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چکیده
حفظ و ارتقاء همبستگی نقش بسیار مهمی در جهت دهی و بهره برداری از تمامی ظرفیت نظام اجتماعی در فرایند توسعه دارد .برغم این
مهم جوامع در فرایند توسعه با چه چالشهای بسیاری روبرو می شوند که هر یک تهدیدی جدی برای همگرایی و انسجام جامعه است .سوال
اصلی اینست که چه عللی انسجام اجتماعی در فرایند توسعه را به چالش می کشد و چگونه می توان انسجام در فرایند توسعه را حفظ کرد.
با استفاده از روش تماتیک ،متون و برنامه های توسعه ملی ،گزارش های تدوین شده توسط سازمانهای بین المللی در دوره های متفاوت
همچنین مباحث نظری توسعه ،تحلیل شده و تالش شده تا با شناسایی تم های اصلی و روابط بین آنها ،مدل داینامیک حفظ انسجام در
فرایند توسعه ترسیم شود .تم های اصلی ارتقای انسجام داینامیک جامعه در فرایند توسعه بر مبنای مدل پارادیمی استراس در چهار مقوله
اصلی بازنگری استراتژی برنامه ریزی توسعه ،کنترل پیامدها در فرایند توسعه ،بازتعریف عوامل مرتبط با کارگزاران توسعه و نهایتا مقوله های
زمینه ای صورت بندی شده است.
واژگان کلیدی :انسجام ،برنامه توسعه ،ذینفعان ،مشارکت ،نهاد مدنی ،ادغام.
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مقدمه

در ادبیات کالسیک توسعه ،همبستگی و انسجام اجتماعی ،محصول ساختار قدرت است .ساختار قدرت دولت مدرن در تدوين و
تشکیل هويت ملی و ملیت به عنوان چارچوب همبستگی اجتماعی در عصر مدرن نقش اساسی را ايفا نمود .دولت مدرن ايجاد و
تقويت همبستگی ملی از طريق تاسیس نهادهای ملی مشترک ،ارتباطات و نهادهای وحدت بخش پیگیری میکرد .با اين حال
يکسان سازی فرهنگی از طريق دستگاههای آموزشی و تقويت هويت و همبستگی ملی از طريق سیاست توزيع خدمات رفاهی به
عنوان دو مولفه اصلی ملت سازی در ادبیات توسعه سیاسی ،در دنیای جهانی شده امروز به بازتعريفی اساسی نیاز دارد( .بشريه:1111 ،
 )351با اين توضیح که تقويت مبانی همبستگی اجتماعی ،که الزامی برای توسعه است ،فراتر از مجموعه سیاستهايی است که در
گذشته برای ملتسازی بر آن تاکید میشد .اين امر ناشی از عوامل گوناگونی از جمله بازتعريف دولتها در کاهش عرصه تصدی-
گری ،تقويت بخش خصوصی و الجرم کاهش توان برای ارائه خدمات رفاهی است .عالوه بر اين دنیای امروز با گسترش فزاينده
فناوری های ارتباطاتی و اطالعاتی ،راههای گوناگون و سهل الوصولی برای ارتباط افراد و گروهها بوجود آورده است .امری که
تالش دولتها برای يکسان سازی فرهنگی را با چالشی جدی مواجه ساخته است و نهايتا موجب شده تا با هويتهای اجتماعی پراکنده
و موزايیک مانندی مواجه باشیم .بر اين مبنا ديگر نمیتوان ،علت اساسی ضعف همبستگی اجتماعی و ملی را در ضعف ساختار دولت
مدرن و قدرت سیاسی در اين کشورها جستجو کرد.
از نقطه نظر همبستگی کارکردی ،حل منازعه و گردآوری و تلفیق منافع و عالئق گوناگون ،پردازش خواستهها ،تنظیم و عرضه
سیاستها بر آن اساس و تطبیق با شرايط متحول و جديد ،از مهمترين کارويژههای نظام سیاسی است ،و پیگیری آنها را در برنامههای
توسعه ،که فرايندی پر از تنش را برای جامعه رقم میزند حائز اهمیت دوچندان است .امروزه ملتها و سازمانهای فعال در زمینه
توسعه ملی ،موفقیت بیشتر خويش را مديون چشم انداز ملی و برنامههایتوسعه میدانند ،از اين رو اگاهی از نارسايیهای اقتصاد بازار،
اگاهی بر اقتصاد سیاسی جهان ،اولويتهای کشور و نهايتا آگاهی تخصصی بسیار گسترده از جزئیات بستر اجتماعی ضروريست.
برنامهها با بی اطمینانی و خطر مواجه هستند ،صدها پارامتر در محیط در حال تحول ،اتخاذ تدابیری الزم برای مديريت و انعطاف در
مقابل وقايع پیش بینی نشده را ضروری میسازد .در اين راستا به منظور بهره گیری از ظرفیتها و منابع درون نظام اجتماعی ،بر تقويت
هماهنگی و همگرايی بین چهارچوبهای مختلف برنامهريزی تاکید می شود )OECD, 2001:16( .در اين معنا انسجام به مفهوم
ائتالف و سازش نزديکتر می شود .در اين معنا بر توافق بر سر اصول اساسی توسعه میان کنشگران و نخبگان و تجمیع خواستها و
دغدغهها میان گروهها و نهادهای اجتماعی تاکید میشود.
در اين مفهوم ،همبستگی و انسجام ،معنای قابلیت پذيرش سیاستهای توسعهای برای شمار قابل مالحظه ای از گروههای اجتماعی و
سیاسی منظور است .انگیزه توسعه خواهی ،نوعی انگیزه جدی مشارکت در امور اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی است .چنان انگیزهای
برای اينکه در میان تمامی گروه ها و نهادها ايجاد و نهادينه شود نیاز به فعال شدن نهادهای مدنی و صنفی به عنوان کارگزاران توسعه
است( .چلبی )15 :1134 ،بر مبنای اين رويکرد میتوان امید داشت تا گروههای و سازمانها و نهادهای مختلف در نظام اجتماعی فعال
شده و با يکديگر ارتباط پیدا کنند .توسعه نیازمند عزمی جدی از جانب تمامی جامعه است .اما از سوی ديگر توسعه در بستری از
بحرانها حاصل میشود .در اينجا فرض اساسی بر اين است که فرايند نوسازی معموال موجد بحران در انسجام اجتماعی می گردد
بنابراين سوال اصلی اينست که چه عللی انسجام اجتماعی در فرايند توسعه را به چالش می کشد و چگونه می توان انسجام در فرايند
توسعه را حفظ کرد .انسجام اجتماعی مورد نظر نوعی توافق عمومی است که در ارتباط با موضوعاتی همچون ثبات و بی ثباتی،
منازعات اجتماعی و سیاسی ،همبستگی ملی مرتبط بوده است.
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چالش های انسجام در فرایند توسعه

