
 

 25-3، صفحات 33 بهار، 0یی دوم، شمارهفرهنگی، دوره -ی اجتماعیی مطالعات توسعهفصلنامه

 

ی روستایی و توانمندسازی سازی توسعهدانش بومی؛ گامی به سوی بومی

 روستاییان
 6، سونا حبیبی5منصور وثوقی

 52/55/5196: اریخ پذیرشت 56/52/5196 :تاریخ دریافت

 چكیده

ی ی روستایتحقّق توسعه. ی روستایی باید با شرایط محیطی، فرهنگی و اجتماعی یك جامعه سازگار باشدتوسعه

ی مقاله. های بومی الزم استبنابراین توجه به زمینه. گامی در جهت خودکفایی و بهبود وضعیت جامعه روستایی است

ی سازی توسعهعنوان بستری مناسب برای بومیای برای معرفی دانش بومی بهی بنیادی و کتابخانهحاضر یك مطالعه

نگر، های آن مانند کلد نظر قرار دادن دانش بومی و ویژگیروستایی است و به این موضوع پرداخته شده که با مّ

ی روستایی منطبق با شرایط محلی یك انباشتی، پویا و عجین با فرهنگ یك قوم و نیز کاربرد عملی آن نه تنها توسعه

    رب خودی دانش و تجای ارائهروستاییان نیز در سایه. زا دست یافتای درونتوان به توسعهاجتماع است بلکه می

جای وابستگی صِرف سازی روستاییان بهکه به توانمندمند شوند، ضمن اینای همه جانبه بهرهتوانند از نتایج توسعهمی

    انجامد، در آنان احساس امنیت، کارآمد بودن، اثرگذار بودن، ارزشمند بودن و برخورداری از حق انتخاب ایجادمی

 .شودمی

 .جانبه روستایی، توانمندسازیی همهی روستایی، توسعهسازی، توسعهومی، بومیدانش ب :های کلیدیواژه
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 مقدمه

ی هاای توساعه  دستیابی به معیشت بهینه و ارتقاای کیفیات زنادگی از اهاداف اساسای برناماه      

دالیل مختلفی به اهداف مورد نظرشاان دسات   ها بهاما ممکن است تمام این برنامه. روستایی است

ی میزان کاربرد منابع محلای  ی مسألههای توسعهیکی از دالیل عدم دستیابی به اهداف برنامه. بندنیا

ی هاای توساعه  سازی پروژهچنین توجه به بومیهم. و مشارکت بومیان در طول اجرای طرح است

ای پردازان توسعه نگرش به فرآیند توسعه را تغییر دهند و رویکردها روستایی باعث شده که نظریه

 .ای منطبق سازندها و امکانات هر منطقهای را با ظرفیتتوسعه

آمد و کاربرد حساب میدر رویکردهای اولیه به توسعه، دانش بومی اصوالً یك مانع ناکارآمد به

ریزان توساعه کاه رویکردهاای    برنامه. نداشتای جز عقب افتادن از مسیر توسعه را در برآن نتیجه

  اند با بسایاری از مشاکالت و مساایل  یار منتظاره      کار بردهبه دانش بومی بهتوسعه را بدون توجه 

در واقاع نتاایج توساعه باا     . اناد اند؛ چون موفق به کسب نتایج مثبت و مورد نظر نشدهرو شدهبهرو

ها را به امکانات بومی سوق داد و توجاه باه داناش باومی     همین امر دیدگاه. شکست مواجه شدند

 .گرفت مورد تأکید قرر

هاای  ی روستایی حاکی از آن است کاه فنااوری  های توسعههای برخاسته از اجرای طرحتجربه

هاا در خاارا از   اند؛ زیرا این تکنولوژیها عموماً برای مدت کوتاهی دوام آوردهکار گرفته در آنبه

ط اقتصاادی،  ی روستایی تزریق شده است و با توجه به شارای نوعی به جامعهروستا تعبیه شده و به

لاذا بارای   . های وارداتی محسوس استاجتماعی، محیطی و فرهنگی روستا، ناکارآمدی تکنولوژی

ناپاذیر  ای، توجه و استفاده از دانش بومی اجتنااب های توسعهتر فناوریهای کاربردیافزایش جنبه

و چون طای   فرهنگی داشته و با زیست بوم منطقه سازگار است -زیرا این دانش منشأ محلی. است

دارد و کااربرد عملای آن یاك    تجارب و در طول زمان ایجاد شده، قابلیت درك از سوی بومیان را 

های سرمایه بار  این نوع دانش کاربر بوده و از روش. شودنوع حق انتخاب را برای بومیان قائل می

یی باا خاساتگاه   ی روستاترسی به توسعهبنابراین اهمیت دانش بومی و دس. تر استبیرونی با صرفه

 .محلی اجتناب  یر قابل انکار است

ها فعالیت تحقیقای و  ی تحقّق توسعه بعد از سالهای نوین در زمینهشکست علوم و تکنولوژی

ی روستایی و کشاورزی در کشورهای در حال توسعه سبب شد تا اکثار  ی توسعهترویجی در زمینه

جانباه  ت معترف شوند که تحقق توسعه و همهنظران، متخصصان و دانشمندان به این واقعیصاحب
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بودن آن بدون در نظر گرفتن دانش بومی جوامع محلی و دخالت بومیاان و روساتاییان در فرآیناد    

 :دانش بومی نسبت به دانش فنی دارای دو مزیت است. توسعه  یر ممکن است

 .سادگی در دسترس استبدون هزینه و به -5

زیست سازگاری دارد و حداقل خطر را برای ت و با محیطصرفه اساز نظر اقتصادی مقرون به -6

 2: 5196، 5زیستی محیطسازمان ملل متحد برنامه)کنندگان روستایی در بر دارد کشاورزان و تولید

- 8.) 

