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Abstract

The general purpose of this study is to identify the low quality of the activities of NGOs 
in facilitating and providing services for social resilience. Here, the role and actions of 
Abrar Charity Institute in rural areas of Ghayenat city against the phenomenon of water 
shortage are focused. This research is an exploratory research with a qualitative 
approach. Data collection tools; the interview was semi-structured and the content 
analysis technique was used to analyze the data obtained from the interview. Although 
there are many influential people in non-governmental organizations, but this research is 
the result of interviews with 16 facilitators of Abrar Institute who are in direct contact 
with the local community and have worked there. At the beginning of the coding 
process, 372 initial concepts, 57 sub-themes and 13 main themes were identified. 
Findings show that Abrar Institute has facilitated and guided public activities in the fields 
of economy, society, infrastructure, environment and agriculture, and health. The most 
important activity of the institution is carried out in the economic fields (Facilitating the 
attraction of financial credits, diversifying the activities and business development of 
local people, setting up micro-credit funds, marketing and improving the sale of 
products) and environment and agriculture (Optimal management of rural water 
resources, training, guidance and counseling to improve agriculture and conserve natural 
resources) and people have shown the best  participation in the field of environment and 
agriculture. The findings also show that the initial distrust of the people, the distrust of 
the people in government institutions, the weakness of quality human resources in the 
village and inflation and economic problems are among the challenges that the institute 
has faced. The experience and activities of Abrar Institute in the studied villages show 
that NGOs can be hoped for as a voluntary social capacity to promote social resilience in 
rural areas and their adaptation to water scarcity.
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آوري  تابدر تسهیلگري و ارتقاي نهاد  مردم هاي نقش سازمان

  آبی روستایی در برابر کم اجتماعی مناطق

  )موسسه نیکوکاري ابرار در روستاهاي شهرستان قایناتموردي مطالعه(

  .ایرانتهران،دانشیار توسعه اجتماعی دانشگاه تهران،  *موسی عنبري

  روستایی دانشگاه تهران،–شناسی توسعه اجتماعی دانشجوي دکتري جامعه  محمدمهدي زاده اردکانی

  .ایرانتهران،
  

  چکیده

نهاد در تسهیلگري و ارائه خدمات  هاي مردم هاي سازمان هدف کلی پژوهش حاضر شناخت کم وکیف فعالیت

در اینجا بر نقش و اقدامات موسسه نیکوکاري ابرار در مناطق روستایی . ماعی استآوري اجت در راستاي تاب

این تحقیق، پژوهشی اکتشافی و با رویکرد کیفی . آبی تمرکز شده است شهرستان قائنات در برابر پدیده کم

هاي حاصل از  وتحلیل داده براي تجزیهها؛ مصاحبۀ نیمه ساختاریافته و آوري داده ابزار جمع. انجام شده است

نهاد وجود  هرچند افراد مؤثر زیادي در مؤسسات مردم. مصاحبه، از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است

صورت مستقیم با  نفر از تسهیلگران موسسه ابرار است که به 16دارند اما این پژوهش حاصل تالش مصاحبه با 

 57مفهوم اولیه،  372با آغاز فرآیند کدگذاري، . اند تهجامعه محلی در ارتباط بوده و در آن جا به فعالیت پرداخ

هاي اقتصادي،  دهد موسسه ابرار در حوزه ها نشان می یافته. مضمون اصلی شناسایی شد 13مضمون فرعی و 

زیست و کشاورزي و بهداشت و سالمت، به تسهیلگري پرداخته و هدایت  اجتماعی، زیرساختی، محیط

در جذب  لیتسه(هاي اقتصادي ترین فعالیت موسسه در حوزه مهم. ه داشته استهاي مردمی را بر عهد فعالیت

ي، خرد اعتبار هاي صندوقاندازي  راه ی،وکار مردم محل و توسعه کسب ها فعالیتبخشی به  تنوع ی،اعتبارات مال

موزش، آ، منابع آب روستا نهیبه تیریمد(زیست و کشاورزي و محیط) و بهبود درفروش محصوالت یابیبازار

انجام شده و مردم بهترین مشارکت را در حوزه ) یعیو حفظ منابع طب يبهبود کشاورز يو مشاوره برا ییراهنما

مردم،  هیاعتمادي اول بیدهد  ها نشان می همچنین یافته. اند زیست و کشاورزي از خود نشان داده محیط

ي تورم و مشکالت اقتصاد و در روستا تیفیبا ک یانسان يرویضعف ن ،یدولت ياعتمادي مردم به نهادها بی

هاي موسسه ابرار در روستاهاي  تجربه و فعالیت. ها روبرو بوده است هایی است که موسسه با آن ازجمله چالش

عنوان یک ظرفیت اجتماعی داوطلبانه براي ارتقاي  نهاد به هاي مردم توان به سازمان دهد می موردمطالعه نشان می

.آبی امیدوار بود ها در برابر کم ق روستایی و سازگاري آنآوري اجتماعی مناط تاب

  آوري اجتماعی، قاینات آبی، تاب نهاد، تسهیلگري، کم هاي مردم روستا، سازمان :هاي کلیدي واژه

                                                  
  anbari@ut.ac.ir.     نویسنده مسئول *
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  مسئلهمقدمه و بیان 

کهباشد میبحرانمدیریترویکردهايجدیدترینازیکیعنوان بهآوري تابامروزه

برابردرماديوانسانیهاي توانمنديارتقايبهپذیري آسیبازرویکردتغییرحاصل

همچنینوبحرانیشرایطباپذیري انطباقرو ازاین.استغیرطبیعیوطبیعیهاي بحران

درکهاستمسائلیازجملهها، بحرانبرابردرمقاومتیاپذیري برگشتتوانایی

دراصلیعنصرعنوان بهجوامعريآو تابافزایش.استتأکیدوموردتوجهآوري تاب

 :Adger, 2000(شود پذیري شناخته می مدیریت بحران، کاهش خطر و کاهش آسیب

اي تاب آور است که توانایی جذب  در برابر معضالت و تهدیدهاي بیرونی جامعه). 26

هاي ناشی از مخاطره را داشته باشد و به تغییرات و سازگاري با شرایط دست  شوك

ایجوامع روستایی در دنی یکی از معضالت بزرگ میاقل راتییتغحال حاضر  در. یابد

زیست روستا بر اشتغال و  تغییرات اقلیمی عالوه بر محیط ).Caldwell, 2015: 1(است

.معیشت روستاییان نیز تأثیرگذار است و پیامدهاي اجتماعی زیادي را به همراه دارد

معیشتواقتصادواستروستاییجوامعويرپیشهاي بحرانازیکیخشکسالیپدیده

شغل، درآمد و ).1399:634وزیریان،(استمحیطی زیستهاي عرصهبهمتکیروستاییان

ترین صدمه را به این  تواند بیش آبی می معیشت روستاییان وابسته به آب است و کم

ر منطقه آبی د مثال کم عنوان به. مناطق وارد نموده و منجر به مرگ روستاها شود

تر  که بیش طوري غیرقابل جبرانی را بر منطقه هامون وارد کرده به صدماتسیستان 

اند و ضریب بیکاري به شکل  ویژه روستاییان شغل خود را از دست داده مردم به

یاومخاطرهیکراآبی کممااگرلذا).1396:402صالحی،(استخطرناکی باال رفته

درآوري تابمفهومبهتوجهبدانیم؛روستاییجامعۀايبر)درونیوبیرونی(تهدید

  .استضروريامريروستاییمناطق

شهرستانمرکزيبخشدراندریکوفلکتجن،تجن،خونیکروستاهاي

شهرستان.دهند میتشکیلراپژوهشاینموردمطالعۀروستاهايوشده واقعقائنات

يجونزوالتکمبودویخشکسالگستردهبحرانباشیپسال16حدودازناتیقا
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آنهااغلبشتیمعکهمردممختلفاقشاريبراها بارندگیکمبودنیاوباشد میمواجه

جادیامردميبرارایفراوانانیزوضرراست؛وابستهومرتبطيدامدارويکشاورزبه

شدهقیعمهاي چاهوقنواتشدنخشکوآبی کمباعثیبارندگکاهش.استنموده

يجدنقصانبارازرشکوزعفرانویژه به،يکشاورزمحصوالتکشتزیرسطحو

وفقرگسترشوروستاییانسرانهدرآمدریچشمگکاهشباعثکهنمودهمواجه

هجومباعثگستردهیخشکسالهمچنین.استدهیگردروستاهادریاجتماعمشکالت

سالهنیچنددرختانشدندهیخشکوزعفرانمزارعبهیاهیگهاي بیماريوآفات

نوربخش(استنمودهمواجهيجدیمشکالتباراکشاورزانزینبابتاینازودهیگرد

نشاننیزابرارموسسهتسهیلگرانمشارکتیارزیابیونیازسنجی).1396:4همکاران،و

اینموردمطالعۀروستايچهاردردار اولویتمشکلسهازیکیآبمسئلۀدهد می

  .ستاپژوهش

حالتبهعیسربازگشتواثراتکردنمحدودخطر،بینی پیشتیقابلآوري تاب

راتییتغبامواجهدررشدوتحولانطباق،ويسازگارتیقابلاء،یاحقیطرازيعاد

دالیل مختلفی وجود دارد که نباید ظرفیت ). 10: 1396سام آرام، (استپرتالطم

آوري جوامع  خصوص کمک به ارتقاي تاب ري و بهآو نهاد در حوزه تاب هاي مردم سازمان

و  تیظرف جادیمشارکت، آموزش، ا يبرا ها سمناز  تیفعال کردن و حما.را نادیده گرفت

را ممکن  يداریو پا ریبه حداکثر تأث یابیدست ا،یبال تیریمد ◌ٔ درزمینهاقدامات  لیتسه

 نماینده براينیبهتر یردولتیغ هاي آن سازمانکند، عالوه بر میساخته و جوامع را توانمند 

تواند که میهستند جامعه و دولت نیمعنادار ب ییگفتگوکنندة و تسهیل بوده جوامع خود

از طرف دانشگاه ). patrick, 2014: 298(گرددپایدارآوري تابیک  منجر بهدر نهایت 

یف شده آوري جوامع روستایی تعر یازده شاخصه اصلی براي تاب 2008کویینزلند در سال 

دهنده  نشان یردولتیغ يها سازمان. هاي مردمی است ها رهبري فعالیت است که یکی از آن

فراهم کند که  اي گونه بهرا  یمحل يرهبر تیظرف تواند میکههستندشبکه عمدتاً بکر  کی

باشددر سطح مردم مورد اعتماد  یصورت محل به هم وتشخیص قابلیقانون ازنظرهم 
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هاي مردم با جامعه  روستاهاي موردمطالعۀ این پژوهش، رهبري فعالیت در). 298: همان(

شاخصه عالوه بر . نهاد و غیرانتفاعی بوده است عنوان یک سازمان مردم به 1نیکوکاري ابرار

، گسترده وباالتأثیرابتکارات با ها،  پروژهو خدماتهاي متنوع،  ارائه برنامه،رهبري

، ظرفیت مشارکت افراد ماهر ،یمحل يها مشارکتوي از گیري ق ، بهرهمحدود يها بودجه

تسهیلگري در ي ونقد ریغ هاي حمایتریبه دست آوردن سا يبرا يو همکارداوطلبانه 

تواند در حوزه  نهاد است که می هاي مردم هاي سازمان ها و ویژگی امور ازجمله شاخصه

  .آوري مؤثر باشد تاب

آوري جوامع، فعالیت و  نهاد در ایجاد تاب ردمهاي م حال با توجه به نقش مهم سازمان

عنوان یک ظرفیت اجتماعی و غیردولتی در روستایی با  نهاد به حضور یک سازمان مردم

نهاد و معرفی این پتانسیل  هاي مردم آبی، انتقال تجارب، الگو گیري سایر سازمان شرایط کم

ر این است که جامعه به نهادهاي مرتبط با حوزه روستایی؛ سؤال اصلی پژوهش حاض

آوري  نهاد، چگونه توانسته به ارتقاي تاب عنوان یک سازمان مردم نیکوکاري ابرار به

  آبی کمک کند؟ اجتماعی روستاهاي مورد مطالعه در برابر کم

  

  پیشینه پژوهش

روستاییمناطقونهاد مردمهاي سازمانبارابطهدرخارجیوداخلیمختلفمطالعات

وتوسعهمباحثبادیگربرخیوآوري تابمباحثباها آنازرخیبکهشدهانجام

نقشیپژوهشدر)1398(ياسدوپوريخسرو.داردارتباطروستاییحکمروایی

اند دادهقراریبررسولیتحلموردراییروستاداریپاتوسعهدرنهاد مردمهاي سازمان

بامردميهمکارقیطرازنهاد؛ ردممهاي سازماندهد مینشانپژوهشاینهاي یافتهکه

جامعهرشدوتوسعهبسترسازها زمینهازياریبسدر،یخصوصبخشودولتباهم،

                                                  
یکوکاري ابرار نهادي غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و جامعه ن - 1

.شده است نهاد در وزارت کشور ثبت عنوان سازمان مردم به 27862کشاورزي ایران است که به شماره 
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توسعهيبراراالزمامکاناتیدولتنهادهايکناردريقوییبازوعنوان بهوباشند می