در غالب تجربیات اخیر ،توسعه با محوريت پويايی درونی اجتماعی صورتبندی میشود ،و مشارکت عمومی سهم بااليی در فرايند
توسعه بويژه در حوزه برنامه ريزی به خود اختصاص داده است( .گزارش ارزيابی برنامه توسعه پايدار فیجی  )4331بدينسان مهمترين
اقدام جهت تحقق توسعه ،حفظ و ارتقاء انسجام اجتماعی است آنچنانکه مشارکت نیروهای اجتماعی در قالب نهادهای مدنی تحکیم
شده را ممکن سازد .از همین رو به منظور تضمین مشارکت عمومی در توسعه بر دموکراتیک بودن دولت توسعه گرا تاکید میشود
تا امکان ائتالف وسیع تری برای توسعه در جامعه را فراهم شود (اديگجی  .)4339 ،با اين وجود کمتر جامعهای است که پس از يک
دوره سريع توسعه با عدم تعادل در نظام اجتماعی مواجه نشده باشد .برغم اهمیتی که انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی در پیشبرد توسعه
دارد ،چندگانگی ساختاری در مراحل ابتدای توسعه در حکم تزريق نوعی بینظمی است که جوامع در حال توسعه را از مدار انسجام
خارج میسازد .بسیاری از جوامع بر اساس اين باور که توسعه نه با نظمهای خودجوش بلکه با مديريت و هدايت اصالح طلبانه نظام
اجتماعی حاصل میشود ،تالش کردهاند راه خود را برای برون رفت از مشکالت به روشی تکنوکراتیک و با استفاده از برنامههای
جامع ملی برنامه ريزی کنند .در مواجهه با اين مسئله ،می بايست از طريق تقويت هماهنگی و همگرايی بین چهارچوبهای مختلف
برنامهريزی و با تکیه بر ظرفیتها و منابع ،انسجام اجتماعی را بازيابی نمود) OECD, 2001).
محیط متال طم جامعه در فرايند توسعه و مجموعه عواملی که موجب ناکامی برنامه های توسعه در جوامع شده ،از زوايای گوناگونی
مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ،از جمله می توان به بحران هويت  -چالش ايجاد احساس هويت ملی و تعلق به آن ،بحران
مشروعیت -چالش قبوالندن مراجع و مسئولیتهای حکومت ،بحران نفوذ  -چالش حصول اعتماد بین مردم و کارگزاران و بحران
ادغام  -مسائل مربوط به کنش سیاسی و ايجاد شبکه ای از روابط متقابل بین مردم و کارگزاران و جهت بخشی به ضروريات زندگی
سیاسی ،بحران نابسامانی سیاسی ناشی از ظهور گروههای اجتماعی جديد در عرصه سیاست بواسطه عدم وجود نهادهای سیاسی جهت
سازماندهی خواست مشارکت سیاسی اين گروهها اشاره کرد( .هانتینگتون  )1133 :با اين توضیح که نوسازی جامعه مستلزم رشد و
تکثر نیروهای اجتماعی است و سامان سیاسی جوامع نیز تا اندازه ای زيادی به رابطه میان توسعه نهادهای سیاسی و تحرک نیروهای
اجتماعی به صحنه سیاست ،بستگی دارد.
در حوزه سیاست عدم وجود نهادهای سیاسی نوين در کنار واپس ماندن دولت از رشد جامعه ،زمینه ی بروز نااستواری سیاسی را
فراهم می سازد .عالوه بر اين فرايند توسعه در جايی که فروپاشی الگوهای کهن اقتدار را موجب می شود ضرورتا ايجاد سازمانهای
جديد جهت نهادمند کردن مشارک ت سیاسی را به همراه ندارد .حال آنکه برقراری و تداوم استواری سیاسی در جوامع دستخوش
نوسازی مستلزم ايجاد سازمانهای نوين جهت ساماندهی شیوه های رسیدن به قدرت و سازماندهی توده ها است .امری که نهايتا ناکامی
توسعه را به همراه خواهد داشت .همچنین مشارکت درصورتیکه در مسیر غلط هدايت شود می تواند باعث ايجاد انتظاراتی شود که
در صورت رفع نشدن باعث تشديد اختالفات و تنش ها شود ،4331 ،Dudwick and Nelsson) .ص  .)2از ديگر عوامل بر هم
زدن تعادل در حوزه سیاست می توان به تالش نخبگان سیاسی سنتی در برابر نخبگان سیاسی جديد برای حفظ قدرت اشاره کرد که
موجب بروز درگیری بین نخبگان جديد و قديم می شود .همچنین نابرابری سیاسی و اقتصادی ،خواست تحرک اجتماعی در عین
فراهم نبودن امکان تحرک و سرخوردگی اجتماعی ناشی از در معرض نوسازی و مظاهر پیشرفت از يکسو و فراهم نبودن شرايط
برای نیل به مظاهر زندگی بهتر از سوی ديگر از جمله عواملی هستند که موجب بروز خشونت و پديد آورنده نابسامانی اجتماعی و
سیاسی در جامعه هستند.
شکاف بین اقشار بنابه میزانی که در معرض توسعه و برنامه های نوسازانه قرار می گیرند از مسائل مبتال به جوامع دستخوش نوسازی
است .در معرض بودن دانشجويان در امر مقايسه کشور خويش با ملل پیشرفته و با نگاه به سطح برابری ،عدالت ،مشارکت اجتماعی
و رفاه اقتصادی جامعه خويش با جوامع توسعه يافته موجب شده تا دانشجويان آرمان گرا و الجرم سازش ناپذير ترين گروه شوند و
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اعتراضات دانشجويی صرف نظر از ماهیت حکومت ها و سمت و سوی اصالحات تداوم می يابد .عدم تعادل در اين حوزه بگونه ای
حاد و سازش ناپذير می نمايد که ساموئل هانتینگتن بهترين راه برای موفقیت برنامه های نوسازی را منوط به وجود حکومت اصالحگر
مقتدر با قدرتی متمرکز و بسیج سازمان يافته اقشار گوناگون جهت مشارکت در فرايند اصالحات می داند( .هانتینگتون )1133 :
تحول در استفاده از منابع در فرايند توسعه آنچنانکه منافع حیاتی برخی گروهها به صورت جدی تهديد می شود و به عنوان چالشی
اساسی برای انسجام در فرايند توسعه قلمداد شده است( .لفت ويچ )41 :1119 ،در واقع فرايند توسعه دربرگیرنده سازمان ،تحرک،
ترکیب ،کاربرد و توزيع منابع به شیوههای جديد است ،و از آنجايی که اين منابع به شیوههای جديد مورد استفاده قرار میگیرند و
توزيع میشوند ،به نحوی ناگزير در میان افراد و گروهها بر سر اينکه چنین منابعی چگونه مورد استفاده قرار گیرند و اينکه چه کسی
در تصاحب منابع پیروز و چه کسی شکست میخورد درگیری صورت میگیرد )Gabriel Moti, 2009( .اين عدم تعادل ها در
قالب وقوع کودتا ،انقالبات رنگین ،اعتراضات صنفی ،اعتراضات دانشجويی و شورش های خیابانی بروز و ظهور می يابد ،امری که
نهايتا توسعه را مختل می کنند.
در برخی پژوهشها ،فقدان مشارکت مردم در فرايند طراحی و اجرای اين طرحها و اتخاذ استراتژیهای عمل از باال به پايین به عنوان
عامل اصلی شکست طرحهای توسعه اشاره کرد ) UNDESA 2009( .بر مبنای اين آسیب در تدوين برنامه توسعه ملی توصیه به
مشاورههای بسیار زياد با بخش خصوصی ،جامعهمدنی ،اتحاديههای کارگری و سازمانهای غیردولتی در خصوص هدف ،محتوا و
اجرای برنامه شده است( .برنامه توسعه ملی افريقای جنوبی )4311،نهايتا اينکه شرايط کشورهای در حال توسعه اغلب حساس بوده و
به سرعت تغییر می کند .در بهترين شرايط ،هرگونه فرايند توسعه پايدار بايستی تالش کند تا با داشتن فرايندی تعاملی و چرخهای که
در آن تاکید بر مديريت پیشرفت به سوی اهداف توسعه ای است ،به اين سازگاری برسد ،4334 ، UNDESA( .ص) 1
با توجه به اهمیت حفظ و ارتقاءهمبستگی به منظور بهره برداری از تمامی ظريفیت نظام اجتماعی در فرايند توسعه ،اين سوال که
برنامه های توسعه به عنوان مهمترين سند توسعه ای جوامع ،بايد چه ويژگیهايی داشته باشد تا از ظرفیت ساختاری انسجام بخش در
فرايند پیشبرد توسعه برخوردار باشند .با استفاده از روش تحلیل مضمون يا تماتیک به بررسی اسناد و متون توسعه پرداخته و مجموعه
چالشهايی انسجام جوامع در فرايند توسعه را شناسايی کرده و بر مبنای آنها مدل انسجام داينامیک در فرايند توسعه را ترسیم می شود.
روش شناسی

