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 ها و الزامات  محور؛ ویژگی  توسعۀ اجتماع

 )مورد مطالعه: مجتمع شیالت پالنگان، کردستان(
 2سید احمد فیروزآبادی،  1سعید منظری

18/12/99تاریخ پذیرش:                    21/6/99تاریخ دریافت:  

 چکیده
هاست.  ها و الزامات آن  منظور درکِ ویژگی محور به  وسعۀ اجتماعهای ت  شناختیِ طرح مطالعۀ جامعهاصلی پژوهش حاضر  هدف

که فرایند آن در سه مرحلۀ کدگذاریِ باز، محوری و انتخابی انجام شده  استای   روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریۀ زمینه

 نفر 25ساختاریافته با  هایی نیمه  صاحبهکارگیری معیار اشباع نظری، م گیری هدفمند و به  راستا، با استفاده از نمونه است. دراین

پرورش  دهندگان ماهی، مطلعین محلی و کارمندانِ نهادهای دولتیِ مرتبط با طرح افراد اجتماع محلی پالنگان، پرورششاملِ: 

تر و مفهوم است که با پاالیش بیش 305ها طی سه مرحلۀ کدگذاری، حاکی از شناسایی   ، صورت گرفت. نتایج تحلیل دادهماهی

ها  بندی شد. این مقوله  مقوله دسته 43مفهوم ساخته شد و در مرحلۀ کدگذاری محوری، در  276حذف موارد تکراری، درنهایت، 

گیری   های طبیعی و فرهنگی(، پدیدۀ محوری )شکل  در پژوهش حاضر در قالب مدل پارادایمی شاملِ: شرایط علّی )پتانسیل

گر )عوامل آموزشی،   ای )اجتماع محلی پالنگان، میزان، شدت و دورۀ زمانی(، عوامل مداخله  محور(، شرایط زمینه توسعۀ اجتماع

عوامل دولتی، عوامل نهادی، عوامل اقتصادی و عوامل جغرافیایی(، راهبردها )اقتصادی، سیاستی، تحقیقاتی، آموزشی، ترویجی، 

افزایش روحیۀ مدارا، الگوگیری از رفتار ، دها )رونق گردشگرینظارتی، مدیریتی، حمایتی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی( و پیام

گردشگران، مشاغل جدید، افزایش قیمت مسکن، افزایش آلودگی، تغییر سبک زندگی، تغییر سبک مصرف، پویایی اجتماعی، 

غداری و های اجتماعی، بهبود نسبیِ درآمد، توسعۀ با ها، کاهش رغبت نسبت به مشاغل سنتی، آسیب  احیای برخی سنت

ها ارتباط داده شد   ارائه شد. در مرحلۀ کدگذاری گزینشی، با داستان روایتی، مقولۀ محوری به سایر مقوله گیری تضاد منافع(  شکل

 .محور، پدیدار شد و الگوی توسعۀ اجتماع

 محور، توسعۀ محلی، گردشگری روستایی.   پالنگان، پرورش ماهی، توسعۀ اجتماع واژگان کلیدی:
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Abstract 
The main purpose of this research is sociological study of community-based 

development plans in order to understand their attributes and requirements. The 
methodology is qualitative and based on grounded theory the process of which has 

been done in three stages of coding including: open, axial and selective. In this 

regard, using purposive sampling and applying the theoretical saturation criterion, 

semi-structured interviews were conducted with 25 people, including: Palangan local 

community members, fish breeders, local informants and employees of institutions 

related to the fish farming project. The results of data analysis during the three stages 

of coding indicate the identification of 305 concepts, which with further refinement 

and elimination of duplicates, finally 276 concepts were created and in the axial 

coding stage, were classified into 43 categories. These categories in the present study 

in the form of a paradigm model include: causal conditions(natural and cultural 

potentials), central category(formation of community-based development), underlying 

conditions(local community of Palangan, extent, intensity and time period), 

intervening factors (Educational factors, governmental factors, institutional factors, 

economic factors and geographical factors), strategies(economic, policy, research, 

educational, extension, regulatory, managerial, supportive, health, social and 

cultural), and consequences(tourism boom, increase the spirit of tolerance, modeling 

the behavior of tourists, new jobs, rising housing prices, increasing pollution, lifestyle 

changes, changing consumption styles, social dynamism, reviving some traditions, 

reducing the desire for traditional jobs, social harms, relative income improvement, 

Horticulture development and the formation of conflicts of interest) was presented, 

and in the selective coding stage, with the narrative story, the central category was 

linked to other categories and the pattern of community-based development emerged. 