دکارکربهیپژوهشدر)1397(يلنگرودیعیمط.آورند میفراهمروستاهاداریپا

نابیغآباد حسیندشتدرییروستامطلوبییحکمروادرنهاد مردمهاي سازمان

نهاد مردمهاي سازمانتیفعالگسترشباکهدهد مینشانها یافتهمجموعدروپرداخته

ایمهيادیزحدتامطلوبییحکمروااستمراروییبرپانهیزم،ییروستايفضاهابطندر

نهاد مردمهاي سازمانتیوضعبهیپژوهشدر)1396(همکارانویجوان.شود می

رشتخوارشهرستانيروستاهادر)ها آنيامدهایپوآثار،گیري شکلندیفرآ(

درنهاد مردمهاي سازمانحضوردهد مینشانپژوهشنیاهاي یافته.اند پرداخته

یپدررایمثبتمحیطی زیستوياقتصاد،یاجتماعآثارمطالعهموردمنطقهيروستاها

تجربه،یفرهنگفقربودجه،بودنکم،ها سمنازمردمکاملدركعدمواستداشته

ومسائلاززینها سمنبهنسبتروستامردمیمنفدگاهیدویقبلهاي سمنناموفق

در.اند بودهمواجهآنبامنطقهنیادرنهاد مردمهاي سازمانکهاستبودهیکالتمش

اجتماعیآوري تابونهاد مردمهاي سازمانباارتباطدری،داخلهاي پژوهشحوزه

مرتبطپژوهشیشهريحوزهدر)1398(غالمیامانشدیافتپژوهشیروستاییمناطق

نهاد مردمهاي سازماننقشبررسیبهآندرودادهانجامنگارندگانپژوهشموضوعبا

نیاجینتا.استپرداختهرانته16منطقهموردينمونهشهرهااجتماعیآوري تابدر

تیوضعدرتهرانشهرازمنطقهنیایاجتماعآوري تابدهد مینشانکمیپژوهش

تیوضعینسبيبهبودباعثمنطقهنیانهاد مردمهاي سازمانوستینیمطلوب

دهد مینشانهمچنینداخلیپیشینه.اند نشدهمنطقهنیادریاجتماعآوري تاب

شدهانجامخشکسالیبرابردرروستاییمناطقآوري تابحوزهردمختلفیهاي پژوهش

مشکولمحمدي.استنشدهتأکیدنهاد مردمهاي سازماننقشبرها آندرکهاست

همکارانوباباییو)1392(موسوي،)1396(پورکریم،)1396(نودهی،)1396(

وضعیتیبررسبهکمیهاي روشباکههستندپژوهشگرانیازجمله)1400(

  .اند دادهارائهنیزهایی حل راهوپرداختهخشکسالیبرابردرروستاییمناطقآوري تاب
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نهاد مردمهاي سازماننقشبهتوجهبرعالوهدهد مینشانخارجیپیشینهبررسی

1سورشرامانا.استشدهتوجهنیزآوري تابدرها آننقشبهروستایی،مناطقتوسعهدر

توسعهدرنهاد مردمهاي سازماننقشیبررسبهیشپژوهدر)2015(1سورشرامانا

نیایکللیتحل.استپرداختههنديشنایداکمنطقهمطالعهموردییروستاینواح

ياجراوجیترودریمهمنقشیردولتیغيها سازمانکهدهدیمنشانمطالعه

راتییتغبهدتوانن میها آنوکنندیمفایاییروستامناطقدریعمرانمختلفهاي برنامه

تینهادر.کنندکمکفردهریشخصتوسعهویاجتماعتیموقع،ياقتصادطیشرادر

وبدهديشتریبتیاهمآنهاوهاNGOتوسعهبهدیبادولتگیرد میجهینتپژوهشنیا

وکیپاتر.کندفراهمها آنيبرامناسبزماندررامنابعریساومناسبیمالتیحما

آوري تابجادیادرنهاد مردمهاي سازماننقشعنوانبارایهشپژو)2014(2یمول

کیهاي فعالیتازاول دستگزارشکیکارنیاواقعدر.اند دادهانجامداریپاجوامع

نیاهاي یافته.استایاسترالدرآوري تابهاي برنامهياجرادرنهاد مردمسازمان

دامنه(داردوجودنهاد مردمهاي سازماندرکهیتیظرفبهتوجهبادهد مینشانپژوهش

ودولتبايهمکاردريدیکلینقشها آن،)یاجتماعهیسرماوتنوع،ها فعالیتعیوس

در)2015(3والکردنواسالم.دارندایبالبرابردرآورتابیجوامعجادیادرمقامات

هاي سازمانواخانوارهنیبتوان میچگونهکهاند پرداختهموضوعنیابهیپژوهش

نشانپژوهشاینکردبرقرارارتباطایبالبرابردرآوري تابویابیبازيبرانهاد مردم

هایی کمکاگرچه)بنگالدش(مطالعهموردمنطقهدرنهاد مردمهاي سازماندهد می

خانوارهاییطرفدار،یشتیمعهاي کمکعیتوزهنگامامادارندمردمبهایبالدریاساس

رایخوبیمالهاي فرصتسانحهازپسامدادرایزدهند میرشوهها آنبهکههستند

درمناطقآوري تابشیافزايبرادهد میشنهادیپمحققلذا.کند میفراهمها آنيبرا

                                                  
1. Sureshramana
2. Fitzpatrick & Molloy
3. Islam & Walkerden
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هست؛ادیزها آندرفسادامکانکهیمالهاي کمکبرتمرکزجاي بهایبالبرابر

ونیگزیجاشتیمعتیتقوازجملهيمحورهاي یتفعالبهدیبانهاد مردمهاي سازمان

بر توانمند شدن  شتریهم ب ها خانوادهحیترج رایز شندتوجه داشته با يساخت مسکن قو

  .است يامداد هاي کمکجاي بهآوري  و تاب

نهاد  سازمان مردم کینقش  یبه بررس یدر پژوهش) 2018(و همکاران1حسن

مطالعه  نیا. اند پرداختهدر بنگالدش  یمیآوري اقل به تاب یابی دستيبرا یساحل

به  یابیدر دست Speed Trustبه نام  یساحل یردولتیسازمان غ کینقش  نییتع منظور به

مطالعه نشان  نیا هاي یافته. شده است مانجا یقیآوري و با استفاده از روش تلف تاب

در  موسسهنیا يرا برا مؤثرارینقش متوسط تا بس دهندگان پاسخدرصد  80دهد می

 حسن. بوده است رنگ موسسه کمنیدرصد معتقد بودند نقش ا 2/1نظر گرفته و تنها 

با نام  ينهاد نقش سازمان مردم یبه بررس گرید یدر پژوهش) 2018(همکارانو 

BRACدر سواحل بنگالدش  وهوا آبراتییآوري در برابر تغ به تاب یابیدر دست

نهاد  موسسه مردم نینمره ا نیانگیم دهد مینشان پژوهش  نیا هاي یافته. پرداخته است

جوانب برآورده شده  شتریاست و ب بخش رضایتبوده که  27,2آوري  تاب جادیدر ا

نهاد توجه شود  مردم مؤسساتبه  دیبا شوند مییادآورپژوهش  نیمحققان در ا .است

  .کنندفایایمیاقلآوري تابدرراخودنقشخوبی بهتا بتوانند

  

                                                  
1. Hasan
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  پژوهشخارجیوداخلیپیشینه- 1جدول

  

  مقالهعنوان

وپژوهشگران

  انتشارسال

  بامرتبط

  آوري تاب

مرتبط

  NGOبا

مرتبط

  با

  روستا

  

  یافتهاهم

نهاد مردمهاي سازماننقش

آوري تابدر)ها سمن(

نمونهشهرهایاجتماع

  تهران16منطقه:يمورد

  يمهد،یغالم

)1398(

  نامه پایان

  

  بله

  

بله

  

  یرخ

ینسبيبهبودباعثها سمن

یاجتماعآوري تابتیوضع

  اند نشدهمنطقهنیادر

نهاد مردمهاي سازماننقش

  روستاییداریپاتوسعهدر

وپوريخسرو

  )1398(ياسد

  

  خیر

  

  بله

  

  بله

يهمکارقیطرازها سمن

بخشودولتباهم،بامردم

وتوسعهبسترسازی،خصوص

يقوییبازووجامعهرشد

  یدولتنهادهايکناررد

کارکردکنشانیميالگو

بانهاد مردمهاي سازمان

مطلوبییحکمروا

دشت:نمونهییروستا

  نابیغآباد حسین

یعیمط

يلنگرود

)1397(  

  

  خیر

  

  بله

  

  بله

ها سمنتیفعالگسترشبا

،ییروستايفضاهابطندر

استمراروییبرپانهیزم

حدتامطلوبییحکمروا

  شود یمایمهيادیز

هاي سازمانتیوضع

:روستاهادرنهاد مردم

وآثار،گیري شکلندیفرآ

مطالعهموردمنطقهامدهایپ

شهرستانيروستاها

  رشتخوار

ویجوان

همکاران

)1396(  

  

  

  خیر

  

  

  بله

  

  

  بله

،یاجتماعآثارها سمن

محیطی زیستوياقتصاد

عدموداشتهیپدررایمثبت

،ها سمنازمردمکاملدرك

فقربودجه،بودنکم

ناموفقتجربه،یفرهنگ

دگاهیدویقبلهاي سمن

بهنسبتروستامردمیمنف

وئلمسااززینها سمن

  بودهیمشکالت
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  مقالهعنوان

وپژوهشگران

  انتشارسال

  بامرتبط

  آوري تاب

مرتبط

  NGOبا

مرتبط

  با

  روستا

  

  یافتهاهم

نهاد مردمهاي سازماننقش

ییروستاینواحتوسعهدر

منطقهمطالعهمورد

  هنديشنایداک

  سورشرامانا

)2015  

،1394(  

  

  

  

  خیر

  

  

  بله

  

  

  بله

دریمهمنقشها سمن

هاي برنامهياجراوجیترو

مناطقدریعمرانمختلف

ها آنوکنندیمفایاییروستا

درراتییتغبهتوانند می

تیموقع،ياقتصادطیشرا

یشخصتوسعهویاجتماع

  کنندکمکفردهر

نهاد مردمهاي سازماننقش

جوامعآوري تابجادیادر

  داریپا

وکیپاتر

  یمول

)2014  

،1393(  

  

  

  

  

  لهب

  

  

  

  

  بله

  

  

  

  

  بله

درکهیتیظرفبهتوجهبا

وجودنهاد مردمهاي سازمان

،ها فعالیتعیوسدامنه(دارد

،)یاجتماعهیسرماوتنوع

دريدیکلینقشها آن

مقاماتودولتبايهمکار

آورتابیجوامعجادیادر

  دارندایبالبرابردر

نیبتوان میچگونه

هاي سازمانوخانوارها

ویابیبازيبرانهادمردم

  ایبالبرابردرآوري تاب

  کرد؟برقرارارتباط

واسالم

والکردن

)2015  

،1394(  

  

  

  

  

  

  بله

  

  

  

  

  بله

  

  

  

  

  بله

آوري تابشیافزايبرا

جاي بهایبالبرابردرمناطق

کهیمالهاي کمکبرتمرکز

ادیزها آندرفسادامکان

نهاد مردمهاي سازمانهست؛

يمحورهاي فعالیتبهدیبا

شتیمعتیتقوازجمله

مسکنساختونیگزیجا

  باشندداشتهتوجهيقو
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  مقالهعنوان

وپژوهشگران

  انتشارسال

  بامرتبط

  آوري تاب

مرتبط

  NGOبا

مرتبط

  با

  روستا

  

  یافتهاهم

سازمانکینقشبررسی

يبرایساحلنهاد مردم

آوري تاببهیابی دست

  بنگالدشدریمیاقل

وحسن

  همکاران

)2018  

،1397(  

  

  

  

  بله

  

  

  

  بله

  

  

  

  بله

نشانیهمبستگلیتحل

هاي ویژگینیبدهد می

ياقتصاد–یاجتماع

،گویان پاسخالتیتحص(

آموزش،یسازمانمشارکت

وهوا آببرابردرآوري تاب

برنامهدرمشارکتو

نقشو)یمیاقلآوري تاب

 SPEEDنهاد مردمسازمان

TRUSTومثبترابطه

  .داردوجوديمعنادار

سازماننقشیبررس

درBRACنهاد مردم

درآوري تاببهیابیدست

دروهوا آبراتییتغبرابر

  بنگالدشسواحل

وحسن

  همکاران

)2018  

،1397(  

  

  

  بله

  

  

  بله

  

  

  بله

موسسهنیانمرهنیانگیم

آوري تابجادیادرنهاد مردم

بخش رضایتکهبوده27,2

مؤسساتبهدیباواست

تاشودتوجهنهاد مردم

راخودنقشخوبی بهبتوانند

فایایمیاقلآوري تابدر

  .کنند

  )1400(نگارندگان:منبع

  

باارتباطدرمختلفیهاي پژوهشدهد مینشانحوزهاینپژوهشیپیشینه

توسعهبامرتبطها آنازبرخیکهشدهانجامروستاییمناطقونهاد مردمهاي سازمان

تر بیشتمرکزداخلی،هاي پژوهشدر.هستندآوري تاببامرتبطدیگربرخیوپایدار

بهتر کموبودهروستاهاحکمرواییوپایدارتوسعهردنهاد مردمهاي سازماننقشبر

دراما.استشدهتوجهروستاییمناطقدراجتماعیآوري تابموضوعباها آنارتباط
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درنهاد مردمهاي سازماننقشبهنیزمستقیمصورت بهخارجیهاي پژوهشحوزه

داخلدرکهکزشدهمتمرموضوعیبرحاضرمقالهبنابراین.استشدهاشارهآوري تاب

استآنانگریبها پژوهشنهیشیپرمروهمچنین.استشدهپرداختهآنبهتر کمکشور

- یفیتوصصورت بهمختلفابعاددرمناطقآوري تابمعموالًتحقیقات،نایدرکه

ارتقايمنظور بهشدهانجامهاي فعالیتبرتر کموشدهسنجیدهيآمارایویلیتحل

شدهانجامهاي فعالیتچگونگیوبررسیبهمقالهاین.استشدهتمرکزآوري تاب

سایربرايالگوییتواند میوپرداختهنهاد مردمسازمانعنوان بهموسسهیکتوسط

  .باشدنیزآوري تابحوزهوروستاییمناطقدرفعالنهاد مردمهاي سازمان

  