در تحقیق حاضر از مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک برای گردآوری داده ها استفاده شده است .برای سازماندهی ،تحلیل و تفسیر
داده های گردآوری شده و اسناد و گزارشها ،از استراتژی تحلیل مضمون يا تماتیک بهره گرفته شد .تحلیل مضمون روشی برای
شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های کیفی است .مضمون يا تم ،مبین اطالعات مهمی در داده ها و سواالت تحقیق
است و تا حدی مبین الگوی موجود در مجموعه ای از داده ها است )Braun& Clarke, 2006) .در تحلیل مضمون می توان از
فراوانی نسبی مضامین برای مقايسه آنها و ترسیم شبکه مضامین استفاده کرد .با اين توضیح که تحلیل تماتیک عبارتست از تحلیل
مبتنی بر استقر ای تحلیلی که در آن محقق از طريق طبقه بندی داده ها و الگويابی درون داده ای و برون داده ای به يک سنخ شناسی
و درک تحلیلی دست می يابد )Gabrium, 1998 & Fielding, 1986( .اين نوع تحلیل در وهله اول به دنبال الگويابی در داده
هاست .زمانی که الگويی در داده ها بدست آمد بايد حمايت مفهومی يا موضوعی از آن صورت بگیرد .در اين روش تحلیل ،داده
های متنی و داده های پراکنده و متنوع را به داده های غنی و تفصیلی تبديل می شود (Braun & Clarke, 2006) .در تحلیل
مضمون همه داده بررسی شده و مضامین کل داده ها ،تحلیل و تفسیر می شوند .به عبارتی تم ها از داده ها نشات می گیرند.
( )Thomas, and Harden, 2008تم ويژگی تکراری و متمايزی در متن است که نشان دهنده درک و تجربه خاصی در رابطه
با سواالت تحقیق است)King & Horrocks, 2010, 150( .
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مبنای طبقه بندی در تحلیل تماتیک حاضر شناسايی ماهیت مضمون در متن بوده و تالش شده انواع روابط مضامین در متون توسعه
ای ترسیم شود .در اين بررسی تکرار و تاکید مکرر مفاهیم انسجام و همبستگی در فرايند توسعه و کلمات و عبارات مترادف و
مصاديق آنها ،به عنوان واژه های کلیدی موجب شده تا نقش برجسته ای در تحلیل داده داشته باشند و همچنین مضامین برغم برخی
از هم پوشانی ها با ديگر مضامین که اجتناب ناپذير بوده ،از يکديگر متمايز باشند .مطابق با روش آنالیز تم ،در ابتدا داده ها را تقلیل
داده و برای رسیدن به کدهای باز اولیه تم ها تعیین و بعد آنها تنظیم گرديدند .محصول اين مرحله دستیابی به مجموعا دوازده زمینه
محتوايی استخراج شده از کدگذاری اولیه بود .اگر چه تقلیل داده ها و کدگذاری اولیه سطحی نزديک به داده های اولیه داشت
لیکن با سازماندهی آنها و تشکیل خوشه های مفاهیم ،زمینه های محتوايی مناسبی بدست آمد .مقولههای استخراج شده در بخش
برآيند در قالب يک الگوی موضوعی با عنوان «عدم انسجام نظام اجتماعی در فرايند توسعه» ارائه شده است که در ادامه به توصیف
و تحلیل تم های  14گانه مذکور پرداخته می شود .در پايان نیز با طبقه بندی تم ها راهکارهايی ارتقاء و حفظ انسجام در فرايند توسعه
به گونه ای داينامیک بیان میشود.
یافته های تحلیلی

با استفاده از روش تحلیل مضمون يا تماتیک دوازده مقوله عمده از داده های کیفی گرداوری شده استخراج شدند که هر کدام بر
وجه خاصی از انسجام در فرايند توسعه تمرکز دارند .اين دوازده مقوله دربرگیرنده موضوعات؛ نیروهای اجتماعی تقويت شده و
ضعف نهادهای مدنی ،دغدغه های نیروهای اجتماعی که در اولويت برنامه های توسعه قرار نمی گیرند ،کم توجهی به بازخوردهای
سیستمی ،بستری که امکان چرخش قدرت را تضمین نمی کند ،فقدان ادغام نهادهای تخصصی ،متصلب بودن ساختار قدرت متمرکز
در مواجهه با تقويت نیروهای اجتماعی ،انتظارات فراگیر جامعه از ساحت دولت ،کارگزاری حداکثری خرده نظام سیاسی ،فقدان
اجماع نخبگان پیرامون محورهای توسعه ،نهادينه بودن نهادهای سنتی و نوپا بودن نهادهای مدرن و نوگرا ،نظام اجتماعی و محیط
تقويت شده و ناکامی انتظارات فزاينده برآمده از نظام آموزش عالی در نظام اجتماعی است .مقوله های مذکور را می توان در چهار
دسته چالشهای استراتژی ،زمینه و شرايط دخیل ،علل و پیامدها جايابی کرد.
کد انتخابی

کد محور

عدم انسجام نظام اجتماعی در فرایند توسعه

استراتژی برنامه ریزی توسعه

مسیر انتخاب کد انتخابی عدم انسجام نظام اجتماعی در فرایند توسعه
کد باز

نمونه داده های خام
ضعف نگرش کل گرا در پیوند اجزا توسعه در هر حوزه
فقدان توجه به ادغام نهادهای تخصصی شده در برنامهريزی توسعه ملی
برنامه ريزی و اتخاذ تصمیم های راهبردی بلندمدت ،متاثر از تحوالت و مشکالت سیاسی
ارتباط ضعیف بین نهادهای آموزشی و دنیای کار ،پژوهش و جامعه
استراتژی های توسعه ای تفکیک شده و غیر مرتبط
ناسازگار و تناقض سیاست ها و برنامه های توسعه با يکديگر

عدم ادغام

عدم توازن بین الويت های دولت های محلی و مرکزی در پیشبرد توسعه
پیوند ضعیف برنامه ها با جامعه و شرايط در حال تحول؛ برنامه ها به شدت رويکرد باال به
پايینی دارند و عدم توجه به تغییرات اقتصادی ،اجتماعی و سازمانی مورد نیاز
تضاد منافع بین کارگزاران در مراحل برنامه ريزی و اجرا
عدم موفقیت در اداره و سازماندهی توسعه
ناهماهنگی های موجود بین راهبرد توسعه در سطح ملی و برنامهريزی و اجرا در سطوح
محلی و بخشی
ناتوانی برنامه های توسعه در بهره برداری از پتانسیل ديگر نهادهای تخصصی
قابلیت انطباق پايین برنامه با شرايط در حال تغییر در بازه زمانی اجرا
ضعف رويکرد سیستمی و پويا در برنامه های توسعه
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حساسیت پايین برنامه های توسعه در مواجهه با پارامترهای محیطی
ضعف در ارتباط سازنده و فعال با شرکای خارجی
ضعف در چرخه

