررسی شده است. روش پژوهش، کیفی است و با  اجتماعی دانشگاه
ها معموالً از مبنایی انجام شده است. در نظریة مبنایی، برای گردآوری دادهاستفاده از نظریة 

طریق مصاحبة حضوری با  نیز از شود؛ بنابراین، در پژوهش حاضرتکنیک مصاحبه استفاده می
دهد که های پژوهش نشان می های الزم گردآوری شد. یافته استادان گروه علوم اجتماعی، داده

ها الزمة رسیدن به ه اهمیت توسعة اجتماعی در کشور اعتقاد دارند. آنشوندگان بهمة مصاحبه
آگاهی و مشارکت واقعی شهروندان  توسعه را توجه جدی به حوزة اجتماعی و ارتقای سطح 

 بیانگر آن شوندگانو ارزیابی دیدگاه مصاحبه دانند. تحلیل های توسعه می در فرایندها و برنامه
 و پیاده کند را  اجتماعی توسعة  قبولی ازسطوح قابل نتوانسته است هنوز ایران جامعة است که

ترتیب، بدین. اند توسعه از عوامل تأثیرگذارتر و تر پررنگ کشور، در اجتماعی توسعة موانع
دهد که عنوان مقولة محوری پژوهش انتخاب شد. این امر نشان میمفهوم توسعة اجتماعی به

ها و استعدادهای خود را در جهت تحقق مطالبات و  القیتحوزة عمومی و اجتماعی باید خ
 اجتماعی، نبود مشارکت مدنی، نداشتن جامعة مانند نبود کار گیرد. موانعیاهداف جامعه به

ها، عرصه در همة دولت پررنگ حضور اعتماد، و امنیت سطح بودنپایین مستقل، احزاب
 به نامساوی توجه روستا، و شهر بین فاصلة و نوگرایی، سنت بین تقابل فرهنگی، نیافتگیتوسعه

 ها از داده که هستند موانعی  از جمله نگری، خویشاوندی و اجتماعی هاینابرابری اقشار، و اقوام
اند و داللت بر این دارند که برای نیل به توسعة اجتماعی در کشور باید  کشیده شده بیرون

 نحوی اصولی با این عوامل مقابله کرد. به
های  نیافتگی فرهنگی، جامعة مدنی، رویکرد توسعه، توسعة اجتماعی، توسعه هاي کليدي:واژه

 توسعه. 
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 مقدمه
 توسعه

انسانی و پایدار  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی،  مفهومی بسیار گسترده با ابعاد 1

باید تمامی  است. بین انواع توسعه، رابطة متقابل و هماهنگ وجود دارد. برای رسیدن به توسعه

تناسب و هماهنگ با یکدیگر درنظر گرفته شوند. ضرورت مطالعه و بررسی این این انواع، به

ها و کوشش در جهت رفع موانع، پیشرفت و ترقی جامعه و رفاه ها برای شناخت آن حوزه

های ترین عرصه همگانی بر کسی پوشیده نیست و این خود ارتباط تنگاتنگ توسعه با حیاتی

 دهد. مردم هر جامعه را نشان می زندگی

یک کل  ةمثاباجتماعی به ةتوسعاست. 2 ترین ابعاد توسعه، توسعة اجتماعییکی از مهم

انواع  شود و هم سایر اقتصادی لحاظ می ةهم توسع ،آن رویکردی مستقل است که در ،یکپارچه

ة وسعگیرد. تدربرمی امثال آن را ، علمی، آموزشی، بهداشتی وسیاسی، فرهنگیاز قبیل  ،توسعه

فرهنگی، اجتماعی،   ساختارهای ساختاری در های  دگرگونی ةمجموعهم  توان را میاجتماعی  

 در  جامعهو ظرفیت پیامدهای توانایی  یکی ازکرد و هم  اقتصادی جامعه تلقیو سیاسی 

رو  پیش یها  چالش ها وفرصت برای مواجهه با منابع مولد و ها انسان  دهی به توانمندی سازمان

های اساسی  مؤلفه دهندة تغییر دراجتماعی نشان . در معنای تخصصی، توسعة درنظر گرفت

طورکلی رسیدن به زندگی انسان از جمله کاهش فقر، کاهش بیکاری، افزایش درآمد و به

(، این بعد از توسعه را 74: 1331غفاری ) و های مطلوب زندگی اجتماعی است. ازکیا  ارزش

هایامی کند. ای را فراهم میدانند که شرایط مطلوب و بهینه ر باالبردن سطح زندگی میناظر ب

امل عت توسعه رااین کند. او  اجتماعی ارائه می ةمفهوم توسع تعریفی دیالکتیکی از (33 :1331)

اجزای نظام اجتماعی شامل  ،اواز منظر داند.  های نظام اجتماعی می لفهؤدیالکتیک بین اجزای م

دارای دو  ،ارزشی -که زیرنظام فرهنگی است اقتصادی ب( و ارزشی -زیرنظام الف( فرهنگی دو

د. نگیر ارزشی را دربرمی  هایی مانند قوانین و نظام لفهؤم ء،این دو جز. فرهنگ و نهادهاست ءجز

توان  درمجموع، توسعة اجتماعی را می وری و منابع است.ادارای دو بعد فن نیز زیرنظام اقتصادی

 . حقوق شهروندی،2. مدرنیته، 1برآیند حضور چند مؤلفة اصلی دانست که از این قرارند: 

 . امنیت اجتماعی.5. جامعة مدنی و 7. مشارکت، 3

نیافتة جهان به طرق مختلف وارد فاز توسعه  از چند دهة قبل، بسیاری از کشورهای توسعه

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Development 
2. Social development 
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اند تا  های جامعة خود شده ها و ارزشکردن ساختار شدند. اکثر این کشورها حاضر به دگرگون 

درپی  صورت پیکنند. ایرانیان از اواخر عصر قاجار، به برای جامعة خود پیشرفت و رفاه تأمین 

یافتن به منظور دستآن، به درحال کوشش برای ایجاد تغییرات، اصالحات و مبارزه با موانع 

ند. برای رسیدن به توسعه، اصالح و ا یافته بودهتوسعه و کاهش فاصلة خود با جهان توسعه

توسعه، مردم و توسعه و کمجهت در اکثر کشورهای درحالهمیندگرگونی ضروری است. به

اجتماعی و اقتصادی جامعة خود  های هدف را تنها راه برای رفع مشکل مسئوالن، دستیابی به این 

ری، محرومیت و کمبودهای غذایی توان به فقر گسترده، بیکا ها میاین مشکل دانند. از جملة می

شدن  دوم قرن بیستم، صنعتی ةنیم رهبران سیاسی و نخبگان اجتماعی جهان سوم در». اشاره کرد

 هایرفع مشکل، طریق آن کردند که از اکسیری تلقی می است، توسعه نوسازی و ةالزمکه را 

: 1331، )زاهدی« شود می میسر یمدت کوتاه امنی درنا بیکاری و اجتماعی نظیر فقر، اقتصادی و

133). 

 یعلم  ئتیهاعضای  و استادان های دیدگاه به توان می و توسعة اجتماعی توسعه زمینة در

. کرد اشاره ای توسعه در هر جامعه دانش و علم اصلی نشردهندگان عنوان به ها دانشگاه

 نظر وجودو صاحب برجسته موفق و کارآمد و استادان های اگر در جامعه، دانشگاه که یطور به

القلم  شود. سریعانجام می بیشتری سهولت با سرعت و جامعه آن ترقی و توسعه باشد، داشته

 علمی فرهنگ توسعه،» معتقد است که توسعه بحث در علم اهمیت زمینة در (135: 1331)

 -تماعیاج هایمعضل و هامشکل با را منظم و استداللی سازمانی، برخورد زمینة علم،. طلبد می

 برخورد توسعه، به مربوط اجتماعی آموزش و فرهنگ در بنابراین، آورد؛ می فراهم اقتصادی

 . «ستها روش و مکانیسم ،ها شهیاند در تحول ساز نهیزم علمی، مبنای و علمی

منظر  از اجتماعی توسعة مفهوم که است هدف آن پژوهش این در نکات، این به توجه با

ی و تحلیل بررس تهران استان دولتی های دانشگاه اجتماعی علوم ادانو است یعلم  ئتیه اعضای

 ریزان ، برنامهنظرانصاحبمختلف  و عالیق ها از سلیقه متأثر اجتماعی، توسعة های  رویکرد. شود

 تغییر با ما، کشور در توسعه سیاست که آنجا از بنابراین، است؛  توسعه امور سازان تصمیم و

سازان و  که دیدگاه استادان که جریان است الزم کند، می تغییر هجامع سیاسی ساختارهای

 ،بیترتندیب اند، بررسی شود. اصلی در ایجاد فضای فکری و فرهنگی در این زمینه کنشگران

علوم  های  ی گروهعلم  ئتیه اعضای نظر از که است موضوع این بررسی پژوهش، این مسئلة

 بیشتر را اجتماعی توسعة رویکرد کدام ایران جامعة تهران، استان دولتی  هایدانشگاه اجتماعی 
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 و پیشرفت توسعه برای ازین مورد شرایط مختلف، در ابعاد  کوشد که می  چگونه و پذیرفته است؟

 سازد؟ فراهم را

 اهداف پژوهش
ی دربارة کاربرد انواع الگوهای توسعة اجتماعی در علم  ئتیهکردن نظر اعضای مشخص -

 ؛جامعة ایران

اجتماعی را  ها، بهتر از دیگران، شرایط توسعة تعیین اینکه از منظر استادان، کدام رویکرد -

 کنند؛اند یا میبرای جامعه فراهم کرده

 ی. علم ئتیههای مختلف از منظر اعضای  های رویکردکردن موانع و مشکلمشخص -

 چارچوب مفهومي
رویکردی برای نیل به  . هراند شده  مطرحه ة توسعنیزم درمختلفی  های  رویکرد طورکلی، به

های مختلفی در برخورد با  جداگانه و استدالل های  حلمتفاوت، راه های  ها و برنامه توسعه، طرح

های توسعه این است  است. هدف همة رویکرد داده ها و تنگناهای اجتماعی ارائه مسائل، آسیب

کنند. بعضی از  ی خاص جامعه را مهندسی ا گونه بهکردن توسعه و پیشرفت، که برای محقق

وجود های قبلی به ی رویکردها یینارسابرای جبران  ها در واکنش به رویکرد مسلط و رویکرد

نیافتگی ها و مسائل توسعهرویکرد مسلط، کشورها را از ورطة مشکل ها آننظر  به رایزاند؛  آمده

متفاوت با  بندی دسته نوعی مان،با توجه به عامل ز پژوهش، این نجات نداده است. در

های اقتصادی، : رویکردقرارند  نیا ازاست که  شده  ارائه توسعه هایرویکرد قدیم های بندی دسته

 گرایی. های پساتوسعه های جدید و رویکرد ی نوسازی، رویکردکردهایرو

 1اقتصادي ةتوسعهاي  رويكرد

بیشتر بر رشد و توسعة  توسعة اقتصادی های های توسعه، نظریه در مراحل آغازین طرح دیدگاه

هایی از جمله تولید  توانست در شاخص که می اقتصادی مبتنی بودند. در این دوره، هر کشوری 

کاال، افزایش سرمایه، تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص سرانه و افزایش درآمد سرانه، برنامة 

به تعبیری، در مرحلة آغازین دانش توسعه، توسعه بود. بهیافته یا روبهتری ارائه دهد، توسعه

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Economic development approachs 
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شد های کمی اقتصادی توجه می منظور از توسعه، بیشتر رشد بود؛ زیرا در این دوره، به شاخص

، 1341و کیفیت، کمتر مد نظر بود، اما این تصور از توسعه دیرزمانی طول نکشید؛ زیرا در دهة 

فاً اقتصادی خارج شد و به ابعاد توسعة کیفی نیز درنظر گرفته شد. توسعه از حالت صر

 اجتماعی، سیاسی و پایدار آن نیز توجه صورت گرفت.

