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 Purpose: Today, underdevelopment is affected by various causes, 
among which cultural values and social norms can play as an 

obstacle in regional development. The current research was 

conducted with the aim of investigating the causes, contexts and 

intervening factors of social-cultural barriers of underdevelopment 
with an emphasis on the target community of the relief committee 

in the east of Hormozgan province. 

Materials and Methods: The method of the present research was 
qualitative and was carried out with the technique of qualitative 

content analysis. The participants of the qualitative part were all 

managers and executive elites of supporting institutions, including 

the Imam Khomeini Relief Committee (RA) and the Welfare 
Organization, and scientific experts (including university professors 

and researchers) as well as local influential people in the east of 

Hormozgan province, which was conducted through snowball 
sampling after 17 interviews. The researcher reached data 

saturation. The data collection tool was a semi-structured interview. 

The method of data analysis was open, central and selective triple 
coding. 

Findings: The results showed; Factors such as the 

institutionalization of traditional and ethnic-oriented culture, 

unsupervised and unmet need assessment credits, neglect of land use 
as some of the causes; Predominance of traditional-religious culture 

resistant to change, class and hierarchical structure, lack of self-

reliance culture as some areas and continuation of cultural poverty, 
traditionalism and bigotry and lack of localism and specialization as 

some of the intervening conditions as socio-cultural obstacles of 

underdevelopment of the region were investigated. 
Conclusion: Based on the results obtained, it should be said that in 

the studied area, despite the destruction of the Khan class, the 

decline of the chief class after the victory of the Islamic Revolution 

and the consequent gradual weakening of the caste system, this 

system and its traditional and superstitious values are inherent in the 

minds of the committee's clients. There is relief and shelter. 
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 همکاران  و سرخونی احمدی احسان 630

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

-اجتماعی موانع گرمداخله عوامل و هازمینه علل،

 هدف جامعه بر تأکید با نیافتگیتوسعه فرهنگی

 هرمزگان استان شرق در امداد کمیته
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 اسالمی، آزاد دانشگاه، شوشترواحد  شناسی،جامعه گروه ،استادیار
 .ایران شوشتر،

 
 چکیده

 بینایندر که است مختلفی علل از متأثر نیافتگیتوسعه امروزه: هدف
 در مانع عنوانبه توانندمی اجتماعی هنجارهای و فرهنگی هایارزش
 علل، بررسی باهدف حاضر پژوهش. کنند بازی ایمنطقه توسعه
 اجتماعی – فرهنگی موانع گرمداخله عوامل و هازمینه
 استان شرق در امداد کمیته هدف جامعه بر تأکید با نیافتگیتوسعه

 .گردید انجام هرمزگان
 تکنیک با و کیفی نوع از حاضر پژوهش روش: ها روش و مواد

 هکلی کیفی بخش کنندگانمشارکت.  شد انجام کیفی محتوای تحلیل
 امام امداد کمیته ازجمله حمایتی نهادهای اجرائی نخبگان و مدیران
 اساتید شامل) علمی خبرگان و بهزیستی سازمان و( ره) خمینی

 استان شرق محلی متنفذ افراد نیز و( پژوهشگران و دانشگاه
 مصاحبه 17 از بعد برفی گلوله گیرینمونه با که بود، هرمزگان

 نیمه مصاحبه هاداده گردآوری ابزار. رسید هاداده اشباع به محقق
 گانهسه کدگذاری نیز هاداده وتحلیلتجزیه روش. بود ساختاریافته

 .بود انتخابی و محوری باز،
 و سنتی فرهنگ نهادینگی نظیر عواملی داد؛ نشان نتایج: ها یافته

 هب توجهیبی نیازسنجی، بدون و نظارت بدون اعتبارات محور،-قوم
 هبیمذ -سنتی فرهنگ غلبه علل؛ از برخی عنوانبه سرزمینی آمایش
 فرهنگ نبود مراتبی،سلسله و طبقاتی ساختار تغییر، برابر در مقاوم

 فرهنگی، فقر استمرار و هازمینه از برخی عنوانبه خوداتکائی
 گرایی تخصص و گراییبومی عدم و گراییتعصب و گرایی-سنت

-فرهنگی موانع عنوانبه گرمداخله شرایط از برخی عنوانبه
 .بودند موردتحقیق منطقه نیافتگیتوسعه اجتماعی

 نطقهم در که گفت باید آمدهدستبه نتایج اساس بر :گیری نتیجه
 رئیس طبقه اضمحالل خان، طبقه رفتن بین از رغمعلی موردمطالعه

 ظامن تدریجی تضعیف آن تبعبه و اسالمی انقالب پیروزی از پس

 ذهانا در ذاتی طوربه آن خرافی و سنتی هایارزش و نظام این کاستی،
 .دارد وجود محدوده سکنه و امداد کمیته مددجویان

 
 ای،توسعه هایارزش نیافتگی،توسعه یافتگی،توسعه :کلیدی کلمات
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 مقدمه
 جلوروبه ندیفرآ ایو  انیجر کیو  یو ذهن یمفهوم ماد کیتوسعه 

جوامع است که برخوردار از ابعاد متنوع  شرفتیو در جهت پ
 است. یکیو تکنولوژ یاسیس ،یکالبد ،یاقتصاد ،یاجتماع
 ردیگعبارتبهزاد است.  خیو تار یخیتار یامر نیافتگیتوسعه
(. 1) صورت گرفته است یخیتار یدر بستر و روند نیافتگیتوسعه

عالمت  چیاست که ه یکشور نیافتهتوسعهکشور منطقه یا 
تر کشور کم کی کهدرحالی، خوردنمیدر آن به چشم  یافتگیتوسه

ه وجود توسع یبالقوه برا تیظرف نکهیاز ا است عبارت یافتهتوسعه
ناقص از آن  صورتبه نکهیا ایو  نشدهاستفادهاز آن  ای یدارد، ول
ی به نیافتگدر مناطق مختلف کشورها نیز توسعه است. شدهاستفاده

نیافتگی در کشورها یا مناطق انواع مختلف وجود دارد اما توسعه
در  (.2یافته دارد )ای با کشورهای توسعهتوسعه تفاوت عمدهدرحال

اجتماعی مانع ها، هنجارها و عوامل فرهنگی این کشورها، ارزش
توسعه است؛ بسیاری از رسوم، سنن و آداب قدیمی همچنان مانع 
پذیرش نوآوری یا فناوری هستند و به علت نفوذ طایفه، قبیله یا 

 شود. دربزرگان فامیل برخی از مظاهر مدرنیته موردقبول واقع نمی
بسیاری از موارد نیز نوآوری و فناوری واردشده به این مناطق چندان 

ها سازگار نیست بنابراین نوعی تضاد های و فرهنگ آنیژگیبا و
آید. اما در برخی از مناطق مداخالت بین فرهنگ و فناوری پیش می

نیافتگی ای از توسعهای صورت گرفته ولی بازهم چرخهتوسعه
شود؛ محققان معتقدند در این موارد به علت -همچنان دیده می

خارجی و وابستگی مردم به ازحد دولت یا کارگزاران حضور بیش
های الزم، نبود مراکز آموزش سو، نداشتن  مهارتها از یکآن

کارآفرینی و نیز نبود فرهنگ پذیرش تغییر و نوآور ازجمله 
فرهنگی -دقت در موانع اجتماعی (.3نیافتگی این مناطق است )توسعه

توسعه حاکی از آن است که در جوامع یا مناطقی که سطح سرمایه 
ماعی، انسجام و مشارکت اجتماعی کم است مردم محلی چندان اجت

رغم حمایت کنند و حتی بهای شرکت نمیدر فرایندهای توسعه
-نهادهای دولتی یا توانمندشدن شان، جامعه محلی چندان توسعه نمی

 شوند؛ بدیناجتماعی مانع توسعه می-های فرهنگییابد چراکه ارزش
رایی، تعصب قومی، یا رفتارهایی نظیر گمعنی که در این جوامع طایفه

کاری، بدبینی موجب شده تا اجتماع محلی نسبت به همدیگر پنهان
صورت سرخود تعلق گروهی نداشته باشند و هر بخشی از جامعه به

از دیگر سو باید دقت نمود که احساس تبعیض یا  (.4عمل نماید )
دارد نیافته وجود محرومیت نسبی که در جوامع محلی توسعه

ها را بیشتر به سمت ایجاد مانع یا ضدیت الگوهای کنش اجتماعی آن
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ای صورت مداخلهکند که بهدهد میای سوق میهای توسعهبا برنامه
  (.5) شودها تحمیل مییا از بیرون واردشده بر آن

ت نیافتگی باید گففرهنگی توسعه -در بیان سایر موانع اجتماعی
ایشان هها متکی هستند مرجع کنشجوامعی که بیشتر بر سنت اساساً
گرایی را بر ها یا افراد متنفذ هستند که نوعی فرهنگ جمعسنت

شود که در این ها تحمیل کرده است همین موضوع سبب میآن
های اجتماعی هماهنگ مخالف توسعه روبرو شویم؛ جوامع با کنش

عنوان تهدید از سوی د بهعنوان نمونه عدم پذیرش فناوری جدیبه
سفید یا بزرگ یک طایفه مانعی بزرگ بر ورود فناوری به ریش

شود که الگوهای رفتاری ساکنان منطقه است همین موضوع سبب می
آن منطقه با نوعی بدبینی به فناوری جدید رشد نماید که درنهایت 

ود شمی ندهیآهای شدن و بازتولید این بدبینی در نسل موجب نهادینه
عنوان نیمی از قشر همچنین در این جوامع حقوق رنان به (.6)

