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 1اقتصادیی توسعهو  ی اجتماعچارچوبی برای توسعه  

ای تبدیل شده است که هم مورد شناخته شده یهای اخیر به رشتهدر دهه 2ی اجتماعتوسعه

به طرق مختلفی تعریف شده  «ی اجتماعتوسعه» ها.بوده و هم آکادمیسین 3ی کارورزانعالقه

ای از یعنی مجموعه -(outcomeتیجه )را ن ی اجتماعاست. بسیاری از کارورزان توسعه

ی ها توسعهآکادمیسیندانند، در حالی که غالب می -4و اقتصادیهای مادی، اجتماعی پیشرفت

توانایی اجتماعات -(process) ( را یک فرایندcommunity developmentاجتماع )

ی اجتماع را وسعهفصل حاضر ت دانند.می -جمعی و ارتقای این تواناییبرای انجام کنش دسته

ی بین این دو تلقی را کند و رابطهتعریف می فرایندی و هم به منزله نتیجهی هم به مثابه

 دهد.توضیح می

ِ تفاوتی به عمل آمده است. فصل پیشی اقتصادی، نیز تعاریف می مشابه دیگر، توسعهاز رشته

که نه تنها ارتقای کسب و کارها و  دهدی اقتصادی به دست میگرایانه از توسعهرو تعریفی کل

 گیرد. توسعهایجاد مشاغل، که افزایش درآمدها و ارتقای استانداردهای زندگی را نیز در بر می

ی ی توسعهتلقی شده است. زنجیره  فرایندی و هم به منزله نتیجه یاقتصادی نیز هم به منزله

ی بک( بین توسعهی بازخورد )فیتهاپیوندها، روابط علی، چرخه ،اجتماعی و اقتصادی

دهد که چگونه موفقیت در گذارد و نشان میرا به نمایش می ی اقتصادیاجتماع و توسعه

 کند.یکی، موفقیت دیگری را تسهیل می

 مقدمه

تعاریف متعددی دارد و مانند فیزیک یا ریاضی نیست که دارای تعاریف روشن و « ی اجتماعتوسعه»

ی اجتماع قدمتی به درازای خود اجتماعات بشری توان مدعی شد که توسعهاظی میسرراست باشد. به لح

بدون اشکالی  -طی قرن هفدهم-ی آمریکاتوان تصور کرد که ایجاد مستعمرات در قاره.  مثالً دشوار میدارد

حتی « ی اجتماعتوسعه»هنگام اصطالح اگرچه در آن-آمیز باشدتوانست موفقیتمی« ی اجتماعتوسعه»از 

 خلق هم نشده بود.
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های معطوف به بازسازی پس از جنگ ی یک رشته را به تالشی اجتماع به مثابهمنشأ توسعهمحققان زیادی 

ی شماری دیگر آن را به برنامه گردانند.باز می-یافتهبرای ارتقای کشورهای کمتر توسعه–جهانی اول 

اجرا شد و  بر مسکن و مسائل اجتماعی تأکید  1691ی دههگردانند که در در آمریکا برمی« 1مبارزه با فقر»

های دارد. اما ریشه« اجتماع توسعه»شود که این برنامه تأثیری عمیق بر رویکرد معاصر داشت؛ گفته می

ی هایی که توسعهترین بصیرتگردد. یکی از  مهمتر از این نیز برمیها پیشی اجتماع به مدتتوسعه

ها نیست، بلکه ای از ساختمانبود، این باور بود که یک شهر یا محله تنها مجموعهاجتماع موجد آن 

هایی برای ارتقای خود برخوردارند است که با مشکالتی مشابه روبرو بوده و از ظرفیت از افراد« اجتماعی»

تعاریف ه تعاریف متعددی برای اجتماع در دست است: شماری از زوکه مورد غفلت قرار گرفته است. امر

-در تعریف اجتماعات تأکید دارند )تعریف مبتنی بر اجتماعات مکان (شهر یا محالت)بر بعد جغرافیایی

ف بر وجه اجتماعی اجتماعات تأکید دارند، مثالً شماری ؛ شماری دیگر از تعاری2بنیان یا اجتماعات مکانی(

های کارگری و ی ملی و اتحادیهاهای حرفهرووم عضویت دارند یا  در انجمناز افراد که در یک چت

 (.3امثالهم عضو هستند )تعاریف مبتنی بر اجتماعات حول منافع

جنبش »نظیر های اجتماعی متقدّمی ی عمیقی دارد و به جنبشی اجتماع در مقام یک حرفه، ریشهتوسعه

های له که ریشهگردد )نباید از این مسأباز می 5و دیگر اصالحات مسکن 1441ی دهه 4«اصالحات بهداشتی

معطوف به  ی اجتماعچرا که در نهایت توسعه گردد تعجب کرد،های اجتماعی برمیاین رویکرد به جنبش

ی جامعه»ممکن است  ی اجتماعز آمریکای شمالی، توسعههای جمعی است(. در خارج اتشویق کنش

است از سوی حکومت یا  های مرتبط با آن ممکنخوانده شود و فعالیت« 7احیای اجتماع»یا  9«مدنی

ی آغازین قرن بیستم را نیز در بر که دهه 1461ی دهه 4های غیر دولتی انجام شود. جنبش مترقیسازمان

های قرن ی اجتماع تا میانهی اجتماع مرتبط بود، اگرچه خود اصطالح توسعهگرفت به طور کامل با توسعه

های مبارزه با فقر بار دیگر توجه زیادی ی و جنبشجنبش حقوق مدن 1691و  1651های در دهه ظاهر نشد.

ی یک حرفه و ی اجتماع به مثابهبه ارتقای شرایط اجتماعات فقیر روستایی جلب کرد و موجب شد توسعه

 ایجاد تغییرات اجتماعی، اقتصادی، ار بگیرد و به ابزاری جهتالیت در حال رشد مورد شناسایی قرفع

 6«ی اجتماعانجمن  توسعه»هزاران  1691ی عات تبدیل شود. طی دههمحیطی در اجتماسیاسی و زیست
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ها وضع قوانین گیری این انجمنشکل گرفتند که بسیاری بر نیازهای مسکن تمرکز کرده بودند. مشوق شکل

کردند. تاکید مجدد بر های غیر انتقاغی در سطح اجتماع را تأمین میی سازمانفدرال بود که بودجه

آغاز  16462دولت نیز متاثر بود که با قانون مسکن  1محور از رویکرد نوسازی شهری-وندحکمرانی شهر

 شد.