کاربردی بودن دانش بومی بر این نکته تأکید دارد که تالش برای گاردآوری آن، یاك فعالیات    

صاً برای حل مسائل و مشاکالت فارا روی بشاری آ ااز شاده      صرفاً دانشگاهی نیست؛ بلکه مشخ

وابستگی و سازگار بودن دانش بومی به خاستگاه جغرافیایی آن اشاره دارد؛ یعنی بارای حال   . است

ی یاك کشاور، کااوش و بررسای علمای داناش باومی آن سارزمین الزامای اسات           مسائل توسعه

 (.2: 5186بوذرجمهری، )

   ای باا صارف   ی روساتایی، دساتیابی باه اهاداف توساعه     عهروی توسا های پیشیکی از چالش

ای با صرفه و توان یك طرح توسعهچگونه می. تر و با نتایج مثبت در درازمدت استهای کمهزینه

ای که پیشرفت حاصل شود، روستاییان راضای باشاند و   گونهبهینه را در سطح روستاها پیاده کرد به

ان، حفاظت از توسعه را تضمین کرد؟ سؤاالتی که در این مطالعه نیز با قدرت بخشی و توانمندی آن

ی روستایی چیست؟ چه نوع دانشی توسعه: چنینشود از این دست است و همها پرداخته میبه آن

 ساازی  شاود؟ باومی  نامند؟ چگونه کاربرد آن باه توانمندساازی روساتاییان منتهای مای     را بومی می

 آورد؟بار میآید و چه نتایجی را بهمیدست ی روستایی چگونه بهتوسعه

 

 روش تحقیق

تحقیق بنیادی عبارت است از کار تئوری یاا تجربای   . ی حاضر از نظر هدف بنیادی استمقاله

ها و حقایق قابل کشف انجاام  ای پدیدهمنظور کسب دانش و دسترسی به اصول ریشهتر بهکه بیش

شاود کاه ماحصال نتاایج آن، مبناای      ات گفتاه مای  تحقیقات بنیادی به آن بخش از تحقیق. شودمی

صاورت علام اسات و    ها بهنتایج حاصل از این پژوهش. شودی جوامع بشری محسوب میتوسعه

اما در آینده توانایی و قابلیات  (. 688: 5186ازکیا و دربان آستانه، )ی کاربرد نشده است وارد حوزه

آوردن چارچوب و بستری برای لحاظ فراهمبههای علمی استفاده برای اهداف کاربردی در پژوهش

                                               
1 - United Nations Environment Programme (UNEP) 
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ای کاه باا   ای و اسنادی است؛ به گوناه ی کتابخانهآوری اطالعات به شیوهروش جمع. ها را داردآن

ی اسناد دست اول، آثار منتشر شده در کتب، مجالت و نیز مطالب قابل دسترس در اینترنت مطالعه

و توانمندسازی به بررسی ارتباط میان این مفااهیم باا   ی روستایی های دانش بومی، توسعهدر زمینه

ساازی  طاور کلای باومی   باه . ایمی روستایی پرداختهسازی توسعهیك دیگر در راستای تحقق بومی

ی روستایی، کاربرد دانش بومی و در نهایت توانمندسازی مردمان محلی مقاوالت  های توسعهطرح

توان باا کااربرد عملای و تلفیاق     ایم که چگونه میختهاصلی این مقاله هستند و به این موضوع پردا

ی محلای را در  ی روساتایی، قادرت بخشای و تواناایی جامعاه     های توساعه منابع محلی در پروژه

عناوان  توان بهاز مطالبی که در این مقاله ذکر شده است، می. ساماندهی اجتماعات خود موجب شد

 .طالعات علمی و پژوهشی استفاده کردویژه برای مبانی نظری در مپایه و اساسی به

 :اهداف مورد نظر در این مقاله عبارتند از

 آشنایی با مفهوم دانش بومی -5

 ی روستایی تعریف توسعه -6

 تعریف توانمندسازی و ابعاد آن  -1

 .آوردبار میی روستایی چه نتایجی بههای توسعهسازی برنامهو در نهایت رویکرد بومی -7

 

 مبانی نظری تحقیق

ی روساتایی و  هاای مرباوط باه داناش باومی، توساعه      هرد نظری مقاله مبتنای بار دیادگا   رویک

 .تر مورد توجه قرار گرفته استی روستایی بیشتوانمندسازی است که اخیراً در مباحث توسعه

 

 دانش بومی چه نوع دانشی است؟ -0

یف متعاددی  تعار. شودشناخته می 5روستاییان دارای دانشی هستند که تحت عنوان دانش بومی

دانش بومی در اصطالح به دانشای اطاالق    6بنا بر نظریات رابرت چمبرز. از دانش بومی شده است

چمبرز، )ید شده باشد طور طبیعی تولی جغرافیایی خاصی سرچشمه گرفته و بهشود که از حوزهمی

محلای و   ، دانشای (IK)داناش باومی   ( 5990) 7و فالوییار ( 5995) 1ی وارِنعقیدهبه (.558، 5122

                                               
1- Indegenous Knowledge 
2 - chambers 
3- Warren 
4- Flavier 
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چنین ی معینی است که پیوسته تحت تاثیر تجارب درونی اجتماع و همخاص یك فرهنگ یا جامعه

نیز ( 5981) 5گیرتز. های بیرونی از خالقیت و نوآوری برخوردار بوده استدر نتیجه ارتباط با نظام

و عمیقااً ریشاه   عنوان دانشی کاربردی، جمعی ، دانش بومی را به«دانش محلی»نام در کتاب خود به

ای، کل نگر و منطبق با محیط اسات و  دانش محلی زمینه. کندگرفته از یك مکان خاص تعریف می

ترین ویژگای داناش باومی    مهم(. 698: 6552، 6کلکر)صورت  یر رسمی انتشار پیدا کرده است به

 :عبارت هستند از

 ی تجربه استوار است؛بر پایه -5

 ی کاربردی پیدا کرده است؛مورد آزمون قرار گرفته و جنبهها با کار بر روی آن در طول قرن -6

 با محیط و فرهنگ بومی سازگار است؛ -1

 (.59: 5187بوذرجمهری و افتخاری، )پویا و در حال دگرگونی است  -7

سازگاری با نیروی کاار فاروان و تقاضاای کام بارای      : های دانش بومی عبارتند ازسایر ویژگی