  چارچوب مفهومی

ازنیست،خاصینظریۀاثباتدنبالبهپژوهشواستکیفیپژوهشاینرویکردچون

  .استشدهاستفادهنظريچارچوبجاي بهمفهومیچهارچوب

راخودشوکردهجذبراخطراتاستقادرستمیسکهاي درجهآوري تاب

جذب«ازیبیترکآوري تابمبنا،اینبر.استشدهتعریفکندیسازماندهدوباره

تیظرف شیافزا«و» دوباره یخود سازمانده«، »تعادل تیبه وضع دنیاختالالت و رس

آوري همچنین توانائی  تاب). Alberti, 2003: 169(است» يو سازگار يریادگی

طور مثبت  ها یا اقوام براي جذب و بهبود از شوك، به شکلی که به ها، انجمن خانواده

واجهه با ساختارها و ابزارهایشان را منطبق کرده یا دگرگون سازند تا بتوانند در م

مدت به حیات و زندگی ادامه دهند هایی طوالنی ثباتی ها، تغییرات و بی استرس

  ).13: 1396خامسان، (

آوري روستایی به سه دسته  وجوه تاب) 2007(و همکاران 1از نظر هیجمن 

. شود آوري اجتماعی تقسیم می آوري اکولوژیکی و تاب آوري اقتصادي، تاب تاب

                                                  
1. Heijman
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تعاریف متعدد و . است 1آوري اجتماعی ردتوجه است مفهوم تابآنچه در این مقاله مو

ها و متغیرهاي مختلفی نیز براي آن در  متنوعی از این مفهوم وجود دارد که شاخص

بازگشت به عقب  يجامعه برا کیییتواناآوري اجتماعی  تاب. نظر گرفته شده است

ه مشخصات شده است که ب فیتعر یابیباز يو استفاده از منابع خودش برا

 تیوضع ،یازکارافتادگ ت،یجامعه مانند جنس، سن، قوم کیاز  شناسی جمعیت

 ایها گروهیتوانائ. )Eraydın, 2013: 76)اشاره دارد  ؛یاجتماع هیو سرما ،ياقتصاد

 جهیامر در نت نیکه ای رونیب هاي نابسامانیو ها  ناهمگونی، ها نقشمجامع در غلبه بر 

خطر، محدود  بینی پیشتیقابلشود،  میجادیا یاسیو سیاجتماع ،یطیمح راتییتغ

ويسازگارتیقابلاء،یاحقیطرازيعادحالتبهعیسربازگشتکردن اثرات و

:1396آرام،سامازنقلبهالسر(پرتالطمراتییتغبامواجهدررشدوتحولانطباق،

خارجی،وخلیداهاي پژوهشدر.استزمینهایندرموجودتعاریفدیگراز)10

ها آنبه2شمارهجدولدرکهشده بیاناجتماعیآوري تاببرايمتنوعیهاي شاخص

  .شود میاشاره

  

                                                  
1. Social Resiliency
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  نظران صاحبدیدگاهازاجتماعیآوري تابدرموردتوجههاي مؤلفه- 2جدول

  موردتوجههاي مؤلفه  نظر صاحبنام

  دیویسیان

)1385،2006(  

جذبتوانایی

  شوك

پسعقببهتبازگشتوانایی

  سانحهاز

  سانحهازپسانطباقوتغییرقابلیت

  اشتاینساپیر

)1385،2006(  

افزونگی

هاي شبکه

  اجتماعی

تقویت

هاي ظرفیت

  پاسخگویی

حمایت

  دهی خودسازمان

تقویت

  آموزش

  

  شرایطباتطابقتشویق

  

دانشگاه

  کویینزلند

)1387،2008(  

وها شبکه

هاي حمایت

  اجتماعی

  

  آموزش

  

  ربتجا

ومحیط

  زندگیشیوه

اقتصاد  هدفیکوجود

ومتنوع

  ابتکاري

پذیرفتن

  تغییرات

رهبري  باورها

هاي فعالیت

  مردم

  مشتركحس

  شاورجب

)1388،2009(  

وضعیت

  سالمت

  

  آموزشوآگاهی

  

  اجتماعیهاي سرمایه

  کولبرنلیزا

)1390،2011(  

سرمایه

  اجتماعی

  

  پذیري تطبیقظرفیت

  مشکالتحلویمتصمدرانعطاف

  یادگیريدرشبکهونهادهاتوانایی

  ها تجربه

بازسازياداره

  کویینزلند

)1390،2011(  

ازحمایت

درجامعه

بازسازي

  ها زیرساخت

توانیباز

روحی،

فیزیکی،

وکالبدي

....  

  

  

  محیطبازسازي

هاي کمک

بهمالی

همراه

  مشاوره

مشارکت

درجامعه

هاي برنامه

  بازسازي

هاي فعالیت

مشارکتی

ودولت

  محلیجامعه

توانیباز

مشاغل

  دیده آسیب

وفالحی

  1390شهبازي

وضعیت

  تملک

زمان مدت

  سکونت

درعضویت

  ها تشکل

بهتمایل

وهمکاري

حمایت

  ها برنامهمالی

اعتماد

  همسایگان

مشارکت

درها آن

برگزاري

  مراسم

بهتعلقحس

  مکان

بریتیشانستیتو

  کلمبیا

)1391،2012(  

مردمنوع

  جامعه

  منابع  جامعهفرآیند  یکدیگربرايکارکردن

  یون

)1391،2012(  

هاي ارزش

اجتماعی

  اجتماعات

  

  اعتماد

  

  اجتماعیهنجارهاي
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  موردتوجههاي مؤلفه  نظر صاحبنام

ودبرتیندیوید

  دیگران

)1392،2013(  

  

سرمایه

  اجتماعی

  اجتماعیشبکه  اعتماد

  مدت طوالنیروابط  هنجارها

  اونديخویشسطح  مشارکتبهتمایل

  قومییانژاديهمگونی  همسایگی

  برنییرکویین

)1393،2014(  

  تغییرپذیري  سازگاري  مقاومت

وژئورین

  همکاران

)1393،2014(  

هاي ویژگی

  جمعیتی

وسالمت

  آگاهی

حیندراجتماعآمادگی  اجتماعیهاي سرمایه  آموزش

  بحران

  

  کوسوماتستوتی

)1393،2014(  

هاي ویژگی

  جمعیتی

  

آمادگی

  جتماعیا

  

خدمات

  اجتماعی

  

  اجتماعظرفیت

  اجتماعمعرفت

  ها قابلیتتوسعهدراجتماعمشارکت

  بحراندرفهمودركسطح

  باتیکا

)1394،2015(  

وضعیت  پذیري انعطاف

  سالمت

  دسترسدرمنابعارزیابی  دانش

  الشهري

)1394،2015(  

هاي سازمان

  اعتمادمورد

  

وآموزش

ازآگاهی

  خطر

وها نگرش  اجتماعحس  خطردراكا

اعتماد

  شخصی

دراعتماد

  مسئولین

هاي شبکه

  اجتماعی

  

  

  

تجربیات

  پیشین

سطح

  تحصیالت

هاي ویژگی

  جمعیتی

  1400نگارندگانو1396همکارانوپیران:منبع

  

آوري مناطق روستایی بر آن تأکید  ظرفیتی که در این پژوهش براي ارتقاي تاب

سازمان «اصطالح . نهاد است هاي مردم هاي غیرانتفاعی یا همان سازمانشده سازمان

 NGOاختصار  و یا بهNon-Govermental Organizationجاي عبارت  به» غیردولتی

که از عنوان این عبارت مشخص است، این اصطالح در  چنان. شود به کار برده می

ها  کنند و اعضاي آن تفاده نمیرود که از بودجه دولتی اس میهایی به کار مورد موسسه

ادبیات اما در. دهند مسئولیت واگذارشده دولتی ندارند در مقابل فعالیتی که انجام می

ترین بحث، طرح کارکردهاي  هاي غیردولتی، رایج نظري موجود در باب سازمان
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بدیهی است این . ها با دولت و منابع قدرت است اي و ارتباط این سازمان توسعه

کنند و اساساً با هدف  ها در ارتباط تنگاتنگ با دولت و مردم فعالیت میسازمان

کنند هاي دولتی در جامعه نقش ایفا می تعدیل، اصالح و تکمیل بسیاري از برنامه

هاي دولت و  به نظر کالرك اصالح دولت، تکمیل فعالیت). 205: 1385عنبري، (

نهاد در  هاي مردم ذاري سازمانهاي اثرگ تضاد و مقابله با دولت نیز ازجمله شیوه

  .ها هستند ارتباط با دولت

این تعاریف آمده است در. نهاد وجود دارد هاي مردم تعاریف مختلفی از سازمان

با  ایاجتماع بدون دخالت  ياجتماع و برا وسیله بهکه  ی استسازماننهاد  سازمان مردم

 ،یفرهنگ هاي زمینهبلکه در ه،یریدر امور خ تنها نهو  شده تأسیسدخالت اندك دولت 

سازمان غیردولتی،  ).22: 1391،يدیسع(کند میتیفعال زین یو اجتماع ياقتصاد

هاي خود را در  تشکلی مستقل، منعطف، دموکراتیک و غیرانتفاعی است که فعالیت

اي، حل  هاي حاشیه هاي اقتصادي و اجتماعی گروه جهت کمک به تقویت بنیه

). Lester, 1996(مسائل قشري خاص تمرکز نموده است معضالت عامه و گاه رفع

هایی نظیر  هاي غیردولتی شکلی از اشکال سازمانی هستند که با ویژگی سازمان

دولت، وضعیت غیرانتفاعی و ساختارهاي ارادي و داوطلبانه در استدالل حقوقی از

  ).Smith, 1989: 395(شوند ها مشخص می گیري تصمیم

.استمختلفاموردرتسهیلگرينهاد، مردمهاي سازمانيها تواناییازیکی

.روند میشماربهمقالهایناساسیمفاهیمجزء2تسهیلگريو1تسهیلگرمفاهیم

تعیینمشترك،دركبهسپسشروعاعتمادسازيازکهاستاي چرخهتسهیلگري

بهکهاستهایی روشوها مهارتمجموعهتسهیلگري.پردازد میخالقیتومسیر

.کند میتر سادهراکارهاکهاستکسیتسهیلگروکند میکمککارهاشدنآسان

وتوانمندسازيجهتعملباتوأمیادگیريومشارکتآموزش،برتسهیلگريجوهره

                                                  
1. Facilitator
2. Facilitation
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امورزماماینکهبدونرهبري،براياستراهیتسهیلگري.استاستوارسازي ظرفیت

گرفتنعهدهبربرايدیگرانکردنآمادهتسهیلگروظیفهوشودگرفتهدستدر

یکهمراهبهکهاستفرديتسهیلگر).1397:37زاد،پاکدل(استرهبريومسئولیت

راگروهیکافرادیامردمحداکثريمشارکتطرفی بیحفظباکند میتالشگروه،

وآوردفراهممعینزمانیکدرمربوطموضوعبهنسبتکارگروهیامحلهیکدر

گروهی،تعاملافزایشطریقازگروهموفقیتبهکمکوکارهاکردنتر آسان

درتسهیلگران).39:همان(داردعهدهبررامؤثرمسیریکطراحیوبیشترمشارکت

وابزارها.کنند میاستفادهمختلفیهاي تکنیکوابزارهاازخودهاي فعالیتمسیر

اجرايبرايوتسهیلگرانتوسطکههستندهایی روشتسهیلگري،هاي تکنیک

.شوند میاستفادهروستاییجوامعدرمشارکتتوسعهوجلبوتسهیلگريهاي برنامه

سازي،بصريهاي تکنیکگروهی،هاي فعالیت(عمدهگروهچهاردرابزارهااین

بندي طبقه)میدانیمشاهدههاي تکنیکوکالمیارتباطووگو گفتهاي تکنیک

  ).1392:20گیلفاس،(.شوند می

  

  روش پژوهش

ساختاریافته همیمصاحبه ناز  آوري اطالعات جمعو براي یفیپژوهش ک نیاکردیرو

دیو پس از مشورت با اسات پژوهشمصاحبه بر اساس اهداف  سؤاالت. استفاده شده است

رقرافادهپرسش مورد است يو برامیتنظ، آنها یینها تأییدو  نظر مرتبط با موضوع صاحب

گیري و انتخاب افراد در این تحقیق با توجه به اهداف مدنظر، هدفمند  روش نمونه .گرفت

نهاد  نفر از تسهیلگران فعال موسسه مردم 16این پژوهش حاصل تالش مصاحبه با . است

تجن،تجن،خونیکروستاهايشامل (ابرار در روستاهاي بخش مرکزي شهرستان قائنات 

به دلیل . اند صورت مستقیم به فعالیت در آن نواحی پرداختهاست که به)اندریکوفلک

گیري بیماري کرونا، پس از ارتباط با تسهیلگران و کسب  شرایط خاص کشور و همه
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صورت کامل ضبط  انجام و به 1افزار اسکایپ ها از طریق نرم ها تمامی مصاحبه رضایت از آن

 ایدییجهت تأ ییبه کدها اطمینان قابلیبایکه دست افتیادامه  ییتا جا ها مصاحبهتعداد  .شد

سازي  ازآن مرحله پیاده پس. حاصل شود قیتحق انیشکل گرفته در جر هاي ایدهرد 

هاي حاصل از  شده و داده صورت کامل به متن نوشتاري تبدیل هاي صوتی آغاز و به فایل

  .وتحلیل شدند مصاحبه آماده تجزیه

همان  ایکیتمات لیمصاحبه از روش تحلحاصل از  هاي دادهوتحلیل  تجزیه يبرا

یفیک هاي پژوهشدر  لیتحل یاساس هاي روشاز  یکیتحلیلتم .شدمضمون استفاده لیتحل

، و ها اندیشه، ها ایدهاست تا بر اساس  نیروش تالش بر ا نیدر ا).Braun, 2006(است

 افتیدست  یتمورد مطالعه، به مقوال یاجتماع دانیدر متن و م ظاهرشدهتجارب پرتکرار 

هاي صوتی به  پس از تبدیل فایل .پژوهش باشند سؤال اصلیاهداف و  يکه پاسخگو

نوشتاري، مطالعۀ دقیق متون آغاز شد؛ چرا که فرآیند کدگذاري مستلزم خوانش دقیق 

. براي شناسایی مفاهیم اولیه از رویکرد سطر به سطر در این فرآیند استفاده شد. هاست داده

ها، عبارت به عبارت و گاه کلمه به کلمه انجام  معاینه دقیق و از نزدیک داده این رویکرد با