دوم را به پنج شاخه تقسیم  اقتصادی بعد از جنگ جهانی  های پیشرو در توسعة  نظریه 1تودارو

شود؛ ب(  کند: الف( الگوی خطی مراحل رشد که در آن، توسعه معادل رشد درنظر گرفته می می

شود که الگوهای تغییرهای ساختاری که در آن، بر سازوکاری )مکانیسمی( تمرکز میها و  نظریه

معیشتی به  کشاورزی  از طریق آن، کشورهای جهان سوم، ساختار اقتصادی خود را از مرحلة 

( که در 1341المللی )دهة  رسانند؛ ج( الگوی وابستگی بین اقتصاد خدماتی و صنعتی می مرحلة 

های نهادی و  ناپذیری انعطاف»و « قدرت داخلی روابط »، «های سیاسی دودیتمح»آن، بیشتر بر 

( 1331شود؛ د( الگوی نئوکالسیک بازار آزاد )دهة  تأکید می اقتصادی  در امر توسعة « ساختاری

های عمومی  سازی بنگاه خصوصی»و « اقتصادهای باز»، «بازارهای آزاد»که در آن، بر نقش 

: 1331( )تودارو، 1331زا )دهة شود و هـ( رشد درونقتصادی تمرکز میدر توسعة ا« ناکارآمد

47- 45.) 

هم تقاضای رسیدن به توسعة اقتصادی و هم موانع رسیدن به این نوع توسعه در کشورهای 

نیافته، از روند رشد اقتصادی کشورهای نیافته زیاد است. بعضی از کشورهای توسعهتوسعه

دارد. از آن جمله  همراه هایی را بهها مشکل، اما این پیروی برای آنکنند یافته پیروی میتوسعه

اقتصادی و فرهنگی کشورهای جهان سوم. کاربرد  دادن فناوری غربی با ساختار است مشکل وفق

کشورها در سطوح  فناوری پیشرفته متضمن داشتن ساختار مدرن است، اما ساختار حاکم بر این 

افزایش  کل دیگر، مسئلة جمعیت است. افزایش جمعیت، عامل مختلف، هنوز سنتی است. مش

بودن جو نامساعدسوم،  کشورهاست. مشکل  بیکاری در این  افزایش  نیروی کار و درنتیجه، 

بخشی از آن، ناشی از طرز تفکر خود کشورها »است که  خارجی  گذاری سرمایه المللی برای  بین 

یافته برای  کشورهای توسعه تمایل  علت عدم  هدر برخورد با موضوع است و بخشی نیز ب

 (.113 -117: 1311)گیل، « هاستهمکاری با آن

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Michael Todaro 
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 1نوسازي هاي رويكرد
 وسنتی ) جوامعة دوگان یبند میتقسبه  یشناخت جامعهیک سنت اساس نوسازی بر پردازان هینظر

باید تمام  و اندسنتی شبیه هم ةجوامع در مرحل همةکه معتقدند  ها آن اند. پرداخته (مدرن

 ةطریق اشاع بگذارند. این عمل از پشت سر ،اند دهطی کر یهایی را که جوامع غرب دگرگونی

وجود نوع غربی به اقتصادی از های سیاسی، اجتماعی و گسترش نظام یا یدار هیسرمافرهنگ 

های  شدهند و معتقدند که ارز می خود قرار یالگو راها غرب (. آن13 :1331 )ازکیا، آید می

اقتصادی  ساختار ،این جوامع ،این طریق از. شود جوامع ترویج داده می دیگر در، فرهنگی غرب

 ند.یاب می شبیه به غرب و اجتماعی

نظریة  از جنگ جهانی دوم، سه اتفاق مهم سبب ایجاد معتقد است که بعد 2آلوین سو

از شکست  یک ابرقدرت بعد نعنوا بهمتحدة آمریکا   اند: عامل اول، ظهور ایاالتنوسازی شده

دوم،  اند. عامل جنگ، کشورهای قدرتمندی بوده از در جنگ است که قبل کشورهای درگیر 

شوروی، درحال گسترش جهانی بود. این عامل آمریکا را  جنبش کمونیسم است که به رهبری 

اتفاق سوم، ای جدید باشد.  تکاپوی اندیشه نفوذ کمونیسم، در کرد که برای جلوگیری از وادار

در  های جدید ملت -که سبب شد بسیاری از دولت ی استعماری سابق بودها یامپراتورتجزیة 

اند، آمریکا به  داشته نیاز بیایند. از آنجاکه این کشورها به الگوی مناسب توسعه وجودجهان به

هاند )سو، ها را از رفتن زیر نفوذ ایدئولوژی کمونیسم برمطالعة این کشورها تشویق شد تا آن

تر نظریة نوسازی باید به ویژگی اصلی آن اشاره  برای توضیح و شناخت دقیق(. 31 -23: 1343

یافتگی کشورها درنظر گرفته شده  شود: ویژگی اول، روشی است که برای شناخت میزان توسعه

 این نسخه را گیرد؛ برای توسعة کشورهای جهان سوم درنظر می ای واحد است. نوسازی، نسخه

های مختلف و  ها و سنت دهد و به زمینة تاریخی متفاوت، ارزش ها تعمیم میبه همة آن

(. دومین 113نیافته توجهی ندارد )همان: توسعه توسعه و های گوناگون کشورهای درحال فرهنگ

نظران این  ویژگی نظریة مدرنیزاسیون، ارائة مدلی دوگانه برای توسعة کشورهاست. صاحب

دهند؛ کشورهای  نیافته قرار مییافته و توسعه ورهای جهان را در دو دستة توسعهرویکرد، همة کش

اتفاق افتاده است،  یافته  توسعه که در کشورهای  ای را   دستة دوم باید الگو، جهت و مسیر توسعه

خطی و ها مسیر تکفرهنگی در کشورهای خود اجرا کنند. درنتیجه، آن و اشاعة  انتقال  از طریق 

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Modernization approachs 
2. Alvin so 
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کمک فناوری غربی  به  اند؛ یعنی توسعة تقلیدی ای برای توسعة جهان سوم درنظر گرفته سویهیک

(. ویژگی سوم، تعارض بین سنت و مدرنیته است. متفکران نوسازی معتقدند که 113)همان: 

مانده برای رسیدن به توسعه باید دست از  مدرنیته نقطة مقابل سنت است. کشورهای عقب

راه توسعة  سر سنتی، مانع بزرگی بر فرهنگ  ها پشت کنند؛ زیرابه آن ارند وبرد های خود سنت

های اقتصادی، سیاسی،  ها و آسیبهم، مشکل هاست. وجود این دو نوع فرهنگ در کنارآن

گرایی در  نظر قائالن به این نظریه، سنت از» .آورد وجود میگوناگونی را به اجتماعی و فرهنگی 

جنسیت ریشه دارد و تا زمانی که کنش انسانی  میت، طبقه، منزلت وساختارهای سنتی، قو

)عنبری، « شود، جامعه مدرن نخواهد شد ها تعیین می لحاظ ساختاری و تحت حاکمیت سنت به

ویژگی چهارم به کانون مطالعاتی و واحد تحلیل متفکران این مکتب مربوط (. 223: 1331

های سنتی  های اجتماعی، فرهنگ ساختاری، نظام های این مکتب، ویژگی نظران صاحبشود.  می

شایان ذکر  کنند. ها و باورهای مردم در کشورهای جهان سوم را ارزیابی می و مدرن و ارزش

اند که از  گرفته های انتقالی و رادیکالی شکل  های نوسازی، دیدگاه است که در واکنش به نظریه

 ة نظام جهانی اشاره کرد.های وابستگی و نظری توان به نظریه آن جمله می

 یافتهنتوسعه و یافته توسعهاستعماری بین کشورهای  ةبیشتر به یک نوع رابط 1وابستگي ةنظري

یافته نیافته به کشورهای توسعهنابرابر به وابستگی کشورهای توسعه ةاین رابطکه  است معتقد 

های  ویژگی محصول ساخت یا ،نیافتگیمعتقدند که توسعه این دیدگاهپردازان  انجامد. نظریه می

 ارتباط ة زیادی نتیج حد بلکه تا یست؛اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه ن

مشکل  ،بنابراین ؛است  یافتهتوسعه و نیافتهتوسعه  مداوم اقتصادی میان کشورهای تاریخی و 

 مسائل بیرونی استد پیام بلکه ؛مسائل درون جامعه نیست ناشی از ،نیافته کشورهای توسعه 

های این نظریه از این قرارند: الف( وابستگی، فرایندی عام  ترین فرضمهم (.131: 1331 )ازکیا،

های درونی کشورهای است؛ ب( وابستگی نتیجة فعل و انفعال جهان سوم  کشورهای  برای همة 

ن دیگر کشورها کردجهان سوم نیست؛ بلکه تعمدی و خواستة کشورهای جهان اول برای وابسته

تر از ابعاد دیگر است؛ ت( صحنة جهانی، اقتصادی، مهم به خود است؛ پ( بعد وابستگی 

: 1343شود؛ ث( بین توسعه و وابستگی، تضاد وجود دارد )سو، مادر( می -اقمار بندی ) قطب

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Dependency theory  
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ش که بخ داری، آن دسته از مراکز متروپل  که در نظام سرمایه (. فرانک معتقد است 133 -132

توانند توسعه یابند. مناطقی که  جهانی نیفتد، می ای از مازادشان به چنگ سرمایة  شایان مالحظه

 (.111: 1331نیافتگی هستند )زاهدی، شود، محکوم به توسعه مازادشان به این طریق غارت می

 ةدارای توسع ،جوامع وی نظر د. ازکرمطرح  2ایمانوئل والرشتاین را 1نظام جهاني ةنظري

محرک  اصل اساسی و ،دارد. نابرابری ای بین کشورها وجود زیرا شکاف فزاینده ؛زمان نیستندهم

 ای یافته تشکیل مانند کلرا (. او نظام جهانی 314 :1331غفاری،  و )ازکیا نظام جهانی است ةاولی

جهانی نوع نظام  دو والرشتاین،نظر  گیرد. از می اجتماعی درنظر متعددهای  گروه ساختارها و از

مانند رم باستان و دیگری اقتصاد جهانی نظام  ،های جهانی امپراتوری  یکی :وجود دارد

. تفاوت این دو در این است که اولی جنبة کامالً سیاسی دارد، اما دومی متکی بر داری سرمایه

 را نیز -جهانی سوسیالیستی یعنی نظام  -سلطة اقتصادی است. البته او بشارت نظام جهانی سومی

داری جهانی که در آن، بخش اقتصادی از بخش سیاسی  نظام، برخالف سرمایه دهد؛ در این  می

تنها از هم جدا نیستند، بلکه مجدداً با هم های سیاست و اقتصاد، نه شده است، بخش  تفکیک 