های تولید متناوع، تأکیاد بار بقایاای مناابع و      محلی، پذیرش نظامسرمایه، پویایی، سازگاری کامل 

مثال خشاك   )پذیر برای موارد اضطراری گیری منطقی، راهبردهای انعطافپرهیز از ریسك، تصمیم

زمان چند محصول، آمیازش و  ، زراعی ساده، مبتکرانه و هوشمندانه برای کشت هم(سالی و قحطی

    . پاذیری و قابلیات آفرینای بااال    هادهاای اجتمااعی، انعطااف   های تولیدی با ناستخراا کامل روش

دار بودن، همه پسندی، مشارکتی باودن، اساتفاده از تواناایی عماومی،     نگری، سازمانچنین آیندههم

 (. 60: 5185پاپ زن، )های دانش بومی است سازگاری عملیات با طبیعت و خود تنظیمی از ویژگی

توسعه وجود داشاته اسات    تحقیقاتدی که به دانش محلی در سه رویکر 7و مارتین 1واربورتن

 : اندبندی کردهرا مقوله

کاه ناا کارآماد و ناامر وب     دلیل آندر این مدل دانش محلی به ؛رویکرد انتقال به تکنولوژی 

 گرفتاه از دانش علمای   در این الگو جریان دانش یك طرفه است و کالً. شوداست نادیده گرفته می

 .شودمی

                                               
1- Geertz 
2 - Kelkar 
3- Warburton  
4- Martin 
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شاود و  دانش فنی باومی گفتاه مای    اًکه اصطالح ؛یی فنی دانش بومیآبازدهی و کار ردرویک 

کنناد را  هایی از منابع طبیعی استفاده میو با چه تکنیك گونههمحققان این موضوع که مردم بومی چ

 .اندنظر قرار داده مدّ

فرهنگای و   یهنگر به دانش مردم بومی دارد که شامل هار دو جنبا  رویکرد سوم یك دید کل 

کلکار،  ) شود و باز شناختن دانش فنی محلی با دانش اجتماعی و سیاسی پیوند یافته اسات فنی می

6552 :692). 

 

 ی روستایی چیست؟توسعه -2

عنوان یك مفهوم و ایده، نوعی عمران و بهبود سطح زنادگی روساتاییان   به 5ی روستاییتوسعه

هاای مارتبط باا آن،    بخاش کشااورزی و فعالیات   ی منابع طبیعی با تأکید بر است که شامل توسعه

دستی و صنایع تبدیلی، توسعه و تجهیاز مناابع انساانی و    ی صنایع روستایی از جمله صنایعتوسعه

طالاب و  )شاود  تالش مستمر در راستای بهسازی فضای اجتماعی، اقتصادی زندگی روساتایی مای  

زناان و  )گاروه خاصای از ماردم     استراتژی است کاه ی روستایی یك توسعه(. 679: 5182عنبری، 

خواهند یا الزم دارند، چه را برای خود و فرزندانشان میسازد تا آنرا قادر می( مردان فقیر روستایی

ی روستایی شامل کمك به فقیرترین مردمی است که در نقااط  به این ترتیب توسعه. دست آورندبه

ایان گاروه   . تری بار مناافع توساعه هساتند    یشاند و خواستار کنترل بدنبال امرار معاشروستایی به

 (.582، 5122چمبرز، )مرکب از کشاورزان خرده پا، اجاره داران و افراد فاقد زمین است 

پردازد و آن را از یاك انازوای سانتی باه     ی روستایی میسازی جامعهتوسعه روستایی به نوین

ی روساتایی فرآینادی چناد    توساعه . ای تغییر خواهد داد که با اقتصاد ملی عجین شده استجامعه

پاذیر اجتمااع   بعدی است که موضوع آن بهبود و ارتقای کیفیت زنادگی قشارهای فقیار و آسایب    

ریزی، سازماندهی، تقویات  گیری از ساز و کارهایی چون برنامهفرآیندی که با بهره. روستایی است

نی و اجتماعی روساتاییان  خود اتّکایی فردی و جمعی و ایجاد دگرگونی مناسب در ساختارهای ذه

هاا و مناابعِ در اختیارشاان را    گیری از قابلیات ها قدرت، توان و اختیار بهرهکند که در آنتالش می

ازکیاا  )تر تغییر دهند ی آن بتوانند وضعیت موجودشان را مناسب و مطلوبتقویت کند تا به واسطه

های رایندی است که از طریق کوششی روستایی فتوسعه6از نظر کُپ(. 66و  65، 5181و  فاری، 
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جمعی در پی بهبود در بهزیستی و خودیابی مردمی است که در خاارا از منااطق شاهری زنادگی     

بارای ماردم روساتایی    [ ی برابر]ها ی فرصتی روستایی باید گسترش دامنههدف توسعه. کنندمی

 (. 57: 5987، 5مِتا)باشد 

 

 اییی روستی همه جانبهراهبرد توسعه -2-0

ی ی هماه جانباه  ی روساتایی، باه راهبارد توساعه    ی توسعهاز میان راهبردهای متعدد در زمینه

 رساد  نظار مای  شود؛ چرا کاه باه  ی هشتاد وارد مطالعات توسعه شد، اشاره میروستایی که در دهه

 .ترین پیوند را با مباحث مطرح شده در این مطالعه داردبیش

اندازهایی است که  الباً از نظار ذهنای و ایادئولوژیکی    ز چشمای ااین راهبرد متضّمن مجموعه

چناان کاه پیامادهای    متضاد بودند و تحت تأثیر ظهور تفکر سیستمی نیز هست و معتقاد اسات آن  

گذارناد، بارای تحقّاق    توسعه و توسعه نیافتگی روستایی بر ابعاد مختلف حیات اجتماعی تأثیر مای 

دیگر در تعامل هستند توجاه  ها و عوامل مختلفی که با یكزمینهیافتگی روستایی نیز باید به توسعه

هاای محلای، کاه دارای    در قالب ایان رویکارد بار ساازماندهی روساتاییان و بساط ساازمان       . کرد

