تبیین الگوی مطلوب حرکتهای جهادی در راستای مقابله با فقر و محرومیت با
تأکید بر اجتماعمحوری و توانمندسازی
نويسندگان :مهدی رحیمی نسب ،1محمد سلیمانی ،2احسان ولدان زرقانی
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چكيده
با توجه به ناکارآمدی و شکست برنامههای متمرکز و سیاستهای باال به پایین دولتی برای کاهش
فقر و محرومیت ،اقبال به برنامههای اجتماعمحور مبتنی بر توانمندسازی برای مبارزه با فقر بیشتر
شده است .در رویکرد اجتماعمحور ،توانمندسازی محرومین و مشارکت آنها در فرایند رفع فقر
اهمیت ویژهای مییابد .یکی از مهمترین نهادهای اجتماعمحور که در سالهای اخیر فارغ از
سیاستهای دولتی با هدف رفع محرومیت در کشور به فعالیت میپردازد ،حرکتهای داوطلبانه
جهادی است که اقشار مختلف جامعه بدان مبادرت میورزند .کنکاش پیرامون پژوهشهای
صورت گرفته در باب حرکتهای جهادی نشان میدهد که این حوزه علیرغم ظرفیتهای
بیشمار از فقر علمی و پژوهشی رنجبرده و الگوی جامع و مدونی برای اثرگذاری بیشتر و بهتر
ندارد؛ ازاینرو پژوهش حاضر در راستای دستیابی به الگوی مناسب حرکتهای جهادی داللتهای
رویکرد توانمندسازیِ اجتماعمحور در رفع فقر را مورد تأکید قرار میدهد .بدین منظور در ابتدا
ساختار و ظرفیتهای هریک از رویکردهای اجتماعمحوری و توانمندسازی برای مقابله با فقر و
محرومیت موردمطالعه و مداقه قرارگرفته و پس از ارائه وضعیت موجو ِد حرکتهای جهادی با
استفاده از روش کتابخانهای و تحلیل نظریِ منابع ،داللتهای این دو رویکرد برای دستیابی به
الگوی مطلوب حرکتهای جهادی استخراج گردیده است .در ادامه پژوهش و در مسیر طراحی
الگوی مطلوب مبتنی بر داللتهای مستخرج در مرحله قبل ،از الگوی تحلیل کیفی گروه کانونی،
بهعنوان پرکاربردترین روش کیفی تحقیق و پژوهش در مطالعات اجتماعی ،استفادهشده است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که در مقام تحقق محرومیتزدایی و مقابله با فقر ،توجه به سه
بعد اقتصادیِ تولید ،توزیع و مصرف ضروری است؛ لذا در راستای تعریف وظایف و مأموریتهایی
منسجم و دقیق برای حرکتهای جهادی ،در این مقاله الگوی جامع حرکتهای جهادی در
راستای مقابله با فقر و محرومیت در سه بعد تولید ،توزیع و مصرف پیشنهاد گردیده است.
واژگان كليدي:
حرکتهای جهادی ،الگوی مطلوب حرکتهای جهادی ،فقرزدایی ،اجتماعمحوری ،توانمندسازی
 .1کارشناسی ارشدمعارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السالمm.rahimi@isu.ac.ir ،
 .2عضو هیات علمی دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السالمsolimani@isu.ac.ir ،
.3دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السالمvaladan@isu.ac.ir ،
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 -1مقدمه و بیان مسئله

فقر و محرومیت همواره یکی از معضالت و چالشهای اصلی بسیاری از جوامع در حال
پیشرفت بوده است .مفهوم فقر و محرومیت در طول زمان دچار تحوالت و پویاییهایی
شده است بهنحویکه از تعبیر ساده فق ِر درآمدی 1به تعبیر پیچیدهتر فق ِر قابلیتی 2گذار
کرده است ( .)Sen, 1985در دیدگاه فق ِر درآمدی ،محرومیت از درآمد را فقر تعریف
میکنند این در حالی است که در رویکرد قابلیتی ،فقر بهمثابه محرومیت از قابلیت
شناخته میشود .برخوردار نبودن از قابلیتهای اساسی موجب میشود که افراد در
بسیاری از موارد حتی در صورت بهرهمندی از درآمد کافی نتوانند نیازهای خود را
برطرف سازند (.)Sen, 1999
در کنار توسعه مفهومی فقر و محرومیت ،راهکارها و سیاستهای مقابله با آن نیز
4
تحولیافتهاند .رویکردهای پیشین کاهش فقر نگاهی باال به پایین 3یا بیرون بهدرون
تصمیم سازی ،تصمیمگیری و اجرا داشتند ( .)ESCAP, 2003ناکارآمدی و شکست
برنامههای متمرکز و سیاستهای از باال به پایین دولتی 5برای کاهش فقر که از دهه
 1970میالدی بیشتر نمایان شد و همینطور ناکارآمدی برنامههای بازار محور 6در این
8
خصوص ،نگرش اجتماعمحور 7به توسعه و کاهش فقر مبتنی بر رویکرد توانمندسازی
را رونق بخشیده است (مدنی قهفرخی ،1394 ،ص  .)89در رویکردهای جدید تأکید بر
تقویت و تحکیم همکاری بین بخشهای عمومی و داوطلبانه در برآوردن نیازها از طریق
رویکرد مبتنی بر اجتماعات محلی است (قانعی راد.)1384 ،
رویکرد اجتماعمحور نسبت به حل معضل فقر و محرومیت از جدیدترین رویکردهای
کاهشفقراستکهدردههاخیرموردتوجهبسیاریازکارشناسانوصاحبنظرانقرارگرفته
است و در مقابل رویکرد دولتمحور قرار میگیرد .در این رویکرد بر نقش بخش داوطلبانه
و نهادهای اجتماعمحور در کاهش فقر و نابرابری تأکید میشود (مدنی قهفرخی،1394 ،
ص  .)90این نهادها دارای ظرفیتهای نوآوری ،پاسخگویی سریع به نیازهای محلی و
ارائه خدمات مناسب میباشند و این ویژگیها مزیت نسبی آنها در پیشبرد توسعه در
سطح محلی محسوب میشود (.)& Christiansen, 2005 Slaymaker
1. Income poverty
2. Capability poverty
3. Top-down
4. Outside-inside
5. Government based
6. Market based
7. Community based
8. Empowerment

(.)Bowles, 2008

یکی از نهادهایی که طی سالهای گذشته فارغ از سیاستهای دولتی و بهصورت
داوطلبانه و با مشارکت اقشار مختلف مردم در راستای محرومیتزدایی و مقابله با فقر
به فعالیت پرداخته است ،حرکتهای جهادی بسیج است .حرکتهای داوطلبانهای که
دانشجویان ،طالب ،دانشآموزان و دیگر اقشار جامعه بدان مبادرت میورزند .متأسفانه
تالشهایصورتگرفتهدرقالبحرکتهایجهادیبرایدستیابیبههدفرفعمحرومیت
الگوی مشخصی نداشته و علیرغم ویژگیهای بالقوه این حرکتها مانند جوانی ،چاالکی،
انعطاف عمل ،تنوع و تکثر مأموریتها ،بومی و مسئله محور بودن ،هنوز از یک چارچوب
منسجم و الگویی هدفمند برای اثرگذاری هرچه بیشتر برخوردار نیستند (مقصودی،
ولدان .)1394 ،درواقع هرچند در سطح خرد این حرکتها اثرات مثبت فراوانی داشتهاند؛
اما از منظر کالن و سیستمی ،نیازمند الگویی هستند که بتوانند به نحو فراگیر سطح فقر
را کاهش دهد .کنکاش پیرامون پژوهشهای صورت گرفته در باب حرکتهای جهادی
نشان میدهد که این حوزه علیرغم ظرفیتهای بیشمار از فقر علمی و پژوهشی رنج
میبرد ،مسئلهای که در عمل منجر به کاهش کارایی این حرکتها شده است.
با توجه به توفیق رویکرد اجتماع محوری با جهتگیری توانمندسازی در رفع
محرومیت و فقر ،به نظر میرسد بهرهگیری از داللتها و تجربیات این رویکردها در
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از سوی دیگر اغلب رویکرد اجتماعمحور با واژه توانمندسازی همراه میشود .چنین
استدالل میشود که طرحهای اجتماعمحور با طراحی مناسب ،پتانسیل توانمندسازی
جوامعی چون گروههای فقیر و حاشیهنشین را دارا میباشند و همچنین ارتباطات بین
جامعه شهروندی و دولت را تقویت و تحکیم میکنند (Narayan, 1995; Alkire et al.,
 .)2004درواقع اصل در حل مسئله و معضل فقر و محرومیت ،اتکا بر توانمندسازی است
و این بدان معنی است که مشکل فقر جوامع بایستی «بهوسیله»« ،برای» و «با» کمک
همه افراد اجتماع محلی مرتفع شود؛ بنابراین طرحها و فرایندهایی که هدف آنها افزایش
توانمندی افراد جوامع محروم و مستضعف در رفع نیازهایشان است و این مهم را از طریق
مشارکت این جوامع به ثمر میرسانند ،با دو وصف «توانمندسازی» و «اجتماعمحوری»
شناخته میشوند .در این میان استفاده از ظرفیتهای مشارکت ساز نهادهای مردمی،
مسیر روشنی را در جهت توسعه اجتماعمحور ،بهویژه در مناطق محروم ایجاد میکند
(مقیمی.)1383،مشارکتایننهادها،بهعنواننهادهایداوطلبانهوغیرانتفاعیدرتوسعه
اجتماعمحور ،حکایت از پیدایش تمرکززدایی ،تفویض اختیار در سطح تصمیمگیری
و مدیریت محلی دارد که درنهایت به حذف دیوانساالری در سطح ملی میانجامد
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غنیسازی حرکتهای جهادی و طراحی الگویی مناسب برای آنها میتواند راهگشا
باشد .ازاینرو مسئله اصلی این پژوهش استخراج راهکارهای عملی برای پیادهسازی
مدلهای اجتماعمحور در حوزه حرکتهای جهادی میباشد .الزم به ذکر است که
قالببندی حرکتهای جهادی نیز تناسب ساختاری با رویکردهای اجتماعمحور و مبتنی
بر توانمندسازی در رفع محرومیت را دارا است.
بر همین اساس در پژوهش حاضر در گام اول تالش میشود پس از تبیین ویژگیهای
رویکرد اجتماعمحور و توانمند ساز در محرومیتزدایی و مبارزه با فقر ،داللتهای آن
برای الگوی مطلوب حرکتهای جهادی استخراجشده و در گام دوم با استفاده از روش
تحلیل کیفی گروه کانونی ،بهعنوان پرکاربردترین روش کیفی تحقیق و پژوهش در
مطالعات اجتماعی ،الگوی مطلوب حرکتهای جهادی در ابعاد مختلف تولید ،توزیع و
مصرف مبتنی بر داللتها و تجربیات رویکردهای توانمندسازیِ اجتماعمحور ارائه گردد.
 -2ادبیات نظری و پیشینه پژوهش:
 -1-2ادبیات نظری