ای از درجة پیشرفتگی  گانه (. والرشتاین الگوی سه217: 1333شوند )ریتزر،  ترکیب و ادغام می

که کشورهایی با جایگاه اقتصادی و سیاسی  3کند. دستة اول، جوامع مرکزی امع پیشنهاد میجو

ها را به خود باالتر هستند. این جوامع با مداخله در امور سایر کشورها، مازاد اقتصادی آن

قرار دارند که دارای  7پیرامونی دهند. در نقطة مقابل، دستة دوم یعنی کشورهای    اختصاص می

ای است.  اند. مواد خام و بازارهای مصرفی گسترده، مورد نیاز کشورهای هستهخام و اولیه مواد

کشورهای مرکز، سبب ایجاد انگیزه  همراه وابستگی زیاد به کاالهای صنعتی همین دو عامل به

شود. دستة سوم، کشورهای  برای مداخله در امور سیاسی و اقتصادی این کشورها می

های هردو گروه را دارند. اگر کشوری از دستة اول،  هستند که بعضی از ویژگی 5پیرامونی   نیمه

دهد و همچنین اگر کشوری از زیرمجموعة پیرامون، شرایط  موقعیت مرکزی خود را از دست 

 شود. پیرامونی می تر شبه یافتهبهتری به دست آورد، وارد مرحلة توسعه

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. World system theory  
2. Immanuel Wallerstein  
3. Central Societys  
4. Periphery Societys  
5. Semi-periphery 
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 هاي جديد توسعه رويكرد

های الگوها و  منظور رفع نارساییظران توسعه در چند دهة اخیر، بهنکارگزاران و صاحب

هایی از قبیل  اند. توجه به مؤلفه های نوینی را پیشنهاد کرده ها و مدل طرح ای، های توسعه مدل

های عملی زندگی  یکپارچگی، پایداری، توانمندسازی، مشارکت و سرمایة اجتماعی که از عرصه

های جدید را بر رویکردهای  موجب شده است که بتوان عنوان رویکرداند،  امروزین گرفته شده

یافته از این ای اطالق کرد. توسعة پایدار و توسعة انسانی، دو منظر فراگیر و عمومیت توسعه

 رویکردها هستند.

های توسعه  شکست ایدئولوژی توسعه و تجارب اغلب ناموفق کشورهای درمعرض برنامه

سازی و الگوپردازی توسعه،  های جدید در میدان نظریه رویکردکارگیری سبب شد که به

ویژه در کشورهای جهان اساسی و مهمی در زندگی مردم، به ناپذیر شود؛ زیرا دگرگونی اجتناب

پیشرفته در  های فوق که به کمک فناوری -سوم ایجاد نشد. همچنین رفتارهای نابخردانة بشر

وجود آورده و در حلی را بهل پیچیده و گاه غیرقابلمحیطی، مسائهای گوناگون زیست عرصه

کره را با  که آیندة این زیستنحویمحیط طبیعی، دستبردهای مختلف ایجاد کرده است، به

است. ارتباط بین  1توسعة پايداراز دالیل پیدایش رویکرد  -رو ساخته استخطرهای جدی روبه

توسعه دارد؛ زیرا پایداری روند رهای درحالتوسعه و تغییرات اقلیمی، اهمیت خاصی برای کشو

جهان طبیعی و اجتماعی بستگی های حفظ زیستها و الزام توسعه، به حفظ تعادل میان برنامه

کنندة طور متقابل، تقویتدارد. به سخن دیگر، راهبرد توسعة پایدار و کاهش تغییرات اقلیمی، به

ها کنونی انسان توسعة پایدار به رفع نیازهای (. 331: 2111یکدیگرند )کاراکوزتا و آزکونیس، 

های آینده اشاره دارد. این نوع توسعه،   ها و ظرفیت خطرانداختن امکانات، تواناییبدون به

 نگر است و نسبت به آیندة جوامع و حقوق و مزایای آیندگان تعهد دارد. آینده

وسعة انسانی، پرورش زندگی اوست. ت نیز انسان و بهبود کیفیت  3توسعة انسانيهدف 

دهد. پیشرفت و ارتقای  نظر قرار می های همة مردم را مد  ها و توانایی استعدادها، خالقیت

های توسعة اجتماعی، از جمله کاهش بیکاری و فقر، گسترش آموزش و علم، بهبود  شاخص

و پرورش ها  راستای کمک به ارتقای توانایی انسان شرایط بهداشتی و افزایش طول عمر، همه در

اقتصادی صرفی که بر  ها در جامعه است. دیدگاه توسعة انسانی، از فاکتورهای های آن قابلیت

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Sustainable Development  
2. Human Development 



 

 

 

 

 

 1934، بهار 1، شمارة 4در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 06 

  

 

های توسعه  رأس برنامه ها را درکند و مردم و زندگی آن حاکم بودند، انتقاد می فرایند توسعه 

تنها بخشی از  های اقتصادی را تری به توسعه دارد و عامل دهد. توسعة انسانی نگاه جامع قرار می

( 22: 1345کنلی ) کند. گریفین و مکهای زندگی روزمرة مردم قلمداد می نیازها و دغدغه

گذارد؛ فرض را بر  معتقدند که رویکرد توسعة انسانی، مستقیماً بر رفاه مردم جامعه تأثیر می

تقریباً مساوی  گذارد و دستاوردها و نتایج توسعه را عادالنه و ها میها برای انسان برابری فرصت

همین زمینه معتقد است که نگاه به  ( هم در23: 1331گیرد. آمارتیا سن ) برای مردم درنظر می

حذف  های اساسی مردم باشد. در بحث توسعه، باید بر توسعه باید مبتنی بر آزادی

رتقای توسعة بیشتر با ا»دهند، تأکید شود. از نظر او،  هایی که مردم جامعه را رنج می  محدودیت

 «.بریم، مرتبط است هایی که ما از آن لذت می شدة ما و آزادیزندگی خلق 

 عبارتی پسااین رویکرد درواقع، ساختارشکنی توسعه است. به :1گرايي پساتوسعه

های فکری پساساختارگرایی و پسامدرنیسم الهام گرفته است،  گرایی که از جریان  توسعه

 غیرقابل های توسعه را سرابی فریبنده و نظریه الگوها و نفی توسعه است که همة دیدگاهی در

شده برای رسیدن به  ریزی گرایی بر این باور است که کوشش برنامه داند. پساتوسعه دستیابی می

های اجتماعی، نتیجة دیگری برای کشورهای  نابسامانی اجتماعی و تشدید شکاف توسعه، جز

(، داشتن جامعة 1333) دنبال جامعة مرفهبهکتاب  ش درالتو توسعه ندارد. مطابق نظر سرژ درحال

شود.  اندکی از مردم فراهم می مرفه )جامعة باز یا آزاد( غربی امکانی است که فقط برای شمار

این »ثباتی و پوچی است.  بی آورد، ویرانی، بار میآنچه این الگو برای بخش مهمی از جهان به

آنکه بهای آن  حال  فقط در دسترس عدة معدودی است؛ امکانات نظیر موقعیت ستارگان سینما،

 1333)التوش،  «کنند همگان پرداخت می -اگر برحسب کاهش وحدت واقعی سنجیده شود -را

توان کنارگذاشتن گرایی را میاساس، پساتوسعه(. براین213: 1337پیت وهارت ویک،  به نقل از

های غیرمدرن و غیرغربی تلقی فلسفه و فرهنگ به نفع احیای انواع شیوة تفکر و زندگی مدرنیته

رود، نتیجة انتقادهایی کار میگرایی که بیشتر در مفهوم فرهنگی و اجتماعی بهکرد. پساتوسعه

. منطق 1اند از: ترین این انتقادها عبارتهای توسعه مطرح شد. مهماست که در مورد دیدگاه

گرایی . تخریب طبیعت در اثر صنعت3پامداری، خواهی و ارو. عام2اقتصادزدة رشد و پیشرفت، 

 های الگوی توسعة تجویزی.. نارسایی7روزافزون و 

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Post-developmentalism  
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 پژوهش  روش

 کار شود. محقق می استفاده استقرا شیوة است و در آن، از 1تئوری گراندد پژوهش، این روش

و  تراوساس .برسد نظریه و انتزاع به سطح تا کند  می تجربه آغاز و مشاهده از سطح را خود

 و نظریة نهایی، تحلیل ها، داده گردآوری از جمله مبنایی نظریة مختلف مراحل معتقدند که کربین

 دربارة را هایی داده و کندشروع می واقعیت از میدان محقق .دارند نزدیک یکدیگر ارتباط با

 ابتدا رد او. کند می عنوان را خود نظریة هاآن از طریق کند. سپس می خود گردآوری موضوع

 نظریة. کند نمی شروع آن با را خود کار پژوهشی باشد، داشته هم اگر و ندارد ذهن در ای نظریه

 صورت به پژوهش جریان در که شده استخراج  هایی از داده مستقیماً که است ای نظریه» مبنایی

العات، از آوری اط . برای جمع(37 :1331استراوس و کربین، ) «اند تحلیل شده و گرد آمده منظم

 شوند که در شد. به این معنا که اطالعاتی پذیرفته می استفاده 2«اشباع نظری»گیری  شیوة نمونه

که محقق تشخیص  رسد می زمانی به پایان گیری   کنند. نمونه فرایند پژوهش به محقق کمک می

همچنین در آید.  دست نمی های جدیدی به اطالعات، دیگر مطالب و داده گردآوری  تداوم دهد با

 آماری، برفی استفاده شد. جامعة گلوله شوندگان، از روش  این پژوهش، برای انتخاب مصاحبه

بود  تهران استان دولتی های  دانشگاه در اجتماعی علوم  های گروه علمی هیئت اعضای تمام شامل

 شد. مصاحبه هااز آن نفر 21 با برفی،گلوله بودند و به روش نفر 171که 

 هاادهتحليل د
 و ای دارد؛ زیرا در آن، محقق در همة مراحل تحقیق در رفت ای، روش پیچیده نظریة زمینه

ها به گردآوری و سپس ها، از پرسشنظری به سوی پرسش رگشت است. او باید از چارچوب ب

ری پردازد. در نامگذا ها می داده ها، محقق دوباره به گردآوری  به تحلیل برسد. در بعضی از زمینه

ها و شود؛ زیرا انتخاب نام مناسب برای پدیده ناچار مجبور به مرور چارچوب میمفاهیم، به

نظری است. این تحلیل  ویژه پدیدة مرکزی پژوهش، نیازمند توجه دقیق به چارچوب مفاهیم، به

هایی باید داشته باشیم و به چه دهد ما در مراحل بعد چه پرسش هاست که نشان می داده

اند. مفاهیم 3ایی نیاز خواهیم داشت. گراندد تئوری، سه جزء مهم دارد: اولین جزء، مفاهیمه داده

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Grounded theory  
2. Theoretical saturation 
3. Concepts 
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ست. مفاهیم را با 1ها آیند. جزء دوم، مقوله دست میهای خام مرحلة کدگذاری باز به از داده

این فرایند،  شوند. نتیجة  ها مشخص های آن ها و اختالف کنیم تا شباهت یکدیگر مقایسه می

بندی و  ها حاصل گروه اند؛ بنابراین، مقوله وجود آمدهتر به انتزاعی ها هستند که در سطحی  لهمقو

دارند؛ یعنی  هستند. در حوزة قضایا، روابط نقش مهمی  2اند. جزء سوم، قضایابندی مفاهیم دسته