هاای محلای،   گیاری ی ساز وکاری برای دخالت ماردم در تصامیم  ای چون ارائهکارکردهای عدیده

که دانش باومی در ایان مقولاه    ]بسیج منابع محلی  ی ارتباطات دو سویه، گسترش خدمات،توسعه

هاای رهباری   ی توانمنادی ، افزایش آگاهی، نظارت بر دیوان ساالری محلای و توساعه  [جای دارد

نگاری نسابت باه وضاعیت و سااختار      نظر گرفتن نوعی جامعگردد و با درمحلی هستند، تأکید می

هاای شاهری و   روستاها باا ساایر بخاش    اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روستاها و ارتباط ارگانیك

ی روساتایی در قالاب تقویات    هاای باومی و سانتی بارای توساعه     گیری از زمیناه ای و بهرهمنطقه

 (.11: 5181ازکیا و  فاری، )شود ابتکارهای محلی تالش می

این راهبرد بر اهداف زیر . گرایانه داردی همه جانبه یك حالت چند منظوره و کلراهبرد توسعه

 :کید داردتأ

 بهبود در استانداردهای زندگی و تأمین نیازهای اساسی، -5

ای، مولد ساختن مناطق روستایی و برقراری ارتباط اقتصادیِ میان بخشای در ساطوح منطقاه    -6

 المللی؛ملی و بین

 خود اتکایی و مشارکتی در روستاییان، یهتقویت روحی -1
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 (.17: 5181اری،  ف ازکیا و)تقویت استقالل محلی از طریق تمرکززدایی  -7

 

 سازی چیست؟معنای توانمند -3

یابناد کاه کنتارل    ویژه مردم فقیر توانایی ایان را مای  یعنی مردم به 5نظر چمبرز توانمندسازیبه

ی عناصاری  های مولّد، باه منزلاه  تری بر زندگی خود داشته باشند و با در دست داشتن داراییبیش

ساازی موجاب تغییراتای در سااختار     توانمناد (. 10، 5185چمبرز، )اساسی، بهتر امرار معاش کنند 

پذیر شود با این توضیح که روستاییِ توانمند دیدی مثبت به کارها دارد، ریسكذهنی روستاییان می

حاال یاادگیری   دهاد، همیشاه در  پذیر است، کار گروهی را بر کار فردی ترجیح مای است، انعطاف

رحماانپور،  )ها تبدیل کناد  تحدیدات را به فرصت کنداست، در انجام کارها مصمم است، سعی می

5185 :52.) 

 

 رویكردهای توانمندسازی -3-0

معنای تفویض اختیاار  ، توانمندسازی بهبر اساس این دیدگاه(: ارتباطی)رویکرد مکانیکی ( الف

گاویی دقیاق اسات کاه     های روشن و پاساخ و قدرت از باال به پایین، همراه با مرزها و محدودیت

یندی است که طی آن مادیریت  ادر این رویکرد توانمندسازی فر. دهدمدیریتی را افزایش می کنترل

. کندها و وظایف معین برای نیل به آن در سازمان ترسیم میارشد یك بینش روشن تدوین و برنامه

هد تا دکند و اجازه میاو اطالعات و منابع مورد نیاز برای انجام وظایف را برای کارکنان فراهم می

در این رویکرد نتایج کار و . ها را انجام دهندای و اصالح فرآیندآنان در صورت نیاز تغییرات رویه

یعنای   طاور خالصاه در ایان رویکارد توانمندساازی     به. تر تحت کنترل مدیریتی باشدفعالیت بیش

 (.69: 5182صنعتی، )ی معین گیری در یك محدودهتصمیم

به ایجاد و افزایش . این رویکرد دیدگاهی از پایین به باالست(: شیانگیز)رویکرد ارگانیکی ( ب

بار اسااس ایان رویکارد     . دهاد و کنتارل را کااهش مای   و مشاارکت در افاراد تأکیاد دارد     انگیزه

، افاراد  بر طبق ایان دیادگاه  . شودشخصی افراد تعریف می و تجارب توانمندسازی برحسب باورها

. توان به نتایج بهتری رساید ستند که در صورت کاربرد آن میی ههایویژگی دانش، مهارت و دارای

کنترل صِرف از سوی مافوق مّدنظر نیسات، بلکاه باه زیار دساتان آزادی عمال و قادرت         بنابراین

 .شودگیری نیز داده میتصمیم
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 ابعاد توانمندسازی -3-2

اس مطالعاات  بعادها براسا   برشمرده است کاه عد برای توانمندسازی چهار بُ (5996) 5اسپریتزر

 و پنج بعد کلیدی توانمندسازی شاکل گرفات  ه شده یك بعد دیگر نیز به آن افزود( 5996) 6میشرا

 :ازند عبارتکه 

یا احساس خود کارآمدی که به معنای اعتقاد فرد باه  ] :7یا شایستگی 1احساس خود اثربخشی -5

شاوند، احسااس    ناد مای  وقتی افاراد توانم  [.های خویش برای انجام امور استها و تواناییمهارت

آمیز یاك کاار را     ر الزم برای انجام موفقیتکنند قابلیت و تبحّ کنند یا احساس می خوداثربخشی می

کار   توانند کنند که می شده نه تنها احساس شایستگی، بلکه احساس اطمینان می افراد توانمند. دارند

بارای    توانناد  و معتقدناد کاه مای    می کنناد  0آنان احساس برتری شخصی. را با کفایت انجام دهند

بعضی از نویسندگان، بار ایان باورناد کاه ایان      . های تازه بیاموزند و رشد یابند رویارویی با چالش

کناد کاه    اثربخشی تعیین می زیرا داشتن احساس خود؛ ترین عنصر توانمندسازی استویژگی، مهم

وتان و  ) کار خواهند داشت یا خیار؟ آیا افراد برای انجام دادن کاری دشوار، خواهند کوشید و پشت

سه شرط زیر را برای احساس خود اثربخشای افاراد پیشانهاد    ( 5922)باندورا (. 67: 5181کمرون، 