همانطور که در بخش مقدمه مقاله ذکر گردید ،هدف از انجام این پژوهش آن است
که الگویی مطلوب برای حرکتهای جهادی مبتنی بر رویکردهای توانمندسازی و
اجتماعمحوری به دست آید؛ اما بیشک گام نخست در طراحی این الگو ،مطالعه
ظرفیتها و ساختار رویکردهای مذکور و همچنین شناخت ساختار موجود حرکتهای
جهادی خواهد بود.
 -1-1-2رویکردهای اجتماعمحور در محرومیتزدایی

رویکرد اجتماعمحو ِر برنامههای کاهش فقر شاید یکی از جدیترین رویکردهایی
محسوب میشود که در دهه اخیر بسیار موردتوجه قرارگرفته است .اجتماع مداری
رویکردی است که در سالهای اخیر نهتنها حوزه مقابله با فقر ،بلکه تمامی حوزهها
و برنامههای توسعه را نیز درنوردیده است .بهنحویکه امروزه کمتر حوزه و برنامه
توسعهای را میتوان یافت که این پسوند را به همراه نداشته باشد؛ رفا ِه اجتماع مدار،
ِ
ِ
پلیس
توریسم اجتماع مدار و حتی
مدیریت اجتماع مدار،
مشارکت اجتماع مدار،
ِ
ِ
اجتماع مدار از آن جملهاند .در این میان برنامههای فقرزدایی نیز بینصیب نماندهاند
(جباری ،1384 ،ص .)264
بر پایه این رویکرد ،برنامههای کاهش فقر تنها وقتی مؤثر خواهند بود که مرد ِم
اجتماعهای محلی خود به سرمایهگذاری و کاربرد منابع درونی متعهد شوند .این رویکرد

 -2-1-2نقش توانمندسازی در محرومیتزدایی

راهبرد توانمندسازی ،بخشی از مباحث وسیعتر پیرامون حکمرانی خوب شهری
است (ایراندوست ،1386،ص  .)88بر اساس رویکرد توانمندسازی ،دولتها زمینه و
تسهیالت بهبود شرایط فقرا را شکل داده و این اجتماعات فقیر هستند که خود ،راه
ارتقای خود را مییابند ( .)Pugh, 2002, p 328توانمندسازی به معنای توسعه و بسط
داراییها و قابلیتهای افراد فقیر برای مشارکت ،تأثیرگذاری و نفوذ و کنترل نهادهایی
است که زندگی آن را تحت تأثیر قرار میدهد (.)Stern, 2002
حاصل توانمندسازی ،توسعه اجتماع محلی است که نوعی نگرش به توسعه از پایین
است و از طریق سازمانهای غیردولتی قابل تحقق است .زیربنای این امر ،سازماندهی
اجتماع محلی و بسیج قابلیتهای درونزای اجتماع است .در این راستا ،بهرهگیری از
3

1. Facilitator
2. Good Governance
3. Urban Good Governance
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روشهای پیشین کاهش فقر را که با نگاهی از باال به پایین یا از بیرون به درون تصمیمسازی،
تصمیمگیری و اجرا میشد بهشدت موردانتقاد قرار میدهد و نقش متخصصان را تا سطح
تسهیلکننده 1تنزل میدهد تا بدین ترتیب حداکثر مشارکت جوامع را برای طراحی و
اجرای برنامههای کاهش فقر جلب کند ( .)ESCAP, 2003این برنامهها به فقرا امکان
میدهند تا خود فقرا که در پیوند بالفصل با محیط فقر زا هستند ،برای کاهش و کنترل
فقر تالش کنند .از سوی دیگر ،از اوایل دهه  1990که رویکردهایی همچون توانمندسازیِ
جامعه مدنی و حکمرانی خوب 2نیز وارد ادبیات توسعه شد ،بار دیگر و بیش از همیشه نقش
و جایگاه جامعه و توسعه محلی در برنامههای کاهش فقر اهمیت یافت (جباری.)1384 ،
رویکرد اجتماعمحور نسبت به مسائل اجتماعی ،ازجمله فقر ،ذیل دیدگاه جامعتری
قرار دارد که بر مشارکت فقرا در شناخت فقر و راههای کاهش و کنترل آن تأکید میکند.
درواقع ،بر اساس رویکرد مشارکت طلبانه در تعریف و سنجش فقر ،این فقرا هستند که
بر پایه زندگی روزمره و شرایط واقعی که در آن به سر میبرند مؤلفهها و شاخصهای فقر
را توضیح میدهند و پس از توانمند شدن ،در پی جستجوی راههایی برای گریز از فقر
برمیآیند .این رویکرد انسانی نسبت به فقرا موجب شده تا تجربهها و دانش قابلتوجهی
در این زمینه انباشت شود که یکی از آنها «بسیج اجتماعی و اعتبارات خرد» است (مدنی
قهفرخی ،1394 ،ص  .)91مدل بسیج اجتماعی برای نیل به اهداف خود از سه رویکرد:
 -1توسعه سازماندهی و نهادی فقرا -2 ،شکلگیری سرمایه و منابع مالی برای فقرا و
 -3توسعه مهارتهای آنان بهره میگیرد (.)UNDP, UNOPS, 2011, p11

93

94
فصلنامه (علمي -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال بیستم  /شماره  / 77زمستان 1396