ریة نظ شود. دو رویة تحلیلی در ها مشخص میها با هم و با مفاهیم سازندة آن رابطة مقوله

ساختن  بندی مفاهیم و هم در که هم در گروه کردن کردن و مقایسه اند از پرسش ای عبارت زمینه

 روند.  کار میها به مقوله

 3اعتبار

های محقق  ها آمده، از داده  ای که از داده   این معناست که آیا نظریه   اعتبار در گراندد تئوری به 

ها تحمیل کرده است. فرایند اعتبار در   نتایج را به داده ،لاینکه طی تحلی   استخراج شده است یا 

ای که از    دهند که نظریه گونه شرح میاین( به131: 1331تحقیق کیفی را استراوس و کربین )

رو بسیار این   های خام نیست. از   چیزی جز صورت انتزاعی داده»ها بیرون کشیده شده است،   داده

آید؛ و نیز  های خام جور درمی این صورت انتزاعی تا چه حد با داده   یم اهمیت دارد که تعیین کن

در اینجا  7به اعتبار درونی«. باشد تعیین کنیم که آیا چیز شایان توجهی بوده که در نظریه نیامده 

های پژوهش،   آیا یافته   سنجند.  ها مفهوم توسعة اجتماعی را می  این نحو توجه شد که آیا پرسش

های موجود   شوندگان دربارة موضوع تحقیق و واقعیت ایدة مصاحبه   ح نظریة تولیدشده وشار

ترین  نیز سعی شد تا از طریق بررسی مهم 5دربارة توسعة اجتماعی است. برای اعتبار بیرونی

 های توسعة اجتماعی، به موضوع تحقیق، اعتبار الزم بخشیده شود.  رویکرد

 1کدگذاري

های خام  هاست. وقتی محقق داده دهی و نامگذاری مفاهیم و مقوله برچسبکدگذاری به معنای 

بندی کند و کد رمز به  ها را دستهکند آن رسد که سعی می کند، به مفاهیم زیادی می را تحلیل می

 ای، سه نوع کدگذاری وجود دارد: در تئوری زمینه دهد. ها اختصاص آن

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Categories 
2. Propositions 
3. Validity  
4. Internal validity 
5. External validity 
6. Coding  
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بندی  کردن و مقوله ، مفهومی سی، مقایسهکردن، برر خرد»فرایند  الف( کدگذاري باز

(. در این پژوهش، پس از انجام هر مصاحبه، نخست مطالب 1331)پویا و طباطبائی، « هاست داده

صورت سطر به کدگذاری شدند. در آغاز، کدگذاری به صورت متن، پیاده و سپس مفاهیم، به

های خام،  تجزیه و تحلیل این دادهدست آمد. از آنجاکه دادة خام به 1،131سطر انجام گرفت و 

ها  ، داده«کردن مقایسه»و « کردن  پرسش»کاری دشوار و غیرضروری بود، با استفاده از دو فرایند 

، 1مورد بود. در جدول  523شده در این مرحله، های ساخته به مفاهیم تبدیل شدند. تعداد مقوله

و چگونگی حرکت از کدگذاری « بالتکلیفی برنامگی وبی»شدن پدیدة ساخته ای از نحوة  نمونه

 باز به کدگذاری محوری و سپس کدگذاری گزینشی بازگو شده است.

دست آمد که آن دسته از مفاهیمی ها این نتیجه به از تکرار این مطالب و جمالت در مصاحبه

قرار داده « یفیبرنامگی و بالتکل بی»جدیدی به نام پدیدة  دارند، در مقولة  که به این مفهوم اشاره 

 نبود» و «روزمرگی» ،«بالتکلیفی»، «آشفتگی»، «برنامگی بی»مفاهیم  شوند. این پدیده از ترکیب

و  پرسش از استفاده با مقوله، 523 تحلیل بربودنبه زمان توجه دست آمد. بابه «گیری جهت

 57 تر،انتزاعی سطح یک در و درنهایت، شد پرداخته هاآن بندی مجددگروه به مفاهیم، مقایسة

 .آمد دستمقوله به

 «برنامگي و بالتكليفي بي»شدن پديدۀ . نحوۀ ساخته1جدول 

 گزينشيکدگذاري  محوريکدگذاري  کدگذاري باز 

 مقولة مرکزي مفاهيم هاي خام داده رديف

 برنامگی بی تا پایان جنگ، رویکرد خاصی حاکم نبود. 1

عي
ما

جت
ة ا

سع
تو

 

 آشفتگی تثبیتی نشانة آشفتگی است. و  های تعدیلیسیاست 2

 روزمرگی شد.زمان به روزمرگی سپری می 3

 برنامگی بی هدفگذاری برای آینده نبود. 7

 بالتکلیفی پرداختند.بیشتر به ادارة جامعه می 5

 سردرگمی ایم، سردرگم هستیم.چون هدفگذاری نکرده 1

 

های اصلی و فرعی با  دادن مقولهارتباط در این مرحله، اساس کار محوري:  ب( کدگذاري

گاه ارتباط شوند و آنها شناسایی می ها و ابعاد مقوله اساس، نخست ویژگییکدیگر است. براین

است که  مدل پارادایمی ساختن محوری، در کدگذاری کار ترینشود. مهم ها مشخص میمیان آن
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که در تولید یک پدیده   حوادثی رویدادها و علی:  . شرایط1گانة زیر است:  دارای اجزای پنج خود 

کنند تا پدیده بهتر و  گر: آن دسته از شرایطی که زمینه را مهیا می مداخله . شرایط 2تأثیرگذارند؛ 

شوند تا کنش یا  . زمینه: شرایطی که در یک زمان و مکان ایجاد می3تر صورت پذیرد؛  سریع

دادن واکنش در متقابل: چگونگی نشان  . کنش و کنش7 ها را برانگیزند؛ کنش متقابل افراد و گروه

ها و  . پیامدها: نتایج و محصوالت کنش و واکنش5ها و مدیریت و نظارت بر شرایط؛  موقعیت

 های گوناگون. های افراد و کنشگران در پاسخ به مسائل در شرایط و زمینهاقدام

اند.  ایمی، تفسیر و ارزیابی شدهآمده، در هفت مدل پاراددستمقولة به 57در این پژوهش، 

شده گانة آن بازنمایی شد. هفت مدل پارادایمی اشارهسپس نمودار هر مدل ترسیم و اجزای پنج

طرد »، «خیالی مردم بدبینی و بی»، «برنامگی و بالتکلیفی  بی»، «گریزی سنت»اند از:  عبارت

توسعة »و « مشارکت اجتماعینبود »، «فرهنگی  نیافتگی توسعه»، «سازی اجتماعی و محروم

 «.نامتوازن

کند و به  در اینجا محقق چیزی که به آن رسیده را روایت می ج( کدگذاري انتخابي:

ها رسیده است، به چه چیزهایی که به آن هایی  پردازد تا اوالً ببیند داده ها می کردن مقولهیکپارچه

سازی با تعیین پدیدة مرکزی  ایند یکپارچهاش را پاالیش کند. فر اشاره دارند و دوم اینکه نظریه

کنندگان دغدغة که مشارکت -اصلی باره تأمل کند که مسئلة شود. محقق باید دراینآغاز می

پردازد که چه چیزی مستقیم برداری میچیست؟ محقق به یادداشت -صحبت دربارة آن را دارند

خواهد ببیند که  ؟ با این کار محقق میشود چیزی غیرمستقیم دربارة مقولة محوری گفته می و چه 

است. در  های پارادایمی در چه سطحی  فرعی و مدل های   ها، مقوله یکپارچگی بین مفاهیم، مقوله

اند. درضمن،  آمده در فرایند این تحقیق، تجزیه و تحلیل شدهدستزیر، هشت مدل پارادایمی به

اردادن بخشی از مصاحبة یکی از توضیح هر پدیده و دالیل استخراجی آن، از طریق قر

 شود. شوندگان تأیید می مصاحبه

ها  توجهی به سنتبی»دست آمد، مفهوم هایی که در نتیجة استخراج مفاهیم به از جمله مقوله

های گذشتة  های دنیای مدرن، سنتاست. به سخن دیگر، فعل و انفعال« و بافت فرهنگی جامعه

دهد. هر کشوری متناسب با خاستگاه تاریخی خود  می انسانی را در معرض خطر جدی قرار 

های دور به ارث برده است. امروزه در بافت فرهنگی و سنتی مخصوصی دارد که از گذشته

نتیجة انقالب صنعتی، فرهنگ سنتی همة جوامع دستخوش دگرگونی شده است. دالیل متعددی 

تقابل دین و »و « سنت و نوگرایی تقابل. »1توان برای این مسئله ذکر کرد؛ از جمله:  را می
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 که را یافت ای جامعه توان نمی. است همیشگی و قدیمی یک دعوای کهنه و نو تقابل«. »مدرنیته

 و تغییر نوعیبه همه. اند شده تحول دستخوش جوامع همة. باشد مانده متوقف خود در گذشتة

 و نو میان چالش از فراتر و است جدید که چیزی آن. اند کرده تجربه را کهنه و نو و تقابل تحول

 هم سادگیبه تقابل، نای   . است مدرنیته با دینی اعتقادات و باورها میان تعارض و تضاد کهنه،

روزنکردن به. »2 .1«دیگری نفع به یکی نشینی عقب یا استحاله با مگر شد؛ نخواهد وفصلحل

عة اجتماعی در درجة اول باید توس»که در مورد آن، موسوی معتقد است که « سنتی های  ارزش

جامعة خودمان  های توسعة اجتماعی را باید درهای مثبت یک جامعه باشد. محمل مبتنی بر سنت

توانند توسعه  این نیست که ما به گذشته برگردیم. خیلی جاها می   این به معنای    وجو کرد و جست

تعامل بین دو جامعه، آن فرهنگی که    ندیعنی اینکه در فرای« تهاجم فرهنگی. »3«. را تسهیل کنند

قطع ارتباط کامل با خارج، اصالً »یابد. از قدرت بیشتری برخوردار است، بر دیگری تسلط می

 این ارتباط باید از نظر فرهنگی به   ریزی شود.  تواند برنامه موضوعیت ندارد؛ اما نوع ارتباط می

واردات فرهنگی داشته باشیم و هم توانایی  ای باشد که هم در زمینة نیازهای جامعه، شیوه

 3، چلبی«نبود وفاق و اتحاد بین نخبگان». در زمینة 7 2«.دست بیاوریمصادرات فرهنگی را به

کس صورت، هیچشود... دراین اگر وفاق نباشد، نفاق تا پایین جامعه کشیده می»عقیده دارد که 

نظر وجود بیاید. باید یک اتفاقنظر حداکثری بهفاقدیگری را قبول ندارد... ما انتظار نداریم یک ات

، سه عامل نقش «گریزیسنت»وجودآمدن پدیدة در به «. حداقلی فعال داشته باشیم که آماده باشند

راهبردهای پدیدة «. ها نقش رسانه»و « پیشرفت فناوری»، «نوع حکومت»گر دارند:  مداخله

نظارت بر »و « آشتی سنت و نوگرایی»، «رهنگیسیاستگذاری ف»اند از:  عبارت« گریزی سنت»

 سنت»از جمله پیامدهای راهبردهای مربوط به رهایی از پدیدة «. ها ها و تولیدات رسانهبرنامه

توان به این موارد اشاره کرد: اولین پیامد، توجه به سنت است. پیامد دیگر،  می« گریزی فرهنگی

های اجتماعی است. ، کاهش مسائل و آسیبحفظ هویت ایرانی و اسالمی است. پیامد بعدی

بافت  سو وهای مدرن از یک تواند بین فناوری و ارزش پیامد چهارم این است که جامعه می

 فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر، تناسب و سازگاری ایجاد کند.