ارتباط ضعیف درون داد و بیرون داد در چرخه سیستمی

سیستمی نهاده -

ناکامی در گذر موفقیتآمیز از مجموعهای از بحرانها و بازيابی تعادل

داده

ضعف در جذب پشتیبانی جامعه برای تبديل تقاضاها به تصمیمات در بخش دادهها
ناتوانايی نظام اجتماعی در تامین نهادهها
اغلب برنامه های توسعه سازوکار و سیستمی برای هماهنگ کردن موثر میان اجزا ندارند
پی گیری توسعه در يک برنامه مرحله به مرحله و فرايندی گام به گام از حوزه اقتصاد به
حوزه های سیاسی و اجتماعی
برنامههای توسعه کمتر به مسائل اجتماعی پرداخته اند
تقلیل توسعه به رشد اقتصادی مبتنی بر توانايی تولید
تمرکز صرف بر سرمايه گذاری وسیع در آموزش فنی به منظور ايجاد نیروهای مولد برای
صنعتی کردن کشور

اتخاذ رويکرد
مرحله به مرحله به
ابعاد توسعه

هسته دولت های توسعه گرا آموزش به شدت به سمت پرورش تکنیسن ها ،مهندسان و
تاجرانی سوق پیدا کرده است
اهداف و موضوعات اجتماعی و سیاسی در راهبردهای توسعه ای به درستی مورد توجه و
اهمیت قرار نگرفته
در رازيابی موفقیت دولت های توسعه گرا از نظر باالرفتن نرخ رشد آنها ديده می شود
دولتهای توسعه گرا با اقتدارگرايی بسیج اجتماعی برای توسعه را دنبال می کنند
به تاخیر انداختن درخواستهای دموکراتیک نیروهای اجتماعی به عنوان يک مشخصه اصلی
توسعه
به حاشیه رفتن دغدغه نیروهای مدرن با اولويتهای برنامههای دولتهای توسعهگرا
ضعف و ناکارآمدی نهادهای سیاسی مدرن
سازوکار رسمی را در راستای تضمین مشارکت جامعه مدنی در فرايند تصمیم گیری ملی
وجود ندارد
مشارکت جامعه مدنی در جوامع در حال توسعه بصورت گاه و بیگاه و بدون فرايند منظم
و بر مبنای انتخاب و تصمیم مراجع مسئول در اداره موضوع خاصی صورت می گیرد.
محدوديت دسترسی عمومی به اطالعات به روز درخصوص اهداف و استراتژی های توسعه
ملی
ناکافی و ناکارآمد میزان درگیر شدن بخش عمومی در فرايند تهیه و ارزيابی برنامه توسعه

ضعف نهادهای
مدرن

ملی
نسخه نهايی برنامه توسعه ملی صرفا مسولیت وزارت توسعه منطقه ای بود

مقوله های

انگیزه پايین اکثريت مردم برای مشارکت در توسعه

زمینه ای؛

خالقیت فردی و جمعی جامعه در فرايند توسعه بی ارزش تلقی شده و مورد استفاده قرار

جامعه در حال
گذار -نظام
اجتماعی

نگرفته است
مقاومت سازمان يافته از جانب نیروهای سنتی در مواجهه با فرايند توسعه
حذف بخشهای از جمعیت از قلمرو توسعه
فقدان نهادهای سیاسی واسط و قواعد و عرف بازی سیاسی جهت پايان بخشیدن به نزاع به
منظور سامان بخشیدن به فعالیت مشارکتی نیروهای اجتماعی
پديدار شدن کوتاه مدت اقتدار ،که از گروهی به گروه ديگر در نوسان است.
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بروز واکنشهای منفی نیروهای اجتماعی يه حاشیه رانده شده
کشمکش نیروهای اجتماعی به مثابه قدرت های پاره پاره اجتماعی
ساختاری چند اليه و متکثر يافته جوامع امروزی بواسطه گسترش ارتباطات و جهانی شدن،
تکوين نیروهای اجتماعی با گستره متفاوت و وسیعی از نیازها و خواستهها
عدم تناسب برنامه های توسعه با موقعیت آنومیک جامعه
رويکرد هرمی و سلسله مراتبی برنامه های توسعه در تشخیص و تعريف مسائل و ارائه
راهکار و تعريف راهبرد در جامعه
تشتت نیروهای
اجتماعی

جامعه در حال گذار و تشتت نیروهای اجتماعی
تمرکزگرايی در برنامه های توسعه موجب شده جامعه تا از پتانسیلی که اجتماعات محلی
در ايفای نقش بخشی از يک سیستم کل در هر يک از بخشهای تصمیم سازی ،اجرا و
نظارت -می تواند ايفا کند محروم بماند.
تکثر کانون و بافت ناهمگون جوامع و صورتبندی نیروهای اجتماعی پیرامون مسائل
اجتماعی متنوع آن
مسائل اجتم اعی در جوامع امروزی ،متکثر و موقعیتی هستند و راه حل واحد ندارند :تعدد
موضوعات اجتماعی حوزهای ،موقعیتی ،منطقهای ،گروهی ،سازمانی و نهادی
تغییر و تحول ابعاد و میزان کارکردهای دولت به عنوان کارگزار اصلی برنامه های توسعه
در فرايند توسعه
خصوصی سازی و واگذاری امور در فرايند توسعه
ناتوانی در ارائه خدمات و برآورنده کردن انتظارات شهروندان
گستره انتظارات از دولت ،همگام با کوچک شدن دولت حرکت نکرده است

انتظارات فراگیر

انتظارات باال در کنار عدم مسئولیت پذيری شهروندان که همه مسئولیت را متوجه دولت

نظام اجتماعی از

می داند.

گستره کارکردهای
نظام سیاسی

عدم تعهد يا درک مسئولیت از سوی مشارکت کنندگان نسبت به برنامه های توسعه
جامعه همه چیز را از دولت طلب می کند.
کوچک شدن دولت و تقلیل کارويژههايی رفاهی دولت
تقلیل کارويژههای دولت توام با تقويت جامعه مدنی و ارتقاء نقشآفرينی نهادهای مدنی
صورت نگرفته
محصور ماندن وظايف بخش خصوصی ،در حد همان قوانین و مصوبات
مقولهی توسعه از میزان قدرت و اقتدار بسیاری از نهادها میکاهد
تعهد پايین سیاسی در پشتیبانی از برنامه توسعه ملی و استراتژی های توسعه
انگیزه توسعه خواهی در واقع نوعی انگیزه جدی مشارکت در امور اجتماعی و اقتصادی و
فرهنگی و سیاسی است در تقابل با کارگزاری حداکثری خرده نظام سیاسی قرار می گیرد

محدودیتهای

کارگزاری

کارگزاران

حداکثری خرده

توسعه

نظام سیاسی

خرده نظام سیاسی بیش از اين که به مسائل جامعه بپردازند درگیر مسائل خودش است
دخالت آزادانه خرده نظام سیاسی در حوزه نظام اجتماعی با اين مفروض که خرده نظامهای
اجتماعی يک حوزه تابع صرف است
توجه به مسائل جامعه در قالب مهندسی اجتماعی در برنامههای توسعه
ضعف خرده نظام سیاسی در نحوه واگذاری مسئولیتها به بخش خصوصی
خرده نظام سیاسی به عنوان کارگزار اصلی در جوامع در حال توسعه ،يک حوزه حداکثری
دارد
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تمام منافع در چشم اندازهای باال-به -پايینی مدنظر قرار نمی گیرد .اين بدين معناست که
همه جامعه نمی تواند در آن مشارکت داشته باشد و در نتیجه امکان تحقق اهداف توسعه
ضعیف خواهد بود
چشم اندازهای سیاسی همواره مورد توافق همه قرار ندارند و در نهايت موجب می شوند
بطور کامل اعمال نشوند
برنامه های توسعه ملی به شکلی قوی و ايده آل نگاشته شده اند که اصوال دستیابی به آنها
غیر ممکن است و خرده نظام سیاسی در اجرای آن عمال ناتوان است

عدم اجماع نخبگان پیرامون محورهای توسعه
تفاوت های اساسی در نقشها ،ماموريت نهادها ،آنچنانکه هر کدام از نهادها دارای قصدها،
منافع و حوزه های برنامه ريزی متفاوتی هستند
فقدان اجماع