سرمایه اجتماعی 1موردتوجه قرار میگیرد (فنی ،1388 ،ص  .)90برای توانمندسازی در
این معنا نیاز به مقتدر سازی است که به مفهوم گسترش آزادی در انتخاب و عمل ،افزایش
امکانات و دارایی فقرا جهت مشارکت بیشتر ،اعمالنظر ،کنترل و حفظ پیوند با نهادهای
مسئولی است که در زندگی آنها تأثیرگذار است (فنی ،1388 ،ص .)92
توانمندسازی در مفهوم عام خود سه جنبه کلی را دربر میگیرد .اول در چارچوب
توانمندسازی بازار ،دوم توانمندسازی سیاسی که از راه تمرکززدایی اداری-اجرایی،
اصالح نهادی-مدیریتی و بهکارگیری سازمانهای غیردولتی 2و سازمانهای مبتنی بر
جوامع محلی 3حاصل میشود .سوم ،توانمندسازی اجتماع محلی که از سوی دولتهای
محلی و ملی برای هماهنگی و تسهیل کوشش سازمانهای محلی برای برنامهریزی و
اجرای طرحهای آنها از راههای اصولی دنبال میشود ()Burgess et al.,1997, p144؛
اما مبتنی بر برنامههای فقرزدای اجتماعمحور میتوان توانمندسازی فقرا را از سه بُعد
موردبررسی قرارداد:
 -1توانمندشدن اجتماعی :4بر اساس آن گروههای هدف از طریق افزایش پایگاه و
با انجام فعالیتهایی همچون تشویق احساس جمعگرایی و همبستگی گروهی ،افزایش
مداخله و مشارکت در تصمیمگیری درباره مسائل مشترک ،تقویت مهارتهای مدیریتی
و افزایش مشارکت گروههای محروم در فعالیتهای اجتماعی توانا میشوند؛
 -2توانمندشدن مالی :5با تأکید بر کسب خودکفایی اقتصادی از طریق افزایش فعالیت
اقتصادی ،تدارک دسترسی به اطالعات ،فناوری و منابع خارجی و تقویت ظرفیتهای
محلی به افزایش تواناییهای مالی و اقتصادی جوامع منجر میشود؛
 -3توانمندشدن سیاسی :6با افزایش مهارتهای رهبری ،حمایت از طرح نظر افراد،
تقویت ظرفیت مقابله با استثمار و افزایش توانایی برای ورود به ساختار جریان سیاسی،
ظرفیت گروههای هدف برای کسب توانایی مداخله در امور سیاسی را افزایش میدهد
(.)UNDP/UNOPS, 1995

 -3-1-2حرکتهای جهادی

در کشور ما تعداد کثیری از دانشجویان ،طالب ،دانش آموزان و دیگر اقشار جامعه فارغ
از سیاستها و اقدامات دولتی همهساله در قالب گروههای جهادی به مناطق محروم
و مستضعف کشور هجرت میکنند و بهصورت داوطلبانه به فعالیتهای گوناگونی
1. Social Capital
2. NGOs
3. CBOs
4. Social Empowerment
5. Financial Empowerment
6. Political Empowerment

تبیین الگوی مطلوب حرکتهای جهادی در راستای مقابله با فقر و محرومیت با تأکید بر اجتماعمحوری و توانمندسازی  /مهدی رحیمی نسب ،محمد سلیمانی ،احسان ولدان زرقانی

میپردازند تا از این طریق مشکالت و معضالت مردم این مناطق را برطرف سازند و به
بهبود زندگی آنان کمک کنند (فیروزآبادی و جعفری .)1395 ،حرکتهای سازمانیافته
اقشار مختلف مردم برای حضور فعال در مناطق محروم که باهدف خودسازی جهادی و
خدمترسانی اجتماعی انجام میشود ،تحت عنوان اردوهای جهادی شناخته میشوند
(اخوان .)1390 ،یکی از مهمترین اهداف گروههای جهادی ناظر به رفع محرومیت و فقر
از مناطقی است که برخورداری کمتری از امکانات و فرصتها داشته و وضعیت معیشتی
آنها نامناسب است .گروههای جهادی غالباً اقدامات و فعالیتهایی در زمینههای مختلف
عمرانی ،آموزشی و فرهنگی انجام میدهند .در ادامه به تشریح مختصر عرصههای
مختلف حرکتهای جهادی مبتنی بر تجربیات موجود پرداختهشده است:
الف) حرکتهای جهادی عمرانی :حرکتهای جهادی عمرانی آن دسته از فعالیتها و
خدمات جهادی را شامل میشود که باهدف تأمین برنامههای رفاه اجتماعی و اجرای
امور زیربنایی در بخشهای مختلف ساختمانی ،تأسیسات و ...در جهت عمران و آبادانی
مناطق مختلف کشور و فراهم کردن زمینههای معیشت مردم این مناطق صورت
میپذیرد .کلیه فعالیتهای عمرانی که دارای شرایط عامالمنفعه ،زودبازده و کمهزینه
باشند ،حرکت جهادی عمرانی محسوب میشود( :ایراندوست ،1390 ،ص .)25
ب) حرکتهای جهادی علمی و آموزشی :حرکتهای جهادی علمی در دو فرآیند
خالصه میگردد )1 :ابتدا حرکتهای جهاد گونه در جهت کسب علم و تالش جهادی
برای آمادهسازی بستر کسب علم و فراهم کردن فرصتهای علمآموزی در مناطق
مختلف کشور .در این زمینه حرکتهای جهادی در جهت پرورش علمی و شکوفایی
استعدادهای علمی به فعالیت و برنامهریزی میپردازند و امکانات الزم جهت این امر
را فراهم میسازند )2 .مسئله بعد این است که علم کسبشده در مسیر حل مسائل و
معضالت کشور مورداستفاده واقع شود و این امر در صورتی تحقق مییابد که امکان
پژوهش مسئله محور فراهم گردد (قنبری ،اخوان.)1390 ،
ج) حرکتهای جهادی فرهنگی :حرکتهای جهادی در حوزه فرهنگی به معنای
تالش مستمر و بیوقفه بهمنظور اصالح و مهندسی خلقیات و عادات و رسوم و افکار و
بهطورکلی نهادهای موجود در میان افراد جامعه به جهت هماهنگی بیشتر با تعالیم دینی
و آموزههای اسالمی و ایجاد بستری مناسب برای اجرای احکام الهی است .ازآنجاکه کار
جهادی در حوزه فرهنگ به آدابورسوم و اخالقیات افراد جامعه برمیگردد و طبیعت
تغییر در این امور زمان بر است؛ لذا کار جهادی در این حوزه به پشتکار و استقامت
بسیار باال و استمرار نیازمند است (اخوان.)1389 ،
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در عین ارزشمند بودن و مفید واقعشدن وضعیت موجود فعالیتهای جهادی ،غفلت
از ظرفیتهای محلی و وابسته کردن مناطق محروم به مناطق برخوردار و ناتوانی اجتماع
محلی برای ارائه راهکارهای بومی باعث نقش موقت و مس ّکن برای چنین فعالیتهایی
میشود.ازهمینروبابهرهگیریازداللتهاوتجربهبرنامههایتوانمندسازیِ اجتماعمحور
در راستای مبارزه با فقر در جهان در ادامه تالش میشود الگویی بهینه برای حرکتهای
جهادی در راستای مبارزه با فقر ارائه شود.
 -2-2پیشینه پژوهش

موضوع مقابله با فقر ،از زوایای مختلفی مورد کنکاش و دقت نظر قرارگرفته است.
توسعه اجتماعمحور با تأکید بر توانمندسازی اقشار مختلف ،در سالهای اخیر به موضوع
موردتوجه بسیاری از پژوهشگران حوزه توسعه بدل شده است .در ادامه تعدادی از
پژوهشهای مرتبط با موضوع موردپژوهش در داخل و خارج کشور بهعنوان پیشینه
تحقیق ارائهشده است (جدول .)1
جدول  -1مطالعات مرتبط با حوزه موردپژوهش
نویسندگان(سال)-روش

اهداف پژوهش

مهمترین یافتهها

ظریفیان،
امیرانی()1382
مطالعه اسنادی ،باروش توصیفی

نقش سازمانهای
غیردولتی درروند ترویج
و توسعه روستایی

در این مقاله کوشش شده تا ضمن بسط کارکرد
سازمانهای مردمنهاد ،به بررسی نقش آنها در روند
توسعه روستایی بهعنوان بخش اساسی یک جامعه
بهویژه جوامع درحالتوسعه پرداخته شود.

جباری ()1384
روشهای تحلیل ثانویو تحلیل مقایسهای

بررسی نقش
رویکردهای اجتماع
مدار در برنامه های
کاهش فقر

ضمن مرور سه ابتکار «رویکرد نیازهای اساسی توسعه»،
«بسیج اجتماعی و اعتبارات خرد» و «صندوق های
اجتماعی» در متون و تجربیات بین المللی و همچنین
پیگیری این ابتکارات در سطح کشوری ،به مقایسه
تحلیلی سه ابتکار پرداخته است .ایشان در پایان آینده
این ابتکارات را در چگونگی پاسخگویی هریک از آن ها
به چالش های عمدتاً تکرارپذیری و پایداری می داند.

قانعی راد ()1384
روش مطالعه اسنادیو تحلیل

مطالعه رویکرد توسعه
اجتماعی به برنامه های
فقرزدایی و رفاه
اجتماعی

ایشان در پایان پژوهش خود ضمن ارزیابی قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی و بیان تأثیرپذیری این قانون
از رویکرد توسعه اجتماعی در سیاست ها و مواد قانونی
مربوط به فقرزدایی و رفاه اجتماعی ،بر ضرورت های
گسترش رویکرد توسعه اجتماع محور در فقرزدایی و
سامان دهی نظام رفاه اجتماعی در ایران تأکید می کند.

نویسندگان(سال)-روش

اهداف پژوهش

مهمترین یافتهها

علیالحسابی ()1390
-روش کیفی.