های فردی مورداحترام شود و آزادیجمعیت به رسمیت شناخته نمی
های دولتی شود زمانی که حتی کمکرو مشاهده می نیست از همین

 شود یک مرد نیزبرای خانوارهای با سرپرست زن در نظر گرفته می
این نوعی هماهنگی بین  اساساًشود و یعنوان قیم آن تعیین مبه

گرفتن حقوق اقشاری مانند  های محلی برای نادیدهحاکمیت و سنت
های هدف خاصی نظیر رنان است بنابراین باید دقت نمود در گروه

 ها درماهیت و نوع کمک اساساًمددجویان کمیته امداد یا بهزیستی 
گی نیافتگی و وابستتواند الگوهای فرهنگ توسعهبرخی از موارد می

 (.7که برای طرفین دارای کارکردهای اساسی است ) را تقویت نماید
رسانی کمیته امداد همین وضعیت دریکی از مناطق اصلی خدمات

شود؛ منطقه بشاگرد در جنوب شرقی استان وضوح مشاهده میبه
رسانی کمیته امداد رغم خدماتهرمزگان جزو مناطقی است که به

رغم توسعه فیزیکی برخی از اماکن حال و بهتابه 1360از سال 
برد. در جنوب شرقی استان نیافتگی رنج میهمچنان از توسعه

درصد روستانشین هستند و با کمبود شدید منابع و  70هرمزگان 
امکانات سنتی مبتنی بر کشاورزی و صید و مشکالت این بخش 

های این رستانکه آمار طالق در برخی از شهیطوربهمواجه هستند 
د ین نقاط دفتر ثبت طالق وجوبخش نزدیک به صفر است )البته در ا

سرپرست خانوار را دارد  نانحال بیشترین میزان زیندرعندارد(؛ اما 
و اغلب هم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( قرار دارند، 

 19.3یکی از شهرهای شرق استان  عنوانبهکه در بشاگرد یطوربه
رصد از سرپرستان خانوار زنان که بیشترین تعداد در استان است. د

ارتفاع داشتن  ،آبیدهد کمهای موجود منطقه نشان میواقعیت
 یتاناطراف، کوهس یشهرستان به شهرها نیا یدسترس یبشاگرد، سخت

منطقه از  نیو سخت گذر بودن و تفکرات و فرهنگ حاکم بر ا
است که موجب شده بشاگرد در کشور  یمشکالت اساس گرید

شناختی باید گفت بسیاری از از منظر جامعه محروم شناخته شود.
های جهادی و های رایگان گروههای کمیته امداد و فعالیتکمک

( باعث شده ...نهادهای مردمی در بشاگرد )در قالب تغذیه، درمان و 
دم بودن منطقه در ذهن مر است که فکر محرومیت و محروم

ویژه مددجویان کمیته امداد که اکثریت همچنان زنده باشد و به

_________________________________ 
1.Development 

هند دویژه بشاگرد را تشکیل میساکنان منطقه شرق هرمزگان و به
های غیردولتی را های دولتی یا سازماننوعی وابستگی به کمک

دگی افتاهمچنان دارند و فرهنگ منطقه بیشتر به سمت رکود و پس
های حاکم بر منطقه گویای این موضوع زشکه ارطوریرفته است به

ویژه مددجویان کمیته امداد دیگر ارزشی است که مردم محلی و به
های رایگان قائل نیستند اما به علت وابستگی مجبور به برای کمک

 های حاکم بر منطقه نیز تغییرگرفتن آن هستند. از دیگر سو، سنت
طقه مدارس متعددی مثال در منعنوانرا چندان قبول ندارد؛ به

-شده است؛ اما آموزش تغییری در الگوهای رفتاری و سنتاحداث

سال از انقالب ایجاد نکرده است. نکته  40رغم گذشته های آن به
های رویه ارگانازحد و بیرسد مداخالت بیشکه به نظر میمهم این

گرفتن کارهای خود بیرونی سبب شده که مردم رغبتی به برعهده
 باشند. نداشته

بنابراین پژوهش حاضر از این جنبه دارای اهمیت است که نگارنده 
نیافتگی اجتماعی توسعه-بتواند به شناختی عمیق از موانع فرهنگی

بر همین اساس بررسی این موضوع که  .منطقه شرق هرمزگان برسد
جویانه یا طبیعی سال چه اقدامات و تغییرات مداخله 40در طول این 
ار نیافتگی را در مداست که همچنان توسعه دادهیوردر منطقه 

ینجاست اتقویت و حتی تشدید قرار داده است حائز اهمیت است. 
شناختی درصدد تبیین به شیوه که پژوهشگر با دیدی تحلیل و جامعه

آید. در بُعد دوم اهمیت پژوهش حاضر را یبرماجتماعی -فرهنگی
توان در این موضوع مطرح کرد که چقدر از منظر جامعه هدفی می

ر های دولتی دها و حمایتینظیر کمیته امداد یا ساکنان منطقه کمک
ه بود مؤثرفرهنگی -توانمندسازی جامعه محلی، تغییرات اجتماعی

 مؤثرها کمک رسید این موضوع که تا چه میزانمی به نظراست؟ 
ها و از زبان خود گیرندگان کمک همآنبوده، دارای اهمیت است 

همیت ا. بنابراین دارندینهزمدر این  یستهتجربه زساکنان محلی که 
اما  شدهانجامتحقیق را بیشتر در ابعاد عملیاتی و اقداماتی دانست که 

ه باید افزود ک مطلوب یا واقعی نشده است.یافتگی منجر به توسعه
به کمیته امداد هستند و  شرق استان هرمزگان اغلب از مددجویان

های دولتی به به خدمات و کمک ازحدیشبرسد وابستگی می نظر
ها را در آنپذیری همراه زن بودن سرپرستان خانوار میزان ریسک

 این فرض مطرح شودپائین آورده است همین موضوع سبب شده که 
تواند فرهنگ های نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد میکه کمک

تشویق نماید و در این منطقه گرائی را محلیگرائی و بستگی، سنتوا
 -ی موانع فرهنگیدرون قوم هایهای دولتی و سنتافزائی کمکهم

یابی به توسعه را بازتولید و تقویت کرده است. دست درراهاجتماعی 
 موانع همین اساس پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است؛ بر

 میتهک هدف جامعه بر تأکید با نیافتگیتوسعه اجتماعی -فرهنگی
 است؟ کدام هرمزگان استان شرق در امداد

 
 پژوهش پیشینۀ نظری و مفهومی مرور

 ،ترشدندر لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته 1توسعه
دار ، تغییر هدفاست. تـوسعه شدن تربزرگقدرتمندترشدن و حتی 
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 همکاران  و سرخونی احمدی احسان 632

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

فرد، مراحل  مثابهبه. جامعه برای حصول به هدفی خاص است
کند تا به حد مشخصی از بلوغ گوناگونی از رشد و تکامل را طی می

عبارت است از  فیزیکی و فکری برسد. در تعریفی دیگر، توسـعه
 ، فرهنگی و، اقتصادیهای سیاسییک تحول تاریخی در جمیع جنبه

عنوان فرایندی چندبعدی، که توسعه به ،(. درواقع8) جامعه یاجتماع
دهد، ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را پوشش می ۀهم

 طور کیفیدهنده یک حالت است؛ یعنی شرایطی که جامعه بهنشان
از امکانات کمّی خویش، در جهت آرمانی که برای خودش قائل 

در 1"مایکل تودارو"  (.9) کندجانبه استفاده میطور همهاست، به
داند؛ که چندبعدی می راجریانیبودن توسعه، این پدیده بیان ذوابعاد

نظام اجتماعی و  گیری مجموعهمستلزم تجدید سازمان و جهت
ها و تولید آشکار، بر بهبود وضع درآمد اقتصادی کشور است و عالوه

 و نیز واداریهای اجتماعی، نهادی متضمن تغییرات بنیادی در ساخت
و اعتقادات  و رسوم آدابطرز تلقّی عامّه و در بیشتر موارد، حتی 

 بوددر غرب محصول مجموعه حوادث و رخدادهایی  توسعه است
نشده بودند و تحوالت فکری و صنعتی ریزیکه اغلب برنامه

که راند بدون آن پیشبههم بسیاری از ابعاد توسعه را  موازاتبه
ای مدون برای کشور داشته باشند. ای توسعههها برنامهدولت عمالً

 اجراشدهریزی توسعه بعد از پایان جنگ جهانی دوم مطرح و برنامه
 یاداقتص ۀوضع توسع یاحالت  یافتگینتوسعه(. از طرفی 10) است
ا ر یهرشد اول یبرا یضرور یلکشور است که وسا یا یهناح یکدر 

 یصصتخ یکشاورز یبه کارها یداز منابع آن با ییندارد و نسبت باال
است که  ینا یاقتصاد ۀمرحله از توسع یندر ا ی. مسأله اساسیابد

 سرانه وجود ندارد یدتول ربه مقدا یابیاز سطح قابل دست ییحدّ باال
 (.40: 1396)پورحسن، احمدیان و قربانی، 

 نیافتگی تحقیق تأثیرمباحث مربوط به توسعه 1950 ۀده لیاوا از
-همطابق این   نظریبود.  "یجهان نظام هینظر"و  "یوابستگ یتئور"

شی و کمبتنی بر بهرهنقاط مختلف جهان ذاتاً  نیتجارت ب وابطر ها،
شود. نیافتگی مینابرابری است و این موضوع موجب توسعه