ضعف متدلوژيک در نظام برنامه ريزی

نخبگان پیرامون

نزاعهای سیاسی در جامعه و ماهیت غیردموکراتیک

محورهای توسعه

فقدان انديشه و استراتژی منسجم و بلندمدت
تداوم نزاعهای غیرنهادينه موجب سیاستزدگی تمامی اقشار جامعه گرديده
گسترش احساس عدم تعلق به نظام اجتماعی در افراد
فقدان تعريف منسجم و قابل اجماعی از توسعه
پیش بردن توسعه در دولت های مختلف با گفتمان های متفاوت
جهان امروز در حال تجربه افزايش بی سابقه در هم تنديگی و بهم پیوستگی اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی است
محتوا و ساختار راهبردهای توسعه به شدت درون سو بوده ،امری که باعث محدود شدن
پتانسیل بالقوه و ارتباط يافتن آن با دنیای جهانی شده می شود.
تحديد عملکرد دولتها :دامنه کارگزاری نظام سیاسی را به عنوان مهمترين کارگزار توسعه
در برنامه های توسعه جوامع در حال توسعه بشدت تحديد شده
تقويت و حمايت بین المللی از درخواست جامعه برای مشارکت و تعريف و تعیین مصاديق
ارزشهای دموکراتیک
تعريف هنجارهای دموکراتیک از سوی محیط بیرونی و تقاضای نیروهای اجتماعی

محیط تقويت شده

برنامه های کالن توسعه ملی نتوانسته تعاملی سازنده میان توسعه ملی با روندها و جريانات
اصلی جهانی متحول شونده ايجاد نمايد.
جهانی شدن با مشخصه عمومیت يافتن هرچیز در مقیاس جهانی ،تحولی اساسی را در
مفهوم توسعه ايجاد نموده
جهان به طور روز افزونی به هم پیوسته می شود.
جهانیشدن در حوزه فرهنگ و انديشه ،اصول عامی را پیرامون حقوق بشر و ارزشهای
دموکراتیک گسترش داده است
سازمانهای بینالمللی و فراملی بسیاری نیز شکل گرفته که در پیوند با نهادهای محلی و
ملی ،فعالیتهای اين حوزه را رصد و اصول فراگیری را تبلیغ و بسط میدهند
ارتباطات و عملکرد رسانهها موجب تشديد اثرگذاری عملکرد اين نهادها شده

پیامدها در
فرایند توسعه

جابجايی منافع

توسعه جامعه مستلزم انجام عملیاتی است که جامعه را از يک نقطه به نقطه ديگری حرکت
داده و تغییر را موجب می شود
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برنامه های توسعه اغلب تاثیرات اقتصادی و اجتماعی احتمالی تغییرات پیشنهادی را مدنظر
قرار نمی دهند
کشمکش میان افراد و گروهها بر سر اينکه چنین منابعی چگونه مورد استفاده قرار گیرند
توسعه در برگیرنده تحرک ،ترکیب ،کاربرد و توزيع منابع به شیوه های جديد است
جابجايی حجم زيادی از منافع در فرايند توسعه
نهادينه نبودن رقابت دموکراتیک در جامعه
تمرکزگرايی دولتهای توسعهگرا در مديريت منابع توسعه
بروز آشوب و شوروش اجتماعی به عنوان تنها ابزار فشار مردمی
آسانی تن به تغییرات دموکراتیک نمیدهند
چالش مشارکت با
قدرت متمرکز

واکنش همراه با خشونت دولتهای توسعهگرا
شکايات حل نشده و تعمیق تفرقهها موجب گسترش تنشهای اجتماعی
گسترش عرصه نفوذ جهانی شدن با انگارههای کنشگری در حوزه اجتماع نیز موجب
تقويت نیروهايی مشارکتجو گرديده
تاخیر در پاسخگويی به مشارکت نیروهای اجتماعی
گسترش درخواست مشارکت نیروهای اجتماعی در جوامع در حال توسعه
بخش عمده فعالیتهای توسعه ای جوامع در حال توسعه در حوزه آموزش نیروی انسانی
است
عدم توجه به کاستن فقر همزمان با باالبردن تحصیالت
مردمی با تحصیالت باال که هنوز در فقر زندگی می کنند
جوامع در حال توسعه هزينههای سنگینی برای آموزش اين نیروها متحمل می شوند
رشد تسهیالت آموزشی از رشد فرصتهای شغلی پیشی گرفته است :نظام شغلی قادر به

گسترش نظام

برآوردن انتظارات تعداد زيادی از افراد تحصیلکرده نیست

آموزش و ناکامی

دورنمای دستاوردهها در دنیای اجتماعی -اقتصادی از آموزشها و انتظاراتی که داشتهاند،

انتظارات فزاينده

فاصله زيادی دارد
سواد و آموزش منبع عمده انتظارات فزاينده است
انتظار افراد از تحصیل به عنوان ابزار اصلی برای تحرک اجتماعی و اقتصادی رو به باال
بوده است
ابراز نارضايتی و افزايش اتخاذ رويکرد خشونت گرا از سوی اين اقشار
آموزش و در معرض قرار گرفتن نیز خواستهها و تمايالتی را به وجود میآورد که منابع
اقتصادی و فرهنگی جامعه قادر به برآوردن انها نیست

مدل عدم انسجام اجتماعی در فرایند توسعه

همبستگی همچون ساير مقوالت اجتماعی پديده ای در حال تغییر است و عوامل مختلفی در تقويت و يا تضعیف آن موثرند ،عالوه
بر اين که توسعه تمامی حوزه های اجتماعی را دستخوش تغییر و تحول میسازد و مجموعهای از چالشها برای انسجام نظام اجتماعی
را بوجود میآورد و توسعه تنها در پرتو مديريت اين چالشها حاصل میشود .بنابراين برای دستیابی به اهداف توسعه نیازمند تعريف
نوين و همچنین اتخاذ روشهای جديدی برای اجتماعات هدف میباشیم .ايجاد انسجام اجتماعی در جامعهای با شرايط دائما در حال
تغییر با چالشهايی بسیاری روبرو بوده که در قالب مدل زير ترسیم می شود و در ادامه بر مبنای اين چالشها ،محورهايی را جهت ارتقای
انسجام جامعه در فرايند توسعه طرح و شناسايی نمايیم.
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مدل عدم انسجام اجتماعی در فرایند توسعه
ضعف نهادهای مدرن

عدم ادغام

تشتت نیروهای اجتماعی

ضعف در چرخه سیستمی نهاده  -داده

انتظارات فراگیر نظام اجتماعی از خرده نظام سیاسی

اتخاذ رویکرد مرحله به مرحله به ابعاد توسعه

مقوله های زمینه ای؛ جامعه در حال
گذار

استراتژی برنامه ریزی توسعه

عدم انسجام اجتماعی در
فرایند توسعه

محدودیتهای کارگزاران توسعه

پیامدها در فرایند توسعه
جابجایی منافع

کارگزاری حداکثری خرده نظام سیاسی

چالش مشارکت با قدرت متمرکز

فقدان اجماع نخبگان پیرامون محورهای توسعه

گسترش نظام آموزش و ناکامی انتظارات فزاینده

محیط تقویت شده

بحث و راهبردها

محورهای ارتقای انسجام جامعه در فرايند توسعه بر مبنای بازنگری استراتژی برنامه ريزی توسعه ،کنترل پیامدها در فرايند توسعه،
بازتعريف عوامل مرتبط با کارگزاران توسعه و نهايتا تدوين محورهايی با مالحظه مقوله های زمینه ای صورت بندی می شوند .با اين
توضیح که گسترش ملیگرايی در پرتو برنامههای توسعه ،توسعه حوزه عمومی ،پیش بردن توسعه از طريق مشارکت و نهادهای
توسعهگرا ،ادغام و همسازی ،انسجام در استراتژی های توسعه ،توسعه در منشور متکثرجامعه ،به منظور کنترل بحرانهای توسعه و حفظ
و ارتقاء انسجام در جوامع در حال توسعه مورد بحث قرار گرفته است.
طرح مدل داینامیک جهت حفظ انسجام در فرایند توسعه