نقش و حضور مردم و کارشناسان در هدفگذاری و
نقش سازمانهای
مردمنهاد و رهبران محلی تبیین سیاستهای توسعه روستایی را توأمان و ضروری
معرفی نموده و این واقعیت را خاطرنشان مینماید که
در توسعه روستایی
بهرغم آنکه روستائیان ما هنوز وارد سطوح باالی مشارکت
مانند خودانگیختگی نشدهاند ،اما در بسیاری از جوامع
روستایی ظرفیت ارزشمند و باالیی جهت مشارکت
فعاالنه وجود دارد که بهرهگیری از آن سرعت و کیفیت
توسعه و عمران روستاها را دوچندان خواهد ساخت.

فیروزآبادی و جعفری
()1395
ابزار مصاحبه عمیق،مشاهده و بررسی مدارک

احصاء قابلیت های
سازمانهای مردم نهاد
بومی دینمحور
در حل چالشهای
پیش روی توسعه
اجتماع محو ِر روستایی

یافتههای ایشان نشان میدهد که گروه عباد فعالیت های
تبلیغی اش را به حوزه احکام و مناسک دینی محدود نکرده،
بهطوریکهباگسترشفعالیتهایشدرعرصه هایاجتماعی
و تربیتی و نیز با تعمیق ارتباطات خود با جامعه روستایی،
تبدیل به گروهی مرجع در روستای موردمطالعه شده است.

کاوای ()2001
تحلیل مفهومیآثار حوزه توسعه
اجتماعمحور

توسعه اجتماعمحور،
چالشهای جدید و
تنگناهای پایدار

وینتیجهمیگیردکهرویکردهایفعلیبهتوسعهمنطقهای
و روستایی ناقص است و شناخت بیشتر ارزشهای جامعه،
اشکال جدید مشارکت ،سروکار داشتن با ادراکات محلی و
رویکردهایجدیدتوسطدولتبایددردستورکارقرارگیرد.

بااینوجود ،تاکنون پژوهش علمی مستقلی برای تبیین الگوی مطلوب حرکتهای
جهادی در راستای مقابله با فقر و محرومیت انجامنشده است .در طراحی و تبیین الگوی
مطلوب حرکتهای جهادی در ابتدا میبایست مبنای نظری متقنی بهعنوان شالودۀ
همۀ طرحهای عملیاتی ساختهوپرداخته شود .در حقیقت این مبانی هماهنگکننده
و قوامبخش فعالیتهای جهادگران بوده و از تناقضات و تضادهای احتمالی در عرصۀ
عمل و اجرا جلوگیری میکند .لذا در این پژوهش تالش شده است تا با مبنا قرار دادن
داللتهای موجود در رویکرد توانمندسازی اجتماعمحور و با استفاده از ایدۀ متخصصین
و صاحبنظران حوزه حرکتهای جهادی (در حوزههای علمی و عملیاتی) ،الگوی
مطلوبی برای این حرکتها ارائه گردد.

تبیین الگوی مطلوب حرکتهای جهادی در راستای مقابله با فقر و محرومیت با تأکید بر اجتماعمحوری و توانمندسازی  /مهدی رحیمی نسب ،محمد سلیمانی ،احسان ولدان زرقانی

عبدالهی ()1384
-روش تحلیل مضمون

وی در بررسی خود به این نتایج میرسد :میان عضویت در
تحلیل مشارکت
تشکلهای مردمی و تعداد تشکلها ،ارتباط بیشتر با منابع اطالعاتی ،مشوقها،
محلیدربرنامهریزیهای دیدگاه شوراهابهبرنامههایآموزشی-ترویجی،دانشفنی
تسهیل گری پیرامون شوراها در مورد توسعه پایدار و شدت تخریب منابع طبیعی
توسعه پایدار روستایی و محیطزیست رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
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-3روش پژوهش

مطالعات مبنایی این پژوهش جهت استخراج داللتهای موجود در رویکرد توانمندسازی
اجتماعمحور ،با روش اسنادی است .مراجعه به منابع کتابخانهای در مرحله تحلیل
مبنایی و استخراج داللتها به کار گرفته خواهد شد .از سوی دیگر و ازآنجاییکه هدف
اصلی پژوهش استخراج الگویی مطلوب برای حرکتهای جهادی مبتنی بر داللتهای
مذکور است ،مراجعه پژوهشگر به متن بهتنهایی منجر به ارائه الگویی جامع در عرصههای
مختلف نخواهد شد؛ لذا در مسیر طراحی این الگو از روش به اشتراکگذاری دانش نیز
استفادهشده است .شیوه مورداستفاده در این مرحله گروه کانونی 1است .بهاینترتیب
که در مسیر طراحی الگوی مطلوب حرکتهای جهادی ،جلساتی تخصصی با حضور
متخصصین این حوزه برگزارشده و جهت تحلیل محتوای هرکدام از جلسات گروه
کانونی از روشهای تحلیل کیفی استفاده شده است.
گروههای کانونی ،جلسات بحث سازماندهی شده هستند که گروهی از افراد که
بتوان به نظر آنان بهعنوان کانون بحث موضوعی متمرکز شد ،انتخاب میشوند ،سپس از
طریق مصاحبه گروهی ،این افراد نظرها و تجربههای خود را بازنمایی میکنند .درواقع
این روش زمانی مورداستفاده قرار میگیرد که دستیابی به ذهنیت مشترک افراد اهمیت
داشته باشد .در روش گروه کانونی گروهی از افراد انتخابی بهوسیله محققین بهمنظور
بحث و انتقاد از موضوعی که موردتحقیق است ،کنار هم چیده شدهاند .گروه کانونی
پرکاربردترین روش کیفی تحقیق و پژوهش در مطالعات اجتماعی ،بازاریابی و مطالعات
رسانه است .گروههای کانونی بر دیگر روشهای پژوهش مشابه برتری دارند ،زیرا هدف
اصلی آنها کشف نگرشها ،احساسات ،باورها ،تجربهها و واکنش افراد است که با
روشهای دیگر مانند مشاهده ،مصاحبه فردی و پرسشنامههای پیمایشی قابلدرک
4
نیست .گروه کانونی اکتشافی ،2گروه کانونی بالینی 3و گروه کانونی پدیدار شناختی
از انواع گروههای کانونی هستند ( .)Bloor, et al., 2002, p1در پژوهش حاضر جهت
اکتشاف الگوی مطلوب حرکتهای جهادی از گروه کانونی اکتشافی استفاده شده است.
جامعه آماری در این پژوهش متشکل از متخصصین علوم اقتصاد ،مدیریت و
فرهنگ است که در حوزه حرکتهای جهادی فعال هستند .از میان این متخصصین،
مبتنی بر روش گروه کانونی ،نمونهای ششنفره انتخابشده و طی دو جلسه نظرات و
ایدههای ایشان برای استخراج الگوی فرایندی حرکتهای جهادی مبتنی بر رویکرد
1. Focus Group
2. Exploratory
3. Clinical
4. Phenomenological