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
 زندعلیرضا شجاعی 1.

  اعظم راودراد. 2

 . مسعود چلبی 3
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 «گريزيها و بافت فرهنگي يا سنت توجهي به سنت بي». مدل پارادايمي پديدۀ 1نمودار 

برنامگی و  بی»ها بیرون کشیده شده است، پدیدة  هایی که از دل داده کی دیگر از پدیدهی

شود که طرح و برنامة مناسب و روشنی در زمینة  است. این پدیده به حالتی اطالق می« بالتکلیفی

ها و ابعاد آن روشن  گیری توسعة اجتماعی کشور وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد، جهت

اند و با واقعیت دردسترس، سازگار نیستند. علل مختلفی در گرایانه ها آرمان نکه برنامهنیست یا ای

معتقد  1؛ در همین زمینه زارع«رهاشدگی و آزادبودن جامعه. »1پدیده دخالت دارند:  تولید این

یعنی ایجابی؛    سرگردانی، نگاه ما به الگوهای موجود توسعه، بیشتر سلبی بوده تا »دلیل است که به

جا رانده و از دلیل، از همههمینکنیم و کار درخوری در سطح توسعه انجام ندادیم. به نفی می

، «نبود هماهنگی نهادی و سازمانی». در مورد 2«. جا مانده شدیم و دچار سردرگمی هستیمهمه

 جاری های سیاست مجموعة که مشخصی الگوی از یک کمتر، ما» که است معتقد 2شجاعی زند

 وضعیت نای   هم  هنوز. بودیم برخوردار کند، هدایت و دهی سامان را مختلف یها  حوزه در

 و کشد می سمتی به را آن دولت، از بخشی گاه رو،از همین .است باقی خود قوت به کمابیش

نگری در  آینده   در زمینة  3؛ پرچمی«گیری روشن نداشتن جهت. »3. «دیگر سمتی به دیگر بخشی

خواهیم  خواهیم ببریم. معلوم نیست ما می دانیم کشور را کجا می ما نمی»قیده دارد که ها ع تصمیم

ضعف ». دربارة 7«. خواهیم یک چیز جدیدی باشیم آمریکا شویم یا فرانسه یا ژاپن یا می

این    مشکل ما»معتقد است که  7ایمانی   ، «های مناسب در زمینة توسعة اجتماعی سیاستگذاری

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
 . بیژن زارع 1

 . علیرضا شجاعی زند 2

 . داوود پرچمی 3

 . حسین ایمانی 7
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این است که    ه نداریم. ما یک ضعف اساسی در سیاستگذاری توسعه داریم و آن است که دیدگا

مبانی توسعه را تعریف نکردیم. معلوم نیست اولویت با بخش خصوصی است یا با دولت. 

مقیاس های بزرگ گذاری خارجی خوب است یا بد. در بحث توسعه باید به سراغ پروژه سرمایه

در زمینة «. شور یک دیدگاه منسجم نسبت به توسعه نداریممقیاس. ما در کبرویم یا کوچک

و « ها دخالت دولت در برنامه»اند از: گر عبارت ، شرایط مداخله«برنامگی و بالتکلیفی بی»

برنامگی و  بی»راهبردهای مختلفی برای رفع مشکل پدیدة «. بودنبعدی نگری و تکجانبه یک»

کارگیری مدیران به»، «ها ها و مقام کارشناسی پست»رند: بیان شده است که از این قرا« بالتکلیفی

هایی  راهبرد«. معتبرکردن آمارها و اطالعات رسمی»و « ها روزکردن سیستمبه»، «و افراد شایسته

کردن  جایگزین»اند، چنین پیامدهایی دارند: مطرح شده« برنامگی و بالتکلیفی بی»که برای پدیدة 

، «تولید آمار و اطالعات معتبر»، «کاربردن نیروهای شایسته و الیقهب»، «مناسب نیروهای اجتماعی

های  داشتن گزارش»، «توجه به ضرورت ایجاد جامعة مدنی»، «کردن اهداف و دستاوردهانزدیک»

 «.جذب بدنة اجتماعی فعال»و « ساالنة مناسب

 
 «برنامگي و بالتكليفي پديدۀ بي». مدل پارادايمي 3نمودار 

آمد. این مفهوم،  ها بیرون  ، دیگر پدیدة مهمی است که از داده«سازی عی و محرومطرد اجتما»

ها برای سنجش توسعة اجتماعی در هر جامعه است و بیانگر آن دسته   ترین شاخصیکی از مهم

لحاظ طورکلی کنشگرانی است که به دالیل مختلف، بهها و به ها، اقلیت ها، قومیت از گروه

عاد فردی، اجتماعی، روحی و روانی، خواسته یا ناخواسته از صحنة اجتماعی مشارکت در همة اب

شده، روستاییان صدا، طردشده، فراموشکم های خاموش، اند. این مقوله شامل گروه طرد شده

تأثیر « سازی طرد اجتماعی و محروم»ناآگاه و اقشار ضعیف است. سه شرط علی که بر پدیدة 
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. توسعة نامتوازن. جمالت زیر که از 3. دولت رانتیر و 2امعة استبدادی، . ج1اند از: دارند، عبارت

در ». جامعة استبدادی: 1اند. مثالً دربارة این وضعیت   اند، بیانگر ها بیرون کشیده شده  مصاحبه

های استبداد را از کودکی در  رگه»، «های استبداد قرار دارد های جامعة ما رگه تک انسانخون تک

خواستند در جامعه  ها می  حاکم»، 1«گیریم ر خانواده از پدر و مادر و بعد از مدرسه یاد میابتدا د

هایی هستند که  . دربارة دولت رانتیر که دولت2. 2«روابط اجتماعی اعتمادآمیز وجود نداشته باشد

 اگر دولت مجبور»معتقد است  3دارند، راغفر های اجتماعی، وابستگی اندکی  به مردم و گروه

ها پاسخگو باشد. آن وقت رابطة  بشود از مردم درآمدهای خود را استخراج بکند، باید به آن

این اتفاق صورت    اینکه در کشور ما   گیرد. علت  پاسخگویی دولت و حکومت به مردم شکل می

 اند. درنتیجه های نفت نشسته این شیوة تولید نفتی است؛ چون مسئوالن سر چاه   گیرد، وجود  نمی

«. مانده است، ناشی از همین مسئله استاینکه نظام مالیاتی ما عقب   نیازی به مردم ندارند. علت 

توسعة نامتوازن مثل این است که »معتقد است  7، عنبری«توسعة نامتوازن. »3و باالخره دربارة 

تر باشد؛ یعنی یک دست شما ضعیف و  یک نفر یک دستش از دست دیگرش چند کیلو سنگین

ایجاد کند و اعصاب و روان را اذیت    تواند بحران  این دست سنگین می   دیگر قوی باشد.  دست

گر مهم اشاره کرد. باید به دو شاخص مداخله« سازیطرد اجتماعی و محروم»در زمینة «. کند

است. راهبردهایی که برای « نگری جانبهیک»در جامعه و  «نبود اعتماد و امنیت» اولین شاخص،

مدنی، نهادهای داوطلبانه و  تشکیل جامعة»اند از:  آمدند، عبارت ها بیرون  پدیده از داده این

NGO
های قومی، گروهی،  رفع تبعیض»و « توسعة محلی»، «سازی توانمندسازی و مقاوم»، «ها5

توجه به »، «ها بازنمایی قومیت»پیامدهای این راهبردها از این قرارند: «. زبانی، دینی و جنسی

، «گسترش نهادهای واسط»، «اجتماعی پذیرش »، «های قومی و نژادی ختصات و ویژگیم

 .«پذیری افزایش مسئولیت»و « فردی، اجتماعی و فیزیکی توانمندسازی »، «محلی آموزش »

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
 اکبری امیر .1

 چلبی مسعود .2

 . حسین راغفر 3
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 «سازيطرد اجتماعي و محروم». مدل پارادايمي 2نمودار 

است. این پدیده بیانگر آن « دبینیخیالی و ب تنبلی، بی»دست آمد، یدة مهم دیگری که بها

است که بین مردم و نهادهای دولتی، پیوندهای محکمی وجود ندارد و روابط اجتماعی 

خیالی و  تنبلی، بی»اعتمادآمیز با اطمینان خاطر در جامعه فراهم نشده است. شرایط علی پدیدة 

های توسعه فقط   برنامه»که  اعتقاد دارد 1؛ خانیکی«گری دولتی تصدی. »1اند از:  عبارت« بدبینی

های دولتی هستند. گویا اگر دولت، خودش را با توسعه وفق بدهد، جامعه هم توسعه پیدا  برنامه

یافته، شرط الزم برای توسعه این است. وجود دولت توسعه   که واقعیت، غیر از کند. درحالی می

دولتی از توسعه، به این کار است، نه کافی. شرط کافی، قوت و قدرت جامعة مدنی است. فهم 

که رود؛ درحالی شود که گویا توسعه ضرورتی است که تنها با تمرکز دولتی پیش می منجر می

؛ «تبعیض و نابرابری. »2«. تواند شکل بگیرد دولت قدرتمند، بدون جامعة قدرتمند اصالً نمی

یتخت دورتر برویم، به مرزنشینان امکانات کمتری دارند. هرچه از پا»اعتقاد دارد  2راودراد

طور واقعی توزیع نحوی باشد که عدالت بهخوریم. اگر توسعة فرهنگی به امکانات کمتری برمی

بر این باور  3؛ اکبری«نبود امنیت. »3«. کند ها کاهش پیدا می  ، این اجحاف نسبت به قومیت  شود

های ثبات را نبینند، وارد  یگنالمردم باید امنیت را ببینند و تا آن را مشاهده نکنند و س»است که 

خواهند پول خود را وسط بیاورند،  گذاری، چون مردم می شوند؛ مثالً در بحث سرمایه عمل نمی

توسعة اجتماعی نیازمند »؛ «احساس ناتوانی مردم. »7«. های امنیت در جامعه را ببینند باید رگه

کنشگران اجتماعی  در بین همة  پذیری و تعهد است که باید وجود ذهنیتی مناسب به مسئولیت
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 . هادی خانیکی 1

 . اعظم راودراد 2

 . امیر اکبری 3
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طلبد، نیازمند عزم ملی  اینکه یک عزم حکومتی و دولتی را می   وجود داشته باشد؛ یعنی سوای 

گویند توسعة اجتماعی، محصول  دلیل میهمینمبتنی بر همکاری در داخل و بین مردم است. به

  1.«افزایی بین آحاد و عوامل مختلف حاکمیتی و غیرحاکمیتی است هم

 
 «خيالي و بدبيني مردمتنبلي، بي». مدل پارادايمي پديدۀ 9نمودار  

بیان شده « خیالی و بدبینی تنبلی، بی»گر برای پدیدة  عنوان شرایط مداخلهسه عامل مهم به

نبود روابط و »و « ضعف آگاهی اجتماعی»، «خوری فرهنگ آماده»است که از این قرارند: 

توسعة »اند از: این پدیده، راهبردهای متفاوتی بیان شده که عبارت برای«. امکانات اعتمادآمیز