Keywords: Community-based development, local development, fish farming, rural 

tourism, Palangan  
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  مقدمه و بیان مسئله

: 1381های افراد و اجتماعات است )ازکیا،   بُعدی و مرتبط با ارزش  ای پیچیده، چند  توسعه مقوله 

توسعه با کاربست الگوهای توسعه و نوسازی، سعی در بهبود  (. بسیاری از کشورهای درحال8

ر این کشورها که معموالً با شده د اند، اما راهبردهای تجربه  وضعیت جوامع خود داشته

ها و ساختارهای درونی و   یافته و بدون در نظر گرفتن زمینه الگوبرداری از کشورهای توسعه

و  1اند )مارگتس  ترین موانع در راه توسعه درآمده عنوان بزرگ اند، در مقام عمل خود به  بومی بوده

های توسعه،   سبت به شکست برنامهزمان با طرح انتقادات علمی و سیاسی ن (. هم2012، 2هوود

گرایانه و با الهام از   حل توسعۀ جوامع را با رویکردی برون اندیشمندان سعی کردند واقعیت و راهِ

های مارکس تحلیل کنند. این حوزۀ فکری که با عناوینی مانند استعمار، وابستگی، نظام   نظریه

دارانه داشت و موجب  یِ ضد سرمایهگیر  جهانی و امپریالیسم در جوامع نمود یافت، جهت

به بعد، اندیشۀ  1980(. از دهۀ 1997 4و باوتری 3شد )رهنما« ضد توسعه»گیری پارادایم   شکل

پردازان مطرح شد؛ عصری که دیگر، توسعه اصلِ  از جانب برخی نظریه« 5عصر پساتوسعه»

طرفداران مکتب پساتوسعه (. 2007، 6دهندۀ بنیانی زندگی اجتماعی مردم نیست )اسکوبار سازمان

خورده است و با نگاهی بدبینانه معتقدند، توسعه همواره نیرنگی  کنند که توسعه شکست  ادعا می

توسعه و مردمانش روا داشته  هایی که علیه جهان درحالِ  بوده برای پنهان کردن آثار سوء خشونت

توجه به دانش بومی، مخرب هایی مانند  (. منطق پساتوسعه، بر ایده2007، 7شده است )ضیایی

یافته  دیدن توسعۀ غربی برای جهان سوم، جهان پساغربی، تکثرگرایی، زندگی ساده و ... بنیان

مندی به یافتن  هایی است از قبیل: ردِ انگارۀ کلی توسعه با عالقه  است و دارای شاخص

ی نسبت به هایی برای آن، گرایش به فرهنگ و دانش محلی، داشتن یک موضع انتقاد بدیل

(. بنابر آنچه گفته شد، 215:1995های محلی )اسکوبار،  گفتمان علمی مسلط و دفاع از جنبش

سمت رویکردهای  طی هفتادسال اخیر چرخش معناداری از رویکردهای اقتصادی توسعه به

 فرهنگی و اجتماعی روی داده است. 
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ریزی متمرکز  برنامه ریزیِ بومی و محلی بر اساس رویکردهای جدید توسعه، برنامهبر 

، نگرشی جامع به 3محور  (. دیدگاه توسعۀ اجتماع2004، 2و وولکاک 1ارجحیت دارد )پریتچت

ها، الزاماتِ   تمام مسائل حوزۀ محلی دارد و ضمن توجه به تقویت دانش و مهارت افراد و گروه

ن مبنا، مشارکت مردم (. بر ای18:2006، 4گیرد )بریانت  اجتماعی و فرهنگیِ توسعه را نادیده نمی

محورِ موثق و معتبر فقط   محلی در فرایند توسعه، ضرورتی انکارناپذیر است. توسعۀ اجتماع

ها را   های پروژه  گیری  افتد که افراد محلی جامعه کنترل، مدیریت و تصمیم  زمانی اتفاق می

 (. 61: 1398دست گیرند )میجلی،  به

های پرورش ماهیان سردآبی در ایران است   رین طرحت مجتمع شیالت پالنگان یکی از بزرگ

تن  20تن و حداکثر  10ها توان تولید حداقل  مزرعه که هرکدام از آن 54با  1382که از سال 

آال در سال دارند، فعالیت خود را آغاز کرده است. روستای پالنگان در موقعیت  ماهی قزل

دقیقۀ عرض شمالی در  4درجه و  35یی و دقیقۀ طول شرقی جغرافیا 36درجه و  46جغرافیایی 

کیلومتری از شهر سنندج مرکز  110غربی شهرستان کامیاران و در فاصلۀ کیلومتری شمالِ 47

 (. 1استان و بر مسیر جادۀ کامیاران به هورامان و مریوان قرار گرفته است )شکل 

 
 . موقعیت منطقۀ مورد مطالعه1شکل 

نواز، معماری سنتی پلکانی، پیشینۀ تاریخی و   طبیعی چشم روستای پالنگان با داشتن مناظر

که شهرت  نحوی ورسوم خاص، با شروع فعالیت مجتمع شیالت، معروفیت خاصی یافته، به آداب
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بر ایران، برخی از کشورهای جهان را درنوردیده است. فعالیت مزارع پرورش  پالنگان عالوه

ه در پیوند با طبیعت و فرهنگ بومی پالنگان قرار محور ک عنوان یک طرح توسعۀ اجتماع ماهی به

ها و   شمار داخلی و خارجی شده است، حاوی بیم گرفته و موجب جذب گردشگران بی

منظور  شناختی را به امیدهایی برای توسعۀ محلی پالنگان است که ضرورت یک مطالعۀ جامعه