 -4یافتههای تحقیق
-1-4داللتهای رویکرد توانمندسازی اجتماعمحور برای حرکتهای جهادی

انجمنهای داوطلبانه 1قدمت دیرینهای در جهان دارند .این انجمنها ساختارهای
نهادینهشده یاریگری و مشارکتاند (مدنی قهفرخی .)1389 ،گروههای جهادی
نمونهای بارز از این فعالیتهای داوطلبانه است که باهدف رفع محرومیت و فقر از
اجتماعات محلی به فعالیت میپردازند .به نظر میرسد بهرهمندی از تجربه رویکردهای
توانمندسازیِ اجتماعمحور در رفع فقر میتواند به اثربخشی و کارآمدی این گروهها
یاری رساند .ازاینرو در ادامه درسهای برآمده از اصول این برنامهها برای حرکتهای
جهادی موردبررسی قرار گرفته است.
تأکید بر نقش محوری فقرا در شناخت فقر و راههای کاهش و کنترل آن ،ازجمله
ارکان محوری رویکردهای اجتماعمحور برای مقابله با چالش فقر در مناطق محروم به
شمار میرود (مدنی قهفرخی ،1394 ،ص  .)91بر این اساس حرکتهای جهادی نباید
با برنامهای از پیش تعیینشده و یکسان به درمان فقر در تمامی مناطق محروم بپردازند؛
چراکه جوامع همگن نیستند و بهندرت به یکصدا سخن میگویند (Gilchrist, 2009,
 .)p 32لذا پیش از هر اقدامی ،انجام مطالعات پیشین در زمینه شناخت بافت اجتماعی
منطقه هدف و توان و ظرفیتهای محلی هر منطقه ضروری به نظر میرسد.
از دیگر ارکان مهم رویکردهای اجتماعمحور میتوان به استفاده از ظرفیت مردم
محلی برای سرمایهگذاری و کاربرد منابع درونی اشاره کرد ( .)ESCAP, 2003با این بیان
حرکتهای جهادی بسیج بایستی به شناخت و معرفی ظرفیتهای بالقوه مناطق محروم
به اجتماعات محلی هر منطقه بپردازند .از سوی دیگر توانمندسازی زنان و مردان فقیر و
استفاده از ظرفیتهای ایشان مستلزم حذف موانع نهادی رسمی و غیررسمی است که از
بهبود رفاه آنان  -چه بهصورت فردی و چه بهصورت جمعی– جلوگیری و دامنه انتخاب
ایشان را محدود میکنند (نارایان ،1394،ص  .)26در این راستا حرکتهای جهادی
باید ضمن مطالعات شناسایی که پیش از شروع عملیات میدانی انجام میدهند به یک
1. Voluntary Association
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توانمندسازی اجتماعمحور اخذشده است.
ازآنجاییکه استخراج داللتهای مذکور با استفاده از روش اسنادی انجامشده و
محصول تحلیلی نظری است ،اعتبارسنجی کمی و آزمون پایایی در این بخش از تحقیق
بیمعناست .البته روایی سنجی چکلیست مفهومی تبیین مسئله در روش گروهکانونی
با استفاده ازنظر متخصصین این حوزه انجامشده است.
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اشراف دقیق نسبت به ساختارها و نهادهای مرتبط با مناطق هدف دستیافته و در جهت
اصالح و یا حذف نهادهای مانع ،گام بردارند.
یکی از جنبههای اساسی رویکرد توانمندسازی کاهش نابرابری از طریق توسعه
قابلیتهای انسانی (برای مثال از طریق آموزش فراگیر و مراقبت از سالمت به همراه اتخاذ
تمهیدات الزم برای حمایت اجتماعی) و بهبود داراییهای ملموس مانند زمین یا دسترسی
به سرمایه است ( .)Stern, 2002با توجه به اینکه فقر پدیدهای چندبعدی است به همین
دلیل توجه به داراییها و قابلیتهای مناطق محروم در این زمینه بسیار حائز اهمیت
هستند .داراییها مبین داراییهای مادی به شکل داراییهای فیزیکی و مالی است .از سوی
دیگر قابلیتها ،ویژگی ذاتی مردم است و آنان را قادر میسازد تا داراییهای خودشان را
به روشهای مختلف برای افزایش رفاه خود بهکارگیرند .از مهمترین قابلیتهای انسانی
میتوان به بهداشت و سالمت ،آموزش ،تولید یا سایر داراییهای مهارت افزا اشاره کرد
(نارایان ،1394 ،ص  .)47بهعنوان نمونه در مطالعهای که توسط اداره ارزیابی عملیات
بانک ( 1)DEDانجام شد مشخص گردید که توانمندسازی از طریق مشارکت و بهرهگیری
از داراییها و قابلیتهای مردم محلی برای مدیریت کاالهای عمومی مانند آبرسانی،
بهداشت ،جنگلها ،جادههای دسترسی ،مدارس و مراکز سالمت از کارایی و عملکرد
بهتری برخوردار بودند (.)Baume et al., 2001
در راستای از بین بردن فقر و محرومیت و دستیابی به توسعه اجتماعمحور ،میتوان
مأموریتهاونقشهاییرابرشمرد(،جدول)2کهدرقالبحرکتهایجهادیقابلدستیابی
هستند (.)Gilchrist, 2009
جدول  -2مأموریتهای پیشنهادی برای حرکتهای جهادی متناسب با اهداف و داللت های برآمده از
رویکرد توانمندسازی اجتماعمحور
مأموریت و نقش پیشنهادی برای حرکتهای جهادی

اهداف و داللت های برآمده از رویکرد
توانمندسازی اجتماعمحور

-1کمکبهمردمدرجهتدرکاینموضوعکهآنهادغدغههای
مشترکی در زمینه مسائل محلی یا سایر مسائل عمومی داشته و
میتوانند با کار یکدیگر و بهدلخواه خود این مسائل را حل نمایند.

 کاستن از انزوا و تنهایی -افزایش سرمایه اجتماعی و همکاری

 -2کمک به مردم در جهت کار بر روی آن مسائل که اغلب از  -ایجاد یا بهبود گروههای اجتماعمحور حقیقی
طریق ایجاد یا توسعه یک گروه اجتماعمحور مستقل ،حمایت  -افزایش فرصتها برای فعالیت در اجتماع
از آنان در برنامهریزی و اجرا و تشویق آنان به ارزیابی عملکرد  -فعالیت اجتماعی کارآمدتر
خود بهعنوان ابزاری برای بهبود کارآمدی ،انجام میشود.

1. Bank’s Operation Evaluation Department

-3حمایت و توسعه گروهها از بخشهای مختلف اجتماع
نه بهصورت آمرانه ،بلکه از طریق چارچوبهای اخالقی و
افزایش شبکهسازی بین گروهها

ِ
تقویت - :بخش اجتماعات؛  -روحیه داوطلبی؛
 کمک متقابل و خدمات مستقل؛ -یادگیری بین گروهها؛  -بهبود شرایط در آن محل

-4ترویج ارزشهایی مانند برابری ،جامعیت ،مشارکت و
همکاری در طول فعالیتها

ِ
تقویت :مشارکت؛ -سرمایه اجتماعی؛
افزایش یا
 -روحیه همکاری؛  -همبستگی اجتماعی

-5توانمندسازی مردم و نهادهای مردمی جهت تأثیرگذاری -درگیرشدندرمسائلاجتماعیوتأثیرگذاریدرآن
 بهبود تعامالت بین اجتماع و مسئولینو تحول سیاستها و خدمات عمومی و همچنین تمامی
بهبوددرهمبستگیوکارآمدیسیاستهایعمومیعوامل تأثیرگذار بر شرایط زندگی آنان
 افزایش ظرفیت سازمانهای دولتی و متخصصین-6اطالعرسانی و ارائه مشاوره به مسئولین در خصوص
 بهبود در ارائه خدمات عمومیدیدگاههای اجتماع و یاریرسانی به مسئولین جهت تقویت
 افزایش منابع برای بخش اجتماعاتاجتماعات و شراکت واقعی با آنها
منبع CD Challenge group (2006, p 17( :و یافتههای پژوهش

محور حرکتهای جهادی
-2-4الگوی توانمندسازی اجتماع
ِ

همانگونه که در بخش روش پژوهش ذکر گردید ،برای دستیابی به الگوی مطلوب
حرکتهای جهادی از روش گروه کانونی بهره گرفته شد .حاضرین در این جلسات،
نهایتاً الگویی فرایندی را پیشنهاد کردند که مبتنی بر این الگو میتوان از داللتهای
موجود در رویکرد توانمندسازی اجتماعمحور در طراحی الگوی بهینۀ حرکتهای
جهادی استفاده کرد .حاضرین در این جلسات اتفاقنظر داشتند که در مقام تحقق
اهداف محرومیتزدایی و مقابله با فقر ،توجه به سه بعد اقتصادیِ تولید ،توزیع و مصرف
ضروری است .درواقع میتوان گفت که در یک الگوی توانمندسازی اجتماعمحور
از حرکتهای جهادی برای مبارزه با محرومیت و فقر و در راستای محقق شدن
مأموریتها و نقشهای مشخصشده در بخش پیشین ،ضروری است تا چرخه تولید،
توزیع و مصرف با بهرهگیری از داراییها و قابلیتهای فردی و جمعی جامعه هدف و
ساماندهی و بسیج آنها بهدرستی عمل کند .خروجی این جلسات به همراه برخی
مطالعات تکمیلی پژوهشگران در ادامه آمده است.
-1-2-4تولید نیاز محور

حرکتهای جهادی با توجه به ماهیت بومی و مردمی ،در گام نخست به شناسایی و
تعریف مؤلفههای تولید متناسب با نیازهای هر منطقه پرداخته و در گام بعد ایجاد توازن

تبیین الگوی مطلوب حرکتهای جهادی در راستای مقابله با فقر و محرومیت با تأکید بر اجتماعمحوری و توانمندسازی  /مهدی رحیمی نسب ،محمد سلیمانی ،احسان ولدان زرقانی