این راهبردها، دارای این «. افزایش مشارکت اجتماعی»و « توسعة فرهنگی»، «اعتماد و همبستگی

باالرفتن مشارکت اجتماعی و »، «ها ها، نهادها و سازمان اعتماد به سیستم»پیامدها هستند: 

شناخت نیازها و »و « ها د حس تفاهم و همکاری بین مردم و گروهایجا»، «جامعه اقتصادی در

 «.ها پتانسیل

به حالتی گفته  که است «مشارکت اجتماعی نبود» ،ها بیرون آمد که از دل داده ة دیگری پدید

 شرکت مختلف اجتماعیفرایندهای  در ،های مختلف اجتماعی شود که کنشگران و گروه می

هرقدر . شوند مهیا در جامعه مشارکت هایو راه ها زمینه باید حالت، این رفع برای. نکنند

 ربکه ای  شرایط علی .است تر آسان توسعة اجتماعی به رسیدن باشد، بیشتر اجتماعی مشارکت

 جذب و برای هایی سازمان نبود نهادها و. »1اند از:  تأثیر دارند، عبارت مشارکت اجتماعی نبود

ده بیشتر در جامعه حضور دارند. البته نه در زمینة شغلی؛ ینآن در زنا» ؛«به مشارکتتشویق مردم 

های   وسیلة رسانهصورت دورکاری و بهبلکه در نهادهای مدنی و خصوصی و حتی در منزل به

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
 غالمرضا غفاری .1
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توانند در حیات اجتماعی خودشان مفید باشند. اگر نهادهای مدنی شکل بگیرد،  جمعی می

شود  ؛ به حالتی اطالق می«جامعة تمرکزگرا. »2 1«.تندبیشترین کسانی که حضور دارند زنان هس

جامعة ما جامعة نفتی »ها، از طرف دولت مرکزی گرفته شود.  ها و انتخاب که در آن، تمام تصمیم

درجامعة ما دولت مرکزی است که تصمیم »؛ «است. درنتیجه، تمایل به تمرکزگرایی دارد

شود که مردم و کنشگران خرد و کالن،  ی اطالق میکه به حالت« دلسردی و انزجار. »3 2«.گیرد می

شود که  به حالتی گفته می« اعتناییبی. »7. نسبت به وضعیت موجود امیدواری نداشته باشند

 نبود» ةجامعه اهمیت ندارد. در زمین ها در ها احساس کنند که حضور آن  ها و اقلیت  گروه ،مردم

فرایند »و « ها رسانهنقش »، «های مناسب برنامه نبود» ند:گر عوامل مداخله این ،«مشارکت اجتماعی

شده  اشاره راهبردهاییچنین  ،«مشارکت اجتماعی نبود»برای رفع «. مشارکت اجتماعی و شیوة

پایین  ازة توسع» و« ها ارزیابی برنامه»، «عدالت ةتوسع»، «های خصوصی گسترش رسانه»است: 

مشارکت »، «تقویت هویت ملی»، «ای رقابت رسانه»د از: انپیامدهای این راهبردها عبارت«. به باال

 «.هاکاهش نابرابری»و « ایجاد امید و اشتیاق»، «ها گروه

 
 «مشارکت اجتماعي نبود ». مدل پارادايمي پديدۀ 5نمودار 

ها بیرون کشیده شد؛ یعنی وضعیتی  پدیدة دیگری است که از داده« نیافتگی فرهنگیتوسعه»

 سعة فرهنگی افراد یا ثابت مانده یا اندکی تغییر کرده باشد. در بحث از توسعهکه در آن، سطح تو

های مادی فرهنگ،  ها و بافت فرهنگی جامعه درنظر گرفته شود. باید جنبه باید زیرساخت

نیافتگی فرهنگی، یکی از موانع های فکری و معنوی دچار تغییر شوند. توسعه متناسب با جنبه
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 . اعظم راودراد1

  احمد فیروزآبادی. 2
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، شرایط علی از این «نیافتگی فرهنگیتوسعه»ی است. برای پدیدة اصلی در توسعة اجتماع

علت ها، هنجارها و فرهنگ یک کشور به ؛ حالتی است که ارزش«تهاجم فرهنگی. »1قرارند: 

نفوذ ارزش و هنجارهای فرهنگی کشوری دیگر، در معرض خطر و آسیب قرار گیرد و بیشتر 

تبعیض . »2شود.  و اقتصادی کشور مهاجم منجر میشده است که به استیالی سیاسی ریزیبرنامه

ها بخشی از مردم جامعه هستند. باید ببینیم  اقلیت»معتقد است که  1؛ موسوی«گروهی و قومی

ها  اند و شرایط قبلی و فعلی آن تر دارند؛ چگونه شکل گرفته ها چه مناسباتی با جامعة بزرگ آن

ها دخالت و  ها باید در برنامه  رسد، اقلیتچیست؟ اگر جامعه بخواهد به توسعة اجتماعی ب

معتقد است که  2؛ پرچمی«اداری فساد. »3«. مشارکت داده شوند؛ چون بخشی از جامعه هستند

گذارد  ها خوب اجرا شوند، فساد است. فساد نمی  گذارد برنامه یکی از عناصر دیگری که نمی»

اریم، برنامه خوب است، ولی وقتی گذ ای در این کشور محقق شود. هرجا دست می هیچ برنامه

کار باید کرد؟ باید رسیم، فساد اجرای آن را مختل کرده است. حاال چه به مرحلة اجرای آن می

خواهد  در ابتدا احساس هویت ملی را تقویت کرد. فساد دو وجه دارد: یکی وجهی که می

مند شود. اگر  اد بهرهخواهد از فس نظارت کند که فساد نشود، وجه دیگر آن طرفی است که می

تضاد »)شامل « تنش فرهنگی. »7«. هردو وجه هویت ملی قوی باشند، فساد کمتر خواهد شد

جامعة ما هنوز طرفدار »معتقد است  3؛ شیخی«(افتادگی فرهنگی عقب»و « سنت و مدرنیته

درن، از های فرهنگی م سازی زمینه ها را حفظ کنیم، با بومی اینکه باید سنت   هاست. ضمن  سنت

ها را داشته باشیم  توانیم منکر کامپیوتر، تلفن و... بشویم. باید آن ها استفاده کنیم. ما نمی آن زمینه

گر  برای این پدیده، دو عامل مداخله«. برداری کنیمها استفاده و بهره و متناسب با فرهنگ، از آن

، «نیافتگی فرهنگی توسعه»برای رهایی از پدیدة «. توسعة علمی»و « نوع حکومت»وجود دارد: 

، «ملی تقویت هویت »، «فرهنگی  سیاستگذاری » این راهبردهای چهارگانه پیشنهاد شده است:

پیامدهای این «. های متناسب با نیازهای جامعه ایجاد رشته»و « های علمی توجه به همة رشته»

و کنشگران  حس همکاری در بین شهروندان»، «تعامل فرهنگی»اند از: راهبردها عبارت

تناسب ورودی و خروجی »و « کیفی توسعة علمی »، «ها و اختالف کاهش تعصبات»، «اجتماعی 

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
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 «.ها  دانشگاه

 
 «فرهنگي نيافتگي  توسعه». مدل پارادايمي پديدۀ 6نمودار 

 به حالتی« توسعة نامتوازن»استنباط شد. ها  که از دادهاست  دیگری ةپدید «نامتوازن ةتوسع»

سطح ؛ پیوستگی وجود ندارد ابعاد توسعه ارتباط و ةبین هم، که در آن دشو گفته می

 ةاستفاد ،های اجتماعیتوانایی ها و پتانسیل بعضی از ازو  متفاوت است هم ها بایافتگی آن توسعه

ابعاد  یعنی یکی از ؛افتد گرایی اتفاق می تقلیل ،این نوع توسعه در ،طورکلیبه. شود نمیالزم 

آن حوزه  های اصلی در گذاری سرمایهشود و  فرهنگی و اجتماعی پررنگ می سی،سیا اقتصادی،

معتقد است  1یسمیرسند؛ «دخالت دولت. »1اند از: . شروط علی این پدیده عبارتدگیر می انجام

ریزی، کنترل و نظارت و اجرا. دولت باید در دو و برنامه سیاستگذاری دولت سه نقش دارد:»که 

ریزی و دیگری نظارت، اما اجرا نه. قرار  اشد؛ یکی سیاستگذاری و برنامهبخش حضور داشته ب

شود دولت  این سبب می   ها تأسیس شوند و خود دولت کارها را انجام دهد.   NGOنیست 

تواند خودش را بتکاند و وظایف خودش را  شود. دولت باید تا جایی که می تر  تر و چاق متورم

. دولت باید آگاه باشد که بدون توسعة اجتماعی، پیشرفت اصالً به نهادهای واسط واگذار کند

 فناوری، یعنی اشیا، ،شود که فرهنگ مادی به حالتی گفته می ؛«فرهنگی خرأت. »2 «.ممکن نیست

دچار تغییر و تحول  ،لمس فرهنگعینی و قابل های مادی،  طور کلی تمام جنبهامکانات و به

طور ها و افکار و به  یشهاند  باورها، اعتقادات، ها، یعنی ارزش ،اما فرهنگ معنوی و فکری ؛شوند

 گیرند.  در معرض تغییرات بسیار کمی قرار ،لمس فرهنگهای ذهنی و غیرقابل  کلی بخش

ما  ةجامع»های ابرازشده در این زمینه از این قرارند: ؛ دیدگاه«منابع طبیعی نفتی و ةجامع. »3

چون دولت داشته؛ کزگراست و تمرکزگرایی همیشه وجود تمر ،ای نفتی است   چون جامعه
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 . محمد میرسندسی 1
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منابع طبیعی خوب »، 1«دهد گیرد و بودجه تخصیص می ست که همیشه تصمیم میا مرکزی

 ،جامعه بگیریم این رگ حیاتی را از    اگر بخواهیم و یماهسفانه ما به آن عادت کردأاما مت ،است

نفت . تر باشد تر و زودرسآسان ةبرای توسعتواند ابزاری  نفت می»، 2«خیلی بار منفی دارد

تنبلی  تنبل هستیم و ،نکه ما نفت داریمای   بروز استعدادهای بیشتر باشد.  تواند موجب ظهور و می

معتقد است که  7؛ در این زمینه باقری«بیرون توسعه از. »7 3«.کنیم خود را با نفت توجیه می

این    وری از کردند که برای بهره فراد فکر میهایی وارد کشور شد، بسیاری از ا وقتی مدل»

اینکه بتواند از    کار بگیریم... جامعه برای گونه که هست، در جامعه بهها را همان ها باید آن نظریه

این استفاده و    ها استفاده بکند، باید به نیازها و ساختارهای خودش توجه کند. پس  این نظریه   

ریزی باشد. باید ببینیم چه نیازهایی  بسته، نسنجیده و بدون برنامهتواند چشم وری نمی بهره

جنگ : »ثیرگذارندأت گر زیر شرایط مداخله «نامتوازن ةتوسع»پدیدة وجودآمدن هدر ب«. داریم؟

یابد، رهایی  «نامتوازن ةتوسع»از جامعه برای اینکه «. مهاجرت»و « های احزاب برنامه»، «تحمیلی

آوردن امکانات برای روستایی و فراهم توجه به فرهنگ»ست: ااشاره شده ی یراهبردها به چنین