دو ژورنال تخصصی برای رشته پدید آمدند.  ژورنال  1671ی ی رشته تدوام پیدا کرد: در دههتوسعه

یکای شمالی. در آمر« ی اجتماعی اجتماع: ژورنال انجمن توسعهتوسعه»در بریتانیا و  « ی اجتماعتوسعه»

 ی رشته به وجود آمدند.های دانشگاهی نیز برای توسعهها و دورههمچنین برنامه

محدود به « ی اجتماعتوسعه»، دهدهمچنان که تنوع موضوعات پوشش داده شده در این کتاب گواهی می

های و فعالیتهای خود در اکتیویسم اجتماعی و مسکن باقی نمانده است و  طیف وسیعی از فرایندها ریشه

 دهد.را پوشش می (محیطی، اجتماعی و اقتصادیابعاد مختلف اجتماع )مالی، زیست مرتبط با

های حوزهای از شده بدل شده است که از طیف گستردهای شناساییبه رشته« ی اجتماعتوسعه»اکنون 

کند. کارورزان و ... تغذیه می ریزی، جغرافیا وشناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، برنامهآکادمیک از جمله جامعه

اند و شده« ی اجتماعتوسعه»ی های مختلف موجب رشد و گسترش حوزههای مختلف از رشتهآکادمیسین

ی های متفاوتی از آن در دست است. در فصل مقدماتی حاضر با تعریف توسعهدر نتیجه تعاریف و برداشت

 پردازیم. در نهایت به ارتباط این دو خواهیم پرداخت.میی اقتصادی کنیم و سپس به توسعهاجتماع آغاز می

 

  ی اجتماعتوسعه

به دست داده « اجتماع»ی اجتماع نخست ضروری است که تعریفی از مفهوم ی تعریفی از توسعهبرای ارائه

یا به  (3تواند به  یک مکان اشاره داشته باشد )اجتماعات مکانمی« اجتماع»تر گفته شد که پیششود. همچنان

تجمعی از افراد که دارای منافع یا پیوند مشترکی هستند، چه نزدیک هم و چه دور از هم باشند )اجتماعات 

از اند، تعاریفی زیادی را ( در مروری که بر ادبیات نظری این حوزه داشته2114) 5(. متسیچ و مانسی4منافع

 ها به ترتیب ذیل است:اند که شماری از آناجتماع ذکر کرده
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کنند و پیوندهایی اجتماعی و ی به لحاظ جغرافیایی مشخص زندگی میافرادی که در یک منطقه»

 (. 59: 2114)متسیچ و مانسی، « کنندروانشناختی با همدیگر و نیز با مکانی دارند که در آن زندگی می

ری متقابل پیوند ی منافع مشترک و همکاکنند و به واسطهگروهی از افراد که نزدیک به هم زندگی می»

 (.59: 2114، به نقل از متسیچ و مانسی، 1675)شورای ملی پژوهش « اندخورده

رساند... و ی اجتماعی را به انجام میهای اجتماعی که کارکردهای عمدهترکیبی از واحدها و نظام»

 (.57: 2114انسی، ، به نقل از متسیچ و م1693)وارن « سازندهای اجتماعی را مقدور میسازماندهی فعالیت

 

کنند. این های جغرافیایی اشاره میها و سپس به مکانتعاریف فوق نخست به افراد و پیوندهای بین آن

ها، اجتماعات چیزی نخواهند بود جز شوند که بدون افراد و پیوندهای بین آنتعاریف به ما یادآور می

قدرتمندتر   عبارت خواهد بود از« ی اجتماعسعهتو»ها. به این معنی ها و خیابانای از ساختمانمجموعه

ها. در شناختی موجود بین آنتوسعه و تقویت پیوندهای اجتماعای و روانشنیز نمودن اجتماعات افراد و 

کنند. چنین را به ترتیب فوق تعریف می ی اجتماعود در این حوزه توسعهی ادبیات موجواقع بخش عمده

-سازد با تصمیمدانند که شهروندان را قادر میجتماع را فرایندی آموزشی میی اتعاریفی در واقع  توسعه

، تعاریفی «ی اجتماعتوسعه»این دست از تعاریف  گیری گروهی به رتق و فتق مشکالت خود بپردازند.

ی همکاری جهت حل مشکالت مشترک به مردم متمرکز آموزش نحوه (process) فرایندهستند که بر 

نگرند: می« ی اجتماعتوسعه»( به outcomeی نتیجه )انی دیگر هستند که بیشتر از دریچهشوند. محققمی

ی توسعه جهت دستیابی به گیری محلی و برنامهعبارت است از تصمیم« ی اجتماعتوسعه»ها در نگاه این

ی از افراد کنشی نزد آنان این است که گروه« توسعه اجتماع»اجتماعی بهتر برای کار و زندگی؛ یا منظور از 

 محیطی خود انجام دهند.اجتماعی را برای تغییر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست

. بنابراین نتیجهدانست هم  فرایندرا باید هم « ی اجتماعتوسعه»دهند که پردازی نشان میاین دو نوع مفهوم

 ر دو بعد فرایند و نتیجه است، به دست داد:که ناظر بر ه« توسعه اجتماع»زیر را از  توان تعریف فراگیرمی

آن:  ینتیجهجمعی و نیز توسعه و ارتقای توانایی انجام کنش دسته فرایند عبارت است از  »توسعه اجتماع 

در راستای ارتقای اجتماع از که ی این کنش ( نتیجه2جمعی و ( انجام کنش دسته1که عبارت است از 

 «.: مادی، محیطی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... ردگیقرار می جهت یا جهات مختلف

ی اجتماع منجر ی اجتماع ارائه شد، پرسش این است که چه چیز به توسعهاکنون که تعریفی جامع از توسعه

ی سرمایهگر را  ی اجتماع، اغلب این عامل تسهیلی توسعهادبیات حوزهدر کند؟ شود یا آن را تسهیل میمی
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که عبارت است از توانایی شهروندان برای سازماندهی و بسیج  اند،دانسته  2ظرفیت اجتماعییا  1اعیاجتم

منابع نهفته در روابط اجتماعی بین افراد و بسیجِ یا برای برآوردن اهداف مورد اجماع  منابع در دسترسشان

 ها که مشوق تعاون و همکاری در اجتماع است.سازمان

ی اجتماع برای همکاری مؤثر با ایا ظرفیت اجتماعی عبارت است از توانایی اعضساده سرمایه  به طور

های گروهی و همکاری گیریحل مشکالت و تصمیم ر جهت توسعه و حفظ روابط قدرتمند،یکدیگ

 ریزی، تعیین اهداف و انجام امورات.اثربخش جهت برنامه

 4گری پیوندسرمایه( 2119) 3مثال آگنیچ و دیگران ی اجتماعی وجود دارد.ی سرمایهبارهای درادبیات گسترده

 کنند.را تفکیک می 5ل زنی پُسرمایهو 

ی هاها، کمیتههای همگن )نژادها، قومیتی پیوندگر یا پیونددهنده به پیوندهای موجود در گروهسرمایه