 :کندمی

 .باور به این که توانایی انجام کار را دارند 

 .کار بستن تالش الزم را دارندباور به این که ظرفیت به 

وردی ناژاد  )ز انجام کار مورد نظر باز نخواهند داشت ها را اباور به این که مانعی خارجی آن 

  (.0: 5182و دیگران، 

[ به احساس انتخااب شخصای و درساتی حاق انتخااب اشااره دارد      ] :2احساس خودسامانی -6

که با اجبار در کاری درگیر شوند یاا دسات از آن کاار بکشاند، خاود       جای این هنگامی که افراد به

آناان خاود را افارادی    . کنناد  شوند، احساس خودساامانی مای   داوطلبانه در وظایف خویش درگیر

میل خود، اقدامات ابتکاری انجام دهند، تصمیمات مستقل بگیرند   بینند که قادرند بهخودآ ازگر می

افراد توانمند در مورد کارهایشان (. 9: 6555سیگلر و پیرسون، ) و افکار جدید را به آزمون بگذارند
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توانند تعیین کنند که کارها چگونه باید انجام شوند و با چاه   زیرا آنان می ؛کنند احساس مالکیت می

 .رود شمار می داشتن حق انتخاب، جزء اصلی خودسامانی به. سرعتی پایان یابند

افاراد توانمناد احسااس     [احساس توان تأثیرگذاری یا مؤثر باودن : ]5پذیرفتن شخصی نتیجه -1

با تحت تأثیر قرار دادن محیطای کاه     توانند ین باورند که میآنان بر ا. کنترل شخصی بر نتایج دارند

پذیرفتن شخصی نتیجاه، عباارت   . شود، تغییر ایجاد کنند کنند، یا نتایجی که تولید می در آن کار می

اش برای ایجااد تغییار در    توانایی یزمینهاست از اعتقادات فرد در یك مقطع مشخص از زمان در 

کنترلی مربوط است  ذیرفتن شخصی نتیجه، کامالً به احساس خودداشتن احساس پ. جهت مطلوب

چاه انجاام    که افراد احساس توانمندسازی کنند، آنان نه تنها بایاد احسااس کنناد کاه آن     برای این

وجاود آورناد؛ یعنای     آن اثار را باه    توانند دنبال دارد، بلکه باید احساس کنند که می دهند اثری به می

ه با احساس توانمندسازی همراه باشد، آناان بایاد احسااس کنناد کاه کنتارل       که آن نتیج برای این

 (.69و  68: 5181وتن و کمرون، ) شده را در دست دارند  تولید یا خدمت ارائه یهنتیج

کناد   افراد به هنگام اشتغال به کاری که احساس می[ احساس ارزشمند بودن: ]6دار بودن یمعن -7

تار  شاوند، بایش   تر به آن متعهد میین است، بیشیه این احساس پاک دار است، نسبت به زمانی معنی

 کاه کاارِ   علات ایان   افاراد باه  . کنناد  شوند و نیروی زیادتری برای آن کار متمرکز مای  درگیر آن می

ارزشی آنان هماراه اسات در اشاتغال بادان هیجاان و       دار، با احساس اهمیت شخصی و خود معنی

 آورتر اند، نو دار بودن شغل، توانمند شده دی که با احساس معنیچنین افراهم. تری دارندشوق بیش

 (.16: 5181وتن و کمرون، ) های باالتر تأثیرگذارتر هستند و بر رده

نام اعتماد هستند و مطمئن هستند کاه باا آناان     ؛ سرانجام افراد توانمند دارای حسی به1اعتماد -0

کنناد کاه حتای در مقاام      ن اطمینان را حفا  مای  این افراد، ای. و یکسان رفتار خواهد شد 7منصفانه

معموالً معنی این احساس، آن است که . نهایی کارهایشان منصفانه خواهد بودی زیردست نیز نتیجه

طرفاناه رفتاار    آنان اطمینان دارند که صاحبان قدرت به آنان آسیب یا زیان نخواهند زد و با آنان بی

چناین  اعتمااد هام  . نی داشتن احساس امنیات شخصای اسات   مع بیان دیگر، اعتماد به به. خواهد شد

با این  .دهند پذیری قرار می طور ضمنی داللت بر این دارد که افراد خود را در یك موقعیت آسیب به
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آن اعتماد متوجه آنان نخواهاد  ی همه، افراد توانمند ایمان دارند که در نهایت هیچ آسیبی در نتیجه

 (.11: 5181وتن و کمرون، ) شد

 

 بحث و بررسی

ی روساتایی و توانمندساازی روساتاییان    کاربرد دانش بومی چه نقشی در بومی سازی توساعه 

 دارد؟

شاود ابعااد   ی روستایی یك فرآیند چند جانبه است؛ بدین معنی که وقتی وارد روستا میتوسعه

طاور  د که باه شوی روستایی برای مردمانی اجرا میتوسعه. کندمختلف حیات اجتماعی را متأثر می

بایسات  بناابراین مای  . شاوند شوند و با نتایج و مسائل آن مواجاه مای  مستقیم درگیر اهداف آن می

ای که در سطح روستا های توسعه الباً برنامه. های اجتماع روستایی نیز در آن گنجانده شوددانستنی

کارشناسان بیرونی تهیه، ها در خارا از روستا و توسط شود مرکز محور است؛ یعنی برنامهاجرا می

ی از بااال  زا که گاه توساعه ی بروناین رویکرد توسعه. شودبررسی و برای اجرا به روستا آورده می

شود، موجب شده کاه روساتاییان صارفاً    به پایین، از مرکز به پیرامون و از شهر به روستا نامیده می

اما زمان آن فرا رسیده اسات  . ن باشنددریافت کننده و همیشه چشم انتظار دریافت خدمات از بیرو

رویکردی که در آن توسعه از پاایین باه بااال    . زا تغییر یابدی درونکه رویکردهای توسعه به توسعه

 .آیددست میوسیله و با مشارکت آنان بهاست و برای مردم و به

نقاش  . یش استهاترین دارایی یك جامعه، همانا انسان با تمام قابلیتبدیهی است که با ارزش