«. دیگری رابطه با کشورهابرقراری »و « مدتکوتاه های بلندمدت و برنامه» .«روستانشینان

و « های سکونتی تنوع شکل»، این پیامدها را به دنبال دارند: «توسعة نامتوازن»راهبردهای پدیدة 

جلوگیری از »، «کار بین دولت و مناطق دیگر تقسیم »، «ع روستاییبرداری از مناب بهره»

 «.از وابستگی جلوگیری »و « گرایی در توسعه تقلیل

 
 «توسعة نامتوازن». مدل پارادايمي پديدۀ 7نمودار 
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 احمد فیروزآبادی .1

 ها غالمرضا جمشیدی .2

 علیرضا حسینی .3

 . عبدالرضا باقری 7
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  مقولة محوري

شده، همة های انجام است. در همة مصاحبه« توسعة اجتماعی»مقولة محوری این پژوهش، 

های خود، مستقیم یا  دگان بر مفهوم توسعة اجتماعی، تأکید جدی داشتند و در بحثشونمصاحبه

های  های آن را با استفاده از شاخص پرداختند و داللتغیرمستقیم به تعریف توسعة اجتماعی می

که   دلیلاینشوندگان و از سوی دیگر بهخاطر تأکید بسیار مصاحبه کردند. از سویی به مهم بیان می

مرکزی انتخاب  عنوان پدیدة وع پژوهش، بررسی رویکرد توسعة اجتماعی بود، این مقوله بهموض

کند و این  گری می شد. در مفهوم توسعة اجتماعی، مفهوم اجتماعی بیشتر از مفهوم توسعه جلوه

ها و استعدادهای خود را برای  که ساختار حوزة عمومی و اجتماعی، خالقیت به آن معناست 

ها انجام دهد. در فرایند توسعة اجتماعی باید این اقدام بات و اهداف جامعه نشان میتحقق مطال

های گروهی و  روانی و اجتماعی، رفع تبعیض شود: توانمندسازی حوزة عمومی، تأمین امنیت 

های جامعه، ایجاد زمینة شکوفایی  قومی، توزیع مناسب امکانات و منابع انسانی میان گروه

ها و نهادهای داوطلبانه و توزیع  ها و افراد، تأسیس سازمان های همة گروه اناییاستعدادها و تو

 مناسب خدمات رفاهی و بهداشتی، از جمله بهداشت، تغذیه و خدمات تأمین اجتماعی.

 شرايط علي 

دیگرسخن، عوامل متعددی در های متعددی دارد. به مبانی و علت« توسعة اجتماعی»پدیدة 

دهند تا توسعة اجتماعی محقق شود. اولین شرط علی، بحث  هم میجامعه دست به دست 

شود.  عنوان ادخال اجتماعی و ادغام اجتماعی هم یاد میاست که از آن به« پذیرش اجتماعی»

ها مقبول یکدیگر و مقبول نهادهای دولتی واقع  که همة انسان پذیرش اجتماعی به این معناست 

گیرند، امکانات  ای قومی و نژادی، در وضعیت برابری قرار میه شوند. در این حالت، افراد گروه

شود و همة کنشگران، فارغ از جنسیت، قومیت،  ها توزیع میهای آن و منابع، برحسب توانایی

 آیند.خواهند، درمی ها یا نهادهای سیاسی که می هویت و مذهب، به عضویت هریک از گروه

است. توانمندسازی « اجتماعی توانمندسازی »عی، شرط علی دیگر در بحث پدیدة توسعة اجتما

اجتماعی  های  اجتماعی، توانایی حضور در صحنه شود که در آن، کنشگران  به حالتی گفته می

ها و افراد، توانایی و  گوناگون را داشته باشند. معنای عملیاتی توانمندسازی این است که گروه

باید  ن جامعه را داشته باشند. طرح توانمندسازی حق انتخاب برای رقابت در برابر دیگر کنشگرا

به کاهش فقر، افزایش رفاه، افزایش امید به زندگی، ارتقای عدالت و برابری بینجامد. اگر در 
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توانند وارد صحنه شوند و با توجه به ها می جامعه، توانمندسازی صورت گیرد، همة گروه

 کار گیرند.رای تسریع توسعة اجتماعی بهکه دارند، توان خود را ب هایی توانایی و ظرفیت

 
 اي: توسعة اجتماعي. مقولة هسته8نمودار 

بیانگر  است. این مفهوم، « عدالت اجتماعی»سومین شرط علی در توسعة اجتماعی، مفهوم 

ها، نژادها یا تقسیمات جغرافیایی شامل  ها، قومیت که در آن، افراد و گروه وضعیتی است 

ها در  ها و موقعیت روستاها و شهرها، از نظر توزیع امکانات، منابع، فرصت ها، ها، بخش استان

وضعیت نسبتاً مشابهی قرار بگیرند و از حقوق و مزایای نسبتاً مشابهی برخوردار شوند. حتی 

ها و مناطقی که  ، باید به گروه«عدالت اجتماعی»کسانی نظیر هاروی معتقدند که براساس 

(. عدالت 1333نژاد و راستی،  منابع بیشتری تعلق گیرد )حاتمی نیازمندی بیشتری دارند،

ها و هم به معنای  ها، کاهش سطح فقر و کاهش تبعیض اجتماعی، هم به معنای کاهش نابرابری

های مدنی است. هرچه عدالت  توزیع مناسب منابع رفاهی، خدماتی و بهداشتی و افزایش آزادی

تر است و هرچه عدالت دن به توسعة اجتماعی سادهتر باشد، رسی تر و عمیق اجتماعی ژرف

ها و موانع توسعة  ها و کنشگران را شامل شود، از پیچیدگی اجتماعی، میزان بیشتری از گروه

 اجتماعی کاسته خواهد شد.

است. « جامعة مدنی»که در پدیدة توسعة اجتماعی تأثیرگذار است، وجود  شرط علی دیگری 

NGOهایی تعبیر  نهاد(، معموالٌ به سازمانهای مردم ها )سازمان تی( و سمنهای غیردول ها )سازمان
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های مدنی از دولت مستقل باشند، در  اند. اگر تشکل شوند که مستقل از دولت می

عنوان واسط و پل توانند به های سیاسی نقش مهمی دارند. نهادهای مدنی می گیری تصمیم

 نهادهای مدنی بیشتر حول منابع عمومی و اهداف ارتباطی بین مردم و دولت عمل کنند. معموالً

ای این نهادها وجود داشته باشند،  گیرند. اگر در جامعه های مشترک در جامعه شکل می و ارزش

توسعة اجتماعی هم وجود دارد، اما اگر جامعه نهادهای مدنی نداشته باشد، قطعاَ رسیدن به 

 رو خواهد شد.یادی روبههای ز ها و دشواری توسعة اجتماعی با پیچیدگی

« نظم اجتماعی»شرط علی دیگری است که بر توسعة اجتماعی تأثیر دارد. « نظم اجتماعی»

طورکلی از ها، آداب و رسوم و به شود که جامعه از طریق اعتقادات، سنت به وضعیتی اطالق می

ظ کند. در های فرهنگی، ثبات اجتماعی را در عین پویایی حف مشی ای از خط طریق مجموعه

اجتماعی تأثیرگذارند؛ بنابراین، هرقدر نظم  اجتماعی، وفاق و همبستگی  وجودآمدن نظم  به

رسد.  تر به هدف می اجتماعی، ثبات و پایداری بیشتری داشته باشد، توسعة اجتماعی سریع

میزان گذارد. هرقدر اجتماعی تأثیر می ، مفهوم دیگری است که بر پدیدة توسعة «امنیت و اعتماد»

و درجة امنیت در ابعاد فیزیکی، اجتماعی و فردی باال رود، انگیزه و اشتیاق افراد برای حضور 

رود. عامل  باالتر می شود و درنتیجه، میزان مشارکت اجتماعی  های اجتماعی بیشتر می در صحنه

وهی و گرگروهی، برون است که انواع متفاوتی دارد: اجتماعی، نهادی، درون« اعتماد»دیگر، 

است. این اصطالح « بنیادنگاه دانش»مؤثر است، « توسعة اجتماعی»حزبی. آخرین مفهومی که در 

بیشتر در حوزة توسعة اقتصادی مطرح است و در آنجا داللت بر استفاده از فن و فناوری روزآمد 

قایق های اقتصادی دارد، اما از آنجاکه امروزه علم به ابزار اصلی برای شناخت ح در فعالیت

کار گرفت. در این توان این مفهوم را در حوزة روابط اجتماعی نیز به تبدیل شده است، می

حدی توانمند شود که در داللت بر آن دارد که حوزة اجتماعی باید به« بنیادنگاه دانش»کاربرد، 

 فهم و پیشبرد امور خود، از علم و دانش استفادة ثمربخش داشته باشد.

 گر شرايط مداخله
 با خارج، تعامل اند از: عبارت تحقیق مرکزی مثابة پدیدةتوسعة اجتماعی، به گر مداخله شرایط

وجود  جامعه؛ و تعالی پیشرفت راستای در و جوامع کشورها بقیة با واردات و یعنی صادرات

 برای جامعه، مختلف احزاب و اقوام ها، آن، گروه در که حالتی مستقل و خصوصی، های رسانه

پلکانی،  توسعة باشند؛ و تصویری داشته صوتی های رسانه خود های و خواسته طالباتم بیان
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 به  مرحله و تدریجبه اجتماعی، هایمشکل و مسائل جامعه، توسعة برای آن، در که وضعیتی

 دولت در آن، حالتی که یعنی هوشمند، و کوچک دولت وجود برداشته شود؛ راه سر از مرحله 

 عزم و کند می واگذار مدنی جامعة و غیردولتی های سازمان به را تیاراتشاخ و وظایف از بخشی
 های آرمان و در اهداف ها، اقلیت و اقوام ها، گروه کنشگران، افراد، همة در آن، که وضعیتی ملی،

 توانند یکدیگر می با انسجام و همبستگی از طریق برسند که نتیجه این به و باشند سهیم مشترکی

 .شوند پیروز مشکالت و بر مسائل تربه و تر راحت

 راهبردها

 گسترش: شناسایی شدند، از این قرارند توسعة اجتماعی برای پژوهش در این که راهبردهایی

 ها رسانه این دارند. وجود در جامعه مختلفی های رسانه آن، در یعنی حالتی که ای، رسانه رقابت

 و بپردازند اظهار نظر مختلف به مسائل ر زمینةد اجبار، بدون توانند می و هستند استقالل دارای

 و ها تبعیض جامعه اسیر یعنی حالتی که ملی، و کالن نگاه تر خبر رقابت کنند. در انتشار دقیق

از منظر ملی  امکانات، و مسائل به نباشد و و محلی زبانی قومی، جانبدارانة های داوریپیش

 جامعه، های و بخش مناطق اقوام، کنشگران، به هیعنی شرایطی ک نیازمحور توسعة نگریسته شود.

 توسعة در مقابل که فراگیر و جامع توسعة شود.  نگاه دارند، که هایی ظرفیت و نیازها براساس

 به جامعه، های داشته و امکانات منابع، یعنی حالتی که منابع، مدیریت گیرد. می قرار گرایانه تقلیل

 .شود جلوگیری هاآن در مصرف تفریط و افراط از تا شوند مدیریت مناسب های شیوه
پیامدهای پدیدة توسعة اجتماعی از این قرارند: تقویت اتحاد و همبستگی ملی، استفاده از 

ها، توجه به نقش و اهمیت روستاها، توجه به همة مناطق و نیروهای اجتماعی،  همة ظرفیت

ها در کنار توجه به فناوری  احساس توفیق و اهمیت بین همة اقوام و شهروندان، حفظ سنت

 مدرن، جلوگیری از دستکاری محیط زیست.