مأموریت و نقش پیشنهادی برای حرکتهای جهادی

اهداف و داللت های برآمده از رویکرد
توانمندسازی اجتماعمحور
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نسبی بین نیاز و داراییها و قابلیتهای هر منطقه را بهعنوان اصل محوری در تولید،
مورد پیگیری قرار خواهد داد .همانگونه که اشاره شد یکی از اصلیترین شاخصههای
حرکتهای جهادی برخورداری از شبکه گسترده مردمی در مناطق مختلف و بومی
بودن این حرکتها است .این ویژگی از یکسو مناطق مختلف را در شناسایی موانع
فرهنگی و منطقهای تولید یاری کرده و از سوی دیگر به توانمندسازی و عدم وابستگی
مناطق منجر خواهد شد.
پرداختن به کارهای غیرمولد و رانتجویانه ،کمکاری و عدم توجه به کیفیت ،ازجمله
آسیبهایی به شمار میروند که غالب نظامهای تولیدی رایج به آنها مبتال هستند.
حرکتهای جهادی میتوانند با از بین بردن این موانع فرهنگی نقش مهمی در رونق
تولید مناطق ایجاد کنند .از سوی دیگر میتوان گفت که مهمترین راهبرد در رونق تولید
مناطق توانمندسازی از طریق ایجاد توازن بین نیازها و منابع مناطق است .در این دیدگاه
از هر ظرفیت تولید در هر مقیاسی استفاده خواهد شد .در یک اقتصاد مقاوم هدف غایی
تولید دستیابی به خودکفایی از طریق بهکارگیری همه ظرفیتها و استعدادهای طبیعی
و انسانی ملی است .در این راستا تولید میبایستی با پشتوانه بدنه مردمی ،متناسب با
نیازهای ضروری و استراتژیک برای دستیابی به خودکفایی انجام گیرد.
با توجه به استراتژی بهرهگیری از داراییها و قابلیتهای مردم بومی در حل مسائل و
همچنین لزوم تأمین نیازهای منطقه ،تجربه توانمندسازی برای تأمین نیازهای اساسی
بر انواعی از راهبردهای تولید مشترک 1تأکید میکند .ازجمله راهبردهای مناسب برای
حرکتهای جهادی در این راستا میتوان به طراحی سازوکارهایی برای فراگیری و
مشارکت ازجمله خدماترسانی به مردم اشاره کرد ،بهگونهای که افراد فقیر بتوانند
راهبردهای طرف تقاضا را به اجرا درآورند .توسعه و ارتقای پاسخگویی اجتماعی و
ظرفیتهای سازمانی محلی از طریق تفویض اختیار به گروههای اجتماعی و کنترل بر
تصمیمات کلیدی و منابع مالی در پروژههای توسعهای اجتماعمحور 2از دیگر راهبردهای
کلیدی در این حوزه به شمار میروند .موارد یادشده میتوانند پروژههای فرا بخشی یا
بخشی مانند تأمین آب روستایی ،بهداشت یا آموزش باشند (نارایان ،1394 ،ص .)27
حرکتهای جهادی بایستی تالش کنند الزامات موردنیاز جهت ایجاد فرصتهای کسب
درآمد از طریق فعالیتهای مولد در منطقه را فراهم سازند .جهت این مهم میتوان
راهبردهای زیر را ارائه کرد :ایجاد و گسترش فرصتهای سرمایهگذاری کوچکمقیاس،
امکان بهکارگیری پساندازهای اندک بالقوه در امور تولیدی -که درگذشته مجاری
1. Co-production
2. Community- driven Development Projects

محدودی برای هدایت آنها به سمت تولید وجود داشت -را فراهم میآورد (ILO, 1978,

-2-2-4توزیع عدالت محور

درحالیکه منابع ،وجوه و خدمات حمایتی بسیاری وجود دارد ،تعداد کمی از جوامع
بهراحتی به آنها دسترسی دارند .تشخیص دادن نیازها و فراهم کردن زیرساختها
و تحویل خدمات از وظایف انجمنها و سازمانهای حامی اجتماع محسوب میشود؛
اما فراهم کردن خدمات تنها بخشی از برنامه است .برای کاهش فقر و محرومیت تنها
ارائه خدمات و حمایت ،کافی نیست بلکه به کار گرفتن خود جوامع در یک مشارکت
خالص ،به آنها کمک میکند که در مورد مشکالت و چالشهایشان بازاندیشی شود
و مهارتها و منابع آنها برای حل این مشکالت به کار گرفته شود (.)Cavaye, 2001
وجود برخی مشخصهها درحرکتهای جهادی ،این حرکتها را از یک ماهیت تمرکز
زدا برخوردار کرده است .ماهیتی که درنهایت کمک شایانی به تسهیل فرایند توزیع عادالنه
منابعدرکشورخواهدکرد.اینحرکتهاوابستهبهمشارکتعامهمردموبهخصوصظرفیت
و استعداد اقشار مختلف جامعه است .در کشورهایی که اختیارات ،منابع و تصمیمگیری
به سطوح پایین و گروههای سیاسی توسعه بسط پیداکرده است برای اعضای جامعه،
مشارکت در حکمرانی محلی ،امکانپذیر است (نارایان ،1394 ،ص .)60
مشخصه دیگر حرکتهای جهادی ،برخورداری از ماهیت شبکهای و گسترده در
راستای توزیع منابع میان اقشار مختلف جامعه است .شاخصهای که در کنار مردمی بودن
این حرکتها ،امکان رصد حقیقی مناطق مختلف کشور و آگاهی نسبت به ضعف و قوت
مناطق را برای این حرکتها فراهم کرده و در عمل امکان تحقق توزیع عادالنه را تسهیل
خواهد کرد .بهطوریکه بهواسطه وجود این شبکه گسترده بهآسانی میتوان نسبت به
نیاز خاص یک روستای دورافتاده آگاهی یافته و در راستای رفع آن نیاز تصمیمگیری
کرد .مجموع این ویژگیها همانگونه که در ادامه خواهد آمد به کاهش فاصله طبقاتی
و از بین بردن توزیع ناعادالنه کمک خواهند کرد.
بر اساس بحثهای صورت گرفته در جلسات گروه کانونی ،در جهت تحقق هدف توزیع
عادالنه منابع و توانمندسازی مناطق ،ضروری است حرکتهای جهادی دو فرایند را طی
کنند :اول فرایند جذب منابع از مراکز انباشت آن و دیگری فرایند پخش و تسهیل در
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 .)p52عالوه بر این میتوان به بهینهسازی کشاورزی اشتغال بر ،تشکیل تعاونیهای تولید
و تعاونیهای خدماتی و همچنین تسهیل در کسب داراییهای مولد برای مثال حفر چاهها
و یا فراهم ساختن ابزارهای و وسایل الزم جهت فعالیتهای غیر زراعی جهت افزایش
فرصتهای درآمدزای منطقه اشاره کرد (گریفین.)1394 ،
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رساندن این منابع به مناطق تشنه کشور .قبل از تشریح فرایندهای مذکور الزم است ذکر
شود که منابع مذکور شامل انواع منابع مالی ،منابع انسانی ،قدرت اجتماعی و مشارکت
در تصمیمگیری و ...است .در این راستا منابع مالی الزم جهت سرمایهگذاری و بهرهگیری
از مواهب طبیعی در فعالیتهای مولد بایستی به حاشیه جغرافیایی و اقتصادی کشور
جریان یابد .عالوه بر آن منابع انسانی جهت به فعلیت رساندن ظرفیتهای بومی مناطق
و تالش در جهت آبادانی و پیشرفت آنها نیز بایستی در کنار منابع مالی به گستره مناطق
کشور بهویژه نقاط کمتر برخوردار تزریق شود .همچنین منبع دیگری که در تحقق توزیع
متوازن و عادالنه اقتصادی مؤثر است منبع قدرت جهت کنار زدن موانع فعالیتهای
تولیدی و امکان مشارکت در عرصه اقتصاد ملی است.
فرایند دوم در راهبرد تمرکززدای حرکتهای جهادی پخش و توزیع متوازن منابع و
امکانات است .عدم توجه به نیازهای مردم در مناطق حاشیهای و عدم رشد ظرفیتهای
بالقوه آنان به علت عدم دسترسی به فرصتها ،منابع و امکانات ،امری طبیعی خواهد بود.
ازاینرو از طرفی فوریت و ضرورت تأمین نیازهای اساسی در این مناطق مطرح میشود و
از سوی دیگر اهمیت تالش در جهت به فعلیت رساندن ظرفیتهای مولد و توانمندسازی
مردم در این زمینه در دستور کار قرار میگیرد .این دو امر یعنی تأمین نیازهای اساسی و
اعطای توانایی الزم جهت بهکارگیری استعدادهای بومی مناطق جهت انجام فعالیتهای
مولد و رفع نیازهای منطقه از طریق آن ،میتوانند رقم زننده نظام توزیعی عادالنهتر و
پیشرفتی فراگیر و پایدار در کشور باشد.
هدف تأمین نیازهای اساسی خود به دودسته تقسیم میشود :دسته اول نیازهای
اساسی مصرفی افراد است که در رأس آنها خوراک و پوشاک و مسکن قرار دارد .دسته
دوم خدمات عمومی اساسی است که خود شامل سالمتی ،آموزش ،حملونقل ،عرضه
آب و ...است .در زمینه تأمین نیازهای مصرفی اولویت در استفاده از ظرفیتها و منابع
منطقهای در جهت کفایت این نیازهاست .در زمینه تأمین خدمات عمومی اساسی نیز
عالوه بر استفاده از منابع جذبشده ،مشارکت مردمی در بسیج منابع و تشکیل سرمایه
میتواند روند گسترش خدمات عمومی اساسی را تسریع کند (.)Streeten, 1981, p 40
-3-2-4مصرف کفایت محور