ترین نیز هست گیرترین شیوه کدگذاري باشد اما معموًال پر حاصل شود، شاید وقت می

ازسپس.ها، مفاهیم اولیه شناسایی شدند پس از مطالعه مکرر متن). 141: 1396استراوس، (

اختالفات،وها شباهتاساسشده بر اولیه شناسایی مفاهیممداوم،مقایسهطریق

شده  بعد از آنتم هاي فرعی شناسایی. شدندداري ایجاد معنیهاي فرعی شده و تم بندي طبقه

ازآن فرآیند پس. هاي اصلی تبدیل شوند در جدولی جداگانه یادداشت شد تا به تم

  .اي اصلی تبدیل گردیده شده به تم هاي فرعی شناسایی تمکدگذاري محوري آغاز و

  

                                                  
1. Skype
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  هاي پژوهش یافته

موسسهتجاربوها ظرفیتها، فعالیتشناختبرمبتنیتحقیقاصلیهدفبهتوجهبا

هاي فعالیتتبیینوتوصیفبهبخشایندرمطالعه،موردروستاییمناطقدرابرار

آیندفرشده،پیادهمتوندقیقومکرربازخوانیازپس.شود میپرداختهموسسه

57ویاصلمضمون13ه،یاولمفهوم372.گردیدآغازمحوريوبازکدگذاري

جدولدرها مصاحبهازحاصلاصلیوفرعیمضامینکهشدشناساییویفرعمضمون

  .استمشاهده قابل3شماره

  

  )کدگذاري محوري(ها  دادهکدگذاريندیدر فرآ هاي اصلی تمشناسایی  -3جدول 

  هاي اصلی تم  هاي فرعی تم

 التیبه مردم در اخذ تسه کمکي،اعتبار هاي صندوقریبا سا یزنیو را ارتباط

  یبانک

تسهیل در جذب اعتبارات 

  مالی

ها، مدیریت زباله  ارتقاي بهداشت و سالمت دام،بهداشت و سالمت مردم يارتقا

  و پسماندها در روستا

تالش براي ارتقاي بهداشت 

  و سالمت در جامعه محلی

آموزش مطالبه گري به کودکان، بیمه و ی،به مردم محل يمطالبه گر زشآمو

  ها جبران خسارت

آموزش مطالبه گري و 

  ها جبران خسارت

، در عمل ی، اعتمادسازيدولت ياعتماد نهادها جلبی، جلب اعتماد مردم محل

  خاص یو خانوادگ یقوم هاي گروهينکردن منافع برا محدود

تالش براي جلب و ارتقاي 

  عتماد عمومی و نهاديا

اندازي مهدکودك  راه يبرا تالشدبستانی در روستا،  اندازي پیش تالش براي راه

  اینترنت روستاامور  يریگیپ، در روستا

تالش براي ارتقاي زیر 

  هاي خدماتی ساخت

 تیاولوها،  طرحياجرا نیبانوان ح راحتی بهتوجه، به زنان روستا ژهیو توجه

ن، آموزش مفاهیم به اشتغال زنا ژهیو توجه، التیتسه ياعطادادن به جوانان در 

  اجتماعی براي کودکان، آموزش مفاهیم مالی براي کودکان

حمایت از اقشار خاص و 

  پذیر آسیب

 يسازگار تیتقو، آب رهیذخ يدر حوزه استخرها ییو راهنما لیتسه یسامانده

)یسد خاک(خاکیيدر حوزه بندها ییو راهنما لیتسه ،ساماندهی،آبی با کم

کردن مصرف آب در  نهیبهها،  قناتدر حوزه  ییو راهنما ریتعم یسامانده

مدیریت بهینه منابع آب 

  روستا
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  هاي اصلی تم  هاي فرعی تم

ي، تشویق مردم به کاشت اریآب نهیدر زم تیریو مد ییراهنما آموزش، مشاغل

  ها سیالبمهار  يبرا ییراهنماآبی،  هاي سازگار با کم درخت

آموزش و ، وکار منظور توسعه کسب به يورزمحصوالت کشا يفرآور آموزش

بندي  بسته آموزش، وکار منظور توسعه کسب به یلبن هاي فرآوردهدر حوزه  لیتسه

در حوزه  تسهیل،وکار منظور توسعه کسب به ها آنتیفیک يمحصوالت و ارتقا

 لیو تسه آموزش، وریو آموزش در حوزه پرورش ط تسهیل،روستا يگردشگر

دستی  به صنایع توجه،وکار منظور اشتغال و توسعه کسب فی بهبا در حوزه قالی

  خانوارها یشتیبه بهبود منابع مع کمک،روستا

  

ها و  بخشی به فعالیت تنوع

وکار مردم  توسعه کسب

  محلی

فروش بهتر  يبرا یابیبازار، محصوالت ینترنتیدر فروش ا ییو راهنما لیتسه

کردن مردم  آشنا،ش محصوالتدر فرو ها واسطهحذفی، محصوالت مردم محل

به  کمک، محصوالت روستا يساز برند، فروش محصوالت هاي نمایشگاهبا 

  روستا محصوالتخرید پیش

بازاریابی و بهبود در فروش 

  محصوالت

حفظ  يمردم برا ییو راهنما آموزش، درختان حیهرس صح يمردم برا ییراهنما

 يو بهبود در الگوها تغییربذر،ی، آموزش، ترویج و تسهیل در زمینه عیمنابع طب

  برداشت محصوالت یسامانده، کشت

 و مشاوره ییآموزش، راهنما

و  يبهبود کشاورز براي

  یعیمنابع طبحفظ 

 رايب یمحل زندگ تیاهم ارتقايافزایش تعلق پذیري کودکان به روستا،

  در روستاآموزش ماندگاري کودکان، 

تقویت حس تعلق به مکان 

  در کودکان

معکوسمهاجرت  يبرا تالش، از مهاجرت روستا به شهر يریجلوگ يراب تالش

  در داخل روستا ازدواج جوانان لیتسه ،)شهر به روستا(

تالش براي ثبات جمعیتی 

  روستا

ی،با مردم محل یمشارکت گیري تصمیمها، پروژهمشارکت مردم در  يو ارتقا جلب

 تیو تقوها  مراسمو  ها برنامهحضور در هاي خرد،  مدیریت مشارکتی صندوق

  مردم با مردم يهمکار تیتقوی، جمع تیهو

تالش براي ارتقاي مشارکت 

  و انسجام اجتماعی

 یانسان يرویضعف ن ،یدولت يمردم به نهادها اعتمادي بیمردم،  هیولاعتمادي ا بی

  تورم و مشکالت اقتصاديدر روستا،  تیفیبا ک

  هاي مسیر ناهمواري

  

  )1400(دگانهاي نگارن یافته: منبع
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  تسهیلگري در حوزه اقتصادي

توان  هاي اکتشافی با تسهیلگران موسسه نیکوکاري ابرار می بر اساس مصاحبه

آفرینی موسسه ابرار، فعالیت در حوزه اقتصادي  ترین فعالیت و نقش گفت مهم

 ها فعالیتبخشی به  تنوعی،در جذب اعتبارات مال لیتسهدر این حوزه . بوده است

و  و بهبود درفروش محصوالت یابیبازاری،وکار مردم محل ه کسبو توسع

هاي انجام شده است که  ترین فعالیت ي از مهمخرد اعتبار هاي صندوقاندازي  راه

  .شود ها پرداخته می در ذیل به توصیف و تبیین آن

  

  یدر جذب اعتبارات مال لیتسه. 1

ي موجود ازجمله اعتبار ايه صندوقبا  یزنیو را ارتباطاقدام اول در این حوزه، 

یکی از . نامه منعقد شده است که در قالب یک تفاهمصندوق کارآفرینی امید است

  : گوید تسهیلگران در این رابطه می

که البتـه قـبلش از    میاجرا کرد اي نامه تفاهم کیدیام ینیبا صندوق کارآفر میما اومد«

 دیـ ام ینیکه بـا صـندوق کـارآفر    اي مهنا تفاهم یول گرفتیم میهم براشون وام  گهید يجاها

 اردیـ لیچهـار م  نیـ چهارتا روستا که ما ا نیا يبود برا تومان اردیلیچهار م تقریباًمدیاجرا کر

  .»دادیم میرو ما انجام  اشروستا کاره یمتقاضافراد  براي رو تومان

کردن به مردم در  کمک.ی استبانک التیتسه اخذدرمردم اقدام دوم کمک به 

بندي  قسط يبرا يلگریمراعات بانک با مردم، تسه يبرا يلگری، تسهها بانکوام  ضمانت

و  گرفتن وام يمردم برا ییاختصاص وام به زنان روستا، راهنما ی، هماهنگها واممناسب 

یکی از .بوده است مردم هاي موسسه در این رابطه به از کمکدر روند وام  لیتسه

  : گوید تسهیلگران در این رابطه می
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 یس ایونیلیم ستیب مثالًبه بانک و به درخواستاشون  کردیم مییمعرف روها  این«

 تو که نیا یعنی. من صفر تا صد باهاشون بودم شونیگرسهیلت يتو ضمانت و کارا ،ونیلیم

  .»کردیم میمجوز گرفتناشون کمکشون  يتو ایکردیم میکمکشون  شونیضمانت بانک

  

  یوکار مردم محل وسعه کسبو ت ها فعالیتبه  بخشی تنوع. 2

کاهش وابستگی درآمدي مردم رویکرد موسسه در این بخش همان تنوع معیشتی و

باید . آبی و خشکسالی مناطق روستایی بوده است پذیر در شرایط کم به کشاورزي آسیب

آفرینی اقتصادي  ترین فعالیت موسسه در حوزه نقش ترین و اصلی گفت این کار، مهم

  .باشد می

آوري اجتماعی بدون اندیشیدن در زمینه ابعاد معیشتی براي دستیابی به تابتالش 

تواند کارگشا باشد ویژه اجتماعات روستایی، نمی اجتماعات به) زیست اقتصادي(

بخشی شغلی، به توسعه  بدین منظور عالوه بر تنوع). 189: 1398الدین افتخاري،  رکن(

  : ی از تسهیلگران در این رابطه اظهار داشتیک. وکارهاي موجود نیز توجه شده است کسب

 يخـانم بـرا   کیـ بـه   کـردیم  مثال کمـک  يبود و برا تیتأکید ما بر بهبود وضع شتریب«

 هیـ بنـدي و ته  در بسـته  يگـر یپرده بـود و د  دیو تول یاطیخ نهیدر زم گریدمورد پخت نان و 

  .»میجام دادبود که ما کارها را در اون مناطق ان يپرورش بوقلمون و مواردعسل،

وکار و تنوع شغلی، تکیه و تأکید اصلی موسسه بر آموزش و  منظور توسعه کسب به 

آموزي یا توسط خود تسهیلگران موسسه  بحث آموزش و مهارت. آموزي است مهارت

آموزش . اند این کار را انجام داده....) اي و  سازمان فنی حرفه(انجام شده و یا مربی بیرونی

در حوزه  لیوکار، آموزش و تسه منظور توسعه کسب به يکشاورز محصوالت يفرآور

وجه به ، تها آنتیفیک يبندي محصوالت و ارتقا ، آموزش بستهیلبن هاي فرآورده

آموزش و  ور،یو آموزش در حوزه پرورش ط لی، تسهو کسب درآمد روستا يگردشگر

پخت غذاهاي محلی و  ا، خیاطی ودستی روست توجه به صنایعو بافی  در حوزه قالی لیتسه

  .هایی است که به مردم روستا داده شده است آموزششیرینی از
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و کارهاي  در توسعه کسب: 1. این بخش چند نکته حائز اهمیت وجود دارددر

افزوده و پرهیز از خام فروشی محصوالت  بندي، ایجاد ارزش موجود، به فرآوري، بسته

  .جه ویژه شده استخصوص محصوالت بومی زرشک و زعفران تو به

وکارها و تنوع درآمدي، در کنار مردان به زنان نیز توجه شده  در بحث توسعه کسب: 2

ضعف : 3. ها به زنان آموزش داده شده است صورتی که بخش مهمی از مهارتاست، به

گذاري و  اي که سرمایه ساختارها و نهادهاي دولتی منطقه ازجمله سازمان فنی و حرفه

خوبی مشهود است که اگر  به. را براي آموزش زنان روستا به کار نگرفته است انگیزه الزم

حضور موسسه و تسهیلگران در این منطقه نبود شاید بحث آموزش در این منطقه هم 

وکارها به یک بخش توجه نشده و نگاه چندجانبه  در توسعه کسب. 4. شد اجرایی نمی

به .... هاي لبنی و  پرورش طیور، فرآوردههایی مثل  مثالً در کنار فعالیت. حاکم است

بافی و آرایشگري نیز توجه شده است، چرا که اتکا به یک فعالیت آموزش خیاطی، قالی

ها و تغییرات مقاومت الزم را  اقتصادي براي بقا چندان عاقالنه نیست و در برابر شوك

  .نخواهد داشت

  

  هاي خرد اعتباري اندازي صندوق راه. 3

هاي خرد اعتباري  اندازي صندوق هاي موسسه در حوزه اقتصادي، راه ز برنامهیکی دیگر ا

اندازي شده و هدف  صورت جداگانه هم براي زنان و هم براي مردان راه ها به این صندوق. است

وکارهاي محلی و خرد بوده  ها، اعطاي تسهیالت در جهت توسعه کسب اندازي آن اصلی از راه

  : هاي محلی اظهار داشت در رابطه با فواید صندوقیکی از تسهیلگران . است

هیـ رنیـ بگ ادیـ بـود کـه    نیـ ا میداد لیخانوما صندوق تشک يکه ما برا یلیاز دال یکی«

ده تـومن ده تـومن    انـه یماه یعنـ ی،خودشون تـو صـندوق   يداشته باشن برا انهیماه انداز پس

 يبـرا  گـرفتن  مـی وام  سـه تـومن کـه    ایـ ونیـ و کنـارش اون دو مل  انـداز  پـس يبرا بردن می

دونـه   هیـ مـثًال ایـ گـرفتن  مـی خیـاطی  چـرخ مـثًال ایـ گرفتن میدوتا گوسفند  مثًالخودشون 