و  شرفتهیپ ی( بر فناور"هسته"از جهان ) یخاص هایبخش
( "هیحاش") هیهستند. بقحاکم  وسازساختمانند  پرسود هایفعالیت

 بدان نیا .است ماندهباقی هیاول حصوالتو م هیمواد اول دیتول یبرا
بوده و  "یافتهتوسعه" هاقسمتاز  یبرخ کهدرحالیمعناست که 

جام قادر به ان هابخش ری، ساکنندمیرا تجربه  یاقتصاد ونیزاسیمدرن
 (.11) مانندمی یباق "نیافتهتوسعه" نیو بنابرا ستندیکار ن نیا

 می، اغلب مفاهیو مطالعات پسا استعمار یانتقاد نظریاتدر 
به دورۀ اول استعمار  "نیافتهتوسعه"و  "یافتهتوسعه"، "توسعه"

 یاستعمار هایقدرت، که در آن یدوره استعمار گردد؛برمی
 در اغلب مواردو دوم بودند.  یعیکار و منابع طب یرویاستخراج ن

نیز اشاره به مداخله کشورهای غربی در کشورهای  "توسعه"مفهوم 
 2واگوستاوو است جهان سوم برای توسعه بود. برخی از محققان از قبیل

 هورجمرئیسآغاز شد که  یاز زمان نیافتگیتوسعهکه  معتقد است
ارائه داد،  1949خود را در سال  یخط مقدمات 3ترومن یهر کایآمر

_________________________________ 
4. Michael Todaro 
7. Gustavo Stevia 

 یجمع اسیفقر در مق یناگهان طوربهدوم،  ی، پس از جنگ جهانرایز
 (.12شده بود )شناساییجهان  نیافتهتوسعهمناطق  نیدر ا

 شیب ".اندنیافتهتوسعهنفر  اردیلیدر آن روز دو م" معتقد است:استوا 
 بندیطبقهاز ملل جهان بر اساس آنچه در آن وجود نداشت،  یمیاز ن

محور و هاله تخصص آن اغلب توسعه را با  شدند. گفتمان توسعه
شروع به  صنعتی جهان کهآمیزد. هنگامیمیهم  در یرشد اقتصاد

کرد، مسئله  هاآن یاقتصاد تیکشورها بر اساس وضع بندیطبقه
، جهدرنتیمحدود کرد.  یمشکل اقتصاد کیرا به  نیافتگیتوسعه

عه کامالً توسط کارشناسان و متخصصان توس شدهارائه هایحلراه
-زمینه نظیر "نیافتگیتوسعه"های که به زمینه؛ درحالیبود یاقتصاد

های سیاسی، اجتماعی و میراث استعماری و جنگ سر توجهی نشد. 
با  زمانهمدانست که  یادهیپد توانمی حالدرعینرا  نیافتگیتوسعه

 شرفتهیپ یگسترش استعمار در ملل جهان سوّم، توسط کشورها
 توانیمرا ن نیافتگیتوسعهمعاصر پا به عرصه وجود گذاشت.  یصنعت

است که در  یکرد؛ چون روند فیتوص از توسعه ایمرحله منزلۀبه
است  هپیداشد یو جوامع سنّت یصنعت یکشورها یروابط اقتصاد خیتار

و  نیافتگیتوسعهو استعمار،  یدارهیسرما ۀاز توسع شیو پ
از کم  یاکه جوامع در مرحلهوجود نداشت؛ بل یافتگیتوسعه
، اما دهآغازش شیاز دو قرن پ نیافتگیتوسعهقرار داشتند.  یگهتوسع

و  المللیبین یدوم توجه محافل رسم یتنها پس از جنگ جهان
 (.13) شناسان را به خود جلب کرده استجامعه

ترین مباحثی که در توسعه مطرح است این است که یکی از اصلی
های شهای مادی توسعه برقرار شود لیکن ارزحتی اگر زمینه

اقتصادی و سیاسی مناطق یا جوامع تغییر نکند، عمالً -اجتماعی
 در ی،اجتماع یهاارزش نیافتگی همچنان باقی خواهد ماند.توسعه

باارزش  ینمع ۀجامع یکافراد  یهستند که برا یمیمفاه حقیقت،
 یبرا یاریعنوان معها بهارزش یلیامز،و یداما از د باشند.یو مقبول م

جدا هستند؛ او معتقد  یدکه از عقا شودیم یشنهادشناخت پ یاقضاوت 
 .دارند یشناخت هایمؤلفهو هم  یاحساس یها هم اجزااست ارزش

های فرهنگی موافق یا مخالف توسعه نیز باید به مطالعات در ارزش
 یکارحافظهبر طبق مطالعات شوارتز، بُعد مشوارتز اشاره کرد. 

بر روابط هماهنگ و نزدیک بسیار  یدر جوامع مبتن یادزاحتمالبه
 نیست. یمتمایز از منافع گروه یمهم است که در آن منافع شخص

بر حفظ وضع موجود،  یفرهنگ یهاارزش یکارمحافظه بُعد
است که ممکن است  یمراعات آداب و نزاکت و اجتناب از اقدامات

 یکارمحافظه ابعاد را بر هم زند، متمرکز است. یروابط سنت
 بازار یها و هنجارهاارزش یساز یباید درون یفرهنگ یهاارزش

ار بسی یهافرهنگ د. زیراقرار ده ریتحت تأث یطور منفمحور را به
امنیت،  ی،کار در درجه اول در ارتباط با حفظ نظم اجتماعمحافظه

مثل  ییها و هنجارهاارزش رتیبتینابه ها، هستند.احترام به سنت
کمتر احتمال دارد که موردقبول واقع  یری،پذو انعطاف ینوآور

هستند که در  یهایها و نُرمها کمتر سازگار باارزشآن زیرا گردند.
شوارتز )استقالل  یدوم و سوم فرهنگ بُعد فرهنگ غالب هستند.

را  یفکر ل( مرتبط با استقالل هستند، شوارتز استقالیو عاطف یفکر

8. Harry Truman 
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 633...  اجتماعی موانع گرمداخله عوامل و ها زمینه علل، 

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 4, Winter 2022 

به  کندیاشاره م یاستقالل فکر .کندیجدا م یاز استقالل عاطف
صورت مستقل و هدایت افکار به شانیهادهیمطلوبیت افراد در ا

حق به یعاطف استقالل (.یخالقیت، کنجکاو یشی،)مثل: آزاداند
 مهیج و متنوع بودن اشاره دارد. ی،شاد داشتن، شاد یزندگ

باید  یو عاطف یاز استقالل فکر یدرجه باالی یدارا یهافرهنگ
 ی،مثل نوآور ییها و هنجارهاارزش سازیینهنهاد یبرا یادزاحتمالبه

متر ک یهاکیفیت، نسبت به فرهنگ ی،شایستگ یری،پذانعطاف
 .مستقل، موفق باشند

د بُع این شوارتز است. یفرهنگ یهامراتب، بُعد چهارم ارزشسلسله
 از یسلسله مراتب یهاستمییک جامعه بر س یبر اتکا یدتأک

که بافت و ساختار جامعه  یرفتارهای یشده برانسبت داده یهاارزش
توزیع نابرابر  یسلسله مراتب یهافرهنگ در ، دارد.کندیرا حفظ م

قدرت  یبرا یارزش زیاد افراد .شودینقش، قدرت و منابع دیده م
ها، فرهنگ یبر این در برخ وهعال اند.اختیار و تواضع قائل ی،اجتماع

که مربوط به  یتبعیت از قوانین یاند براشده یرپذافراد جامعه
 یمثل همکار ییها و هنجارهاهمین ترتیب، ارزش به نقششان است.

 یو ارتباطات باز داخل یری،پذخالقیت و انعطاف ی،افهیبین وظ
 سلسله یهاغالب در فرهنگ یهاها و نرمکمتر باید سازگار باارزش

طبق نظر شوارتز بُعد پنجم فرهنگ،  بر (.14) باشند یمراتب
که  ندینمایتعریف م طوریناست که آن را ا یطلبمساوات
در حمایت از تعهدات  یعالیق شخص یبربرتر یدتأک یطلبمساوات

شاخص بُعد  یهاارزش سعادت دیگران. یداوطلبانه جهت ارتقا
 نبنابرای و صداقت است. ذیریپیتمسئول ی،مساوات، عدالت اجتماع

، در اهداف یهمکار یطور آشکار براباال، به یافراد بافرهنگ تساو
بر  یکه اثر مثبت رودیزیاد انتظار م تساوی .شوندیبرانگیخته م

 یها و هنجارهاارزش داشته باشد. ییفرهنگ بازار گرا سازیینهنهاد
 ریپذییتو مسئول یافهیبین وظ یبازار گرا مثل موفقیت، همکار

 یمساو یمل یهادر فرهنگ ییهادر سازمان تواندیکارکنان م
 یک سازیینهبا نهاد ییهاافراد در چنین فرهنگ زیرا توسعه یابد.