با توجه به نظریات اقتصاد سرمایهداری مدرن که در دهههای اخیر مبنای بسیاری
از مدلسازیهای اقتصادی قرارگرفته است ،هدف اصلی حرکت در اقتصاد متعارف،
لذتگرایی و رسیدن به حداکثر لذت برای افراد است .در اینجا بهتر بودن مصرف بیشتر
و از سوی دیگر تالش در جهت حداکثر سازی تولید در جهت حداکثر کردن درآمد
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یک دیدگاه و حداکثر سازی سود در دیدگاهی دیگر که الزمه هردوی اینها حداکثر
سازی مصرف است ،معنا و مفهوم پیدا میکند ( .)varian, 1992در نظم معرفیشده
توسط نظام سرمایهداری ،مصرف امری مبتنی بر خواست است و نه مبتنی بر نیاز و این
روند امروزه منجر بهافراط گرایی در خرید کاالها شده است (.)Bocock, 1993, p 27
با ارزشمند شدن مصرف و مصرفگرایی ،ارزشهایی مانند قناعت ،اعتدال ،زهد و...
کمرنگتر شده و این رویه باعث شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی میشود .کسانی که
در جامعه ثروتمند هستند و بهدلخواه مصرف میکنند از افرادی که فقیر هستند و توان
خرید ندارند جدا میشوند (رفیع پور ،1377 ،ص  .)197این در حالی است که اسالم دین
اعتدال و میانهروی است .از طرفی امر به اصالح مال و صرف آن در مصارف شخصی در حد
کفاف و شئون افراد کرده و از طرف دیگر از رفتارهای نابهنجار اسراف ،تبذیر ،اتراف ،کنز
و ثروتاندوزی بر حذر داشته است (محمدی ریشهری .)1388 ،از طرف دیگر بر اساس
داللتهای رویکرد توانمندسازی اجتماعمحور الزم است که به توانمندسازی در حوزه
مصرف برای مناطق هدف نیز پرداخته شود .توانمندسازی در حوزه مصرف بر مهارتها،
شایستگیها و صالحیتها ،حقوق و تواناییهای مصرفکنندگان و مشارکت آنان تأکید
دارد (.)Hunter, Harrison and Waite, 2006
بهعبارتدیگر توانمندسازی مردم مناطق هدف حرکتهای جهادی از جنبه زندگی
مصرفی که میتواند اثر قابلتوجهی بر کاهش محرومیت آنان داشته باشد مستلزم سه امر
است :مصرفکنندگان هنگام خرید نسبت به تصمیمشان آگاه باشند ،مصرفکنندگان
قادر باشند که اطالعات الزم برای خرید را به دست آورند و درنهایت مصرفکنندگان از
حمایت کافی برخوردار باشند (.)BUFSCE, 2008, p 30
حرکتهای جهادی در این زمینه باید رقم زننده تحوالت عظیم رفتاری و فرهنگی
باشند؛ چراکه نفوذ و دایره شمول این حرکتها در کل کشور فضای الزم جهت تحوالت
بینشی و فرهنگی را فراهم میآورد .در این زمینه بر اساس بحثهای صورت گرفته در
جلسات گروه کانونی مطابق با رویکرد توانمندسازی اجتماعمحور ،میتوان سه تحول
عمیق را بهعنوان مقصد در نظر گرفت که عبارتاند از :احیای فرهنگ خودمصرفی ،از
بین بردن توقع سبک زندگی مدرن شهری و احیای فرهنگ قناعت در بین مردم.
در بیشتر مناطقی که اردوهای جهادی به فعالیت میپردازند سه مؤلفه ذکرشده در
بافت فرهنگی آنان وجود داشته است؛ اما با توجه بهمواجهه این مناطق با زندگی شهری
و مدرن به شکل مستقیم یا غیرمستقیم ،کمرنگ شده است (مقصودی ،ولدان.)1394 ،
ازاینروست که حرکتهای جهادی میتوانند به احیا و بازتولید این ارزشها متناسب با
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عناصر موقعیتی بپردازند .درگذشته بسیاری از خانوادهها نیازهای سطح پایین معیشتی
خود را به دست خود تولید کرده و استفاده میکردند .درواقع حتیاالمکان سعی بر این
بود که بیشتر این نیازها در درون خانواده استحصال شود؛ بهعبارتدیگر سعی میشد
نیازهای معیشتی خانوادهها به نحوی درونزا برطرف گردد؛ اما این فرهنگ بهتدریج رو
به فراموشی سپرده شد .بهعالوه گسترش ارتباطات با شهر و زندگی مدرن منجر به این
گشت که نیازهای مصرفی خانوادهها حتی در محیطهای روستایی به حوزههایی بکشد
که امکان تولید آنها جز از طریق شیوه تولید ماشینی و سرمایهداری فراهم نبود .در کنار
موارد یادشده از بین رفتن فرهنگ قناعت در بافت اجتماعی مناطق کشور به توسعه نیازها
در سطح کمی و کیفی کمک کرد .اردوهای جهادی با احیا و بازتولید مکانیسمهای ذکرشده
از طریق افزایش مهارت ها و توانایی های مصرف کننده و همچنین یادآوری صالحیت ها
و حقوق ایشان ،میتوانند نقش مهمی در دستیابی به الگوی مصرف مناسب ایفا کنند.
مباحث مطرح شده در جلسات گروه کانونی را می توان به صورت شماتیک در الگوی
شماره یک مالحظه کرد.

الگوی  -1شبکه مفهومی الگوی مطلوب حرکتهای جهادی در راستای مقابله با فقر و محرومیت
مستخرج از جلسات گروه کانونی

مبحث ناکارآمدی برنامههای اجتماعمحور مبتنی بر توانمندسازی برای مبارزه با فقر
پس از ناکامی برنامههای متمرکز و سیاستهای باال به پایین دولتی به یکی از جدیترین
حوزههای مطالعات توسعه در دهههای اخیر تبدیلشده است .در رویکرد اجتماعمحور،
توانمندسازی محرومین و مشارکت آنها در فرایند رفع فقر اهمیت ویژهای مییابد .یکی
از مهمترین برنامههای اجتماعمحور که در سالهای اخیر فارغ از سیاستهای دولتی با
هدف رفع محرومیت در کشور به فعالیت میپردازد ،حرکتهای داوطلبانه جهادی است
که اقشار مختلف جامعه بدان مبادرت میورزند .بررسیهای انجامشده ،نشان میدهد،
تاکنون پژوهش علمی و جامعی در خصوص تدوین الگوی مطلوب حرکتهای جهادی
برای مقابله با فقر و محرومیت صورت نگرفته است ،لذا در پژوهش حاضر با بهرهگیری
از داللتهای موجود در رویکرد توانمندسازیِ اجتماعمحور ،تالش شده است تا الگویی
مطلوب برای حرکتهای جهادی ارائه گردد؛ بدین منظور در ابتدا ساختار و ظرفیتهای
هریک از رویکردهای اجتماعمحوری و توانمندسازی برای مقابله با فقر و محرومیت
موردمطالعه و مداقه قرارگرفته و پس از ارائه وضعیت موجود حرکتهای جهادی بسیج
با استفاده از روش کتابخانهای و تحلیل نظریِ منابع ،داللتهای رویکرد توانمندسازیِ
اجتماعمحور برای دستیابی به الگوی مطلوب حرکتهای جهادی استخراج گردید.
داللتها و اهداف برآمده از رویکرد مذکور عبارتاند از-1 :کاستن از انزوا و تنهایی؛
 -2افزایش سرمایه اجتماعی و همکاری؛  -3ایجاد یا بهبود گروههای اجتماعمحور
حقیقی؛  -3افزایش فرصتها برای فعالیت در اجتماع؛  -4فعالیت اجتماعی کارآمدتر؛
ِ
تقویت :بخش اجتماعات ،روحیه داوطلبی ،کمک متقابل و خدمات مستقل ،یادگیری
-4
بین گروهها ،بهبود شرایط در آن محل؛  -5افزایش یا تقویت :مشارکت ،سرمایه اجتماعی،
روحیه همکاری و همبستگی اجتماعی؛  -6درگیر شدن در مسائل اجتماعی و تأثیرگذاری
در آن؛  -7بهبود تعامالت بین اجتماع و مسئولین؛  -8بهبود در همبستگی و کارآمدی
سیاستهای عمومی؛  -9افزایش ظرفیت سازمانهای دولتی ،مسئولین و متخصصین
در زمینه کار با اجتماعات؛  -10بهبود در ارائه خدمات عمومی و  -11افزایش منابع برای
بخش اجتماعات.
-2-5نتیجهگیری