  .»زدن میخودشون  يبرا شگاهیآرا
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صورت است که ابتدا متقاضیان درخواست داده، سپس  ها بدین سازوکار این صندوق 

حتیاج داشته و یا توان این درخواست در شوراي صندوق بررسی و به افرادي که واقعاً ا

یکی از نقاط قوت موسسه این است که وام را . گیرد وکار دارند تسهیالت تعلق می کسب

اندازي  نکتۀ دیگر در راه.هاي الزم به مردم محلی نداده است وکتاب و بررسی بدون حساب

می عنوان حا در کنار مبلغی که موسسه ابرار به. ها کسب آورده از خود مردم است صندوق

در این رابطه .ها گذاشته مبلغی هم از خود مردم گرفته شده است اندازي صندوق براي راه

  : یکی از تسهیلگران اظهار داشت

مثـال   يبـرا .مگر بـا مشـارکت مـردم    دهیم نمیرو در روستا انجام  يکار چیه اساساًما «

 يتـو  دیـ اریب اگـر شـما انقـدر آورده    دیـ نیکـه بب  میما گفتـ  ياعتبار هاي صندوقبحث  نیهم

عنـوان کمـک    رو به یماهم مبلغ نیکن تیرو رعا يموارد نیچمه هی و دیصندوقتون بگذار

  .»میدیبه صندوق شما م

الزم به ذکر است چون موسسه ابرار وابسته به اتاق بازرگانی کشور است و از لحاظ 

وجه به با ت. هاي محلی تزریق نموده است مالی وضعیت مناسبی دارد، مبلغی را به صندوق

نهاد که ظرفیت انجام چنین کاري را ندارند پیشنهاد  هاي مردم این موضوع، سایر سازمان

هاي خیري، حامیان مالی و یا مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ در این  شود از ظرفیت می

  .زمینه استفاده نمایند

  

  فروش محصوالتو بهبود در یابیبازار. 4

هاي  ترین دغدغه سب و فروش محصول یکی از مهمپس از تولید، دستیابی به بازار منا

با توجه به ظرفیت کشت زرشک و زعفران در منطقه و افزایش سود . کشاورزان است

کشاورزان از این محصوالت، بازاریابی براي کشاورزان در دستور کار موسسه ابرار قرار 

مردم با  آشنا کردنو  محصوالت ینترنتیدر فروش ا ییو راهنما تسهیل.گرفته است

. ترین اقدامات انجام شده در این حوزه است ازجمله مهمفروش محصوالت،  هاي نمایشگاه

خصوص کشاورزان با فروش  پیگیري اینترنت در روستا و آشنا کردن مردم محلی و به
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تواند الگو و پیشنهاد بسیار  اینترنتی محصوالت از اقدامات خوب موسسه است که می

هاي دستادست و کشتمون ازجمله دو  سایت. ها باشد یر سازمانمناسبی براي فعالیت سا

سایت دستادست براي . سایت اینترنتی مهمی هستند که موسسه به مردم معرفی کرده است

خصوص  دستی و سایت کشتمون براي فروش محصوالت کشاورزي به فروش صنایع

  :در این رابطه یکی از تسهیلگران اظهار داشت. زعفران کاربرد دارد

تجن شروع به کار کرد و شروع  يمون که در روستاتاپ کشتاستار ،در بحث زعفران«

کـه   ،مختلف کـرد  هاي مجموعهدر  زبه جذب کشاورز نمود و بعد شروع به گرفتن کشاور

وصـل   یـک خون ییرا در روسـتا  يتعـداد . ایـم  نمـوده مون وصـل  تبه مجموعـه کشـ   راها آن

تا بتوانند محصوالت خـود   ایم نمودهه افراد را وصل زعفران بود ک ،ترین بازار و مهم میکرد

  .»را به فروش برسانند

خصوص زنان اقدام مهم دیگري که در این حوزه انجام شده آشنایی مردم محلی و به

در این مسیر موسسه ابتدا اقدام به برپایی . هاي فروش محصوالت است با نمایشگاه

هاي سایر مناطق قدم  ر مسیر نمایشگاههاي محلی در روستا نموده و سپس د نمایشگاه

  : یکی از تسهیلگران در رابطه با این موضوع اظهار داشت. برداشته است

کـه   ادمـه یو حتـی   کردیم میمختلف هم شرکت  هاي نمایشگاهدر بحث بازاریابی در «

 طیتـا بـا محـ    میبـرد  متـا از زنـان روسـتارو هـ    د و چنـ  میشـرکت کـرد   شگاهیتا نماد در چن

و نـواقص کـار خـود را     شود میه ئارا کارهاییو  ها طرحکه چه  ننیشنا بشن و ببآشگاهینما

  .»تالش کنند ها آنرفع  يبرا وبشناسن 

تواند  هاي فروش محصوالت با راهنمایی تسهیلگران و افراد کاردان می نمایشگاه

 باتوانند نهادهاي دولتی محلی می. پتانسیل خوبی براي فروش محصوالت روستایی باشد

ها و فروش بهتر روستاییان گام  ها در برگزاري هرچه بهتر این نمایشگاه تأمین زیرساخت

شده است و روستاییان  هاي خوب اما ناکافی در این زمینه برداشته اخیرًا گام. بردارند

بهتر است هر . هاي روستایی کشور عرضه نمایند توانند محصوالت خود را در نمایشگاه می

اي این امکان را در فواصل زمانی منظم، براي روستاییان  صورت منطقه ان بهاستان یا چند است



  

  

  

1401زمستان  |53شماره |دهمچهارسال  |ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  26

خرید محصوالت  کمک به پیش، محصوالت روستا يبرند سازکمک به . فراهم نمایند

خصوص قالی، از دیگر اقدامات موسسه  به در فروش محصوالت ها واسطهحذف و روستا 

  .در این حوزه است

  

  سالمتتسهیلگري در حوزه بهداشت و 

  مردمبهداشت و سالمت  يارتقاتالش براي . 1

به کنترل قند  قیمردم به کنترل فشارخون، تشو قیمردم روستا، تشو یبهداشت شیپا

هاي  ترین فعالیت شت از مهمخانه بهدا اب يهمکار برايمردم روستا قیتشوو  خون

بیشتر بحث  دهد اقدامات موسسه در این حوزه نشان می. تسهیلگران در این حوزه است

هاي بهداشت روستا مطرح بوده و اقدام  سازي همکاري مردم با خانه تشویق و فرهنگ

  : یکی از تسهیلگران در این رابطه گفت. مستقیمی از طرف موسسه صورت نگرفته است

هـا را خانـه    مردم را تشویق کنیم که فشارخونشان را کنترل کنند یا قنـد خونشـان، ایـن   «

موسسه همچنین پیگیري براي . »کردیم همکاري کنند داد ما تشویق میبهداشت روستا انجام 

کیفی کردن خدمات خانه بهداشت را دنبال نموده تا خدمات بهتري بـه مـردم روسـتا ارائـه     

  » میرا انجام داد روستاهااز  یکیبهداشت در  هاي خانهکردن خدمات  یفیک«شودکه جملۀ

  .گواهی بر این موضوع استکه 

. است زباله و پسماندها در روستا تیریمدموسسه در این حوزه مربوط به اقدام بعدي 

 يمحیطی برا با سمن فعال زیست یزباله، هماهنگ يآگاه نمودن مردم نسبت به پسماندها

قیتشوها،  سمنيزباله تر و خشک با همکار کیپسماندها، آموزش تفک نهیدر زمآموزش

ترین اقدامات صورت  از مهم روستا سازي پاكطرح ياجراها و  زبالهکیتفک يبرا ها بچه

هاي  نکته مثبت در اینجا استفاده از پتانسیل و ظرفیت سایر سازمان. گرفته در این حوزه است

زیستی براي آموزش مردم استفاده کرده  موسسه از ظرفیت یک سمن محیط. نهاد است مردم

. نهاد منطقه است هاي مردم سازمانو این بیانگر تعامل خوب تسهیلگران موسسه ابرار با سایر 

گذاري آموزشی روي کودکان روستا و آموزش مطالبه گري و تعامل با مسئولین  سرمایه
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یکی از تسهیلگران در . محلی نیز با استفاده از این موقعیت توسط موسسه انجام شده است

  : این رابطه گفت

روسـتا   طیدر محـ  لطفـًا ه کـ  اریـ ده يتجن نامـه فرسـتاده بودنـد بـرا     يدر روستاها  بچه«

  .»میرا در روستا رها نکنها  زبالهکه ما  دیارذزباله بگ هاي سطل

  

  ها دامبهداشت و سالمت  يارتقاتالش . 2

دام وآشنا با مسائل استفاده موسسه از تسهیلگر با تخصص و تحصیالت مرتبط با حوزه

ترین کار در این  مهم .رود بهداشتی دام، از نقاط قوت موسسه در این حوزه به شمار می

اعتمادي  ها و از بین بردن بی سازي مردم براي واکسیناسیون دام حوزه تشویق و فرهنگ

جنین در  مردم معتقد بودند که واکسن منجر به سقط. ها است نسبت به واکسیناسیون دام

رده و تالش تسهیلگران در این حوزه بر این بوده تا این اعتقاد را از بین ب. شود ها می دام

  : یکی از تسهیلگران در این رابطه گفت. اعتماد مردم را بازگردانند

اگـر  مـا   نکـه یکه به خـاطر ا  دادندیمنانجام  اصًالایبودند  نیبدب ونیناسینسبت به واکس«

 مـا بـا  کردنـد یامتناع م دمخاطر مر نیبه هم ،دیآیم شیپ نیسقط چن ها دامتو  میواکسن بزن

 جنـین  سـقط که مثالً علـت   کنندهیرا توج نهایا کردیم تا مینگ هماه یدامپزشک يها گروه

  .»دادند میحیتوض نهایا يبرا دینبوده و با ونیناسیواکس

  

  تسهیلگري در حوزه اجتماعی

  ها خسارتو جبران  يمطالبه گر آموزش. 1

هاي  ها را مطالبه گري و صدابخشی به گروه ترین کارکرد سمن شاید بتوان مهم

صورت غیرمستقیم به  تسهیلگران موسسه به). 58: 1399عظیمی، (انستمختلف جامعه د

درستی از مسئولین محلی مطالبات خود را طلب کرده و در دیدارهاي  اند تا به مردم یاد داده

نقطه قوت در این بحث توجه ویژه به کودکان و . هاي خود را بازگو کنند محلی خواسته

گري عدم توجه جدي به آموزش مستقیم مطالبه ها و گري به آنآموزش مستقیم مطالبه
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یکی از تسهیلگران د رابطه با . براي مردم محلی، از نقاط ضعف موسسه در این بخش است

  : آموزش غیرمستقیم مطالبه گري اظهار داشت

امـروز   میگفتـ  مثًال،نه میم اما مستقیانجام داد میرمستقیرا به شکل غ يبحث مطالبه گر«

 یامـا وقتـ   گفتـیم،  مـی و در خـارج از جلسـه    دیـ کن انیـ مشکل خود را ب دیایو ب ادیبخشدار م

ت سـالم صـورت م  بـه  تـوان  مـی گفتـیم  میو بهشون  گفتند نمیيزیچ ومدنیم یدولت رانیمد

  .»مشکل را گفت زیمآ

کو همچنین مطالبه گري، در قالب ی مطالبات يریگیپ يآموزش به کودکان برا

 به کودکان آموزشدر این دوره . انجام شده استنکودکا یو اجتماع یموزش مالآدورة

و یا بیان  اعتراض کردن يبراداشته باشند و  زیمسالمت آم هاي اعتراضداده شده تا

  : یکی از تسهیلگران در این رابطه اظهار داشت. یندازنددعوا راه ن ها خواسته

بـود کـه در   در جامعـه   هـا  بچـه و حقوق  حق بهکه گفتم راجع  یموزشآاز موارد  یکی«

د راه اعتـراض  نـ اعتـراض دار  يگفته شد که اگـر بـه مـوارد    ها بچهکالس هم اجرا شد و به 

مـوارد را   نیـ ا امیپ یگفتن و حت ایهصورت نام به ها بچهدعوا کرد که  دیاست و نبا گونه این

  .»کردند میبا من مطرح 

هاي  رتاقدام بعدي آموزش به مردم محلی براي بیمه کردن احشام و گرفتن خسا

در این رابطه تسهیلگران موسسه ضمن شرح خدمات بیمه، پیوند ارتباطی . احتمالی است

ها و عدم توجه جدي  توجه تنها به بیمه دام.اند مردم با سازمان دامپزشکی را تقویت نموده

آبی و خشکسالی از نقاط ضعف جدي موسسه  به بیمه محصوالت کشاورزي در شرایط کم

هاي احتمالی به افزایش  مطالعه است، چرا که جبران بخشی از خسارتدر روستاهاي مورد 

  .کند اي می آوري مردم در شرایط حاد و بحرانی کمک ویژه تاب

  

  يو نهاد یاعتماد عموم يو ارتقا جلبتالش براي . 2

عنوان یک سازمان  هاي مهم موسسه ابرار به بحث اعتماد و ساخت آن یکی از چالش

ها  طبیعی است مردم محلی، تا مدتی به موسسه. چهار روستا بوده است نهاد بیرونی در مردم
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موسسه ابرار براي حل این . و افراد بیرونی حاضر در روستا اعتماد چندانی نداشته باشند

در رابطه با اعتماد عمومی، . مشکل از تسهیلگران بومی و محلی منطقه استفاده کرده است

راحتی در روستا  اي خودش جلب کرده تا بتواند بهطرف اعتماد مردم را بر موسسه ازیک

فعالیت کند و از طرف دیگر اعتماد مردم به مردم که یکی از محورهاي اساسی در 

معرفی کامل موسسه به . آوري اجتماعی است را در سطح روستا افزایش داده است تاب

ينکردن منافع برامحدود ، در عمل ها، اعتمادسازي مردم، نظرخواهی از مردم در همه زمینه