ها و ی انسانی در قالب مهارتدر واقع سرمایه. نیروی انسانی در تحقق توسعه  یر قابل انکار است

ای بارای رویاارویی باا    ها وسایله ی با ارزشِ دانششود و این مجموعهتجارب یك قوم متجلّی می

در طاول زماان   ی انسانی دانش بومی نیز برخاسته از یك جامعه. روی زندگی استمشکالت پیش

سالیان درازی است که این دانش علیار م در حاشایه   . است و با فرهنگ یك قوم عجین شده است

 .کندچنان در پیشبرد زندگی بشری نقش تسهیل کننده را ایفا میماندن، خود را حف  کرده و هم

شارایط   ها و فناون توساعه و تطاابق آن باا    سازی را استفاده آگاهانه از الگوها، روشاگر بومی

های بومی یاا هماان پیوناد داناش     ها و روشی بومی در کنار به روز کردن و تقویت تکنیكجامعه

تواند به توانمندسازی و مشارکت مردم در رسمی با دانش و شرایط بومی بدانیم، چنین راهبردی می

زاهدی )ود خود و پایدار منجر ش، متّکی بهزادرونی گیری یك جریان توسعهجریان توسعه و شکل

ی روستایی، شناسایی و کااربرد  سازی توسعهمؤثرترین راهکار برای بومی(. 591: 5186مازندرانی، 
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زیرا . کندعملی دانش بومی است که از ارزش، نگرش، عقاید و اجماع جمعی یك قوم حکایت می

. گیارد ار مای شود، دانش آن مورد احتارام قار  در طی این فرایند است که به یك اجتماع بها داده می

    ی توساعه را در درازمادت باه باار    ها شاده و میاوه  سازی موجب کاهش هزینهضمن این که بومی

معناای  شود؛ بلکاه باه  ی مادی را شامل نمیسازی در مفهوم وسیع آن، صرفاً استفادهبومی. نشاندمی

ریازی  در طارح چه بسا ممکن اسات کاه   . مادی استگیری از منابع محلی اعم از مادی و  یربهره

ر ام  اماا علای  . های یك جامعه فرآیند توسعه را تسهیل کندتوسعه توجه به فرهنگ  الب و ارزش

ی هاای توساعه  که بایاد هناوز در دیادگاه   های محیطی چنانی مبتنی بر قابلیتاین حقیقت، توسعه

 :سازی توسعه روستایی باید اشاره کرد بهاز موانع بومی. ریشه نگرفته است

 زا؛ی برونرویکرد توسعه یسلطه 

 نادیده گرفتن منابع محلی؛ 

 عدم ارتباط متقابل میان روستاییان و کارشناسان؛ 

 به حاشیه راندن قشرهای محروم روستایی؛ 

 :تمرکزگرایی که شامل 

 تمرکز دانش و فن کارگزاران توسعه؛ 

 ها است؛ریزیی مسلط در برنامههای از پیش ساخته که شیوهتمرکز برنامه 

 .هاگیری، نظارت و اجرا از سوی بیرونیرکز تصمیمتم 

اگر کارشناسان توسعه به این امر واقف شوند که اسااس و اصاول توساعه بایاد برخواساته از      

محلی قابلیت اجرا پیدا  -ی بومیفرهنگی یك جامعه باشد، در آن صورت توسعه -محیط اجتماعی

 :شودیند حاصل میی روستایی طی چند فرآسازی توسعهپس بومی. کندمی

های درونای  توسعه، صرفاً یك فرایند بیرونی نیست بلکه زمینه: پذیرش اصل تنوّع در توسعه -5

 .یك جامعه نیز باید مدّنظر قرار گیرند

های وارداتای اِعماال نشاوند بلکاه     صرفآ روش: ترکیب منابع وارداتی با منابع بومی و محلی -6

 .های محلی نیز شناسایی و تقویت شوندشیوه

برداران نهایی هستند، مشارکت آنان ضمن این که بومیان بهره: پذیرش اصل مشارکت همگانی -1

. ی تعامال باا ماردم محلای    هایشاان در ساایه  نیز برانگیخته شود، فراخواندن آنان با تماام دانساتنی  

 .دهدی خود اتّکایی در روستاییان را افزایش میمشارکت واقعی، روحیه
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    پاذیری و تقویات اساتقالل محلای     تقای ابتکاار عمال، مساؤولیت   که موجب ار: تمرکززدایی -7

 .شودمی

بیاان کارده اسات کاه طای برقاراری       ( 5122)این اصل را رابرت چمبرز : 5یادگیری معکوس -0

تعامل و گفتگو میان مصلحان توسعه و مردم روساتایی، مصالحان و کارشناساان توساعه از ماردم      

یادگیری، فراگرفتن مستقیم از مردم روساتایی و دنیاا را از   کردن جریان وارونه. آموزندروستایی می

ویژه پیران و سالخوردگان، بهترین اعضای اجتماع محلی به. چشم یك روستایی دیدن مدّ نظر است

چنین فولکور، رسوم، آوازها، شعر که به میزان زیاادی  هم. منبع برای دستیابی به دانش بومی هستند

توانند باه  کارگزاران توسعه به چند طریق می. کندك قوم را آشکار میی یها و تاریخ و رویهارزش

 :تجارب بومیان دست یابند

های او همراه باا  نشستن با حوصله و فروتنی در کنار یك روستایی و گوش کردن به صحبت -1

 .گذاردگونه که یك شاگرد به استادش احترام میاحترام همان

نادرت  هاا باه  پندارناد و یاادگیری از آن  ا افرادی نادان میا لب افراد فقیر ر: یادگیری از فقرا -2

اما این امر یك راه کلیدی بارای توانمناد سااختن    . شودهای فقرزدایی محسوب میجزیی از برنامه

 .شان استفقرا برای بهبود مشکالت زندگی

. نناد روستاییان دانشی دارند که مصلحان روساتایی فاقاد آ  : گیری دانش بومی روستاییانکاربه -3