ادغام و
همسازي
ملیگرایی در
پرتو برنامههای
توسعه

مشارکت در
توسعه
انسجام در
استراتژی های
توسعه

مدل داینامیک حفظ انسجام
در فرایند توسعه

توسعه حوزه
عمومی

توسعه در
منشور
متکثرجامعه
تقویت نهادهای
توسعهگرا
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ملیگرایی در پرتو برنامههای توسعه

در غالب تجربیات اخیر ،توسعه با محوريت پويايی درونی اجتماعی صورتبندی نظری میشود .از اين رو تالش برای ايجاد جامعه
يکپارچه و تاکید بر محورهای مشترک جهت ايجاد انسجام اجتماعی از محورهای مشترکی است که در صدر برنامههای توسعه
کشورهای پیشرفته قرار گرفته است .سیاست ها و برنامههای توسعه ملی می بايست خط مشی های را با يکديگر سازگار سازد
( )Twelfth five year plan -2012/2017جهت تحقق اهداف برنامههای توسعه ،بیش از هر چیز نیازمند بروز ملیگرايی در
قالب برنامههای توسعه هستیم .بسیج مردم و ايجاد احساس تعلق در مردم نقش اساسی در پیشبرد اهداف توسعه در جامعه دارد ،از اين
رو بايستی با اتخاذ رويکردی چندوجهی ،حداقلهای هر قشر و گروهی را برآورده ساخت .دولت و مراجع محلی ،احزاب سیاسی،
بخش خصوصی ،انجمن های کارگری ،گروه های مدنی و شهروندان ،می بايست رويکرد مشترکی درخصوص فرايند برنامه ملی
داشته باشند .با ايجاد ساختاری مرکب از واحدهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،میتوان الويتهای توسعهای در تمام بخشها و
گروه های جمعیتی تنظیم کرد .تحقق اين مهم با مالحظاتی همراه است که مهمترين آنها عبارت است از فراهم آوردن امکان اتحاد و
بسیج ذينفعان مختلف با ماهیت متمايزشان .)4333 ،De Miranda and Adib ( .ايجاد ائتالف متنوعی از منافع ،ايدئولوژیها و
شخصیتها و به عبارت مختصر تقويت هويت ملی نیازمند جهت دادن به هويت قومی و منطقهای در راستای برنامههای توسعه است.
بدين منظور ايجاد فضای عمومی مشارکت آمیز و سکوی گفتگوی ملی به عنوان يک الزام در تحقق موفقیت آمیز برنامه های توسعه
نیازمند فرايندها و ساختارهای جامع و مشارکتی است )Kaltenborn-Stachau 2008(،بديهیترين نتیجه اين ائتالف ،بازيابی
منابع مشروعیت برای بسیج اجتماعی فعال در عرصه توسعه است.
توسعه نیازمند انجام کارها در ساعات طوالنی و مصرف کمتر و سرمايه گذاری بیشتر از سوی کلیت جامعه است .تحقق اين مهم
منوط به ايجاد باوری از تعلق برنامه های توسعه به جامعه است .از جمله شرايط تحقق اين مهم ،بايستی به ملموس بودن نتايج و
دستاوردهای توسعه برای مردم اشاره کرد .در اين راستا پیوند ترکیب رشد و توزيع مجدد و سپس کاهش نابرابری درآمدها حائز
اهمیت است ،اين امر ضرورت توسعه همه جانبه را ضروری میسازد( .لفت ويچ )44 :1119 ،در اين شرايط ،دولت ،کارکرد هماهنگ
کننده را ايفاء میکند؛ واری عرضه و ارائه خدمات ،دعوت برای مشارکت و مديريت روابط میان مشارکت کنندگان را در دستور
کار قرار دهد (Goldsmith & William, 2004) .بنابه محورهای ذکر شده برنامههای توسعه برای تحقق اهداف توسعه ای
بايستی بر مبنای محورهای ذيل تدوين شود:


تعیین تصوير آينده کشور به گونهای شفاف در برشهای زمانی بر مبنای برنامههای توسعه؛



وفاق ملی براساس نیازهای جامعه صورت پذيرد؛



تشويق مشارکت ملی.



پاسخگويی و رفع ضعفها و تهديدات در پرتو برنامههای توسعه؛



در قالب شاخصههای قابل اندازهگیری؛



تصوير ممکن از اهداف مطلوب؛ با اهداف قابل دستیابی و کمیتپذير.

مشارکت در توسعه

برنامههای توسعه برنامهای در گسترهی ملی است .چشم اندازها و برنامههای اقتصادی بدون توجه به ديگر مسائل مربوط به توسعه به
شکل يک کلیتی که بهبود تمام تالش های بشری را در برداشته باشد ،محقق نمیشوند)Gabriel Moti, 2009( .از اين رو ضرورت
دارد تا با نگرشی نظاممند مفهوم مشارکت در توسعه را مد نظر قرار داد و مسئولیتی مشترک برای کارگزاران آن از جمله دولت،
سازمانها ،شهروندان و نهادهای صنفی و احزاب سیاسی و گروههای ذینفوذ تعريف نمايند .پژوهشگران توسعه بیشتر شکستهای
طرحهای توسعه را به فقدان مشارکت مردم در فرايند طراحی و اجرای اين طرحها نسبت میدهند .اکثريت قاطع آنها ضمن مخالفت
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با استراتژیهای عمل از باال به پايین ،از مشارکت و روشهای تعامل مشارکتی به عنوان يکی از جنبههای ضروری توسعه حمايت می
کنند( .زاگس )111 :1139 ،در بسیاری از جوامع رهیافتهای از باال-به-پايین هنوز هم در برنامهريزیهای توسعه متداول است ،در
چشم اندازهای باال-به-پايینی تمام منافع ممکن است مدنظر قرار نگیرد ،آنچنانکه چشماندازهای سیاسی غالبا مورد توافق همه قرار
ندارند و در نهايت منجر به اين می شود بطور برنامه کامل اعمال نشوند( .برنامه توسعه سازمان ملل متحد)4335 ،
هر طرح ،پروژه يا برنامه توسعه غالبا دارای ذينفعانی می باشد .برنامه ريزی موثر با مشارکت اين طرف های ذينفع انجام میشود( .برنامه
توسعه سازمان ملل متحد )4335 ،برغم اين مهم بیشتر برنامه های توسعه ای به نظر می رسد منحصرا به دولت تعلق دارند و از همین
رو حس تعهد ذينفعان بخش خصوصی و جامعه مدنی نسبت به انها کمتر است .در برخی موارد حتی نارضايتی از فرايندهای توسعه
ملی باعث شده ذينفعان فعالیت های موازی خود را ايجاد و دنبال کنند (OECD, 2001) .مشارکت میزان درک عمومى جامعه
نسبت به موضوعات را ،از طريق توجه و درگیرى آنان به مسائل توسعه ،افزايش مى دهد .مشارکت کامل در فرايند توسعه فقط در
جايى تحقق مى يابد که مردم بتوانند نقش فعال در فرايند تهیه طرح بر عهده بگیرند آنچنان که سانوف معتقد است مشارکت مردمى
به معناى همکارى مردم در دنبال نمودن اهدافى است که خود آنرا تعريف کردهاند .(Sanoff, 2000, X) .پريسکولى مشارکت
مردمى را رابطه ای دو طرفه شامل کسب اطالعات از مردم و در ادامه ارائه ايده ها ،مشکالت و نگرانى ها به آنان تعريف نموده
است (Delli Priscoli, 2003, 61) .مشارکت به طور خاص در توسعه ،فرايندی معرفی می شود که از طريق آن ذينفعان ،نقش
بسزايی در تعیین الويتها در سیاستگذاری يافته و در راستای تخصیص منابع و تضمین دسترسی به کاالها و خدمات حضور فعالی
داشته باشند(World Bank 2005a: 8).
ادغام و همسازی