ازجمله ... ها مردم و آوري پیشنهاد ی برگزاري، شنیدن و جمعو خانوادگ یقوم هاي گروه

در .ترین کارهایی است که موسسه براي جلب اعتماد مردم در روستا انجام داده است مهم

  : اظهار داشتلگرانیاز تسه یکیدر روستا هم  ها پروژهنکردن  یو خانوادگ یرابطه با قوم

 میافراد تقسـ  نیخانواده خاص نرود در ب کیمنافع پروژه به سمت  کردیم میما تالش «

 نیافتد و نه آگاهانه ا یاتفاق م نیصورت ناخودآگاه به داخل ا به ها پروژهاز  یبشود و بعض

  .»فتدیاتفاق ن نیکه ا میردرا هم نظارت ک

ده، سازماندهی جمعی و ش نهادسازي و استفاده از مردم محلی در همان نهادهاي ساخته

ترین  هاي میدانی توسط موسسه نیز از مهم استفاده از خودیاري مردم محلی در پروژه

ها با درگیر شدن  سمن. هاي موسسه براي افزایش اعتماد مردم محلی به همدیگراست تالش

آورند تا با  هاي مختلفی را گرد هم می محور، افرادي با زمینه هاي اجتماع در سازمان

دیگر ارتباطات نزدیکی داشته باشند، این کار باعث پرورش فهم، آگاهی، بده بستان و یک

  ).58: 1399عظیمی، (شود توانایی اعتماد و همکاري می

اعتماد مردم به (ی و ارتقاي اعتماد نهادي مردم دولت ياعتماد نهادها جلبموسسه به 

ات متعددي که با نهادهاي در این حوزه با جلس. هم توجه نموده است) نهادهاي دولتی

دولتی برگزارشده و همچنین شناخت قبلی که نسبت به موسسه وجود داشته؛ اعتماد 

در رابطه با اعتماد مردم .نهادهاي شهرستانی و محلی نسبت به موسسه جلب شده است

نسبت به نهادهاي دولتی، موسسه سعی نموده با گرفتن امکانات و تسهیالت از نهادهاي 

ها به مردم، معرفی بهتر خدمات نهادهاي دولتی، رفع ابهام  در اختیار قرار دادن آندولتی و 
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مثال بارز در این حوزه اداره . اعتماد در این حوزه را بهبود بخشدها؛ و روشنگري درباره آن

اند که با  ها نداشته مردم اعتمادي به خدمات واکسیناسیون دام.دامپزشکی شهرستان است

  .ي موسسه این مشکل تا حدودي مرتفع شده استتسهیلگري اعضا

  

پذیر آسیباز اقشار خاص و  تیحما. 3

ها توجه ویژه کرده زنان، جوانان و  اقشار خاصی که موسسه ابرار در روستا به آن

اي قائل شده  عنوان کنشگران روستا اهمیت ویژه موسسه براي زنان به. کودکان روستا هستند

طرح، شرکت دادن  يبه زنان در ابتدا ژهیر حوزه اشتغال، نگاه ونظر گرفتن از زنان د. است

اشتغال زنان،  يازهایبا زنان روستا، شناخت ن یی کار، شروع ابتداها زنان در نیازسنجی

اندازي  راه ،زنان روستایی يپاتوق برا جادیروستا، ا گیري تصمیمياستفاده از زنان در شورا

 يبانوان برا ییوام به بانوان، راهنما ياعطا يبرا زنی چانهزنان،  يبرا ياعتبار صندوق

برداشت بهتر محصوالت، فراهم  يبانوان برا تیاستفاده از ظرفداشتن، انهیانداز ماه پس

ها و  در طرح حضور بانوان يبرا نانیاطم جادیا ها و آموزشحضور بانوان در  طیکردن شرا

یکی از . وستاهاي مورد مطالعه استها از موارد اهمیت قائل شدن براي زنان در ر برنامه

  : تسهیلگران در رابطه با نگاه ویژه به زنان اظهار داشت

هفـت  ایـ شیصورت مجزا داشت حدود شـ  ریزي به ستاد برنامه کیهر روستا خودش «

 يستاد خانوم هـا  نیا يتو حتمًامثًالکه  میتأکید رو داشت نیا یول ستین ادمیقینفر حاال دق

باشن متناسب باهمون سـاختار   ونیآقا مثًالنباشه که فقط  نطوریا یعنین روستا هم عضو باش

به هرحـال   یعنیستاد نقش داشتند  نیا يو زنان هم تو ،هس روستاهايتو معموًالکه  یسنت

  .»کردند میو اظهار نظر  ومدنیم

کنار مرد عنوان یک بازو در مورد بعدي توجه به بحث اشتغال زنان و بانوان است تا به

موسسه اشتغال بانوان را با آموزش و . رپرست خانوار درآمدزایی داشته باشندس

هاي لبنی،  دستی، فرآورده بافی، خیاطی، صنایع قالی. آموزي پیوند داده است مهارت

ترین مواردي  بندي و برند سازي ازجمله مهم پزي، پرورش طیور و بسته آرایشگري، شیرینی
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یکی از تسهیلگران در رابطه . به زنان توجه نموده است ها بوده که موسسه براي آموزش آن

  : گوید با اشتغال و درآمدزایی زنان می

 نگاه را دارد و نیا اي پروژهخارج از ما بوده و هر  یکینگاه به زنان دو علت دارد که «

 ،اسـت  تر پررنگاست که نقش زنان  نیا زیآن ن لیشده است دل شتریب یمحل هاي پروژهدر

بخواهـد درآمـد مختلـف     ییخود ما بوده است در واقع اگر خانوار روسـتا  یعاملدو بخش ت

  .»زن خانواده انجام دهد دیرا با گریسمت د وسمت را همسر  کیداشته باشد 

در روستاهاي مورد مطالعه . ها توجه شده جوانان هستند قشر خاص دیگري که به آن

ها  ترین مشکل آن کرده است تا مهمنمود پیدا  التیتسه ياعطاقالب به جوانان در  توجه

البته تعداد جوانان روستا به دلیل مهاجرت و ترك روستا کم . یعنی اشتغال برطرف گردد

یکی از تسهیلگران در . بوده اما همین جمعیت کم هم مورد عنایت و توجه قرار گرفته است

  : این رابطه اظهار داشت

  . »بود نهاآتوجه به سمت  شتریب جوانان بودند و التیتسه ياطاع يما تو يالگو«

هاي  عالوه بر ارتقاي زیر ساخت. کودکان سومین قشر موردتوجه موسسه هستند

و  یموزش مالآدبستان و مهدکودك در روستاهاي هدف، دورة آموزشی در مقطع پیش

 میمفاه هدف از برگزاري این دوره، آموزش. برگزار شده است کودکان ی براياجتماع

در ابتدا این برنامه مورد استقبال کودکان قرار نگرفته . ها بوده است به آنلیماویاجتماع

مالی و  میمفاه اما با اعتمادسازي و رایزنی با نهادهاي محلی این مشکل برطرف شده و

 با این هدف برگزار شدهدورهصلا .شده است منتقلیو سرگرم يباز صورت اجتماعی به

خود را  وحقوق حقو  ها مسئولیتد،شهرون یکعنوان  را به خود یاجتماع گاهیجا ها بچهکه 

 میبخش مفاهدر  .بدانند لیاص یی،روستایک عنوان و خود را به بشناسند یاز لحاظ اجتماع

موزش ها آ بچهبه  »بانک چیست؟ و چرا باید وجود داشته باشد؟«نیز مفاهیمی ازجمله یمال

د موسسه در کنار مفاهیم مالی و در بحث آموزش کودکان بهتر بو. داده شده است

هاي بومی منطقه و چگونگی حفظ منابع طبیعی را نیز به کودکان  اجتماعی، استفاده از دانش

هاي انسانی روستا  هاي طبیعی در سرمایه داد تا از همان ابتدا حفاظت از سرمایه آموزش می

  .نهادینه شود
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  روستا یتیثبات جمع يتالش برا. 4

. شود آوري اجتماعی محسوب می یکی از عوامل مهم تاب حفظ و ثبات جمعیتی

ثباتی باشد یا برعکس که به نوع مهاجرت بستگی  اي از بی تواند نشانه جابجایی جمعیت می

هاي شکست  مکان یکی از نشانه جایی و نقل دارد، مثًال تأثیر یک بالیاي طبیعی، جابه

ابراین باید تالش نمود تا بالیاي بن). 116: 1393رمضان زاده، (آوري اجتماعی است تاب

  .ها داشته باشند طبیعی و یا تغییرات اقلیمی کمترین تأثیر را در جابجایی جمعیت

شهر (معکوسمهاجرت  يبرا تالش، از مهاجرت روستا به شهر يریجلوگ يتالش برا

ام هاي انج ترین فعالیت ازجمله مهم ازدواج جوانان در داخل روستا در لیتسهو  )به روستا

وکارها و  خصوص توسعه کسب هاي موسسه و به اکثر برنامه. شده در این حوزه است

هاي خرد محلی، در راستاي جلوگیري از مهاجرت روستاییان به شهر  اندازي صندوق راه

در رابطه با . اي براي بازگشت جوانان محلی به روستاها شده است بوده و حتی انگیزه

هاي اعتباري یکی از تسهیلگران  زایی و وام ا و تأثیر اشتغالبازگشت جوانان از شهر به روست

  : اظهار داشت

 مـثًال . میبرگشـت بـه روسـتا مـا داشـت      میلیو خ مینداختیبراشون کار راه م ،جوان يروین«

 میمـا رفتـ   دنیـ کـه د  نیبودن تو شهر و همـ  مستأجربودن دنبال کار و  رفتهها جواناز  یلیخ

 گشـتن  مـی  بـر  نایو ا شهیم يو درآمد رهیگی، شغل مرهیگیره موام کم به کیبله  دنیاونجا د

  .»میمورد داشت نیرو چند فاقات نیو ا. روستاشون

ي محل زندگی، یکی از دیگر اقدامات انجام شده در ازدواج جوانان در روستالیتسه

نوعی ازدواج برون  پسران روستا معموًال خارج از روستا ازدواج کرده و به. این حوزه است

اند که این امر باال رفتن سن ازدواج دختران در داخل روستا را به  روهی را ترجیح دادهگ

  : هم به گفتۀ یکی از تسهیلگران این بوده است که علت آن.دنبال داشته است

روستا  نیا يکه خانمها گفتن می؟ هیچ لشیو گفتم که دل دمیازشون پرس لویدل نیمن ا«

 یسـ  کنیـد  مـی دختر هجده سـاله احسـاس    کیکه  نیگیم مثًالرسنی به خودشون نم اصًال

حـق   دیـدیم  مـی ینداره ول یربط اصًالهیقض نیا گفتیم میچهل سالشه بعد بهشون  ایسالشه 

و  دیـده  مـی رو  زیبـاتري دختـران   رونیـ ب رفته میروستا که  زآقا ا نیا مثًال. آقا پسر نیداره ا
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  .»مالك بود براشون ییبایفقط ز

از نوع مادي و یا تأمین امکانات شده؛ اقدام موسسه در این حوزه، گفته با توجه به دلیل

مادي زندگی نیست بلکه سعی و تالش شده تا از طریق آگاهی بخشی و کار بر روي افکار 

هاي  برگزاري کالس. گروهی تغییر یابد ها از برون گروهی به درون مردم محلی؛ ازدواج

ن اقدامی است که توسط یکی از تسهیلگران در این تری خودآرایی براي دختران روستا مهم

مرورزمان و  حوزه انجام شده است، که این امر ابتدا با مقاومت مردم محلی روبرو شده اما به

  .کسب رضایت والدین برطرف شده است

  

  کودکانحس تعلق به مکان در  تیتقو. 5

ر مناطق خصوص د آوري به هاي مهم در بحث تاب حس تعلق مکان یکی از شاخص

 یتیو ثبات جمع یاجتماع هیسرما ،یمناطق روستایی تعلق مکان يبرا. روستایی است

 ).131: 1397و همکاران،  بذرافشان(کنند میآوري روستایی اعمال  اثر را در تاب نیشتریب

گذاري موسسه براي ارتقاي حس تعلق به مکان، در حوزه کودکان اتفاق افتاده که  سرمایه

این موضوع را تسهیلگران در قالب . شود سسه در این راستا نیز محسوب میاز نقاط قوت مو

هاي قبلی  اند که در بخش هاي آموزشی مفاهیم مالی و اجتماعی دنبال کرده کالس

کودکان از بازي و سرگرمی و رابطه با افزایش حس تعلق مکان دردر. باره بحث شد دراین

  : لگر مربوطه اظهار داشتباره تسهی دراین. نقاشی استفاده شده است

رهیـ دا کیـ کنند که  یمعرف ایخود را در سطح دن يکه روستا شد میسته واخ ها بچهاز «

کـه پـس    زدیـم  میحرف  نیو بعد در مورد ا گذاشتند مین آينقطه رو کیو  کشیدند می

حـس   جـاد یا.است ین خالآياز جهان است که اگر نباشد جا یبخش مهم ،شما يروستا

 کردنـد  میخود صحبت  آرزوهاياز اهداف و  ها بچهکه وقتیو  یکار سخت ها هبچتعلق در 

منتقـل کـنم کـه     هـا  آنرا به  نیکه ا کردم میو من تالش  نداشت لیبه سمت رفتن تما شتریب

چـه   شـود  مـی نقطـه   نیو در همـ  دیهسـت  یمهم هاي آدماست و شما هم  یبخش مهم روستا

  .»کرد کارهایی
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یجام اجتماعانسو  مشارکت يارتقا. 6

ی، با مردم محل یمشارکت گیري تصمیمها،  پروژهمشارکت مردم در  يجلب و ارتقا

 تیهو تیو تقوها و مراسم ها برنامهدر  حضور، خرد هاي صندوقیمشارکت تیریمد

. ترین اقدامات انجام شده در این بخش است از مهم مردم با مردم يهمکار تیتقوو یجمع

و ساخت استخرهاي ذخیره  اهانیبذر گکاشت ی،بند خاک جادیا ات،وقن اءیاح ی وروبیال

ها، بسترهاي الزم براي تقویت همکاري مردم با  هایی هستند که در آن آب؛ ازجمله طرح

ها نیز مشارکت مردم را جلب  گیري موسسه سعی نموده در تصمیم. شده است مردم فراهم

اي مردم تصمیم نگیرد و صرفاً هدف اصلی در این بخش این است که موسسه بر. نماید

یکی از تسهیلگران در این رابطه اظهار . عنوان یک راهنما در کنار مردم روستا باشد به

.»مگر با مشارکت مردم دهیم نمیرو در روستا انجام  يکار چیه اساساًما «: داشت

می هاي ها و دوره ها، ایجاد پاتوق ها و مراسم ها در برنامه حضور تسهیلگران و شرکت آن