زن ی پُلسرمایه شود، در حالیکهاختصاصی خاص( گفته می-گاه اجتماعیکنش اجتماعی یا افراد دارای پای

 های مختلف اشاره دارد.گروه مابینبه پیوندهای 

 وجود دارد که در ادبیات این حوزه مورد اشاره بوده است.« 9ی اجتماعسرمایه»چهار نوع دیگر از 

 ها، تجارب و ... .ها، توانایی، مهارتنیروی کار:  7ی انسانیسرمایه .1

 ها و ... .ها، زیرساختابانها، خی: ساختمان4ی مادی )فیزیکی(سرمایه .2

 اجتماع و ... . یهای توسعه، بانک11: موسسات مالی اجتماع،  اعتبارات خرد 6ی مالیسرمایه .3

 های تفریحی و ... .: منابع طبیعی، آب و هوا، فرصت11محیطی-ی زیستسرمایه .4

را یافت که بدون درجاتی توان اجتماعی به زحمت میاز اهمیت فراوانی برخوردارند اما  هاقسم سرمایهاین 

ی اجتماعی بیشتر از سرمایه یا طرفیت اجتماعی به موفقیت و پیشرفت دست یافته باشد. هر چه سرمایه

 ها برطرف سازد.ی دیگر سرمایهتواند کاستی خود را در زمینهباشد، یک اجتماع خاص بهتر می
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تثبیت شد، ضروری است به « 1یت اجتماعیسرمایه یا ظرف»و « ی اجتماعتوسعه»، «اجتماع»حال که تعاریف 

یابد. این فرایند معموال شود یا ارتقا میاین مسأله اشاره شود که سرمایه یا ظرفیت اجتماعی چگونه ایجاد می

شوند: فرایندی مداوم جهت تقویت هنجارها، خوانده می 2ی اجتماعی یا تولید ظرفیتتولید سرمایهفرایند 

است. « توسعه اجتماع»اله در اجتماع. اگر دقت کنید این تعریف مشابه تعریف ها و منابع حل مسهمکاری

 ی کامل حاصل شد:بنابراین یک چرخه

ی اجتماعی منجر توسعه اجتماعی عبارت است از ایجاد سرمایه/ظرفیت اجتماعی که به تولید سرمایه فرایند

 ی اجتماع است.ی آن نیز همان توسعهنتیجهشود و می

 که آن هم موج شودمیمنجر  ی اجتماعیسرمایهبه تولید   ی اجتماعتوسعه فرایندتوان گقت که میبنابراین 

شه هم علیت چنین یک طرفه نیست: لذا همیشه این گونه شود. اما همیمی ی اجتماعبروز نتایج توسعه

به  (رمایه اجتماعیاز طریق تولید س ) و شود شروعفرایندی  «ِاجتماع  توسعه»  بانیست که این معادله 

ی اجتماع، با مثبت مرتبط با توسعه نتایجی ختم شود. مثال افراد با مشاهده محور-نتیجه« ی اجتماعتوسعه»

ی مادی، مثال حمل کنند. یا نتایج بهتر در زمینهد توسعه اجتماع شرکت میفراینانرژی و اشتیاق بیشتری در 

 شود. ی اجتماعی میدات و افزایش سرمایهیل مراوهسو نقل و ارتباطات اسانتر، موجب ت

 

 ی اقتصادیتوسعه

-مدرن نیز تا حدی محصول تالش« ی اقتصادیتوسعه»شاهد بودیم، « ی اجتماعتوسعه» که در موردهمچنان

یافته و نیز مبارزه با فقر در آمریکا بود. درست پس از جنگ های معطوف به ارتقای کشورهای کمتر توسعه

هایی از جنوب آمریکا بی شباهت با کشورهای جهان سوم نبود: فقر لبته قبل از آن نیز  بخشجهانی دوم و ا

صنایع از  3جلبهای جنوبی برای کاری ناشی از کاهش مشاغل کشاورزی. بسیاری از  ایالتفراگیر و بی

تفاده کردند )مثال های کاری و مالی اسها از مشوقترتیب دادند و برای ترغیب آن هاییبرنامه ایاالت شمالی

ی ی اقتصادی در سطح فدرال بود با برنامهتاکید بر توسعه  1671و  1691ی ها(. در دههکاهش مالیات

بود. در  9ی کوهستان آپاالچیان جنوبینظیر منطقه« 5جزایر فقر»که در صدد از میان برداشتن  4ی بزرگجامعه

های نتقل شد. آن دست از اجتماعاتی که فاقد سازمانتمرکز به سطح ایالتی و محلی م 1641و  1671ی دهه

                                                           
1
  Social capital or capacity 

2
  social capital building or capacity building  

3
  Recruit  

4
  Great Society  

5
  Pockets of poverty  

6
  Southern Appalachian Mountain  
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های آن را چه به شکل عمومی و چه به ها همت گماردند و هزینهی اقتصادی بودند به ساختن آنتوسه

ی اقتصادی بخشی از حکومت شهری در بسیاری از اجتماعات سازمان توسعه شکل خصوصی تامین کردند.

های های غیر انتفاعی خصوصی نظیر اتاقت نظر سازمانتماعات دیگر تحدر اجای بود در حالیکه یا ناحیه

 بازرگانی بود.

های اغوا و ترغیب شرکت -متمرکز شدند 1ی اقتصادی بر  جلب صنایعبسیاری از نهادهای توسعه ،در آغاز

نی در پی ی اقتصادی به نحو روزافزوها. ادارات ایالتی و محلی توسعهجدید به استقرار در اجتماعات آن

ها را افزایش دادند.  اما بزودی روشن شد که هزاران ی مشوقجلب محبت صنایع برآمدند و حجم و گستره

مند ها بهرهآن 2اند تا از جابجایی و گسترشی اقتصادی در تعقیب شمار معدودی شرکت بودهسازمان توسعه

های بیشتر و بازاریابی برای ی مشوقهشوند و نیز روشن شد که درگیر یک بازی بسیار رقابتی برای ارائ

های دیگری نیز برای ایجاد شغل وجود دارد، تمرکز که اجتماعات دریافتند که راهاند. همیناجتماع خود بوده

وف های کوچک و تضمین این امر معطی بنگاههای درونی نظیر تسهیل توسعهخود را به تاکید بر فرصت

. همچنین بسیاری از اجتماعات کنندند و گسترش نماباجتماع، باقی  رکردند که صنایع فعالً موجود د

دریافتند که با ارتقای آموزش، خدمات حکومتی، نیروی کار محلی و فضای تجاری بطور کلی، جذابیت 

های در مورد موج دوم وسوم استراتژی 22افزایش خواهند داد )به فصل بسیار  بیشتر  خود را برای صنایع