و توجه به  یداوطلبانه با دیگران و نگران یتعهد جهت همکار
شش و هفتم فرهنگ  بُعد اند.سعادت یکدیگر در سازمان آشنا شده

بسیار  یهاو تسلط است. فرهنگ یشامل هماهنگ شوارتز یمل
 زیرا دارند. یها آمادگها و نرمارزش سازیینهمسلط، جهت نهاد

 یرقابت، گرایش به موفقیت و کامیاب ی،پویای ییهافرهنگ چنینینا
شاخص در این بُعد شامل موفقیت،  یهاارزش .کنندیرا تشویق م

د با بُعد تسلط باال، بای یهافرهنگ .یجسارت، شایستگ ی،بلندهمت
ارتباط مثبت بین  یک ها را تسهیل کنند.ارزش سازیینهنهاد

با بُعد تسلط باال و زیاد و  یهاغالب در فرهنگ یهاارزش
 رودیانتظار م یبر جامعه مثل موفقیت، شایستگ یمبتن یهاارزش

اساس نظریات ذکرشده باید گفت اغلب  (. مجموعاً بر15،16)
های قومی، مقاومت در برابر تغییر، و نبود ان وجود سنتپردازنظریه

اجتماعی -پذیری و فردگرایی را از موانع فرهنگیروحیه ریسک
 کنند.نیافتگی بیان میتوسعه

فرهنگی توسعه حاکی از آن -آمده از موانع اجتماعیدستنتایج به
است که در جوامع یا مناطقی که سطح سرمایه اجتماعی، انسجام و 

کت اجتماعی کم است مردم محلی چندان در فرایندهای مشار

رغم حمایت نهادهای دولتی یا کنند و حتی بهای شرکت نمیتوسعه
-یابد چراکه ارزشتوانمندشدنشان، جامعه محلی چندان توسعه نمی

شوند؛ بدین معنی که در این اجتماعی مانع توسعه می-های فرهنگی
اری، کرفتارهایی نظیر پنهانگرایی، تعصب قومی، یا جوامع طایفه

بدبینی موجب شده تا اجتماع محلی نسبت به همدیگر تعلق گروهی 
صورت سرخود عمل نماید؛ نداشته باشند و هر بخشی از جامعه به

از دیگر سو باید دقت نمود که احساس تبعیض یا محرومیت نسبی 
 نیافته وجود دارد الگوهای کنش اجتماعیکه در جوامع محلی توسعه

ی اهای توسعهها را بیشتر به سمت ایجاد مانع یا ضدیت با برنامهآن
ها تحمیل ای یا از بیرون واردشده بر آنصورت مداخلهکند که بهمی
 شود.می

بررسی موانع »( پژوهشی با عنوان 17)پور و کفاشی ، کرمپیری 
م انجا« اییافتگی در استان ایالم با روش نظریه زمینهاجتماعی توسعه

یافتگی در استان دادند: این مقاله به بررسی موانع اجتماعی توسعه
پردازد. با توجه ایالم و درک و تفسیر مردمان آن دیار از توسعه می

ی این تحقیق کیفی بوده؛ از روش شناسی عمدهبه اینکه روش
ای ی زمینهها و از نظریهنگاری برای عملیات گردآوری دادهمردم

شده است. در این پژوهش، ها استفادهی دادهرائهبرای تحلیل و ا
ای و اسنادی توسط محقق گردآوری و اطالعات اطالعات مشاهده

کنندگان ساکن در میدان مطالعه نفر مشارکت 56ای نیز از مصاحبه
گیری به عمل آمد. برای تعیین افراد مورد مصاحبه، از روش نمونه

اع شوندگان از منطق اشباحبهکیفی ـ هدفمند و برای تعیین تعداد مص
گیری نظری استفاده شد. سپس عملیات تحلیل نظری در نمونه

ی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و اطالعات در سه مرحله
ای برای هر یک از شده و یک مدل زمینهکدگذاری گزینشی انجام

ها، مدل ی مقولهاز ترکیب کلیه یتها ترسیم گردید. درنهاسؤال
ین تردهد که مهمیق استخراج شد. نتایج بررسی نشان مینهایی تحق

ای، یافتگی در این استان بافت غالب ایلی و قبیلهموانع اجتماعی توسعه
ی اجتماعی، سست شدن روابط اجتماعی و فقدان میزان پایین سرمایه

( 18، الهیاری و دهشیری، )حسنی باشد.ساالری مینظام شایسته
آمده از فرهنگی بر ریناشی از تأخ یافتگینهتوسع»پژوهشی با عنوان 

انجام دادند: توسعه شهری یکی از « در شهرها نشینییهحاش
 یزیرمطالعات در مدیریت و برنامه یزترینبرانگجدیدترین و بحث

مهم ذهنی نخبگان جوامع مختلف است.  یهاشهری و یکی از دغدغه
فرهنگ  گذاردیم ریعاملی که در فرآیند توسعه شهری بسیار تأث

است. به اعتقاد برخی دانشمندان علوم اجتماعی بسیاری از معضالت 
که بعضی  ندیآیبه وجود م علتیناسازمانی و اجتماعی به

که  کنندیها تغییر پیدا مفرهنگ کند تر از سایر قسمت یهاقسمت
 ری. تأخشودیفرهنگی جامعه م یافتادگفرهنگی یا پس ریباعث تأخ

یتوسعه م یهابرخی روساخت سازییادهدشواری پفرهنگی موجب 
و  سازییادهمختلف مانع از پ یها. اختالف فرهنگ در بخشگردد

. کنندیآزادسازی امکانات و تسهیالتی شده که به توسعه کمک م
 یفرهنگی میان جامعه ریاین مقاله درصدد تبیین ارتباط بین تأخ

 ییجه. درنتباشدیم شهری با مفهوم توسعه یو جامعه نشینیهحاش
شده و ، مدل مفهومی استخراجیادشدهبررسی ارتباط بین مفاهیم 
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 همکاران  و سرخونی احمدی احسان 634

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یهایفرهنگی و ناسازگار ریکه تأخ دهدیبررسی این مدل نتیجه م
 کرد. را تشدید خواهند یافتگینبر توسعه نشینییهفرهنگی اثر حاش

واکاوی »پژوهشی با عنوان  پور و محدثی، جواهریموسوی رکعتی
نیافتگی ایران، از منظر توسعه یهامیشناختی پاراداجامعه
تا به  میکوشیانجام دادند: در تحلیل پیش رو م« پردازان ایرانینظریه

 یافتگیایرانی از توسعه یاین سؤال پاسخ دهیم که، چرا جامعه
یرانی ا پردازانیهکه توسط نظر ییهابازماند؟ که در این راستا، کتاب

رار آن بدین ق یندنگاشته شده بود مورد تحلیل واقع گردید، که برآ
اختار ایران را س یافتگینکه پارادایم توسعه پردازانییهشد؛ الف. نظر

معتقدند ساختار  پردازانیه. این نظرکنندیجامعه قلمداد م
در این ساختار، علت  دارییهاقتدارگرایانه و عدم رشد سرما

 یهاایران بوده است. آنچه باعث پیدایش مؤلفه یافتگینوسعهت
ختار ، سایاسیاقتدارگرایانه در ایران شده است، تمرکز اقتصادی و س

فرهنگی رشد نایافته و همچنین ضعف در یادگیری از جوامع موفق 
 در ایران دارییهبوده است. اما آنچه که باعث عدم تکوین نظام سرما

هم ترس از مصادره اموال توسط ت و علت آنبوده اس یشد، ناامن
که پارادایم  پردازانییهکارگزاران استبداد بوده است. ب.نظر

. این کنندیایران را عاملیت جامعه تلقی م یافتگینتوسعه
ایرانی باعث  یمعتقدند کنش کنشگران جامعه پردازانیهنظر

د به بای ایران شده است. از اهم این عناصر فرهنگی یافتگینتوسعه
ی و نخبه کش یزدگخلقیات ایرانیان، خاصه فرهنگ استبدادی، غرب

ان را ایر یافتگینکه پارادایم توسعه پردازانییهاشاره کرد. ج. نظر
معتقدند، عالوه بر ساختار و  پردازانیه. این نظردانندیتلفیقی م

حمالت نظامی بیگانگان  یعاملیت، باید به عوامل خارجی به مثابه
 ، محسنی و بحرانی،دیداریهمچنین  و نقش استعمار هم اشاره کرد.

تان اس یافتگینبررسی عوامل مؤثر بر توسعه»پژوهشی با عنوان 
یژگیانجام دادند: یکی از و« بر توسعه فرهنگ یدکردستان با تأک

توسعه تمرکز شدید و تعادل نامتوازن است، کشورهای درحال یها
جانبه در کشور مطالعه و پژوهش ای ایجاد تعادل و توسعه همهبر

آینده امری  هاییزیرجهت برنامه یافتهدرباره مناطق کمتر توسعه
الزم و ضروری است، این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر 

استان کردستان پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و  یافتگینتوسعه
افزار است. از نرم یاسهیا و تحلیل مقاروش آن تلفیقی از تحلیل محتو

max QDA شده با انجام یهابرای تحلیل محتوای مصاحبه
آمار اخذشده از مرکز آمار  یاسهینظران استان و تحلیل مقاصاحب

شده است. بر اساس دیدگاه پارسونز و استفاده 1395ایران در سال 
ایدئولوژی و ساختار قدرت بر  ری، تأثیمحورگرب و نظریه دولت

 یهاخرده نظام فرهنگی بر خرده نظام ریخرده نظام فرهنگی و تأث
ست. تبیین شده ا یافتگیناجتماعی، سیاسی و اقتصادی، علل توسعه

فرض اساسی این پژوهش که فرهنگ یک متغیر بسیار مهم در 
 یهااهدگیگردیده است. بر اساس د دییدستیابی به توسعه است، تأ

جانبه است؛ بر اساس توسعه همه شرطیشنظری، توسعه فرهنگی پ
بر نقش دولت، ساختار قدرت و  یدبا تأک توانینتایج این پژوهش م

 قومی و بومی یهاتیایدئولوژی در راستای حمایت و استفاده از ظرف
_________________________________ 

1. Takamatsu 
2. Kuok Ho 

بر این امر که محوریت توسعه مشارکت است. بر این اساس  یدو تأک
فرهنگی در راستای مشارکت اقوام و  زییرو برنامه هااستیس

توسعه فرهنگی و استفاده از  یهاها، ارتقاء شاخصنخبگان آن
ظرفیت رسانه و صنایع فرهنگی از سوی نهادها، همچنین دوری از 

مانند تبعیض و تمرکزگرایی، موجبات بهبود  زایییبفرایندهای آس
وسعه و ت اقتصادی گذارییهکیفیت زندگی، افزایش سرما یهاشاخص

 .آوردیاستان کردستان را فراهم م
فرهنگی در انسجام -موانع اجتماعی»پژوهشی با عنوان  1تاکاماتسو

صورت کیفی و انجام داد. این پژوهش به« دوباره زنان در سریالنکا
در بین زنان کامبوجی انجام شد. نتایج نشان داد: زنانی که قبالً در 
جنگ داخلی شرکت داشتند، عقاید خود را برای توسعه تغییر دادند 

ل شدند. این زنان برخالف دوره جنگ، و به بانوان مستقلی تبدی
های جنسیتی خود برگردند. این زنان امروزه حاضر نیستند به نقش

های تغییر، دموکراسی، مشارکت اجتماعی و توانمندسازی نماد ارزش
و درک موانع توسعه  بینییشپ»پژوهشی با عنوان  2کوک هو هستند.