 :برای دستیابی به دانش بومی روستاییان چند راه وجود دارد

 گردآوری فرهنگ لغات و اصطالحات بومی؛ -الف

 های محلی؛شرکت در بازی -ب

 ؛[ی مشارکتیمشاهده]های کشاورزی کار همراه با روستاییان در فعالیت -ا

      . د دنیاای فقارا را درك کناد   توانا جاای روساتاییان فقیار بگاذارد مای     اگر فرد بتواند خود را به -د

چمبارز،  )تاوان زنادگی و مشاکالت فقارا را درك کارد      هایی است که میسازی یکی از شیوهشبیه

 (.تلخیص: 5122

 :توان به موارد زیر اشاره کردی روستایی در قالب کاربرد دانش بومی میسازی توسعهاز نتایج بومی

   ز منابع و امکانات بومی هر منطقه استفاده شدن فرایند توسعه چون اشدن و محلیبومی 

 .شودمی

 .هاای از آنآوری گنجینههای بومی و ذخیره و جمعاحیا و تقویت دانش و مهارت 

                                               
1 - reversal learning 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 33، بهار 0یی دوم، شمارهفرهنگی، دوره  -ی اجتماعیی مطالعات توسعهفصلنامه......... ................22

معنای دادن اختیار امور به تسهیم مردم بومی در قدرت و در نتیجه توانمندسازی آنان که به 

 .مردم است

 .می کاربر است تا سرمایه برهای مالی توسعه چون دانش بوکاهش هزینه 

 مندی تمام قشرهای روستاییگسترش خدمات حاصل از توسعه و بهره 

 .داردسوی خودکفایی گام بر میی روستایی که بهمولّد ساختن جامعه 

 .ی محلیی همه جانبهزا، متّکی به خود و تحقّق توسعهی درونو در نهایت توسعه 

سازی و ی مبتنی بر بومیکند این است که توسعهدق میسازی صچه در مورد توسعه و بومیآن

جا به با توجه به. کندمتّکی بر دانش بومی به توانمندسازی جامعه و توان بخشی اجتماعی کمك می

شود و های قدرت و این که امروزه قدرت و توانایی براساس دانایی تعریف میجایی در مؤلفه

ی این ارتباط دانش و قدرت در رابطه. شونده خوانده میهای قدرت و سلطهای دانش، نظامنظام

      تواند بخشی از این تواناییی بومی و  یر بومی نیز مطرح است و دانش بومی نیز میتوسعه

گران و بومیان با شناخت و درك تعاریف مشترك و متفاوتشان از مشکالت و توسعه. حساب آیدبه

های بومی در چنین استفاده از راه حل. دست خواهند یافت های مؤثرتریها، به راه حلاولویت

بنابراین برای . تری پیدا خواهد کردفضایی که مشوّق هم فکری و همیاری است، مجال کارایی بیش

ی محلی در های دانش بومی جامعهها و تواناییهای مؤثرتر توسعه نباید از تجربهدستیابی به راه

اما کافی نیست که مجریان توسعه تنها به ضرورت .  فلت کردسازی الگوی توسعه جهت بومی

دانش بومی در جریان توسعه آگاه باشند، بلکه گام بعدی درك انواع مختلف دانش بومی، چگونگی 

ی جامعه است کارگیری آن در تحول و توسعهی بههای آینده و نحوهحف  و انتقال آن به نسل

 (. 581: 5128عمادی و عباسی، )

معتقد است که برای کمك به جوامع فقیر، روستایی و بومی کشورهای در حال توساعه   5تراپ

پرداختن به دانش بومی و احیا و رشد دانش بومیِ مناسب و کارآماد، قادم بزرگای در توانبخشای     

تر اهالی، در آیناده نااظر پاذیرش و کااربرد سانجیده و مناساب       با توانمندی بیش. محرومان است

معنای قادرت  توانمندسازی به(. 55: 5989تراپ، )های  یر بومی نیز خواهیم بود بخشی از فناوری

بخشیدن است و این یعنی به افراد کمك کنیم تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند و بر 

هاای درونای   در افراد شور و شوق فعالیت ایجاد و انگیازه . ناتوانی و یا درماندگی خود چیره شوند

از نظر فرد توانمناد کاار نشادنی    (. 22: 5188عباسی و کرد، )رای انجام وظیفه بسیج کنیم آنان را ب

                                               
1- Thrupp 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 23........................ستایی و توانمندسازی روستاییانی روسازی توسعهدانش بومی؛ گامی به سوی بومی

 

های هدف کاه بایاد یکای از اهاداف     عنوان گروهبرای توانمندسازی مردم روستایی به. وجود ندارد

    . مناد کاردن بومیاان الزم اسات    ی روساتایی باشاد، آگااهی، آماوزش و عالقاه     های توساعه برنامه

عناوان یاك درون داد در   با روی آوردن به دانش باومی باه  . ران واقعی، مردم محلی هستندگتوسعه

       گاذاریم کاه   ی یاك پارچاه قادم مای    سوی یك جامعه برخاوردار از توساعه  ی روستایی بهتوسعه

 :صورت ساده در نمودار زیر ترسیم شده استبه

 
 

 گیرینتیجه

مفهاوم داناش باومی باه     . ری عظیمی شده استی روستایی دستخوش تحول فکفرآیند توسعه

   هاای توساعه،   ی روستایی درآمده است که باا گنجانادن آن در دیادگاه   یکی از ارکان اصلی توسعه

 .ای از روستاییان دست یافتتوان به بسیج دانش پراکنده و متعدد تودهمی

ریزی برای بهبود رنامهمعنای کوشش و کنشی آگاهانه و نهادی و مبتنی بر بی روستایی بهتوسعه

وضعیت قشرهای مختلف روستایی اعم از زارعین و  یر زارعین، فقارا و  یار فقارا و تواناساازی     

ی بخش کشاورزی، بخش روستایی در تسریع روند پیشرفت است که از طریق اعمالی چون توسعه

در روستاها  دستی، ایجاد تسهیالت و خدمات اجتماعی، گسترش تکنولوژی مناسبی صنایعتوسعه