 ی دقت کنید(.ی اقتصادتوسعه

ای تبدیل شده است. یک ای وسیع و بین رشتهبه حوزه« ی اجتماعتوسعه»ی اقتصادی نیز همانند توسعه

 ارائه داده است:« ی اقتصادیتوسعه»تعریف ذیل را از   ،ی اقتصادیای متخصصین توسعهانجمن حرفه

ای، منابع انسانی، مالی، سرمایه ثروت از طریق بسیج فرایند خلق از(  ی اقتصادی عبارت است)توسعه»

گر اقتصادی عبارت است از مادی و طبیعی جهت تولید کاالها و خدمات قابل فروش. نقش توسعه

 .«3های شغلی و اقالم مستلزم دریافت مالیاتتاثیرگذاری بر فرایند  به نفع اجتماع، با گسترش فرصت

ور عام های اشتغال به طهستند. خلق فرصت مرکزگران اقتصادی بر خلق مشاغل جدید متبسیاری از توسعه

ذیل « یپایهسه»شود. خلق شغل عمدتا  متضمن کلید خلق ثروت و استانداردهای باالتر زندگی محسوب می

هایی که در حال حاضر در اجتماع حضور دارند و های جدید، حفظ و گسترش بنگاهباشد: جلب بنگاهمی

در آغاز  گران اجتماعی تر گفته شد، توسعهطور که پیشری جدید. همانهای تجااندازی بنگاهتسهیل راه

شماری از  ،ها و صنایع جدید متمرکز بودند. رقابت شدید بر سر شمار معدودی شرکتعمدتاً بر جلب بنگاه

                                                           
1
  Industrial recruitments  

2
 Relocations and expansions  

3
  Tax base 
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گیری هدایت کرد که راه دیگر گسترش مشاغل عبارت است از همکاری با اجتماعات را به این نتیجه

ها که در صورت اکنون در اجتماع حاضر هستند و تالش برای قانع نمودن این شرکتکه همهایی شرکت

را به جای دیگر منتقل نکرده و در همان های جدید، فعالیت خود عملیات اندازیها یا راهگسترش فعالیت

ها ممکن از بنگاه. حتی اگر گسترشی هم در کار نباشد تعدادی کار خود ادامه خواهند داداجتماع مربوطه به 

کنند. دالیل جابجایی یا  3، به اجتماعات دیگر جابجا2«رانش» و  1«کشش»است عملیات خود را، به دالیل 

تر شدن به منابع طبیعی یا به تر شدن به مشتریان، نزدیکتواند به دالیل ذیل باشد: نزدیکها مینقل مکان آن

کشند، را به طرف خود می شود که عواملی بنگاهتجاری استراتژیک )مشاهده می عاملدلیل تعدادی 

ها به دلیل مشکالتی که با محل استقرار فعلی خود دارند، نقل مکان کششی(. همچنین ممکن است بنگاه

ها کشش راند، نه اینکه جیزی در جایی دیگر  برای آنها را از مکان فعلی میکنند، در این حالت مواردی آن

عوامل رانشی به ترتیب زیر هستند: نیروی کار ناکافی، مالیات باال یا صرف عدم ی داشته باشد، ازجمله

توانند عوامل کششی بگذارند )یعنی نمی توانند تاثیری برنمیحمایت اجتماع از بنگاه. اگرچه اجتماعات 

فاکتورهای توانند بسیاری از عوامل و ها کاهش دهند( اما میی اجتماعات دیگر را برای بنگاهکشب و جاذبه

-هایی برای آموزش نیروی کار راهتوانند برنامهها میرانشی را تعدیل سازند. اگر مسأله نیروی کار است، آن

های مالیاتی توانند در برابر تضمین تولید شغل، مشوقها است، میاندازی کنند. اگر مسأله باال بودن مالیات

ی اقتصادی تبدیل شده های بسیار مهم توسعهز زیرحوزهها به یکی اارائه دهند. نگهداری و گسترش بنگاه

با تفصیل بیشتری به نگهداری و  14این باره عرضه شده است. فصل  دراست و رهنمودهای مختلفی 

 ها پرداخته است.گسترش بنگاه

های جدید محلی انجام دهند. اندازی بنگاهی راهتوانند کارهای زیادی در حوزههمچنین اجتماعات می

ها توانند در آنهای نوپا میآورند که شرکتبه وجود می ماری از اجتماعات مناطق حفاظت شده تجاریش

های های بهای کمتر منتفع شوند و حتی همکاریمند شوند، از اجارهاز خدماتی چون حمایت متقابل بهره

های با . وام[ز این نوع باشندرسد، شهرک های صنعتی در ایران ابه نظر می]ای رایگان دریافت دارند مشاوره

های جدید هستند. تبدیل اندازی بنگاهی رایج ترین ابزارها برای تشویق راهی پایین نیز از جملههنرخ بهر

موضوع فصل چهارده است. در حالی که غالب مشاغل جدید در « 4نواز-کارآفرین»اجتماع به اجتماعی 

های اندازی بنگاههای موجود و راهی بنگاهی نگهداری و توسعهبسیاری از مناطق با استفاده از دو استراتژ

نگرند. های جدید به توسعه میی جذب بنگاهشوند، بسیاری از اجتماعات کماکان از دریچهجدید ایجاد می

تواند اند. دلیل این اصرار بر راهبردی چنین کهنه میهای گدشته توسعه گرفتار شدهها در پاردایمدر واقع آن

                                                           
1
  pull 

2
 Push  

3
  Relocate  

4
  Entrepreneur –friendly  
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ملی  بعد در این صنایع افولاند و با آن باشد که این جوامع برای تولید اشتغال بر صنایع تولیدی متمرکز بوده

تنها کاری که بلدند این  ، ای به کشوری دیگر(ها به صنایعی فراملی )مثال مهاجرت کارخانهو تبدیل شدن آن

خب، اعضای توری است که مقامات متاست که به جستجوی موارد مشابه برآیند.  در چنین مواردی ضر

سابق تغییر پیدا کرده  های مدنی و شهروندان چنین جوامعی آموزش داده شوند و دریابند که پاردایمهیات

نخواهند آمد(  در 1ها به جای صنایع تولیدی سابق، باید صنایع خدماتی را  )که به شکل فراملیاست. آن

های جدید را ادامه اندازی بنگاهها و راهی نگهداری و گسترش بنگاههاکه برنامهجلب کنند، همزمان با آن

 دهند.می

جلب صنایع جدید، اغلب بسیار بهتر  برایاند که به ویژه عالوه بر این امروزه اجتماعات به این نتیجه رسیده

اقدام ات مجاور و به تشریک منابع با اجتماع بپردازندی عقالنی است که بر مبنایی عقالنی به انجام توسعه