عه بررسی موانع انجام داد: هدف از این مطال« در مناطق ساراواک
صورت پیمایشی . این پژوهش بهباشدیتوسعه در مناطق ساراواک م
خانوار انجام گرفت. نتایج نشان  236و با ابزار پرسشنامه بر روی 

اما از  کنندیکنندگان عموماً از توسعه استقبال مکه شرکت دهدیم
شتر یتوسعه برای اتخاذ اطمینان ندارند. ازنظر نوع توسعه، ب یهاوهیش

. دهندیرا ترجیح م دستییعکنندگان کشت برنج و تولید صناشرکت
عنوان مانع اصلی توسعه در سطح کمبود سرمایه و نیروی انسانی به

موانع دور بودن  نیتر. در سطح جامعه، عمدهشدیفردی تلقی م
یانگ و  .باشدیو امکانات اساسی م هارساختیها و نبود زشهرک
 یاتشخیص موانع توسعه پایدار: مطالعه»پژوهشی با عنوان  3ژانگ

« در رفتار خریدهای ساکنان شهری "زدایییتحساس"در مورد 
انجام دادند: از بین بردن موانع خرید سبز برای بهبود کارآیی 

در بازار سبز از اهمیت بسیاری برخوردار  محیطییستحاکمیت ز
به مصرف سبز  "سیت زداییحسا"است. برای این منظور، این مقاله 

. بر اساس مدل معادالت ساختاری و مدل رگرسیون کندیرا بررسی م
نفر از ساکنان  479چندگانه، یک مطالعه تجربی بر روی 

ها از که اقناع رسانه دهدیسال شهر انجام شد. نتایج نشان مبزرگ
بر رفتار خرید سبز  محیطییستطریق جدی بودن درک مشکالت ز

بت داشته است. جدیت درک شده از مشکالت تأثیر مث
بر رفتار خرید سبز تأثیر مثبت گذاشت و بین اقناع  محیطییستز

جزئی داشت. در همین  یاها و رفتار خرید سبز تأثیر واسطهرسانه
توسط  محیطییستاز درک جدی از مشکالت ز یاحال، اثر واسطه

هزینه تعدیل و تعویض  محیطییستهر دو اثر درک شده از رفتار ز
االن سبزرگ "زدایییتحساس" وتحلیلیه. عالوه بر این، تجزشودیم

که سازوکار تشکیل  دهدیشهری نسبت به مصرف سبز نشان م
بزرگساالن متفاوت از افراد زیر سن قانونی است.  "زدایییتحساس"
ها در دارای اهمیت نظری و عملی خاصی برای رسانه هاگیرییجهنت

ترغیب سبز و تصحیح تعصب در  یهایاز استراتژ استفاده صحیح

3. Yang  and Zhang 
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 635...  اجتماعی موانع گرمداخله عوامل و ها زمینه علل، 

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 4, Winter 2022 

ها جهت انجام ها و رفتارهای سبز و همچنین برای شرکتنگرش
 بازاریابی سبز و غیره است.

-دهد؛ موانع اجتماعی عامل توسعهها نشان مینتایج مقایسه پیشینه

ای، بیلهق-ها بودند که این موانع شامل بافت قومینیافتگی در پژوهش
ای بودن، میزان پایین سرمایه اجتماعی بود. همچنین در دیگر طایفه

ه ماندگی فرهنگی بفرهنگی یا پس ریتأخنتایج نشان داده شد که 
در  هژیوبهنیافتگی فرهنگ سنتی از عوامل اصلی توسعههمراه خرده

دهد وجود فرهنگ استبدادی، بوده است. نتایج دیگر نشان می رانیا
میت اقتدارگرایانه و جلوگیری از سرکوب جامعه مدنی، حاک

. در نیافتگی بوده استتشکیل طبقه متوسط از دیگر عوامل توسعه
 حجیم، یبوروکراس نامناسب،شدن  یاجتماعکنار این عوامل، 

 دمع ایدئولوژیک، نگاه اجتماعی، هاینابرابری اجتماعی، بیگانگی
 عدم قدرت، توزیع عدم توسعه، در مؤثر نهادهای گیریشکل
 ها،سنت از مناسب گیریبهره عدم گفتگو، فرهنگ گیریشکل

پدرساالرانه از دیگر  رفتار گروهی، هایرسانه به محدود دسترسی
یافتگی بود. همچنین باورها فرهنگی یا الگوهای عوامل توسعه

-همدلی و عدم آینده فقدانگرایی، رفتاری نظیر تقدیرگرایی، سنت

ر ها نیز بد. در برخی از پیشینهنگری از دیگر موانع توسعه بودن
های ها و توسعه توجه شده بود؛ ابعاد مختلف ارزشارتباط بین ارزش

های های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ارزشجامعه شامل ارزش
مثبت دارد. در پژوهش  ریتأثدموکراتیک بر توسعه و ابعاد آن 

 و هازمینه حاضر بیشتر محقق به دنبال کشف و شناسایی موانع،
نیافتگی در یک اجتماعی و فرهنگی توسعه گرمداخله عوامل
ای های دولتی و مداخالت توسعهکمک رغمبهای است که منطقه

نیافتگی وجود دارد بنابراین تفاوت همچنان چرخه باطل توسعه
های ذکرشده این است که منطقه پژوهش حاضر با پیشینه

ی بوده است اما اهای توسعهموردمطالعه عرصه انواع طرح
های مذکور، بیشتر عوامل در پژوهش کهیدرحالاست  افتهینتوسعه
-ای مدنظر بوده است که مداخالت توسعهنیافتگی در جامعهتوسعه

 است. اجرانشده اصالًای یا کمتر یا 
 

 مواد و روش ها
صورت کیفی و با رویکرد تحلیل محتوای کیفی پژوهش حاضر به

 رایب شدهطراحی فرایند یک شامل کیفی محتوای تحلیلانجام شد. 
 هاییبندیطبقه و موضوعات سمت به خام هایداده کردن متمرکز

ظ پژوهش حاضر به لحا. باشدمی معتبر تفسیر و استنباط اساس بر
های اکتشافی هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت نیز جزو پژوهش

 ینهادها یو نخبگان اجرائ رانیمد کلیه کنندگاناست. مشارکت
 و یستی)ره( و سازمان بهز ینیامام خم امداد تهیکم ازجمله یتیحما

 افراد زیدانشگاه و پژوهشگران( و ن دی)شامل اسات یخبرگان علم
 لهگیری گلواساس نمونه بر هرمزگان بود.شرق استان  یمتنفذ محل

ها دادهعنوان نمونه انتخاب شدند، و به اشباع مطلع به 17برفی، 
ساس ا رسید. روش گردآوری مبانی نظری و سوابق تجربی تحقیق بر

برداری بود؛ همچنین در بخش میدانی ای و ابزار فیشروش کتابخانه
 حلیلوتتجزیه ساختاریافته استفاده شد. روش از ابزار مصاحبه نیمه

 کردن مشخص برای درواقع بود؛ گانه’سه کُدگذاری اساس بر هاداده
 ؛شد استفاده گزینشی و محوری باز، کدگذاری نوع سه زا مقوالت

 ایبر دیگری محقق از مصاحبه انجام برای مطالعه روایی تأمین برای
-موانع اجتماعی شناخت در مشارکت منظوربه محل در حضور

 شد دهاستفا پژوهش اصلی سؤال به ورود نیافتگی وفرهنگی توسعه
 و هامصاحبه پایایی ارزیابی برای روش دو از حاضر پژوهش در

 یافتهساخت فرایند یک از اول درروش: شد استفاده حاصل هایداده
 از دوم درروش. شد استفاده هاداده تفسیر و نوشتن ثبت، برای

 که شد استفاده دوم کنندهمصاحبه عنوانبه دیگری کارشناس
 بر را هامصاحبه موازی اما جداگانه صورتبه دوم کنندهمصاحبه

 دهندمی انجام اساتید توسط تأییدشده مصاحبه راهنمای یک اساس
 .دش مقایسه سؤال هر برای نظیر به نظیر محقق دو هاییافته سپس و

در ارتباط با منطقه موردتحقیق که شهرستان بشاگرد و شرق استان 
شهرستان بشاگرد بر اساس نتایج هرمزگان است باید گفت 