توسعه عموما مشتمل برتمايز ساختاری است .انفکاک ساختاری ظرفیت کارکردی نهادها را باال میبرد ،اما مسئلة ديگری را نیز به نام
ادغام و همسازی پیش میآورد که عبارت از همان تطبیق و هماهنگسازی فعالیت نهادهای مختلف جديد است .در واقع تفکیک
سازمانی و ارتباطات ضعیف موانع مهمی بر سر راه برنامه ريزی و اعمال برنامه های سیاست گذاری چند بعدی هستند (،4312 ،NSDS
ص  )14برای تطبیق و هماهنگسازی ساختارهايی که به تازگی متمايز شدهاند ،بايد نهادها و نقشهای جديدی پديد آيد ،با اين
وجود ممکن است مسلة ادغام و همسازی هنوز به نحو رضايت بخش حل نشود .هر نهاد اجتماعی در فرايند توسعه خويش درصدد
تمرکز سازی ،رسمیت ،پیچیدگی و يکپارچگی است .دراين میان ،عدم قطعیت محیطی يک متغیر کلیدی است که ساختار سازمانی
را تحت تاثیر قرار میدهد(Gordon, 2007, 33, 47).
برغم اينکه توسعه از طريق مراحل گوناگون تخصصی شدن و تمايز ادامه میيابد ،تخصصی شدن و تمايزيافتگی حوزه های نهادی
جامعه از يکديگر به معنای وابسته نبودن آن ها به هم نیست .بلکه آن ها بیشتر به هم وابسته می شوند و در درون همان نظام نهادی
فراگیر می بايست به صورت مکمل عمل کنند .اما فرايند مکمل شدن اين حوزه های نهادی مشکالت دشوار و پیچیدة انسجام و
يکپارچگی را به وجود میآورد .وقتی يک سازمان با تغییرات پیچیده و سريع محیط روبرو میشود ،تمرکز زدايی بطور خاصی
بیشتر موثر است) (Miller & et all, 1991,34از اين رو سازمانها و نهادهای اجتماعی در فرايند توسعه ،بیشتر تمرکز زدايی
میکنند تا با افزايش عدم قطعیت محیطی سازگار شوند .در اين مرحله ايجاد يک سیستم هماهنگ کنننده ای می تواند در تلفیق يا
ادغام تمام اجزای توسعه پايدار به فرايندهای برنامه ريزی معمول و اصلی کمک کنند .تقويت هماهنگی و همگرايی بین چهارچوب
های مختلف برنامه ريزی همچنین می تواند بار را بر دوش ظرفیت ها و منابع بگذارد(OECD, 2001) .
تاسیس يک سازمان جديد برای پیگیری فرايندهای مربوط به برنامه های توسعه ملی فراگیر معمول و رايج است .به لحاظ سازمانی
بعد از اين تفکیک و تخصصی شدن و در فرايند توسعه ،برقراری روابط بین نهادها اين مزيت را برای هر يک ار آنها بوجود میآورد
که شرکا دارای تخصص و تجربه در حوزهای هستند که با ادغام و يکپارچه سازی می تواند منجر به بینشهای جديد و اقدامات پربار
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برای طرفین شود (Beckman, Haunschild and Phillips, 2004, 259 (.البته مشکل اينجاست که تاسیس مجموعه ای از
نهادهای ديگر ممکن است منجر به تفکیک ساختاری بیشتر شود تا ايجاد انسجام .در اينجا ارتقاء کیفیت و کمیت جريان اطالعات
در بین و در داخل نهادهای دولتی و فرادولتی امری تعیین کننده در شکل دهی به انسجام سیاست گذاری و همکاری می باشد
( ،Kaltenborn-Stachau 2008ص  )11کار نهادهای جديد نبايد جدا از وزارتخانه ها و آژانس های موجود در کشور تعريف
شود .بايستی فرايندهای همکاری مناسب و انگیزه ها برای ارتقا انسجام را از روش های گوناگون مانند سازوکارهای مالی و مالیاتی
يا سازوکارهای تبادل اطالعات برقرار کرد .ايجاد سازوکارهايی برای داوری و مديريت درگیری ها و مشکالت بین نهادها و بخش
های مختلف نیز از جمله اين موارد است ،4312 ،NSDS( .ص  )11اين امر با تعريف زنجیره ای از مسئولیت ها را برای ظرفیت های
مختلف ،ماموريت ها ،نقش ها و پست های مختلف برای تمام کنشگران قابل پی گیری است عالوه بر اينکه در پرتو تمرکز برنامه
توسعه بر جامعه ،حس مالکیت و مسئولیت پذيری نیز ارتقاء می يابد(4313 ،World Bank( .
انسجام در استراتژی های توسعه

اغلب برنامه های متفاوت توسعه ای در يک کشور همزمان دنبال می شوند .بنابراين مهم است که اين برنامه ها حول اصول برنامه
ريزی استراتژيک همگرايی داشته و مکمل بودن و انسجام بین آنها تضمین شود و از وجود ارتباط موثر بین برنامه های محلی و ملی
اطمینان حاصل شود .در سطوح ملی و محلی بايد نهادهای مشارکتی و بین بخشی و همچنین سازوکارهای تلفیقی و ادغامی ايجاد
شوند که بتوانند دولتها ،جامعه مدنی و بخش خصوصی را در ايجاد رويکردی مشترک ،و برنامه ريزی و تصمیمگیری درگیر کنند.
برنامه ريزی ملی و فرايندهای راهبردی بايستی دارای ظرفیت نهادی و ساختار الزم برای سازگاری با تغییرات داشته باشند .در بهترين
شرايط ،هرگونه فرايند توسعه پايدار بايستی تالش کند تا با داشتن فرايندی تعاملی و چرخه ای که در آن تاکید بر مديريت پیشرفت
به سوی اهداف توسعه ای است ،به اين سازگاری برسد ،نه لزوما با طراحی يک برنامه خاص ،4334 ، UNDESA( .ص) 1
توسعه حوزه عمومی

در خصوص توسعه حوزه عمومی برای کنترل چالشها در فرايند توسعه ذکر اين نکته حائز اهمیت است که هوشمندانهترين برنامههای
توسعه بحرانهای بزرگ را تبديل به مشکالت ريزتر میکنند ،برنامه توسعه هر حوزه ،بايستی در ساحت خودشان تدوين شود ،بايد
هر مشکلی را در موقعیت خودش و از طريق ذينفعان آن حوزه تحلیل و ارزيابی کرد و جهت مواجهه با آن برنامهريزی کرد .با اين
توضیح که می بايست در مواجهه با مشکالت اجتماعی ،راه حلهای اجتماعی را جستجو کرده و از راه حلهای سیاسی و امنیتی به
مسائل اجتماعی اجتناب نمود ،تنها در اين صورت است که جامعه ،راه حل های خويش را میيابد.
تکثر و تفرقی گستردهای در نیروهای اجتماعی وجود دارد ،با اين وجود فضای کمی برای کنشگری اين نیروها و امکان اندکی برای
تعامل آنها در حوزه عمومی وجود دارد ،آنچنانکه اين حوزه ،از فقدان نهادها و ايستارهای پیوند دهنده اين نیروها نیز رنج می برد .در
اين وضعیت به طور خاص نیازمند مجموعهای از تدابیر آگاهانه برای سر و سامان دادن اختالفات و چالشها با هدف فراهم آوردن
امکان تعامل و ارتباط ارگانیک میان اجزای نظام اجتماعی در فرايند توسعه هستیم .برای حفظ تعادل اجتماعی بايستی گروههای جامعه
بويژه ذيتفعان هر حوزه را در اين خصوص قانع ،ترغیب و هماهنگ کرد و برخی اوقات به آنها دستور داد .اين نکته نیز قابل ذکر
است که مشارکت مستقیم ذينفعان ،حس مالکیت را در آنها ايجاد و تعهد انها به پیشرفت تقويت می کند( .بازبینی وضعیت راهبردهای
ملی برای توسعه پايدار در غنا)24 ،4331 ،
نهادهای توسعهگرا