ی نهادهای توسعه اقتصادی در اجتماعات مختلف، بسیار مؤثرتر خواهد بود . به جای فعالیت جداگانهکنند

که منابع را روی هم گذاشت و برای منطقه به طور کلی در چارچوب یک نهاد فراگیرتر بازاریابی کرد 

های مختلف معرفی شود اع به صنایع و بنگاههای اجتم)منظور از بازاریابی برای اجتماع آن است که جذابیت

حالتی، صرف نظر  بور کنند(. در  چنینی مزها را ترغیب به افتتاح شعبه یا انتقال کل مجموعه به جامعهتا آن

کور در کجا واقع خواهد شد، مردم اجتماعات مزکور منتفع خواهند شد، چرا که در جاهای از اینکه بنگاه مذ

 و برای کار به محل استقرار بنگاه سفر خواهند کرد. کنندمختلف زندگی می

  

 

 

 

 ی اقتصادیی اجتماع و توسعهی بین توسعهرابطه

ها تفاوت هستند، در عمل آنی اقتصادی می اجتماع و توسعهها و تعاریف توسعهپردازیدرحالی که مفهوم

کنند. برای درک را نیز تقویت می مرتبط هستند و همدیگربا هم ح مختلف و به نحو گریزناپذیری در سطو

 ی اجتماع توجه کنید:این تقویت متقابل به تعریفی دیگر از توسعه

                                                           
1
  Off-shore  

( تفاوت گذاشته شده است. development( و توسعه )growthدر این بخش از متن بین رشد )

 ون توسعه که ارزش چندانی ندارد.توان رشد داشت بدرشد کمی است و توسعه کیفی. می

 رشد  
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ارتقای برای هایی که ظرفیت افراد را ریزی شده است برای تولید داراییی اجتماع تالشی برنامهتوسعه»

ی اجتماع باشد: تواند شامل اشکال متعددی از سرمایهها میدهد. این داراییکیفیت زندگی خود افزایش می

 (.Green and Haines, 2002) «محیطیمادی، انسانی، اجتماعی، مالی و زیست

 (:AEDC 1984ی اقتصادی را به یاد آورید )همچنین تعریف پیشین از توسعه

ای، مادی )فیزیکی( و  طبیعی برای تولید از طریق بسیج منابع انسانی، مالی، سرمایهفرایند خلق ثروت »

گر عبارت است از تاثیرگذاری بر فرایند به نفع اجتماع از طریق کاالها و خدمات قابل فروش. نقش توسعه

 «های شغلی و اقالم مشمول پرداخت مالیاتگسترش فرصت

هایی که دارایی تولیدی اجتماع عبارت است از توسعه دفند.  هروشن است که این دو تعریف موازی هست

ها این دارایی 1بسیجی اقتصادی عبارت است از توانند برای ارتقای اجتماع به کار روند، و هدف توسعهمی

های مشابهی اشاره دارند: انسانی، مالی و فیزیکی )منابع و سرمایه به نفع اجتماع. هر دو تعریف به دارایی

ی اقتصادی نه تنها تولید گرایانه از توسعهکه گفته شد، تعاریف مدرن و کلمحیطی و طبیعی(. همچنانیستز

ی شهروندان را گیرد، بلکه ارتقای کیفیت و استانداردهای زندگی برای همهثروت و ایجاد شغل را در بر می

همساز و هماهنگ است. تعریف ی اقتصادی  یافته با تعریف توسعهشود. این تعریف بسطهم شامل می

گران اقتصادی گیرد، اما اگرچه توسعهی اجتماعی را در بر نمیی اقتصادی به خودی خود سرمایهتوسعه

ی اجتماعی اند، نشان داده خواهد شد که سرمایهی تعریف خود از اصطالح مذکور استفاده نکردههنگام ارائه

 اع چقدر ضروری است.ی اجتمی اقتصادی و نیز توسعهبرای توسعه

جلب  -ی اقتصادیگواهی خواهند داد کلید موفقیت در توسعه 2گران اقتصادیکه غالب توسعههمچنان

مندی از یک بهره -های جدیداندازی بنگاههای موجود و راههای جدید، نگهداری و گسترش بنگاهبنگاه

ی کنند و یکی از عوامل عمدهرقابتی فعالیت میهای ها در بازارغالب بنگاهاست.  3«ی توسعهآماده»اجتماعِ 

گیری بر سر محل استقرار  خود ها هنگام تصمیمهاست. بنگاهها محل استقرار آنمؤثر بر سودآوری بنگاه

 کنند، عواملی نظیر: ها و عواید خود را محاسبه میای از عوامل مؤثر بر هزینهمجموعه

 های موجودها و ساختمانسایت 

  های حمل و نقل )زمین، آب، هوا(هزینهخدمات و 

 ها، کیفیت و در دسترتس بودن نیروی کارهرینه 

                                                           
1
  Mobilize  

2
  Economic developers  

3
  "development-ready" community 
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 برق، گاز طبیعی( 1همگانیهای خدمات هزینه( 

 ها، آب/فاضالب(ها )جادهپایداری زیرساخت 

 (ارتباطات راه دور )پهنای باند اینترنت 

 )خدمات عمومی )پلیس و آتش نشانی 

گیری بر سر آموزش، مراقبت بهداشتی، آب وهوا، تفریحات( در تصمیم کیفیت فاکتورهای زندگی )نظیر

ی پایینی الذکر مرتبه(. اگر اجتماعی به لحاظ فاکتورهای فوق2119ها مهم هستند )پیتمن، انتخاب مکان بنگاه

ی توسعه قلمداد نخواهند کرد. حتی ضعف در یکی از ها آن را آمادهداشته باشد، بسیاری از شرکت

 از لیست جستجوی یک شرکت خارج سازد.اجتماعی را تواند می 2رهای محل استقرار )یا موقعیت(فاکتو

ی توسعه تشخیص داده شود، به نوع بنگاهی که در جستجوی مکانی برای اینکه اجتماع خاصی آماده

ی تولید هیک کارخان 3استقرار )موقعیت( محلِ مهمِ استقرار است، بستگی دارد. به عنوان مثال یک معیارِ

ریزتراشه عبارت است از وجود کافی و وافیِ نیروی کار ماهر، در دسترس بودن دانشمندان و مهندسین، 

 .]احتماال منظور  زمین لرزه است[منابع کافی آب و یک سایت بدون لرزش 

ای رجستجوی مکانی برای استقرار است،  بیشتر بر نیروی کار مناسب بریا مثال یک شرکت مخابراتی که د

ناپذیر ارتباطات راه دور و یک -های اختاللوقت(، شبکهکار مرتبط با تلفن )دانشجویان و کارکنان پاره

ی زمانی مناسب حال مشتریان خود تاکید خواهد کرد. اگرچه  نیازمندیهای مربوط به محل استقرار منطقه