درصد کل جمعیت  2نفر ) 35085دارای  1395سرشماری سال 
استان هرمزگان( جمعیت بوده که در شش دهستان گوهران، 

آبادی سکونت  162جگدان، سردشت، گافر، پارامون و درآبسر و 
های مختلف با متوسط رشد دارند این شهرستان علیرغم محدودیت

 32درصد در سال شاهد افزایش جمعیت از حدود  0/ 73 ساالنه
بوده است. از  1395نفر در سال  35085به  85هزار نفر در سال 

نفر زن  17472نفر مرد و  17613جمعیت ساکن در بشاگرد 
 کنند.خانوار زندگی می 9359باشد که در قالب می
 

 هایافته
-نفر از مصاحبه 13درصد معادل  76آمده نشان داد دستنتایج به

نفر زن بودند. به لحاظ  4درصد معادل  24شوندگان مرد و 
 59شوندگان با مدرک کارشناسی ارشد با نیز مصاحبهتحصیالتی 

ترا بودند دک نفر بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده 10درصد و 
نفر قرار  3درصد و  18نفر و کارشناسی نیز با  4درصد و  23با 

درصد کارمندان  71دارند. به لحاظ شغلی یا پست سازمانی نیز 
 1درصد معادل  6دانشگاه و  اددرصد است 23اجرائی منطقه بودند و 

اساس تحلیل و کدگذاری  نفر نیز مدیر بودند. در پژوهش حاضر بر
 دست آمد. در کدباز یا مفهوم اولیه به 938ها، مجموعاً باز مصاحبه

 و شدند ادغام باهم اولیه مفاهیم یا مشابه باز کدهای دوم، مرحله
 دست به محوری کد 172 مجموعاً که آمد دست به محوری کدهای

 و ادغام نیز مشابه محوری کدهای سوم مرحله در همچنین. آمد
 آمد. دست به انتخابی کد 62 مجموعاً که شد تشکیل انتخابی کدهای

آمده دستای از کدگذار باز یا مفاهیم اولیه به( نمونه1در جدول )
 مشاهده است.نیز قابل
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 همکاران  و سرخونی احمدی احسان 636

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 هاقول و کدهای اولیه استخراجی از مصاحبهای از نقل. نمونه1جدول 
 کدهای باز )مفاهیم اولیه( قولنقل

 ای پیروی از آیین گذشتگانعمده زمینه فرهنگی تعصبات قومی و قبیله
 باشد.می

ها گذشتگان سنتمردم منطقه شریف بشاگرد خود را موظف به حفظ 
 کنند.دانند و جزئی از زندگی خود محسوب میخود می

های قدیمی و آبا و اجدادی را توهین محسوب کرده به سنت پایبندیعدم 
 ای هم وجود دارد.و در صورت مشاهده احتمال درگیری قبیله

های رایج غلط منطقه نبود ها در اصالح برخی سنتعدم دخالت دولت
در منطقه که باعث  کردگانتحصیلشرایط مناسب جهت اشتغال 

 .مهاجرت گروه نخبگان و نیروهای ماهر شده است
قانع بودن مردم منطقه به امکانات اولیه زندگی و جایگاه بسیار ضعیف 

اری از موارد نتیجه عدم آگاهی که بسی هاآنتالش در بین  فرهنگ کار و
 باشد.یو حرفه م

هدفمند نبودن امکانات فرهنگی و عدم توجه به استفاده از امکانات 
 .حوزه علمیه بشاگرد ازجملهموجود برای مردم منطقه 

کاربردی ویژه منطقه جهت  هایآموزشنبود مراکز توانمند در امر ارائه 
 بامهارت.مرتبط  یهااهالی در پست گریتصدی

 پیروی از آیین گذشتگان
 ها گذشتگانحفظ سنت

 های قدیمیبه سنت پایبندی
 های آبا و اجدادیبه سنت پایبندی

 های رایج غلط منطقهها در اصالح برخی سنتعدم دخالت دولت
 نبود شرایط مناسب جهت اشتغال

 مهاجرت گروه نخبگان
 نیروهای ماهرمهاجرت 

 انات اولیه زندگیقانع بودن مردم منطقه به امک
 تالش فرهنگ کار و بودن ضعیف

 حرفهدر  عدم آگاهی
 هدفمند نبودن امکانات فرهنگی

 عدم توجه به استفاده از امکانات موجود
 یکاربرد هایآموزشنبود مراکز توانمند در امر ارائه 

انتخابی ای از کدگذاری محوری و ( هم نمونه2در جدول شماره )
 آمده است.

 ای از کدگذاری محوری و انتخابی. نمونه2جدول 
 یکد انتخاب کدمحوری کدباز

 ارتباطات وجود عدم

 
 
 

 ی ارتباطیهاراهنامناسب بودن 

 
 
 

 وجود جغرافیای نامناسب ارتباطی

 مناسب روستایی هایراه وجود عدم
 ایمنآسفالته  ارتباطی هایراه وجود عدم

 مناسب مواصالتی راه نبود
 جوارهم مناطق با ارتباط عدم

 منطقه بودن العبورصعب

 وآمدرفت مشکالت
زیاد بودن فاصله روستاها با مدارس و  مدارس با روستاها زیاد فاصله

 آموزشی مراکز با روستاها زیاد فاصله مراکز آموزشی

های های تحقیق آمده است؛ مطابق یافته( هم یافته3در جدول )
کد انتخابی  29کد محوری و  85کدباز،  484تحقیق، در بخش علل، 

 43کدباز،  216ها و بسترها هم استخراج گردید. در بخش زمینه

گر دست آمد و در عوامل مداخله کد انتخابی به 16کد محوری و 
 دست آمد. کد انتخابی به 17و  کد محوری 44کدباز،  238هم 

 
 هاقول و کدهای اولیه استخراجی از مصاحبهای از نقل. نمونه3جدول 

 کدهای انتخابی )مضامین( عوامل

 علل
 484کدباز=

 85کد محوری=
 29کد انتخابی=

 جغرافیا ودمتمرکز، وج محور، روستانشینی-قوم و سنتی فرهنگ اقتصادی، نهادینگی و فرهنگی فقر و محرومیت گستردگی
نیازسنجی،  بدون و نظارت بدون حمایتی، اعتبارات هایطرح اثربخشی عدم و توجهینامناسب، بی ارتباطی هایراه و

 به وجهیتبی و منطقه ای نیافتگیاقتصادی، توسعه-فرهنگی هایزیرساخت به توجهینیازسنجی، بی بدون گذاریسیاست
 کاری بازار و مهارت ای، نبودتوسعه هایطرح صحیح اجرای و بلندمدت ریزیبرنامه و مدیریتی نی، ضعفسرزمی آمایش

 و ریخودباو فرهنگ منطقه، نبود فرهنگی تضادهای و توجهیبومی، بی مردم گذاریسرمایه به تمایلیبی و مناسب، ترس
 و ارتنظ تغییر، عدم برابر در مقاومت و مزمن تقدیرگراییمنطقه،  در نیازمندی و وابستگی فرهنگ تغییر، نهادینگی
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 و غیرکارشناسی ها، دخالتظرفیت به توجه و محلی شناخت انسانی، عدم هایسرمایه به توجهیکردن، بی عمل ایسلیقه
 آموزشی. امور در گذاریسرمایه عدم و توجهیمنطقه و  بی در امنیتی ها، ضعفپروژه به توجهیبی

 هازمینه
 216کدباز=

 43کد محوری=
 16کد انتخابی=

 و شتیمعی منابع نداشتن کار، بازار نبود علت به متخصصان مهاجرت تغییر، برابر در مقاوم سنتی مذهبی فرهنگ غلبه
 تامکانا وجود عدم ارتباطی، نامناسب جغرافیای وجود نیازمحور، و جامع ریزیبرنامه نبود اقتصادی، فقر غلبه و خدماتی

 اال،ب آوری فرزند حمایتی، نامطلوب نظام کاری موازی اجتماعی، و فرهنگی تضادهای تراکم فرهنگی،-آموزشی خدمات و
 بودن منطقه، خاص جغرافیای منطقه، در مراتبی سلسله و طبقاتی ساختار فرهنگی،-آموزش امکانات نبود و توجهیبی

 عدم ،امکانات کارگیریبه و آموزشی توجهیبی سخت، شرایط در زندگی نهادینگی پذیری،ریسک و خوداتکائی فرهنگ
 .ایمنطقه اثربخش مدیریت و گراییبومی

 
-عوامل مداخله

 گر
 238کدباز=

 44کد محوری=
 17کد انتخابی=

 انگیزه و فرهنگ نبود تفکرات، تغییرناپذیری و گرائیتعصب شدید، گرائیسنت ای،منطقه و فرهنگی فقر استمرار
 یوستپ نبود بومی، فرهنگ به ناآشنایی و توجهیبی مجازی، هایرسانه و مناطق فرهنگ غلبه پذیری،ریسک و خوداتکایی

 منطقه، رد گرائیتخصص و گراییبومی عدم اقتصادی، تفکر و پذیریریسک عدم مناسب، فرهنگی هایمکان    و فرهنگی
 ورحض آموزش، ملزومات نبود و توجهیبی نوین، هایرسانه از استفاده فرهنگ نبود منطقه، در فرهنگی و آموزشی ضعف
 حوزه در مدیریت سوء و نبود منطقه، و مرور عبور در محیطی و جغرافیایی مشکالت منطقه، در مخدر مواد هایگروه

 .نهادی هایطرح موفقیت عدم و کاری موازی منطقه، در ایتوسعه صحیح گذاریسیاست    و ریزیبرنامه نبود خدمات،