ی ماورد توجاه،   هاای جامعاه  های آموزشی و ترویجی متنوّع و متناسب باا ویژگای  و انجام فعالیت

با هادف بهباود کیفیات زنادگی      ی روستاییتوسعه(. 679: 5182طالب و عنبری، )شود محقّق می

   ی روساتایی، توجاه   ی توساعه در زمیناه . شاود مردمان سااکن در اجتماعاات روساتایی پیااده مای     

نظران توسعه متوجه جوامع روستایی است که از فرهناگ، داناش، مهاارت، مناابع  نای و      صاحب

کااربرد عملای داناش    . اناد های توسعه در حاشیه قرار داشاته متعددی برخوردارند و  الباً در برنامه
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      ی تحقاق ایان امار مهام     در زمیناه . ی روساتایی دارد ساازی توساعه  سزایی در باومی بومی نقش به

بایست تمام امکانات قابال دساترس را در خادمت شناساایی و تلفیاق آن باا داناش رسامی و         می

  رشاد تولیادات کشااورزی،    ی روساتایی بار   هاای توساعه  در اساتراتژی . کار انداختتکنولوژی به

هاای شاغلی، ارتقااء ساطح     سرمایه، ایجااد فرصات  ی بهتر از منابع کمیاب، کاربرد بهینهی استفاده

ی ی هماه جانباه  ی امور خود و نیز در راهبرد توسعهادارهشارکت جمعیت روستایی در زندگی و م

گرایی از ویژگی مشترك آن با دانش بومی است بر ارتباط ارگانیك روستاها با سایر روستایی که کل

. های بومی و سنتی در قالب تقویت ابتکارات محلی تأکیاد شاده اسات   گیری از زمینهمناطق و بهره

 این دستیابی به این اهداف در سایه توجه به بسترهای فرهنگای و اجتمااعی هار منطقاه میسار      بنابر

تون از آگاهی و مشارکت را می. ی روستایی برابر با رشد و توسعه استسازی توسعهبومی. شودمی

ی اول باید در عمال از ساوی   سازی دانست و این آگاهی و مشارکت در وهلهاصول اساسی بومی

ساازی باه   بومی. کار گرفته شودسان توسعه پذیرفته شود و سپس از سوی افرد محلی نیز بهکارشنا

کاه باه   توجه به دانش بومی ضمن این. انجامدخود و توانبخشی اجتماع محلی میی متکی بهتوسعه

 .کندهای آنان را آشکار میشود و تواناییانجامد، سبب مشارکت مردم میسازی توسعه میبومی

گیاری باه افاراد در اماور مرباوط باه       معنای تفویض اختیار و قادرتِ تصامیم   مندسازی بهتوان

. پاردازد آورد و آگاهانه به تاالش مای  توانمندسازی فرد را از منفعل بودن بیرون می. خودشان است

ی احساس مفیاد باودن، حاق انتخااب داشاتن، قادرت تأثیرگاذاری،        توانمندسازی در فرد اندیشه

سازی به ایجااد  چنین باید از پیامدهای توانمندهم. کندو داشتن امنیت را تقویت میارزشمند بودن 

نفس در افراد و آگاه کردن آنان به این موضوع که مساؤولیت ساازندگی محایط    و تقویت اعتماد به

 .ی آنان است اشاره کردشان بر عهدهزندگی

ست که با مشاارکت واقعای ماردم    ی روستایی اسازی توسعهیکی از ثمرات بومی سازیتوانمند

ی تنگااتنگی وجاود   ای و مشارکت روستاییان رابطهای که میان اهداف توسعهگونهشود، بهمیسر می

منظاور بهباود کیفیات    سازی روستاییان باه شود مگر با توانمندی روستایی حاصل نمیتوسعه. دارد

دادن به افراد محلی، سازماندهی منابع ریزی در راستای آگهی ساز وکارهایی مثل برنامه. شانزندگی

ها، مشارکت واقعای و  گیری تجربیات و اندوختهکارمحلی، تقویت خود اتکایی فردی و جمعی، به

هایی هستند تاا بادین وسایله افاراد محلای      گیری از منابعِ در اختیارشان راهکارتقویت اختیار بهره

پس توجه باه داناش   . ها سازگار باشدفرهنگی آن -ای برسند که با محیط اجتماعیتوسعهبتوانند به

 .ی محلیی محلی و توانبخشی جامعهتوسعه: بومی و کاربرد عملی آن مساوی است با
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 منابع
ی روساتایی ایاران،   ی روستایی با تأکیاد بار جامعاه   توسعه( 5181)ازکیا، مصطفی و  المرضا  فاری  .5

 .نشر نی: چاپ اول، تهران

هاای کااربردی تحقیاق، جلاد اول، چااپ اول،      روش( 5186)ربان آستانه ازکیا، مصطفی و علیرضا د .6

  .انتشارات کیهان: تهران

ی جغرافیاا و  ، نشریه«ی روستایی پایدارجایگاه دانش بومی در توسعه»( 5186)بوذرجمهری، خدیجه  .1

 .65-0: 6ی پیاپی ، شماره5ی توسعه، دوره

تحلیال جایگااه داناش باومی در     »( 5187)ی بوذرجمهری، خدیجه و عبدالرضا رکان الادین افتخاار    .7

 .72-52: 5ی ، شماره9ی ی مدرس علوم انسانی، دوره، فصلنامه«ی پایدار روستاییتوسعه

ای منظاور دساتیابی باه رساانه    طراحی تلفیقی دانش بومی و رسمی باه »( 5185)پاپ زن، عبدالحمید،  .0

 .ی کشاورزی، دانشگاه تهران، دانشکدهی دکتریی دورهنامه، پایان«مشارکتی در استان کرمانشاه

، (پاذیر حمایات از اقشاار آسایب   )ی روستایی اولویت بخشی به فقارا  توسعه( 5122)چمبرز، رابرت  .2

 .انتشارات دانشگاه تهران: ی مصطفی ازکیا، تهرانترجمه
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