 یفاقد فاکتورهای موقعیتپذیرد، اجتماعی که از یک بخش تجاری به بخش دیگر تفاوت می 4)موقعیت(

 های موجود به لحاظ این یا آن فاکتورِها عاجز خواهد بود. کاستیالذکر باشد از جذب یا نگهداری بنگاهفوق

ها حین ها خواهد کاست. مضافاً، شرکتها را باال برده و از توان رقابت آنها شرکتهزینه ،موقعیت خاصِ

گریزند. به عنوان مثال اگر شرکتی و خطر کردن می از ریسک 5(گیری بر سر محل استقرار )موقعیتتصمیم

ی دو اجتماع مشابه بپردازد که یکی دارای سایتی آماده باشد ) جهت انتخاب محل استقرار خود به مقایسه

ای یعنی مکانی که ساخت و ساز آن پایان پذیرفته و خدمات همگانی آن مهیا شده است( و دیگری مزرعه

ماه آن را آماده خواهد کرد، روشن است که شرکت  9تصاص و وعده داده باشد که ظرف کشاورزی را اخ
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مختل شدن پروژه در  ش ریسکگی پذیرها آمادیک را انتخاب خواهد کرد. بسیاری از شرکتمربوطه کدام

 را ندارند.تراشی سیاستمداران ها و یا مانعمشکالت ساخت و ساز، سرریزنمودن هزینه ینتیجه

محل استقرار )موقعیت( خصلتی سوبژکتیو )ذهنی، غیرعینی( داشته و به راحتی  ی از فاکتورهای بسیار

گیری فاکتورهایی چون اخالق کاری، ای عینی به اندازهتوان به شیوهپذیر نیستند. به عنوان مثال نمیکمیت

را به همراه فاکتورهای  سهولت دریافت جوازات و نگرش عام اجتماع نسبت به بنگاه ) گهگاه این فاکتورها

که تعداد  گیری نهایی، پس از آننامند( پرداخت. لیکن در فرایند تصمیممی 1دیگر مجموعاً اقلیم تجاری

ی نهایی را رقم سازی شدند، این دست از فاکتورهای ناملموس نتیجههرچه بیشتری از فاکتورها کمی

زندگی کنند که دارای امکانات  اجتماعاتی مطلوبدهند در رجیح میها تخواهند زد. غالب مدیران شرکت

 برخوردار باشند. یمناسب هنری، سرگرمی و تفریحی باشند، جرایم کمی داشته و از فضایی گرم و صمیم

دارد. اگر « ی اقتصادیتوسعه»چه نقش پراهمیتی در  2«ی اجتماعتوسعه»اکنون باید روشن شده باشد که 

های ب، زیرساختنباشد، یعنی فاقد سایت مناس 3«ی توسعهآماده»کی(  فیزییا اجتماعی به لحاظ مادی )

های موجود ی بنگاههای جدید و نگهداری و توسعهانی درخور باشد، جذب بنگاهمقتضی و خدمات همگ

اندازی شود، قابلیت رقابت های جدید در ان راهبرای آن بسیار دشوار خواهد بود. نیز در صورتی که بنگاه

ی دست به ی اجتماع )نتیجهتوسعه 4ینتیجهی توسعه بودن به لحاظ فیزیکی، خواهد داشت. آمادهچندانی ن

کار شدن و تالش جمعی اعضای به کار شدن و تالش برای ارتقای اجتماع( است. ]یعنی در صورت دست 

به مثابه  ی اجتماعتوسعه»شود همان آماده بودن فیزیکی اجتماع است، ای که حاصل میاجتماع، نتیجه

 «[.نتیجه

-طور که پیشی اقتصادی نقش دارد. نخست هماننیز در موفقیت توسعه 5فرایندی ی اجتماع به مثابهتوسعه

 یانتیجهی اجتماع )ارتقای قابلیت انجام کنشِ مثبت در راستای ارتقای اجتماع( به توسعه فرایند تر گفته شد
ی توسعه است. مضافاً، شماری از فاکتورهای تماع آمادهی اجتماع و یک اجانجامد که همان توسعهمی

ها ی اجتماع ثمربخش باشند. شرکتتوانند در فرایند توسعهناملموس اما مهم محل استقرار )موقعیت( می

ی آشکار با دوست ندارند در اجتماعات دچار انشقاق فعالیت کنند، اجتماعاتی که اجزای آن درگیر منازعه

اند و شهروندانش ) اگر اصالً راهای شهری آن کارایی و اثربخشی خود را از دست دادهیکدیگر هستند، شو

برای  کنند،اجتماعات هر چه بیشتر رشد میخواهان جذب بنگاهی هم باشند(  بر سر نوع آن توافق ندارند. 
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بیشتر  ها، تدارک آموزش عمومی مقتضی، آموزش نیروی کار و بسیاری فاکتورهای دیگرارتقای زیرساخت

ی اجتماع از مهارت الزم برخوردار به حمایت اجتماع نیاز پیدا خواهند کرد. اجتماعاتی که در فرایند توسعه

( نیستند )یا بدتر فاقد مهارت هستند( نخواهند توانست در رقابت بر سر انتخاب محل استقرار )موقعیتِ

 موفقیت حاصل کنند. ،شرکت

است. تدوین و  فرایندی اجتماع، یک اقتصادی نیز، همانند توسعهی تر گفته شد توسعهکه پیشهمچنان

ع قابل توجهی باید به دستمزد ای نیست. مناب، کار چندان سادهی اقتصادی خوبی توسعهتداوم یک برنامه

ی اختصاص یابد. غالب اجتماعاتی که در توسعه 1محل کار مناسب و بازاریابی برای اجتماعی پرسنل، تهیه

موفق هستند از حمایت محکم )مالی و غیرمالی( هر دو بخش عمومی و خصوصی برخوردارند.  اقتصادی

-ی اقتصادی یک شبه حاصل نخواهد شد. تعدادی از اعضای اجتماع به غلط تصور میموفقیت در توسعه

های حاضر در شهرهای شود و شرکت گر اقتصادی محلی با هواپیما رهسپار سفرکنند که اگر یک توسعه

ها چقدر مطلوب و مناسب است و د یافت که شهر آننها درخواهوردست را فرا بخواند، این شرکتد

شهر »( هزاران 1: استها به دو دلیل غلط جا را برای استقرار برگزینند. تصور آنتصمیم خواهد گرفت آن

ها غالب شرکت (2کنند و های جدید رقابت میوجود دارد که برای جلب بنگاهدیگر  2«مناسب و مطلوب

گیرند. اجتماعاتی که در های خود میی فعالیتو توسعه 3تصمیم به جابجایی و نقل مکان و به ندرت گهگاه