 گیرینتیجه
ها نقش مهمی دارد امروزه توسعه جوامع محلی در توانمندسازی آن

تگی نیافاز عوامل مختلفی است توسعه متأثرگونه که توسعه و همان
اجتماعی ازجمله  -است. موانع فرهنگی متأثرنیز از عوامل مختلفی 

ویژه در مناطق سنتی یا روستایی هستند که موانعی اصلی توسعه به
های توسعه موردتوجه بوده است. همیشه از ابتدای مباحث و نظریه

گر ها و عوامل مداخلهپژوهش حاضر باهدف شناخت علل، زمینه
ان به هرمزگ نیافتگی در شرق استانفرهنگی توسعه-موانع اجتماعی

 روش کیفی انجام شد. 
 تگینیاففرهنگی توسعه -های موانع اجتماعینتایج مربوط به زمینه

است.  لرو و (20) ، کاترین(19) نهیو قزو یاحمدهمسو و سازگار با 
گرا و بسیار قوی وجود مذهبی جمع -در این منطقه فرهنگ سنتی

 د البته هر نوعکندارد، که این فرهنگ در مقابل تغییر مقاومت می
کند بنابراین قابل توجیه است ای را تأمین میمقاومتی چون منافع عده
سفیدان و روسای قبایل و مددجویان کمیته -در این منطقه منافع ریش

ها است چون هم ارتباط و حضور امداد در تداوم دریافت کمک
شود تقدیدگرا نیز حفظ می -دولت وجود دارد هم فرهنگ سنتی

نماید  آسانی تغییرتوان انتظار داشت که این فرهنگ بهبنابراین نمی
اقتصادی  -تحرکی اجتماعیشود نوعی بیهمین موضوع سبب می

ویژه متخصصان هم به علت فقر حاصل شود و بسیاری از افراد به
اقتصادی و فرهنگی مهاجرت نمایند. مطابق با دیدگاه هافستد 

 گیری فردیار و نوآوری و تصمیمگرا قدرت ابتکهای جمعفرهنگ
ب بسیار نامناس برند. جغرافیای منطقه نیزبرای توسعه را از بین می

بودن دارد و این موضوع  العبورهای ارتباطی و صعببه لحاظ راه
کند در صرفه نمیها را چندان بهگذاری در بسیاری از بخشسرمایه

عث شده سطح آموزشی با -کنار این موضوع نبود خدمات فرهنگی
طور که یافته و همانتعامل و تساهل ساکنین و مددجویان کاهش

دهد تراکمی از تضادهای فرهنگی و اختالفات قومی نتایج نشان  می
ای در منطقه وجود داشته باشد که این موضوع بر عدم و قبیله

های محلی نیز خواهد افزود. از دیگر نتایج همکاری و مشارکت
 نیافتگی در این منطقه باید به موازیای توسعههمربوط به زمینه

کاری نهادهای مختلف و نظام حمایتی نامطلوب نیز اشاره کرد در 
رسانی هستند اغلب این این منطقه نهادهای مختلفی درگیر خدمات

دهند که قابل توجیه نهادها یک خدمت را با انحاء مختلف ارائه می
ازی و آموزش مطرح ها موضوع توانمندسنیست در این حمایت

نیست بلکه صرفاً نفس دادن کمک اصل است این موضوع باعث 
ها بدون شود تداوم وابستگی صورت گیرد شاید همین کمکمی

 آوری در این منطقه بر نظارت باعث شده است که سطح فرزند
های که دغدغه معیشت چندانی اساس نتایج نیز باال باشد چه خانواده

دین نهاد حمایت و کمک دریافت نماید شروع نداشته باشد و از چن
نماید. همچنین های بیشتری میآوری برای دریافت کمک به فرزند

در منطقه موردمطالعه فرهنگ طبقاتی حاکم است و این موضوع 
-بندی نموده شاید از جنبهجامعه را به فرودست و فرادست تقسیم

ری و پذیهایی این موضوع باعث شده نوعی فرهنگ عدم ریسک
طور که شوارتز چنین فرهنگ خوداتکایی نیز نهادینه شود، همان

بیند. مطابق دیدگاه هافستد در مراتبی را مانع توسعه میسلسله
 پذیریگرایی غالب است سطح ریسکهای سنتی، چون جمعفرهنگ

ی و گیری جمعدر بین افراد پایین است و فردیت اشخاص زیر تصمیم
شود فرهنگی رشد کند که وضوع باعث میشود این مجمع نابود می
پذیر یا نوآور شده و فرد ریسککردن مذموم شمرده در آن ریسک

های و بنابراین، زمینه را مغایر با هنجارهای اجتماعی تصور نمایند؛
اید به نیافتگی باجتماعی توسعه-گیری موانع فرهنگیبسترهای کل

 زدگی، و تراکم سنتشناختی، فرهنگی و اجتماعی، بسترهای روان
گرایی و مدیریت توجهی به بومیتضادهای اجتماعی، به همراه بی

 های مهم این بخش نام برد که بر تشدیدعنوان یافتهاثربخش را باید به
 نیافتگی تأثیری مستقیم دارند.توسعه

-فرهنگی توسعه-گر مانع اجتماعینتایج مربوط به عوامل مداخله

و  یدارید، (18و همکاران ) یحسنبا  همسو و سازگار نیافتگی
 و کاترین (22هو ) کوک، (19) نهیو قزو یاحمد، (21همکاران )

گرائی در منطقه مورد مطالعه فرهنگ سنتی و سنتاست.  (20)
کند نه مشارکت مردم ای اخالل ایجاد میهای توسعهاغلب در طرح
که فرهنگ تغییر در شود، نه اینگرایی جلب میبه علت سنت
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 همکاران  و سرخونی احمدی احسان 638

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

شود فرهنگ و انگیزه شود این موضوع باعث میمنطقه نهادینه می
خوداتکای در جامعه هدف کاهش یابد یا اساساً شکل نگیرد. اما 

 ریزان در منطقهنکته مهم این است که اغلب مدعیان توسعه و برنامه
نمایند ریزی درستی از فرهنگ بومی شناختی ندارند تا برنامه

عنوان عاملی مهم و ها بود و اساساً بهکرات در یافتهموضوعی که به
های فرهنگی منطقه موردمطالعه اساساً ارزشگر مطرح بود. مداخله

های ها چندان دچار دگرگونی نشده است بلکه حمایتدر طی نسل
 ریزیازحد و بدون نظارت بعد از انقالب به همراه نبود برنامهبیش

های کاری بسیاری از طرح ای توانمندسازی و موازیصحیح بر
-ای یا حمایتی باعث شده که نوعی فرهنگ وابستگی و ارزشتوسعه

ها مانع نوآوری در جامعه هدف رشد نماید که این ارزش های ضد
ای است. از دیگر سو زمانی که فرهنگ جامعه بومی هرگونه توسعه

رد گیرد و فت نمیپذیری صورنوآوری است طبیعی است ریسک ضد
 شود. پیامد اصلیپذیر دشمن هنجارهای سنتی عمومی تلقی میریسک

انگیزگی و رخوت و رکود ذهنی و عملی و عینی و این موضوع بی
عدم نیاز به موفقیت و تالش برای رسیدن به آرزوها و پیشرفت 

در جهان سوم فقدان لند، کلهشخصی و اجتماعی است. از منظر مک
از منظر مککشورها است.  ینمردم ا انگیزگیبیاز  یتوسعه ناش

که  شودیامر مربوط م ینبه ا موفقیتبه کسب  یقو یازنلند، کله
 .شوندیم یقو تشو یبترغ یفشانچگونه افراد در جهت انجام وظا

به  یلتما مک کله لند عبارت است از: ازنظر موفقیتبه  نیاز
. درقابت وجود دار هاآندر  که ییهاتیدر موقع یقتوف یا طلبیبرتری

لبی ط-واقع سطح نیاز به موفقیت و برتریدر جامعه موردتحقیق به
در فعالیت اقتصادی بسیار پایین است و این فرهنگ به همراه برخی 

-از عوامل دیگر نظیر ناامنی منطقه، و نبود فرهنگ استفاده از رسانه

-ه ریسکهای نوین و نبود دگرگونی آموزشی و فرهنگی باعث شد

طور اخص در جامعه پذیری برای مددجویان کمیته امداد به
زا باشد و باید توجه کرد که چون حمایت  موردمطالعه بسیار هزینه

پذیری در این گروه هدف گیرد عمالً ریسکمداوم نیز صورت می
  شود.حذف می

ای دارای پیوست های توسعهها اغلب طرحهمچنین مطابق با یافته
تن نظر گرف ای بدون درهای توسعهاجتماعی نیستند و طرح-فرهنگی

شود که منجر به فرهنگی در منطقه اجرا می-پیامدهای اجتماعی
-پیامدهای منفی بر مردم شده یا سطح مقاومت مردم در مقابل طرح

دهد در کنار این موضوع باید به ای را افزایش میهای توسعه
های اجتماعی مجازی و عدم استفاده انهالعاده از رستأثیرپذیری فوق

دهد مردم بومی منطقه و ها باید نام برد که نشان میدرست از آن
هایی برای تحول های چنین رسانهمددجویان هدف تحقیق از ظرفیت

وکار چندان آشنایی ندارند این اقتصادی و توسعه کسب-اجتماعی
 ا بیشترهشود کارکردهای سرگرمی این رسانهموضوع سبب می

 موردتوجه واقع شود.
وان تدر نهایت با بررسی نتایج پژوهش حاضر با مطالعات پیشین می

نیافتگی توسعه فرهنگی -اجتماعی دریافت که نتایج مربوط به علل
، (18و همکاران ) یحسن، (17و همکاران ) یریپبا نتایج تحقیقات 