 گيرينتيجه

. رویکردهایی که از 1توان تقسیم کرد:  های توسعه را از منظر خاستگاه به سه دسته می رویکرد

. رویکردهایی که از 2گیرند؛  های نظری سرچشمه می فلسفی و استدالل -های تاریخی مکاشفه

نظران مایه . رویکردهایی که از تجربة زیستة صاحب3اند و  ژیکی تأثیر پذیرفتهباورهای ایدئولو

های های دستة اول است که از تأمل گیرند. ذخیرة اصلی دانش توسعه، مرکب از رویکرد می
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های نظری  نظران به فلسفة پیشرفت و استدالل های خالقانة دانشوران و صاحب نظری و نگرش

توان الگوی  می که مثالً دیدگاه نوسازی را -ها اند. در این رویکرد در این زمینه ساخته شده

های روشنگری و تعلق خاطر به مدرنیته، زمینة اصلی و  دلبستگی به آرمان -کرد ای آن تلقی نمونه

های ایدئولوژیکی یا برآمده از تجربة زیسته، رویکردهای  که در رویکرد کننده است. درحالی تعیین

 گرفته از آزمون و خطا، برجستگی دارند.شهری یا رویکردهای نشئت نانتقادی و آرما

های اعضای هیئت علمی در توسعة اجتماعی، بیشتر در  دهد که رویکردها نشان میبررسی

اند یا از  ها یا بازنمای باور ایدئولوژیکی گیرند. این رویکرد حوزة دستة دوم و سوم قرار می

های متکی به تجربة زیسته  بندیر تعادل وضع موجود یا جمعشهری مبتنی ب رویکردهای آرمان

های این مدرسان دانشگاهی و ذخیرة  گیرند. به سخن دیگر، میان عناصر اصلی دیدگاه الهام می

حال، از آنجاکه اغلب احرازی وجود ندارد. با ایندانش توسعه، دادوستد و رابطة ارگانیکی قابل

گر و نیز در تعیین  اند، در تبیین شرایط علی و مداخله لهام گرفتهها از تجربة زیسته ا این دیدگاه

 شوندگانو ارزیابی دیدگاه مصاحبه تحلیل آیند. نظر میتأمل بهنسبت قوی و قابلراهبردها، به

پیاده  را  توسعة اجتماعی قبولی ازسطح قابل نتوانسته است هنوز ایران جامعة است که بیانگر آن

مانند  موانعی. اند توسعه از عوامل تأثیرگذارتر و تر پررنگ در کشور، اجتماعی توسعة موانع و کند

 اعتماد و امنیت سطح بودنپایین مستقل، احزاب نبود اجتماعی، مشارکت مدنی، نبود جامعة نبود

و  سنت بین تقابل فرهنگی، نیافتگیها، توسعه عرصه در همة دولت پررنگ حضور در جامعه،

 و اجتماعی هاینابرابری اقشار، و اقوام به نامساوی توجه روستا، و شهر بین فاصلة نوگرایی،

 مثابةبه موانع این. اند استخراج شده ها از داده که هستند موانعی  از جمله نگری، خویشاوندی

 برداشتن توسعة اجتماعی، به رسیدن الزمة. کنند عمل می توسعة اجتماعی در مقابل محکم سدی

 رسیدن دهندة آن است که برایها نشان دیدگاه. هاستآن تاثیرگذاری درجة کردن مو ک موانع این

 وجود پیوند و رابطه فرهنگی، و اقتصادی سیاسی، تا از اجتماعی آن ابعاد بین باید توسعه به

 و شرایط به توجه با توسعه، مراحل در تمام بتوان که شود می هنگامی محقق توسعه. باشد داشته

 یکی دهد که می نشان چند دهة اخیر در کشور داشت. تجربة جانبههمه نگاه جامعه، های اولویت

 و وجود نداشته است توسعه به نسبت و فراگیری جامع نگاه که است آن توسعه اصلی از موانع

 به توجهیبی که است دیگر این  یافتة. شده است بیشتر توجه آن از ابعاد یکی به ای، دوره هر در

 در تأثیرگذار و مهم عاملی مربوط، کارگزاران در نگاه و ای توسعه های برنامه در یاجتماع حوزة

 جامعه، فرهنگی بستر و اجتماعی حوزة کافی به نبود توجه. است توسعة اجتماعی به نرسیدن
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توسعة  به که رسیدن شده است؛ درحالی هاآن نرسیدننتیجهبه و ها برنامه اکثر شکست سبب

 این نوع توسعه، زیرا است؛ جامعه و اجتماعی فرهنگی بافت به توجه جدی نیازمند اجتماعی

 جامعه اجتماعی مناسبات و روابط و ساختارها و نیز رسوم و نیازها، آداب در ارتباط با فقط

 .است پذیرامکان

 اجتماعی، توسعة زمینة در در کشور، اخیر دهة دو در که دهند می های پژوهش نشان داده

جمهوری،  ریاست دورة سه هر در. شده است درنظر گرفته متنوعی اندازهایچشم و هابرنامه

توسعة اجتماعی حاکم  به متفاوتی نگاه دوره، هر در بنابراین، اند؛ شده انتخاب مختلفی های مدل

 ریزان، برنامه و در اثر جنگ، مسئوالن وجودآمدهبه مشکالت با مبارزه دلیلبه در ابتدا. بوده است

از  بخش زیادی در دورة سازندگی،. بودند از جنگ ناشی های کاستی و مبارزه با فقر رگیرد بیشتر

 مقیاسبزرگ های زیرساخت و ها پروژه اجرای ساختاری، های در زمینه ها، و هزینه ها سرمایه

 دوره، این ناگزیر توجه نشد. دربه و اجتماعی، فرهنگی ی ها به حوزه شد و درنتیجه، صرف 

 تعدیل های برنامه سمت به پول، المللی بین صندوق فشارهای متأثر از توسعه، یها برنامه

 شرایط که بیش نگذشت چند سالی چندان مفید نبود. کاررفتهبه مدل اما رفتند، ساختاری

در  وجود آمد.انسجام و نظم اجتماعی به برای هاییمشکل و شد تروخیم کشور در اجتماعی

از توجه صرف به امور  توسعه، وسوی سمت و تغییر کرد ای ندازها تا دورة اصالحات، شرایط

 و اجتماعی به ابعاد ای اندازه تا داد و جهت تغییر توجه بیشتر به بعد سیاسی به اقتصادی،

را  آن نتایج بتوان که و کارساز نبود تأثیرگذار قدراین توجه، آن اما توجه شد؛ نیز توسعه فرهنگی

 گذشته با قیاس در متفاوتی نسبتاً وضعیت و دهم ریاست جمهوری، دورة نهم در. کرد مشاهده

 و تالش شد که تقریباً به حاشیه رانده شدند توسعه های رویکرد همة ها، دوره این در حاکم شد.

 این در که گفت بتوان شاید. شود استفاده توسعه  ریزی برنامه بومی، برای های و ظرفیت ها از مدل

 توسعه به نامتوازن نگاه .رو شدروبه فرهنگیپسرفت  و ای توسعه گرد قبکشور با نوعی ع دوره،

 شهری در حوزةهای آرمان توجه بیشتر معطوف به نگرش و داشت دوره، شدت بیشتری در این

 .بود اقتصاد

دهد که در دوران اول، موسوم به ها در این پژوهش نشان می رسان های اطالع دیدگاه

شده و جهانی های شناختهوبیش از رویکردوسوم به اصالحات، کمسازندگی و دوران دوم م

محور دنبال اصطالح عدالتهای پوپولیستی بهتوسعه استفاده شد، ولی در دورة سوم که سیاست

فرایند  که ها معطوف به آن بود بیشتر کوشش و نشد استفاده توسعه های از رویکرد شد،می
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در  که پیشرفت اسالمی - ایرانی الگوی. پیش برده شود بومی های بر مدل تکیه توسعة اجتماعی با

ای  های فکری و کنکاش ها چالش شاید نتیجة شده است،  دورة دهم ریاست جمهوری مطرح

علمی،  هیئت اعضای. بوده است مطرح دانشگاهی و سیاسی در حوزة دهه، دو این در که باشد  

 مشارکتی توسعة و انسانی توسعة پایدار، توسعة های رویکرد به بیشتر توسعه، های رویکرد بین از

 فکری های  نحله این هااز نظر آن است که تمایل شاید آن این دلیل. دادند نشان تمایل و توجه

و  گیرند درنظر می توسعه عامل و هدف را مردم و دارند توجه اجتماعی و انسانی به حوزة بیشتر

 های شاخص ها همچنین رسان اطالع. دارند بیشتری نیز سازگاری ایران جامعة کنونی با شرایط

 کشور، شرایط کنونی به با توجه هاآن نظر و از درنظر گرفتند توسعة اجتماعی برای متعددی را

ها از این قرارند: توانمندسازی گیرند. اهم این شاخص قرار اولویت در باید ها شاخص این

 رفع رفاهی، و بهداشتی تسهیالت و اتامکان افزایش  اجتماعی، افزایش آگاهی آموزشی، 

 گسترش جوانان، و زنان ویژهبه قشرها همة به توجه جنسی، و زبانی دینی و قومی و های تبعیض

 و روستاها به توجه و اعتماد، امنیت افزایش اجتماعی، رضایت افزایش فرهنگی، هایتعامل

از نظر  توسعة اجتماعی مةالز ترینمهم .آن حفظ و محیط زیست به توجه و کوچک های محیط

 معتقدند استادان توسعة اجتماعی. در دولت نقش . بازاندیشی در زمینة1 اند:عامل این دو هاآن

 به دستیابی اما برای هاست، گیریتصمیم و ها پروژه ها، برنامه تمام متولی در کشور، دولت که

 نقش باید ید نظر شود. دولتتجد فرایند توسعه در دولت حضور زمینة در باید توسعة اجتماعی

تواند نقش مفیدتری را  قطعاً می شود، تر کوچک دولت اگر کند و دراین حیطه بازتعریف را خود

و تقویت  مدنی جامعة  از ایجاد است عبارت  دوم . عامل2 در فرایند توسعة اجتماعی ایفا کند.

 باید تر شود، حتماً وچکها.اگر قرار بر این باشد که دولت ک و سمن های غیردولتی سازمان

 این قبیل نهادها به تدریجبه دولت وظایف از بخشی طریق، از این تا تر شوند فعال نهادهای مدنی

آنکه  از جمله نیز دست یافت؛ اجتماعی های سایر شاخص به توان می طریق از این. یابد انتقال

 از. شودکمتر می مردم و دولت نبی شکاف یابد و می ارتقا اعتماد رود، می باال مشارکت اجتماعی

 کرد ریزی برنامه ای شیوه به بتوان برای نیل به توسعة اجتماعی باید علمی، هیئت اعضای دیدگاه

این  .تاریخی موجود استفاده شود های ظرفیت و ها از سنت هم و مدرن هایاز تجربه هم که

ویژه توسعه، به به را شورک و نیست کارساز حوزه یک به صرف توجه که معتقدند نظرانصاحب

 .رساندنمی توسعة اجتماعی
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