های خوب خواهند اند، منابع مقتضی را صرف طراحی برنامهی اقتصادی به موفقیت دست پیدا کردهتوسعه

ی اقتصادی خوب به مرور ی توسعهیک برنامه. ها تداوم خواهند بخشیدکرد و حمایت خود را از این برنامه

ی اقتصادی از این شاخ به آن شاخ سودآوری خود را نشان خواهد داد. اگر اجتماعات در جریان توسعه

ها  های خود را به نحو مکرر عوض کنند، احتمال موفقیت آنانتخاب شهردار جدید برنامه پریده و مثال با

ریزی مناسب و حمایت گسترده ی اقتصادیِ برخوردار از برنامهی توسعهنامهبسیار پایین خواهد بود. یک بر

ی اجتماع، استوار باشد، از شانس بسیار بیشتری برای موفقیت که بر ایجاد اجماع، از طریق فرایند توسعه

ی خوبی است که مونهن 4اسسآرکان شمال شرق در هزار نفر جمعیت( 6)با  مند خواهد بود. اسیوالبهره

 مطالع شود.[  1.3شود ]حتماً باکس ی اقتصادی منجر میی اجتماع چگونه به توسعهدهد توسعهنشان می

-ی اقتصادی میی اجتماع و توسعهی متقابل توسعه( چنین به توصیف رابطه2119شافر و همکارانش )

 پردازند:
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یوست که اعضای یک اجتماع به زمانی به تحقق خواهد پ 1ی اقتصادی اجتماعما بر این باوریم که توسعه»

های مفغول واقع شده را تعیین های اقتصادی و فرصتتحلیل شرایط اقتصادی اجتماع بپردازند، نیازمندی

توان کرد و سپس به تحقق نمایند و تصمیم بگیرند که برای ارتقای شرایط اقتصادی در آن اجتماع چه می

 «اهداف و نیات اقتصادی مورد توافق روی آورند

 ی اقتصادی  گهگاه درک نشده است: ی اجتماع و توسعهها همچنین اشاره کردند که پیوند بین توسعهآن

ی تخصیص ی اقتصادی اغلب بر فاکتورهای سنتی تولید و نحوهی توسعهگذاری در حوزهنظریه و سیاست»

 ،ی اقتصادی اجتماعسعهاست. استدالل ما این است که تو های تولیدی متمرکز بودهی فضای به بخشبهینه

تر شامل تر از نگرانی صرف در مورد زمین، نیروی کار و سرمایه باشد. این بعد گستردهتر یا فربهباید وسیع

 «باشدگیری اجتماع میی عمومی، تکنولوژی و نوآوری، جامعه و فرهنگ، نهادها و ظرفیت تصمیمسرمایه

ناپذیر دارای پیوندی اجتناب ی اجتماعی اقتصادی و توسعهوسعهکنند که تمحققان  این نکته را تصریح می

ی اجتماع نپردازند، بخش مهمی از کل معادله ی اقتصادی به توسعههستند  و اگر محققان و کاروزان توسعه

 را از دست خواهند داد. 

 [:بکه figure 1.3ای به این شکل قابل رویت است ]چاو له روشن است که در اینجا نیز زنجیره

ی شود که به نوبهمنجر می 3ی اجتماعیی اجتماع( به تولید سرمایهتوسعه فرایند)یا همان  2سازیظرفیت

)یعنی به دستاوردهای مادی، فیزیکی و مالی منجر  شودمنجر می نتیجهی ی اجتماعی به مثابهخود به سرمایه

ذاتا از قابلیت بیشتری برای تدوین . مضافاً اجتماعات دارای ظرفیت اجتماعی )قابلیت کنش( شود(می

دست زدن به ی اقتصادی برخورداند. هرگاه این اجتماعات دست به عمل بزنند )های مناسب توسعهبرنامه

ثری را جهت ی اقتصادی مؤهای توسعهست برنامهخواهند توان (است ی اجتماعیتوسعه ایجنتعمل یکی از 

ها همچنین ماهیت فیزیکی و اجتماعی خود را ارتقا شند. آنبسیج منابع اجتماع طراحی کنند و تداوم بخ

اندازی ی توسعه خواهند شد که به موفقیت در جلب، نگهداری و توسعه و راهبخشیده و بسیار بیشتر آماده

 ها منجر خواهد شد. بنگاه

باید موفق به که قادر باشند اجتماعات خود را به نحوی مؤثر و کارامد به پیش برند، شهروندان برای آن

ممکن است   4گران اجتماعی اقتصادی شوند. اگرچه توسعهی اجتماع و توسعهتوسعه متقابل یدرک زنجیره
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ی اقتصادی هستند یا بالعکس، در واقع طرفین در حال انجام بر این باور نباشند که سرگرم انجام توسعه

 هستند. 1ی اقتصادی اجتماعتوسعه

ی توسعه»شوند و اصطالح اقتصادی  اغلب به عنوان مترادف هم به کار برده می یی اجتماع و توسعهتوسعه

تنیدگی برای توصیف در همآن را ( 2119) 2هم اغلب چنین است. شافر و همکاران« اقتصادی اجتماع

. البته شماری از محققان از اصطالح برندی اقتصادی به کار میی اجتماع و توسعهفرایندهای توسعه

)اقتصادی(،  4کنند که رشداستفاده می« 3ی اقتصادی محلیتوسعه»برای اشاره به « ی اقتصادی اجتماعتوسعه»

گیرد. چنین کاربستی از این اصطالح اغلب در تغییر ساختاری )توسعه( و  روابط )اجتماع( را در بر می

 شود.کانادا و بریتانیا مشاهده می

 

 5ست؟اقتصادی ا-ی اجتماعچه کسی متولی توسعه

پاسخ کوتاه )و درست( به این پرسش آن است که تمامی شهروندانی که مایل به ایجاد پیشرفت در 

که در این کتاب نیز ی اجتماع و اقتصادی بدانند. همچناناجتماعات خود هستند، باید خود را متولی توسعه

به موفقیت و پایداری دست  اقتصادی-ی اجتماعهای توسعهکه برنامه( برای آن9و  5های آمده است )بخش

همگان باید احساس کنند که -اقتصادی استوار باشند-های اجتماعیی گروهیابند، باید بر حمایت همه

-ی آینده اجتماع اثرگذار است و شنیده خواهد شد. مضاف بر این اجرای موفقیتصدایشان در تقریر آینده

 ی شهروندان است. ارکت و کنش جمعی همهاقتصادی مستلزم مش-ی اجتماعهای توسعهآمیز برنامه

 9: متخصصین مزدبگیربندی کرددسته اصلی یگران اجتماع و اقتصاد را در دو دستهتوان توسعهدر عمل می

های جامعه ای فراگیر است و تمامی جنبهی اجتماع حوزهتر گفته شد، توسعهطور که پیشو داوطلبان. همان