 همسو و سازگار است.  (22هو ) کوکو  (21و همکاران ) یدارید

باید گفت اساساً منطقه موردبررسی از قبل از انقالب دچار فقر و 
طور که نتایج نشان محرومیت اقتصادی و فرهنگی بوده است و همان

محورانه استوار است؛ های سنتی و قومداد این منطقه بسیار در قالب
است  یسفید و جمعی بر فرد غلبه دارد طبیعگیری ریشیعنی تصمیم

سفیدان -های مختلف که برای ریشاین موضوع در دریافت کمک
تواند دارای کارکردهای اساسی باشد چه قوم و و طوایف ساکن می

-سفیدان بر بازتولید دریافت کمک تأثیر مثبت میطایفه و ریش

گذارند و این موضوع فرهنگ وابستگی عمیقی را در بین ساکنین 
پاسخگویان به وجود نوعی  کند. اگرچه اغلببازتولید می

ند اهای ارتباطی نامناسب نیز اذعان داشتهروستانشینی متمرکز و راه
اشتن د دورنگه نیافتگی زیرساختیکارکرد اصلی این توسعه اما کژ

 رسدجامعه محلی از تحوالت بیرونی و فناوری است که به نظر می
عه توس همین عامل خود منبع مهمی بر بازتولید فرهنگ سنتی مانع

نیز باشد. اما باید به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرد بسیاری از 
های حمایتی در این منطقه بدون توجه به شناخت ریزیبرنامه

روحیات و سالیق و فرهنگ مردم صورت گرفته است این موضوع 
ای به اجرا درآمده اثربخش نبوده -های توسعهباعث شده اغلب طرح

ای هون نظارت پخش شود موضوعی که در یافتهیا اساساً اعتبارات بد
این بخش نمود عینی بیشتری داشت زمانی که شناخت دقیقی از 

نوع طرح  منطقه وجود ندارد ارائه هرگونه اعتبار یا اجرای هر
-تواند با کمترین اثربخشی همراه باشد. بسیاری از طرحای میتوسعه

فرهنگ مردمی  ای در منطقه بشاگرد به علت نشناختنهای توسعه
صرفاً بازتولیدکننده فقر بوده است و روند فرهنگ وابستگی را 

طور که لوئیس معتقد است در مناطق تشدید نموده است. همان
وزیع شود و تانحاءمختلف بازتولید مینیافته فرهنگ فقر بهتوسعه

اعتبارات بدون نظارت و شناخت فرهنگی جامعه صرفاً 
است همین موضوع باعث شده است که بازتولیدکننده این فرهنگ 

ویژه مددجویان کمیته کنندگان کمک این منطقه بهاغلب دریافت
اقتصادی -های اجتماعیامداد و حتی سایر ساکنین اغلب در فعالیت

شرکت فعالی نداشته باشند چراکه منافع چندانی را برای شرکت در 
شخصه جامعه متصور نیستند. لویس در همین رابطه معتقد است م

 تمؤسسادر کار  ریآن شرکت نکردن افراد فق اصلی فرهنگ فقر
 اینعضو جامعه است.  کی عنوانبه ی و فرایندهای توسعهعموم

از عوامل گوناگون است که  یو ناش دهیچیپ یشرکت نکردن امر
 نداشتنگه، جدا یاقتصاد ییو توانا نافعنبود م توانمی هاآن ازجمله
اده و س هایروشو نبود  عالقگیبی ای نیبدگما، ترس، ضیفقرا، تبع

. این موضوع را نام برد یحل مسائل و مشکالت محل یمحدود برا
دهد که مرتبط با این نظر لوئیس است ما را به یافته دیگری سوق می

های نهادهای حمایتی رغم کمکزمانی که افراد در جامعه محلی به
ن های خود اطمیناتوانمندیتوانند به کنند نمییا دولتی شرکت نمی

نفس پایینی دارند. در منطقه موردمطالعه یابند یا اساساً سطح اعتمادبه
ها بدون نیازسنجی صورت گرفته است و گذاریچون اغلب سیاست

برای نهادی نظیر کمیته امداد صرفاً ارائه نفس کمک بیشتر از 
ر ود که دشهرگونه توانمندسازی مهم بوده است بنابراین مشاهده می

ود شتنها رویکرد بلندمدتی دیده نمیگذاری برای این ناحیه نهسیاست
بلکه بسیاری از نهادهای حمایتی از کمیته امداد، ستاد اجرایی امام 
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اند و حتی حساب وارد ارائه کمک شدهیا حتی نهادهای غیردولتی بی
های کافی همچنان این فرهنگ وابستگی رغم ارائه زیرساختبه

د شده است. باید گفت از بُعدی دیگری در ارائه کمک یا تشدی
ها و ای نیز عمل شده است و اغلب ظرفیتها سلیقهاجرای طرح

توجهی عمیقی های انسانی محلی مورد غفلت و بیسرمایه
طور که در نتایج نیز بیان شد زمانی که مسئولیت اند. همانقرارگرفته

بیعی است سطح اعتماد مردم اجرای طرحی از بومیان منطقه نباشد ط
 یابد.به اجرای طرح و ماهیت آن کاهش می

آمده باید گفت که در منطقه دستاساس نتایج به مجموعاً بر
 سیرفتن طبقه خان، اضمحالل طبقه رئ نیاز ب رغمموردمطالعه علی

ظام ن یجیتدر فیآن تضع تبعبهو  یانقالب اسالم یروزیپس از پ
هان در اذ یذات طوربهآن  یو خراف یسنت هایارزشنظام و  نیا ،یکاست

 نوبهبهامر  نیمحدوده وجود دارد. ا و سکنه مددجویان کمیته امداد
 یو اقتصاد یاعاجتم دیتحوالت جد جادیا درراه یخود مانع مهم

در منطقه موردمطالعه سطح سواد پایین است که  .شودمیمحسوب 
 ست؛نیافتگی و فقر فرهنگی انوبه خود تشدیدکننده توسعهاین امر به

ه ب یو اقتصاد یاجتماع راتییتغ جادیا یبرا یتیمحدود عنوانبه و
جانبه و یکپارچه همچنین در این ناحیه توسعه همه .رودمیشمار 

های نوین اجتماعی چندان وارد محیط اتفاق نیفتاده است سازمان
تماعی های نوین اجزندگی جامعه موردمطالعه نشده است و سازمان

لت به عبا رویکرد توانمندسازی و ایجاد تحرک اقتصادی در منطقه، 
 کمبود و ،یعیخشن طب طیشرا ،ییایجغراف یو انزوا دورافتادگی
حاکم بر جامعه،  یاجتماع طیشرا نیو همچن هاراه دیضعف شد

ت همین اساس پیشنهادا بر .اندنیافتهدر سطح بخش  یگسترش چندان
 شود؛زیر ارائه می

 ز ا مؤثریشود قبل از هرگونه ارائه اعتبار شناخت پیشنهاد می
کننده های هدف دریافتهای ساکنین و گروهفرهنگ و سنت

اساس شناخت، توجیه توزیع اعتبار  آید سپس بر دست بهاعتبارات 
 انتظار اعتبار توزیع شود. و نظارت و خروجی مورد

 یتی با محوریتشود اعتبارات دولتی یا نهادهای حماپیشنهاد می 
آموزشی ازجمله تأسیس مدارس -های فرهنگیتوسعه زیرساخت

-نور یا علمی دخترانه و پسرانه و نیز واحدهای دانشگاهی پیام
 کاربردی ارائه شود.

 شود برای افزایش تحرک در بازار کار کمیته امداد پیشنهاد می
 های مستقیمجای ارائه کمکهای توانمندسازی بهاقدام به آموزش

-های اقتصادی در زمینهها باهدف تشکیل تعاونینماید و این آموزش

 های مختلف صورت گیرد.
 کاری در ارائه  منظور جلوگیری از موازیشود بهپیشنهاد می

ها یک ستاد فرماندهی یا قرارگاهی به مرکزیت خدمات و حمایت
-کمیته امداد تشکیل شود که در آن کلیه خدمات آموزشی، کمک

 صورت هدفمند ارائه شود.جنسی به-نقدیهای 
 های آموزشی شود کمیته امداد با برگزاری دورهپیشنهاد می

وکارهای کوچک و اندازی کسبتوانمندسازی با محوریت راه
های بازاریابی محصوالت در فضای مجازی و آشنایی با ظرفیت

های اجتماعی در ارائه کاالها مددجویان را به سمت رسانه
 الی و کارآفرینی فردی یا جمعی سوق دهد.خوداشتغ

 اساس  ای ابتدا برهای توسعهشود کلیه طرحپیشنهاد می
محلی در منطقه موردتحقیق و با -نیازسنجی واقعی از مردم بومی

 ها طراحی و اجرا شود.مشارکت آن
 ویژه درزمینه طرحای بههای توسعهشود کلیه طرحپیشنهاد می-

 رای پیوست فرهنگی اجتماعی باشند.های آموزشی و فرهنگی دا
 شود با همکاری کمیته امداد یک مجمع همکاریپیشنهاد می- 

مشارکتی از سران طوایف منطقه برای هماهنگی بهتر در توسعه 
 ها تشکیل گردد.محلی و ارائه کمک

 ی های غیردولتشود کمیته امداد زمینه حضور تشکلپیشنهاد می
های غیردولتی در محیط زمانها و ساتوانمندسازی نظیر سمن

 موردمطالعه را فراهم سازد.
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