در ادامه مسیر پژوهش و مبتنی بر جلسات گروه کانونی الگویی که مبتنی بر داللتها
و اهداف مذکور باشد در سه بعد تولید ،توزیع و مصرف ارائه گردید-1 .تولید :شناسایی
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 -5بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
-1-5بحث
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و تعریف مؤلفههای تولید متناسب با نیازهای هر منطقه ،ایجاد توازن نسبی بین نیاز
و داراییها و قابلیتهای هر منطقه بهعنوان اصل محوری در تولید ،شناسایی موانع
فرهنگی و منطقهای تولید (همچون پرداختن به کارهای غیرمولد و رانتجویانه،
کمکاری و سمبلکاری) و از سوی دیگر توانمندسازی و عدم وابستگی مناطق محروم به
مرکز ،بخشی از مؤلفههای الگو در بخش تولید به شمار میروند؛  -2توزیع :مبارزه با تمرکز
منابع و تالش جهت توزیع عادالنه ،تأمین حداقل نیازهای مصرفی و پرهیز از القای فقر در
رفع نیازها ،مشارکت مردمی در تحرک و تخصیص منابع (همچون بهینهسازی کشاورزی
اشتغال بر ،تشکیل تعاونیهای تولید و تسهیل در جذب داراییهای مولد) ،ایجاد و
گسترش فرصتهای سرمایهگذاری کوچکمقیاس و امکان بهکارگیری پساندازهای
اندک بالقوه در امور تولیدی بخشی از مؤلفههای الگو در بخش توزیع به شمار میروند؛
 -3مصرف :زمینهسازی فرهنگ مصرف مقاومتی از طریق احیای فرهنگ خودمصرفی
در مناطق ،از بین بردن توقع سبک زندگی شهری و تالش در جهت احیای فرهنگ
قناعت در مناطق برخی از مؤلفههای الگوی مطلوب در بخش مصرف به شمار میروند.
-3-5پیشنهادها

بر اساس یافتههای پژوهش میتوان وظایف و مأموریتهایی منسجم و دقیق برای
نهادهای متولی حرکتهای جهادی پیشنهاد کرد که عبارتاند از:
-1کمک به مردم در جهت درک این موضوع که آنها دغدغههای مشترکی در
زمینه مسائل محلی یا سایر مسائل عمومی داشته و میتوانند با کار یکدیگر و بهدلخواه
خود این مسائل را حل نمایند؛
-2کمک به مردم در جهت کار بر روی آن مسائل که اغلب از طریق ایجاد یا توسعه
یک گروه اجتماعمحور مستقل ،حمایت از آنان در برنامهریزی و اجرا و تشویق آنان به
ارزیابی عملکرد خود بهعنوان ابزاری برای بهبود کارآمدی ،انجام میشود؛
-3حمایت و توسعه گروهها از بخشهای مختلف اجتماع نه بهصورت آمرانه ،بلکه
از طریق چارچوبهای اخالقی و افزایش شبکهسازی بین گروهها؛
-4ترویج ارزشهایی مانند برابری ،جامعیت ،مشارکت و همکاری در طول فعالیتها؛
-5توانمندسازی مردم و نهادهای مردمی جهت تأثیرگذاری و تحول سیاستها و
خدمات عمومی و همچنین تمامی عوامل تأثیرگذار بر شرایط زندگی آنان؛
-6اطالعرسانی و ارائه مشاوره به مسئولین در خصوص دیدگاههای اجتماع و
یاریرسانی به مسئولین جهت تقویت اجتماعات و شراکت واقعی با آنها.

مردمنهاد بومی دینمحور در حل چالشهای پیش روی توسعه اجتماعمحور روستایی،

موردمطالعه :گروه جهادی طالب عباد» ،دو فصلنامه علمی پژوهشی الگوی پیشرفت
اسالمی ایرانی ،سال چهارم ،شماره .153-173 ،7
1212قانعی راد ،محمدامین ()1384؛ «رویکرد توسعه اجتماعی به برنامههای فقرزدایی در
ایران» ،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال پنجم ،شماره .223-261 ،18
1313قنبری،مرضیه،اخوان،محمدعلی()1390؛«رهنامهجهادیدرعرصهآموزشیدفتردوم»،
بهسفارشمرکزمطالعاتراهبردیوهدایتحرکتهایجهادی،تهران،انتشاراتخادمالرضا.
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 -6منابع
 -1-6منابع فارسی
1 .1اخوان ،محمدعلی ()1389؛ «اردوهای جهادی از نمای پیامرسانی فرهنگی» ،تهران،
مرکز پژوهش اردوهای جهادی.
2 .2اخوان ،محمدعلی ()1390؛ «اصول مدیریت اردوهای جهادی» ،تهران ،به سفارش
مرکز مطالعات راهبردی و هدایت حرکتهای جهادی.
3 .3ایراندوست ،کیومرث ()1386؛ «اسکان غیررسمی جلوهای از توسعه ناپایدار شهری»،
رساله دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی ،به راهنمایی دکتر
مظفر صرافی و ژیال سجادی.
4 .4ایراندوست ،تکنه و شلمانی ()1390؛ «رهنامه جهادی در عرصه عمرانی» ،به سفارش
مرکز مطالعات راهبردی و هدایت حرکتهای جهادی ،تهران ،انتشارات خادم الرضا.
5 .5جباری ،حبیب ()1384؛ «رویکردهای اجتماع مدار در برنامههای کاهش فقر» ،فصلنامه
علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال پنجم ،شماره .263-297 ،18
6 .6رفیع پور ،فرامرز ()1377؛ «توسعه و تضاد» ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.
7 .7ظریفیان ،شاپور ،امیرانی ،محمدهادی ()1382؛ «نقش سازمانهای غیردولتی درروند
ترویج و توسعه روستایی» ،مجله جهاد ،خرداد و تیر ،شماره .97
8 .8عبدالهی ،عیوض ()1384؛ «تحلیل مشارکت تشکلهای مردمی و محلی در
برنامهریزیهای تسهیلگری پیرامون توسعه پایدار روستایی» ،پایاننامه کارشناسی
ارشد ،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس.
9 .9علیالحسابی ،مهران ()1390؛ «نقش سازمانهای مردمنهاد و رهبران محلی در توسعه
روستایی» ،نشریه مسکن و محیط روستا ،شماره .134
1010فنی ،زهره ،صادقی ،یداهلل ()1388؛ «توانمندسازی حاشیهنشینان در فرایند بهسازی
و نوسازی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی :اسالمآباد ،منطقه  2شهرداری تهران»،
فصلنامه علمی پژوهشی آمایش محیط ،دوره  ،2شماره .57-73 ،7
1111فیروزآبادی ،سید احمد ،جعفری ،محسن ()1395؛ «مطالعه قابلیتهای سازمانهای
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1414گریفین ،کیت ()1394؛ «راهبردهای توسعه اقتصادی» ،راغفر ،حسین ،هاشمی،
محمدحسین ،تهران ،نشر نی.
1515مبارکی ،حسن ()1374؛ «جایگاه سازمانهای محلی در توسعه همهجانبه روستایی»،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،تهران ،دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت.
1616محمدی ریشهری ،محمد ()1388؛ «الگوی مصرف از نگاه قرآن و حدیث» ،قم،
انتشارات دارالحدیث.
1717مدنی قهفرخی ،سعید ()1389؛ «جماعت گرایی و برنامههای جماعت محور» ،تهران،
شرکت بینالمللی پژوهش و نشر یادآوران.
1818مدنی قهفرخی ،سعید ()1394؛ «ضرورت مبارزه با پدیدۀ فقر و نابرابری در ایران»،
تهران ،نشر آگاه.
1919مقصودی ،حمیدرضا ،ولدان زرقانی ،احسان ()1394؛ «طراحی و تبیین الگوی مطلوب
حرکتهای جهادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی» ،تهران ،به سفارش پژوهشکده
مطالعات و تحقیقات بسیج ،مرکز مطالعات ارتش بیستمیلیونی.
2020مقیمی ،محمد ()1383؛ «کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی ،پژوهشی در
سازمانهای غیردولتی ایران» ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
2121نارایان ،دیپا ()1395؛ «توانمندسازی و کاهش فقر :کتاب مرجع بانک جهانی» ،پور
اصغر سنگاچین ،فرزام ،رمضانی ،جواد ،تهران ،انتشارات کریمخان زند.
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