ریزي روستا و یا جلسات  هاي خرد، شوراهاي برنامه جدید در روستا در قالب صندوق

ساز تقویت هویت جمعی در بین مردم  زمینهنیازسنجی نیز ازجمله مواردي هستند که

  .اند روستاهاي مورد مطالعه بوده

  

  تسهیلگري در حوزه زیرساختی

  هاي خدماتی ساختریز يارتقاتالش براي . 1

هاي تعریف شده اجرایی در روستا، به ارتقاي  سه ابرار در کنار فعالیتموس

موسسه در این حوزه صرفاً به پیگیري پرداخته . ها در روستا نیز توجه کرده است زیرساخت

این امر هم طبیعی است چرا که یک سازمان . و امکانات زیرساختی خاصی نداشته است

هاي انجام شده توسط  یکی از فعالیت.ود نداردنهاد امکانات زیرساختی خاصی از خ مردم

دبستانی در راستاي ارتقاي سطح آموزش و سواد  موسسه ایجاد و تجهیز مهدکودك و پیش

دبستانی در روستا وجود نداشته و دانش آموزان بدون  مهدکودك و پیش. روستاها است
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توانسته دو  موسسه با تالش و پیگیري. اند شده هاي اول می زمینه وارد کالس پیش

 روستا در نترنتیاي کرده، بحث ریگیپ مورد دیگري که موسسه. دبستانی دایر نماید پیش

آن داشته تا در این هاي خود مردم بوده تسهیلگران را بر اینترنت چون از خواسته. است

بهصرفًانترنتیبحث ا«: یکی از تسهیلگران در این رابطه گفت. زمینه پیگیري داشته باشند

خصوص  پیگیري اینترنت در روستا به. »میکرد يریگیخواسته مردم بوده پ نکهیا رخاط

. در بحث فروش اینترنتی محصوالت و ازجمله زعفران، به کشاورزان کمک نموده است

منظور برقراري اینترنت در روستاهاي مورد مطالعه انجام شده،  کاري که توسط موسسه به

آوري روستایی است که به در حوزه تاب) 1399(نهمسو با مطالعات وزیریان و همکارا

قدم سبزوار، بهبود امکانات زیرساختی نظیر اینترنت آوري روستاي در منظوري ارتقاي تاب

نهاد در کنار  هاي مردم توان فهمید سازمان از این مهم می. و موبایل را پیشنهاد نموده است

اعتماد و همچنین اثربخشی الزم باید  هاي اصلی خود در مناطق روستایی، براي جلب فعالیت

  .ها را پیگیري نمایند هاي مردم هم توجه نشان داده و آن به خواسته

  

  زیست و کشاورزي تسهیلگري در حوزه محیط

در این حوزه، موسسه براي . این حوزه اتفاق افتاده استبیشترین مشارکت مردم در

یر قنوات، ساخت استخر و سیل بندها ها از نیروي خودیاري مردم براي تعم مدیریت هزینه

مرتبط بودن این . اند استفاده کرده و مردم مشارکت باالیی را در این زمینه از خود نشان داده

تأثیر در مشارکت  آبی و مدیریت مصرف آن نیز بی حوزه با مشکل اصلی مردم یعنی کم

  .نبوده است

  

منابع آب روستا نهیبه تیریمد. 1

دهد  مشارکتی تسهیلگران در روستاهاي مورد مطالعه نشان می نیازسنجی و ارزیابی

ها، تسهیلگران  در این نیازسنجی. هاي مردم بوده است ترین دغدغه آبی یکی از مهم کم

عنوان راهنما عمل کرده اما مسائل و مشکالت توسط کشاورزان خود روستاها  صرفًا به
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آبیاري مزارع و باغات از نقاط ضعف اتکا براي  نبود منابع آبی قابل. شده است شناسایی

همچنین بررسی گزارش نیازسنجی . شده است کشاورزي در این مناطق روستایی عنوان

دار روستا هم در بین آقایان  جز سه مشکل اولویت) آب کشاورزي(آبی  طرح نشان داد بی

  : باره اظهار داشت یکی از تسهیلگران دراین. و هم در بین بانوان بوده است

ف اصلی که مردم داشتند در خصوص بیکاري، فقط یک کلمه بود؛ آب، یعنی از حر«

کردم خیلـی دارنـد قضـیه     اول که ما آمدیم مشکل اصلی آب بود تا اآلن و من اول فکر می

تسـهیلگر دیگـري در ایـن رابطـه     . »کنند اما واقعاً مسئلۀ اصلی همین آب بود را بزرگش می

شـما   یعنیکمبود آب بود،  میکه تو اون روستا داشت یشکالتاز م یکیمثًالما اونجا «: افزود

  » آب نداشتن یداشتن ول نشویکشاورزامون زعفرون داشتن، زم دیفکر کن

بنابراین در بین تسهیلگران موسسه عزم جدي براي مدیریت منابع آبی و سازگاري با 

دهد اقدامات  می مصاحبه با تسهیلگران نشان. شرایط موجود در دستور کار قرار گرفته است

  .انجام شده در این حوزه به شرح ذیل است

مردم  ییراهنما. آب رهیذخ يدر حوزه استخرها ییو راهنما لیتسه ،یسامانده. 1

مردم به  قیتشو ،یمانیس يژئوممبران، استفاده نکردن از استخرها يساخت استخرها يبرا

ساخت استخر  لیها، تسهژئوممبران، مشارکت در ساخت استخر يآب در استخرها رهیذخ

از اقدامات  مناسب استخرها یابی مکانيمردم برا ییمردم، راهنما يمناسب برا متیبا ق

یکی از تسهیلگران در رابطه با استخرهاي ژئوممبران و . صورت گرفته در این بخش است

  : سیمانی اظهار داشت

 .کـردن  میدرست  یمانیس ينبود همه استخرها اي جاافتادهزیچ هیژئوممبران تو منطقه «

 یلـ یتر هیـ خوب بـود   شیکه وضع مال يرمردیه پیاومدن جلو شدن  رمردایپ اتفاقًاتاچندهی

و بـا آب  زد و بـا آب بـارون   اي تپـه هیـ بزرگ سـر   یلیاستخر ژئوممبران خ هیاومد ، داشت

نیچنـد  دیباهاش آب داد و او باعث شدکه االن شـا  اش روسال زعفرون تمام. پرکردتانکر

  .»ما بود شنهادیکار پاین که  بشهه احداث قاستخر ژئوممبران تو منط
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سازگار  هاي درختمردم به کاشت  قیتشواین کار با .آبی با کم يسازگار تیتقو. 2

و  ییآموزش، راهنماو همچنین تغییر در الگوهاي کشت انجام شده که در بخش  آبی با کم

  .ل توضیح داده شده استی مفصعیو منابع طب يمشاوره در بهبود کشاورز

به  کمک.)یسد خاک(خاکیيدر حوزه بندها ییو راهنما لیتسه ،یسامانده. 3

مردم  قیگذشته، تشو یخاک يبندها میترم يآموزش به مردم برا ،یخاک بندهايیروبیال

و نهیهزنیتأم ،یمردم در احداث بند خاک ییراهنما ،یکمک به ساخت بند خاک يبرا

ها از  آنساخت  يبرا مواد اولیهنیتأمی و احداث بند خاک يبرا آالت ماشینهماهنگی با

  .ترین اقدامات صورت گرفته در این حوزه است مهم

هاي روستا از اهمیت بسیاري  قنات. ها قناتدر حوزه  ییو راهنما ریتعم ،یسامانده. 4

در این . ها توجه شده است که جز اولین اهدافی است که به آن نحوي برخوردار بوده به

 يدر همون ابتدا ها قناتمیاز کارها که کرد یکی«: رابطه یکی از تسهیلگران اظهار داشت

بند  دجایبا ا ها آنآب  رهیباال بردن ذخها و  قناتیروبیبه ال کمک.»پروژه شروع شد

این . هاي روستا است هاي انجام شده در حوزه قنات ترین فعالیت ی ازجمله مهمخاک

یکی از تسهیلگران در این خصوص . ها مؤثر بوده است میزان آبدهی قناتها در  فعالیت

  : گفت

و آب  مانیشن و سـ  يو با مقدار چین سنگهست با  اي تنگههیاونجا  میداد شنهادیما پ«

خـوب کـار   ي، بنـد  هیحالت، یکیدرست کردن سد کوچ يسد هیحساب بهنا،یو آهک ا

نفـوذ   نیو آبشـون بـه زمـ    شده آب مرتبه اون پر نیو از پارسال تا امسال حدود چند میکرد

  .»کنن ياریآب تونستنیاد شده که اصالً نمیآبشون ز نقدریکرده و قناتشون ا

شغل بیشتر مردم در روستا کشاورزي و . کردن مصرف آب در مشاغل نهیبه. 5

در این مورد سعی شده با تنوع شغلی و سوق دادن . بیشترین مصرف آب در این حوزه است

دم به مشاغل کم آبخواه، وابستگی مردم به آب و کشاورزي کاهش داده شده و با مر

هاي جدید آبیاري، مصرف آب در کشاورزي  ها و روش آموزش استفاده مردم از فناوري

  : باره اظهار داشت یکی از تسهیلگران دراین. نیز بهینه شود
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شـرایط سـازگار شـوند و    آبـی و بـراي اینکـه مـردم را متقاعـد کنـیم بـا         با توجه به کم«

تر بـه   مهاجرت نکنند، هدف ما این بود که مردم را سوق دهیم به سمت مشاغلی که نیاز کم

آب دارند یا اصالً نیازي به آب ندارند یا مشاغلی که استفاده از آب دارند را مـا مصرفشـان   

  .»را بهینه کنیم

تیریمد يبرا ریزي برنامه. ياریآب نهیدر زم تیریو مد ییراهنماآموزش،. 6

مردم  ییدرختان، راهنما ياریآب يبرا ها و پساب ، استفاده از فاضالبها پسابو  ها فاضالب

ياریمزارع، باال بردن سطح آب يآب قنات برا کشی کانال، ها جويکردن  یمانیس يبرا

 ياستفاده از الگوزعفران، یکرت ياریحذف آب يآموزش مردم برا ،کشی کانالبا  ها زمین

ياریکمک به آبي و در کشاورز ياریآب نینو هاي روشاستفاده از زعفران، یباران ياریآب

  .ترین اقدامات انجام شده در حوزه آبیاري است اي از مهم قطره

ترین اقدام تسهیلگران در این بخش راهنمایی و  مهم. ها سیالبمهار  يبرا ییراهنما. 7

ها و در نتیجه تغذیه  هار سیالبمنظور م کمک به مردم براي ساخت بندهاي خاکی به

  .شده است هاي قبلی به آن اشاره  هاي آب زیرزمینی است که در بخش سفره

  

  کشاورزي و حفظ منابع طبیعیبهبود براي و مشاوره  ییراهنما آموزش،. 2

وکارها، به کشاورزي مردم  موسسه ابرار عالوه بر توجه به تنوع درآمدي و سایر کسب

لی کسب درآمد در مناطق روستایی مورد مطالعه هست توجه داشته که یکی از منابع اص

دهد توجه به حوزه کشاورزي در سه محور اتفاق افتاده  ها نشان می بررسی فعالیت. است

  .است

در این حوزه یکی از تسهیلگران که از . درختان حیهرس صح يمردم برا ییراهنما. 1

شهرستان قائن هم هست به آموزش مردم  کرده جهاد کشاورزي نیروهاي با سابقه و تحصیل

  .الخصوص هرس درخت زرشک پرداخته است علی

در این مورد تسـهیلگران حـوزه کشـاورزي    . بذر نهیدر زم لیو تسه جیترو آموزش،. 2

جـاي   اند بذرهاي سازگار با خشکسالی و همچنین با راندمان بـاالتر را بـه   موسسه سعی نموده

  .ندبذرهاي محلی به مردم معرفی کن
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و  يبه گل محمد دیم و جو گندمازکشت  رییتغ. کشت يو بهبود در الگوها رییتغ. 3

کشت زعفران،  يداریکمک به ثبات و پا د،یمردم به کشت شو قیو تشو ییراهنما ر،یانج

هاي زارعت  کشتنکاشتن  يمردم برا ییراهنماو شوید و  مردم به کاشت زرشک قیتشو

  : تسهیلگر حوزه کشاورزي در این رابطه اظهار داشت. استترین اقدامات این حوزه  از مهم

. برهی م يادیزراعت آب ز هاي کشت. زراعت بود هاي کشتشلغم، و  کشت چغندر«

کـه  کـم بـود   يچهارتا روسـتا زرشـک کـار   . منطقه نیتو ا نیزرشک بکار نییایب میما گفت

  .»شدن قیتشو

  : در رابطه با کشت شوید نیز یکی از تسهیلگران گفت

 شتریب یدکه شو کردن میمردم فکر  ؟چرا مردم به سمتش نرفتن. تو منطقه یدکشت شو«

سـه   یدمزرعـه شـو   کیمیکرد کتاب حساببعد که براشون  ؟گندم و ذرت ایدرآمد دارد 

  .»خورد میبرابر مزرعه گندم و جو درآمد دارد و آبش هم نصف آب 

ی موجود در منطقه عیحفظ منابع طب يمردم برا ییو راهنما آموزشمبحث بعدي 

 یاهیپوشش گ تیتقو،یعیمنابع طب بیاز تخر يریجلوگ يمردم برا ییراهنما. است

تذکر به  ،ها داممناسب  يچرادر منطقه، یعیمحصوالت منابع طب داریباالدست، برداشت پا

 ي، آموزش به مردم براها داميدر چرا دقتي ومردم در رابطه با چرا در فصل بارآور

از اقدامات مهم موسسه ابرار و تسهیلگران  ابانیدر ب یبذرپاشی و اهیگ هاي رققتوجه به 

تأمل استفاده از ظرفیت چوپانان محلی براي  نکتۀ قابل. مرتبط در حوزه منابع طبیعی است