راهبرد توسعه جز با ايجاد يک نظام دارای نهادهای منسجم دموکراتیک نمیتواند چیز ديگری باشد .توسعه و نوسازی به يک معنی
تحول تمامی جامعه است ،و اگر سیاست در اين کشورها که توسعه در آن رخ می دهد ،سیاستی دموکراتیک باشد ،نزاعی کمتر و
اجماعی پايدارتر و گستردهتر را میتوان چشم انتظار داشت .در سیاستی کمتر دموکراتیک انتظار جنجال بیشتری را میتوان پیش بینی
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کرد .در اين راستا بر نوعی پلیارشی در فرايند توسعه تاکید میشود که اين امر به نوبه خود الزام به ايجاد نهادهايی میکند که وفاق
اجتماعی را تقويت میکنند که بواسطه آنها جامعه در مسیر رشد اقتصادی و دگرگونی ساختارها قرار میگیرد( .کاستلز)419 ،1111 :
مشارکت ذينفعان در سراسر چرخه برنامه ريزی می تواند باعث تضمین يادگیری ،مالکیت و ثبات دست آوردها نیز شود .با مشارکت
نهادهای مدنی و نیروهای اجتماعی ،احساس تعلق به برنامه های توسعه که امری ضروری برای ايجاد انسجام اجتماعی است ،حاصل
میشود( .استراتژی ها برای توسعه پايدار ) 4331 ،مشارکت مداوم ذينفعان در فرايند نظارت و ارزيابی نبايستی به عنوان يک فرض
تصور شود بلکه بايد نهادينه و عملیاتی شود .از همین رو بايد تمهیدات خاصی در فرايندهای مديريت پروژه و برنامه اتخاذ شود تا
درگیر شدن مستمر و موثر ذينفعان را تامین و تضمین کند( .برنامه توسعه سازمان ملل متحد)4335 ،
تفاهم ملی و انسجام درونی ،محتاج نهادسازی در جامعهء مدنی و گسترهء عمومی است .اگر کنش نیروهای اجتماعی نهادينه نشود و
در قالب نهادهای منسجم و قانونی سازمان نیابد ،اوال خود میتواند بحرانزا باشد و حتی باعث تخريب ارزشهای دموکراتیک گردند
و ثانیا تداوم آنها را نمیتوان تضمین نمود .بايد به اين نکته توجه داشت که اگر نیروهای اجتماعی امکان کنشگری در فضای شفاف
برای تحقق خواستهشان را داشته باشند الجرم انسجام اجتماعی جامعه در کشاکش و جابجايی منافع نیروهای اجتماعی حفظ می شود.
ايوانز ( ) 4313استدالل می کند که دولت توسعه گرای قرن بیست و يکم برخالف نسخه قرن بیستمی اش ،نیاز به برقراری روابط
نزديک با و درهم تنیده شدن با بخش های گسترده جامعه را دارد چرا که وی دولت توسعه گرای قرن  41را اساسا دولت ارتقا دهنده
توانايی می داند که در پی بهبود قابلیت های شهروندانش است .شرط استواری و ثبات سیاسی کشورهای دستخوش دگرگونی
گستردن دامنه مشارکت سیاسی از طريق تشک یل و نهادمندسازی نهادهای مدنی نوين است .در پرتو اين امر در نهايت همه انجمن ها
و سازمانها را به کارويژه اصلی خويش باز می گردند و زمینه جابجايی مسالمت آمیز قدرت را فراهم می شود.
توسعه در منشور متکثرجامعه

توسعه باعث افزايش تنشها و کشمکشهای اجتماعی و سیاسی می شود ،اين امر بويژه برای جوامعی که دارای بافت ناهمگون باشند،
وجه حادتری میيابد .با توجه به ناهمگونی جمعیت جوامع در حال توسعه و دغدغههای متفاوت اقشار جامعه ،اولويت هر يک از
نیروهای اجتماعی متفاوت است ،پی گیری غیرنهادمند اين خواسته ها ،انسجام اجتماعی را با چالشی جدی در جامعه مواجه می سازد.
با توجه به گوناگونی درخواستها ،لذا الويت بندی در برنامه های توسعه بايد براساس هر قشر تعريف شود؛ به گونهای که موارد
اشتراک تلفیق و موارد متعارض در ساختارهای مربوطه تحديد و از طريق آموزش جهت داده شوند .نکته ديگر اينکه برآورده شدن
خواست مشارکت اين نیروها را نمیتوان موکول به رسیدن به مرحلهای خاص کرد و خواست آنها را با ناديده گرفتن به تعويق افکند؛
چرا که در اين صورت مهمترين سرمايه توسعه و نیروهای توسعه گرا خود به مانعی برای توسعه تبديل میشوند .در اينجا نکتهای مهم
هويدا میشود و آن اينکه نظام اجتماعی برای حفظ تعادل و همبستگی می بايست توسعه حوزه عمومی را در سطح تقاضای مردم
عرضه کند .اين مهم چیزی فراتر از لزوم مشارکت ذينفعان در تدوين و اجرای برنامههای توسعه است ،با اين توضیح که امکان
مشارکت بايد در قالب نهادهای توسعهای برای اقشاری که دغدغه مشارکت باالتری دارند ،بروز و ظهور داشته باشد.
جمعبندی

بسیج نیروها و ايجاد احساس تعلق در جامعه نقش اساسی در پیشبرد اهداف توسعه و فائق آمدن بر چالشهای حادث شده در فرايند
توسعه دارد .با اشاره به اين نکته که توسعه با محوريت پويايی درونی اجتماعی ،نیازمند تالش مستمر کل جامعه است ،شناسايی و
تاکید بر محورهای مشترک جهت ايجاد انسجام اجتماعی که قاعدتا بنابر زمینه هر جامعه تعريف می شود ،ضروريست .تحقق اين
مهم منوط به ايجاد باوری از تعلق برنامههای توسعه به جامعه است .ملموس بودن نتايج و دستاوردهای توسعه برای مردم و مشارکت
مردم در فرايند توسعه بستر مساعدی برای ايجاد اين احساس است .از اين رو برنامههای توسعه ،بايستی از خصیصه دموکراتیک و
ظرفیت ساختاری انسجام بخش برخوردار باشند ،تا از حداکثر ظرفیتهای اجتماعی برای تحقق توسعه استفاده شود .ذينفعان هر حوزه
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 رعايت اين مهم هم تضمین باالتری برای اجرای برنامههای توسعه را فراهم.نیز می بايست در توسعه آن حوزه نقشی تعیین کننده بیابند
 اساس اين بحث برآمده از اين نکته است که جامعه مدنی قوی و کارآمد به مثابه.میآورد و هم برنامهای واقعیتر تدوين می شود
 پیش بردن برنامههای توسعه در حوزههای گوناگون با تکیه بر نهادهای. حامی تحقق برنامههای توسعهای است،پايگاهی اجتماعی قوی
.مدنی از جمله راهکارهايی است که در پرتو آن می توان به چالشهای انسجام نظام اجتماعی در فرايند توسعه فائق آمد
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