گیرد. لذا، در تئوری، هر متخصص را در بر می -ش، حمل و نقل و ..مسکن، مراقبت بهداشتی، آموز–

کند، ی فعالیت خود تالش میمزدبگیرِ که در بخش خصوصی یا عمومی فعال است و برای ارتقای حوزه

و  7باید توجه داشت که بخش خصوصی، شامل نهادهای انتفاعی خصوصیگر اجتماع است. یک توسعه
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تواند می «ی اجتماعمتخصص توسعه»تر از یک تعریف عملیاتی شود.می 1صوصیهای غیر انتقاعی خسازمان

کند و مطابق دیگر کار می سازمانناظر بر هر کسی باشد که در یک سازمان حکومتی، غیرانتفاعی یا هر 

 پردازد.از اجتماع در راستای منتفع شدن خودِ اجتماع میهایی خاص تعریف به وظایفی چون ارتقای جنبه

 «2ی اجتماعمتخصص توسعه»کند ممکن است عنوان ه عنوان مثال، فردی که برای حکومت شهری کار میب

 هایی از اجتماع نظیر مسکن و تدارک مراقبت بهداشتی باشد.را داشته باشد و مسئول ارتقای جنبه یا جنبه

و دیگر ، استع ی اجتماتوسعه  ها تحققی آنوظیفهوقت، که -مرزبندی مبهم بین متخصصین تمام

ی بر توسعه نیز  کنند و تاثیراتیهای بهداشتی، آموزش و نظایر آن کار میتمتخصصینی که در بخش مراقب

گذارد. هرگاه های مرتبط صحّه میی اجتماع و این رشتهبین توسعهگذارند، بر ارتباط نزدیک جتماع میا

ی اجتماع داشته تاثیرات مشاغل خود بر توسعهاطالع بیشتری از ها محققان فعال در هر یک از این حوزه

ریز شهری ی اجتماعی تقویت خواهد شد. به عنوان مثال، یک برنامهباشند، تالش عمومی معطوف به توسعه

ی کاربرد زمین بپردازد، اما باید از یزربه طراحی برنامه باید حتما با مراعات امنیت و آسایش اعضای اجتماع

ی اقتصادی، قابلیت خرید مسکن و دیگر موضوعاتِ مرتبط با ی مذکور بر توسعهامهی برنتاثیرات بالقوه

 ی اجتماع نیز آگاه باشد.توسعه

ی اجتماع، از دیگر سو، معموال واجد تعریفی روشن و متمایز است. شایان ذکر حرفه یا تخصص توسعه

تر گفته شد که پیشهمچنانین همچنهر دو رشته مورد شناسایی قرار گرفته است.  ایاست که شأن حرفه

-سرانهدرآمد یا افزایش درآمد خانوار یا مشاغل جدید ایجاد هایی نظیر ی اقتصادی متضمّن فعالیتتوسعه

گران اجتماعی ممکن باشد. برای تحقق این هدف، توسعهمی -ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد منطقه

-های موجود را حفظ کرده و توسعه بخشند، راههای جدید را جلب کنند، بکوشند شرکتاست شرکت

گران اقتصادی از های مرتبط مشارکت جویند. توسعههای جدید را تسهیل کنند و در فعالیتاندازی بنگاه

ی و معموالً با وظایف مشخصی در زمینه -های عمومی و خصوصیای از سازمانسوی طیف گسترده

ی اقتصادی در های توسعهدر شماری از اجتماعات، فعالیت د.شونبه خدمت گرفته می -ی اقتصادیتوسعه

که ممکن است ی اقتصادی( تمرکز یافته است، در حالیای توسعهبخش عمومی )مثال ادارات شهری یا ناحیه

-در اجتماعات دیگر در بخش خصوصی )مثال اطاق بازرگانی( تمرکز یابد. در غالب اجتماعات، مسئولیت

 ی بخش عمومی و خصوصی قرار دارد.به طور مشترک بر عهدهی اجتماعی های مرتبط با توسعه
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همه جا حضور دارند. داوطلبین هم  1اقتصادی-ی اجتماعدر نهایت، داوطلبین مشارکت در توسعه

-اقتصادی نظیر جلسات عمومی، نشست-ی اجتماعهای توسعهدر فعالیتگیرند که ی را در بر میشهروندان

ی های توسعهی سازمانرئیسه اعضای هیأتو هم  کنندشرکت می ا ابتکارات اجتماعی ریزیهای برنامه

اقتصادی به یک نسبت نیازمند متخصصین و داوطلبین  -ی اجتماعاقتصادی را. موفقیت در توسعه-اجتماع

 متعهد و آموزش دیده است تا به نحوی مؤثر در راستای منفعت اجتماع با هم همکاری کنند.

 یگیرنتیجه

کنند که بتوانند بر سرنوشت خود تاثیر بگذارند و موقعیت خود را ارتقا شماری از اجتماعات تصور نمی

ها کنند که قربانی شرایطی هستند که ورای کنترل آنگرایانه دارند و احساس میرها نگرشی تقدیبخشند. آن

 ر شده یا شکلی از بالیای طبیعییک پایگاه نظامی که ابعادش کوچکتی بسته شده، یک کارخانه-قرار دارد

ای بهتر بسازند. در برابر هر توانند آیندهها میآناما واقعیت آن است که . ی این عوامل هستنداز حمله

-ی اجتماعاجتماعی که از عمل قاصر است، اجتماعی دیگر وجود دارد که به شکلی فعاالنه ابزارهای توسعه

ی . اجتماعات موفق درخواهند یافت که توسعهگیرندکار می اقتصادی را جهت ارتقای وضعیت خود به

گیرد و نه فقط شهردار، رئیس اتاق بازرگانی یا اجتماع تالشی گروهی است که تمام شهروندان را دربر می

 ی اقتصادی.متخصصین توسعه

گونه انه )آنیک کارخیک رویداد است، مثالً  بسته شدن وقوع گهگاه واداشتن یک اجتماع به کنش نیازمند 

یابند در مورد اسیال در آرکانساس مشاهده شد(. از دیگر سو، بسیاری از اجتماعات در می 1.3که در باکس 

 ،اقتصادی-ی اجتماعی مناسب توسعهدهند با اهتمام به یک برنامهناپذیر است و ترجیح میکه تغییر اجتناب

های موجود به ندرت یکی از گزینه فظ وضعیتدر اقتصاد پویای کنونی جهان، ح خود را آماده سازند.

         غلطند.  روند یا در صورت کوتاهی به عقب در میاجتماعات یا به پیش می -موجود است

 

 ترجمه و تلخیص بخشی از کتاب:

 An introduction to cimmunity development, Philips R and Pittman R 

 مصطفی احمدزاده، سامال عرفانی
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