  .خصوص بذر گیاه آنغوزه است کشت بذر در بیابان و به

  

  هاي مسیر ناهمواري

. اند ها، مسائل و مشکالتی هم روبرو بوده تسهیلگران ابرار در این مسیر با چالش

 تیفیبا ک یانسان يرویضعف ن ،یدولت يمردم به نهادها اعتمادي بیمردم،  هیولاعتمادي ا بی

ونوایی هم.ها است ازجمله این ناهمواريتورم و مشکالت اقتصادي کشوردر روستا، 

تسهیلگرانبرايیبوموتوانمندمدیریکانتخابوموسسهتسهیلگرانبینانسجام



  

  

  

1401زمستان  |53شماره |دهمچهارسال  |ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  40

وجودبههاي چالشزمینه.نباشدمواجهسازمانیداخلچالشباموسسهتاشدهباعث

کهدادهانجامرامهمیاقداماتموسسهها، چالشاینرفعمنظور به.استبیرونیآمده

چالشترین مهمها قیمتافزایشوتورم.استشده اشارهها آنبهحاضرمقالهمتندر

.استافتادهاتفاقملیابعاددروروستامحیطازخارجحتیکهاستموسسهبیرونی

ونداشتهرانحواینبهها قیمتافزایشبرايالزمبینی پیشموسسهازآنجاکه

ونکرده عملدرستچالشاینبابرخورددرنکرده،تهیهراستاایندردستورالعملی

باتوانست میموسسه.استداده ازدستراخودکاراییمردمتوسطدریافتیتسهیالت

  .دهدقرارمردماختیاردررابیشتريمبالغباتسهیالتزمینه،ایندرالزمهاي بینی پیش

  
  )1400(ها مدل مفهومی برآمده از مصاحبه
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  گیري بحث و نتیجه

ر روستاهاي نهاد د عنوان یک سازمان مردم به ابرارموسسهفعالیتبارابطهدرپژوهشهاي یافته

 ،ياقتصاد هاي حوزهدر موسسهاین خونیک، خونیک تجن، اندریک و فلک نشان داد؛

آفرینی نموده و  نقشو بهداشت و سالمت  يزیست و کشاورز محیط ،یرساختیز ،یاجتماع

. استیآوري اجتماع مرتبط با تاب هاي شاخصيارتقا يدر راستاهاي انجام شده  فعالیت

. کاري نهادهاي دولتی آن منطقه است نوعی جبران کم اي موسسه، بهه ها و پیگیري فعالیت

گاه از  ها و مشکالتی در منطقه وجود داشت که اگر حضور تسهیلگران نبود شاید هیچ ضعف

الگوهاي قدیمی کشت و . گرفت ها اقدامی صورت نمی هاي دولتی براي رفع آن طرف اداره

ها،  اعتمادي مردم به واکسیناسیون دام ا، بیه ها و خشک شدن آن آبیاري، کم شدن آب قنات

هایی از این موارد  دبستانی نمونه اي و نبود مهدکودك و پیش هاي فنی و حرفه نداشتن مهارت

نهاد و دولت متصور  هاي مردم براي سازمان 1توان گفت از میان روابطی که کالرك می. است

کالرك اصالح . فا نموده استهاي دولتی را ای است؛ موسسه ابرار، نقش مکمل فعالیت

هاي ارتباط  هاي دولت و تضاد و مقابله با دولت را از شیوه تکمیل فعالیتها، دولت

  .داند نهاد با دولت می هاي مردم سازمان

ضعفوقوتنقاطدارايمطالعه،موردمحدودهدرابرارموسسههاي فعالیت

وضعیفسازوکارهاياصالحها؛ آنبیانازهدف.شود میاشارهها آنبهکههست

درفعالنهاد مردمهاي سازمانسایر.استموسسهخوبتجاربوها فعالیتاستمرار

برايمناسبیهاي مشی خطازموارد،اینبهتوجهباتوانند میهمروستاییحوزة

  .شوندبرخوردارروستامیداندراجراوالگوگیري

  

  نقاط قوت

سازمانیکعنوان بهابرارموسسه: می و متخصصاستفاده از تسهیلگران بو. 1

ازاستفاده.استنشدهغافلمنطقهبومینیروهايپتانسیلازغیربومی،نهاد مردم

                                                  
1. Clark
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مردمباارتباطبرقراريها، نیازسنجیمنطقه،بهترشناختدرموسسهبهبومیتسهیلگران

صورت بهها بخشازهرکدامبرايموسسه.استکردهکمکها آناعتمادجلبو

کردهاستفادهنیزحوزههمانبامرتبطتجربۀباوکرده تحصیلتسهیلگرانازجداگانه

  .شونددنبالتر تخصصیصورت بهها فعالیتشدهباعثکاراین.است

برايموسسه: هاي موفق قبلی موسسه فراهم نمودن امکان بازدید از طرح.2

وها فعالیتانجامبهها آنتشویقروستا،مردمبیندراطمینانایجاداعتماد،جلب

بازدیدها،ایندر.استنمودهفراهمراامکاناینروستاها،بیندررقابتایجادهمچنین

توسطقبالًکههایی طرحازبازدیدبرايها آننمایندگانمواردبرخیدریاومردم

  .اند شده زاماعبودهآمیز موفقیتوشدهانجاممشابهروستاهايدرموسسه

ریزي در  هاي خرد اعتباري و شوراي برنامه صندوق: نهادسازي در اجتماع محلی.3

هاي خرد  در رابطه با صندوق. اند روستا دو نهاد مهمی هستند که توسط موسسه ایجادشده

ریزي روستا توسط موسسه  تشکیل شوراي برنامه. در حوزه اقتصادي قبالً توضیح داده شد

ده از نظرات نمایندگان مردم در این شورا، نقش مهمی در اعتمادسازي و ابرار و استفا

ریزي یا  نکته مهم در شوراي برنامه. ها در سطح روستا داشته است اجراي مناسب برنامه

عنوان نماینده در این ستادها بوده که  همان ستاد روستاها، عضویت یکی از تسهیلگران به

  .ه خود مردم بوده استها بر عهد حق رأي نداشته و تصمیم

بهوگرفتهجديکودکیازراانسانیسرمایهموسسه: توجه ویژه به کودکان. 4

.استنمودهطراحیکودکانبرايمالیواجتماعیمفاهیمبراياي دورهمنظورهمین

شهروندي،)نقاشیوبازيبا(مکانبهتعلقحسازجملهمفاهیمیدورهایندر

شدهدادهآموزشها آنبهگذاري سرمایهوبانکمالیمفاهیمباآشناییواجتماعی

موسسهوشدهگرفتهجدينیزرسمیهاي آموزشحوزهدرکودکانآموزش.است

  .استبودهروستاهادردبستانی پیشومهدکودكاندازي راهپیگیر

هاي صندوقشورايدرموسسه: هاي اولیه اعطاي تسهیالت همراه با بررسی. 5

مشارکتباراها آنبازپرداختتوانوکارانجامدرافرادتوانائیابتدااعتباري،خرد
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مزیتدوکاراین.استکردهپرداختراتسهیالتسپسنموده،بررسیمحلیمردم

برايالزمصالحیتوتوانائیکهافرادياختیاردرتسهیالتواقعاًاینکهاول.داردمهم

آیندهدرخردهاي صندوقورشکستیازدوموگیرد میقراردارندراوکار کسب

  .کند میجلوگیري

کناردرمحصوالت،فروش: فروش محصوالتسازي براي بازاریابی و زمینه. 6

ایندرابرارموسسهقوتنقطهترین مهم.استبرخورداراي ویژهاهمیتازآنتولید

اینترنتیفروشومحصوالتفروشهاي نمایشگاهبامحلیمردمآشناییبخش

ازجلوگیريبرايروستاییحوزهدرفعالنهاد مردممؤسساتسایر.استمحصوالت

فروشزمینهدرمردمبهآموزشبایدروستاییمناطقدروکار کسبهاي طرحشکست

.نمایندفراهماالمکان حتیراآنهاي ساختزیرودادهقرارخودسرلوحهرا

وداوطلبانهمردمی،ظرفیتیخیري،ظرفیت: استفاده از ظرفیت خیرین. 7

بندهاسیلساختوقنواتتعمیراستخرها،ساختزمینهدرابرارموسسه.راهگشاست

.استکردهاستفادهزمینهایندرنیزخیرینمالیمشارکتازخودمالیآوردهبرعالوه

نذر،ووقفمثلماکشوردردینیهاي ظرفیتسایرکناردرخیريهاي کمک

نهاد مردمهاي سازمانموردنیازمالیهاي آوردهتأمینبرايخوبیهاي پتانسیلتوانند می

نیز،آوري تاببهمربوطهاي حوزهدر.باشدروستاییومحروممناطقدرکاربراي

بودخواهدخیرینگذاري سرمایهبرايمناسبیمحلزیرساختیواقتصاديهاي حوزه

  .استحوزهاینبههاآنهدایتنیازمندکه

  

  نقاط ضعف

ها،  یکی از کارکردهاي مهم سمن: عدم توجه جدي به آموزش مطالبه گري. 1

موسسه ابرار این صدابخشی را . استمختلف جامعه  هاي گروهبه  صدابخشیو  يمطالبه گر

موسسه این فرصت را در چند جلسه که با حضور مسئوالن . با جدیت دنبال نکرده است

. صورت غیرمستقیم اتفاق افتاده است براي مردم فراهم کرده و مطالبه گري، به محلی بوده
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صورت جدي و در مراحل مختلف این امر را پیگیري نماید و یا  بهتر بود موسسه به

صورت مستقیم به نمایندگان مردمی در روستاها مطالبه گري را بیاموزد تا هنگام ترك  به

  .بین نرودموسسه از محل، این امکان نیز از 

اگرچه تسهیلگري در حوزه اعطاي : نداشتن تمهیدات براي نوسانات قیمتی. 2

هاي خرد از نقاط مثبت موسسه است اما، تمهیدات الزم  اندازي صندوق تسهیالت و راه

. هاي خرد در نظر گرفته نشده است براي نوسانات قیمتی در اعطاي تسهیالت و صندوق

ها روبرو بودیم، مبلغ تسهیالت  ه است که اگر با افزایش قیمتنشدبینی مثال؛ پیش عنوان به

ها، پیشنهاد  با توجه به شرایط اقتصادي کشور و تغییر مکرر در قیمت. نیز افزایش یابد

  .گردد سایر فعاالن حوزه روستایی در این زمینه توجه الزم را داشته باشند می

ي انجام شده، بهتر بود ها در کنار فعالیت: یمسائل اجتماعبه توجهی بی. 3

هاي اجتماعی و روانی را بین اعضاي جامعه شناسایی  تسهیلگران مسائل، مشکالت و آسیب

نموده و با ارجاع به نهادهایی مثل بهزیستی، اورژانس اجتماعی و کمیته امداد، در این زمینه 

  .سرپرستهاي بد مثال، مسئلۀ اعتیاد و خانواده عنوان به. نیز فعال باشند

کند تا به میزان  ارزیابی پس از اجرا به ما کمک می: نداشتن ارزیابی پس از اجرا. 4

نقاط قوت و ضعف را . هاي اجرایی دست یابیم موفقیت و یا عدم موفقیت در برنامه

موسسه ابرار بعد از گذشت چند سال، . هاي آتی به کار بندیم شناسایی کرده و در برنامه

بهتر بود موسسه فرآیند ارزیابی را با . خود انجام نداده است هاي ارزیابی خاصی از فعالیت

ها  ها و برنامه سپاري، به موسسه یا نهادي دیگر، میزان موفقیت یا عدم موفقیت در طرح برون

  .کرد را مشخص می

ها اشاره شد؛  طور که در متن پژوهش به آن همان: ها عدم استمرار پشتیبانی. 5

اما مشکل اینجاست که . پشتیبان مردم در روستاها بوده است هاي مختلفی موسسه در زمینه

بهتر بود حداقل سه مقطع . ها در یک مقطع زمانی خاص صورت گرفته است این پشتیبانی
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خصوص در حوزه مالی و  ها به شد تا پشتیبانی زمانی در فواصل مختلف تعیین می

  .توان روستاها را تاب آور نمودهاي مقطعی نمی با اجراي برنامه. ادامه یابدتوانمندسازي

با توجه به این که در روستاهاي مورد مطالعه : توجهی به محصوالت ارگانیک بی. 6

شده و بعضاً در مواردي کشاورزان  ندرت از کودها و سموم شیمیایی استفاده می معموالً به

و در سطح  اند، بهتر بود محصوالت تولیدي ارگانیک روستا شناسایی اصًال استفاده نکرده

هاي ملی و  با معرفی این محصوالت به شرکتتوانست حتی موسسه می. کشور معرفی شوند

المللی فروش محصوالت ارگانیک، گام مهمی در بازاریابی و درآمدزایی براي  بین

  .کشاورزان بردارد

ها در روستاهاي  هاي انجام شده توسط موسسه ابرار و نقاط قوت آن با توجه به فعالیت

آوري  دست براي ارتقاي تاب نهادي ازاین هاي مردم توان به ظرفیت سازمان د مطالعه، میمور

ها را در این  آبی و خشکسالی هاي پیش رو، امیدوار بود و نقش آن روستاها در برابر کم

آوري باید در کنار  نهاد در ارتقاي تاب هاي مردم فعالیت سازمان. تر دید زمینه پررنگ

تنهایی  عنوان یک بازوي کمکی و ظرفیتی مکمل انجام پذیرد و به بهنهادهاي دولتی و 

گردد وزارت نیرو که مجري  در پایان پیشنهاد می. توانند در این زمینه موفق عمل کنند نمی

آبی در کشور است با همکاري سایر نهادهاي  گذار طرح ملی سازگاري با کم و بنیان

، از ظرفیت )جه به تجارب بومی و جهانیبا تو(دولتی، ضمن تدوین یک الگوي مناسب 

  .مند شود آبی بهره هاي ملی سازگاري با کم برنامهها در اجراي هرچه بهتر این سازمان
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