سازد. این پژوهش بر   ای، آشکار می  ها، الزامات، آثار و پیامدهای این پروژۀ توسعه  تحلیل ویژگی

محور )با محوریت مجتمع   های توسعۀ اجتماع  آن است که با گذر از نگاه اثباتی آماری، طرح

ها   شناختی مورد واکاوی و مداقه قرار دهد و به این پرسش شیالت پالنگان( را از منظری جامعه

ر چیست؟ و ثانیاً الزامات اجتماعی، محو  های توسعۀ اجتماع  پاسخ دهد که اوالً ویژگی طرح

 ها کدامند؟   محیطیِ این طرح  فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و زیست

 پیشینۀ پژوهش

های قبلی   پژوهشدر این بخش برخی از مطالعات داخلی و خارجی مرتبط مرور شده است. 

محور اگرچه  پژوهش در مورد توسعۀ اجتماعبخش ما در انجام تحقیق باشند.   توانند الهام  می

های فراوانی در این زمینه انجام شده است،   های اخیر نیز پژوهش   سابقه است و در سال به مسبوق

ها معطوف به اجتماعات و محالت شهری بوده و اجتماعات محلی   اما بیشتر این پژوهش

و  اند. زاویۀ دید پژوهشگران نیز مبتنی بر چارچوب مفهومی  روستایی کمتر محوریت داشته

متغیرهای کلیدی مختلف، متفاوت بوده است. با عنایت به مفاهیم کلیدی این پژوهش: توسعۀ 

محور، توسعۀ محلی، پرورش ماهی، پالنگان و گردشگری روستایی، تحقیقات پیشین با  اجتماع

در « محور  توسعۀ اجتماع»های داخلی،   در نظر گرفتن این مفاهیم مرور شد. در برخی از پژوهش

سازی در مناطق  محور با رویکرد ظرفیت  بررسی بوده است، مانند: توانمندسازی اجتماع کانون

محور محالت و ضرورت  (، فرایند بازآفرینی اجتماع1398روستایی )مرادزاده و همکاران، 

های   (، بررسی اثربخشی سازمان1398های متناسب )قناد وصرافی،   استفاده از راهبردها و سیاست

(، توسعۀ 1395ها در توسعۀ نواحی روستایی )بریانی و همکاران،  محور و نقش آن  مالی اجتماع

( و 1396های قومی و محلی )صفرآبادی و طبیعی،   محور با تأکید بر جنبه  گردشگری اجتماع

های توسعۀ   آمده از طرح دست ریزی روستایی بر اساس تجربیات به  تدوین الگوهای برنامه
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جای مفهوم توسعۀ  ها نیز به  (. در برخی از پژوهش1399زاده و پایدار،  یممحور )ابراه  اجتماع

صنعتی بر توسعۀ جتماعی ر اثااستفاده شده است مانند: بررسی آ« توسعۀ محلی»محور از   اجتماع

(، نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعۀ محلی 1390)عنبری و مالکی، محلی ار پایدتوسعۀ 

(، نقش سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ محلی )احد نژاد روشنی و 1394)فیروزآبادی و دباغی، 

)دلپسند، توسعۀ محلی و کارگزارانِ تغییر (، 1393؛ ساالری سردری و همکاران، 1393همکاران، 

نهاد دینی در توسعۀ محلی روستایی )فیروزآبادی و جعفری،  های مردم  (، قابلیت سازمان1397

های کالبدی و اجتماعی بر توسعۀ پایدار محلی   مبنا از جنبه  (، بررسی نقش رویکرد دارایی1395

های توسعه بر جوامع محلی   ( و بررسی تأثیرات اجتماعی طرح1392)رضازاده و همکاران، 

(. تأثیر گردشگری روستایی بر توسعۀ محلی و توانمندسازی 1398)رمضانی و همکاران، 

؛ برزگر و همکاران، 1390، احسان و اسماعیلوند  های )حسن  اجتماعی روستاییان نیز در پژوهش

(، 1397؛ عینالی و همکاران، 1393؛ حیدری ساربان و ملکی، 1394؛ آقاجانی و ازکیا، 1395

در خارج از مرزهای ایران نیز برخی مطالعات مرتبط با پژوهش حاضر بررسی شده است. 

 شود:  ها اشاره می صورت گرفته است که در ادامه به آن

 2محور تأثیرات مدیریت شیالتِ اجتماع»ای با عنوان   (، در مطالعه2016و همکاران ) 1فاطیما

(CBFMبر معیشت ماهیگیران )»محور، عامل  اند که رویکرد مدیریت شیالت اجتماع  ، نشان داده

محور باعث افزایش چشمگیر تولید   مهمی در مدیریت موفق شیالت است. مدیریت اجتماع

سازی وضعیت  سطح درآمد خانوار، بهبود دسترسی به منابع و متنوع ساالنۀ ماهی، افزایش

توانمندسازیِ شیالت »ای با عنوان   (، در مطالعه2020و همکاران ) 3معیشتی شده است. الویت

دهند که با   ، نشان می«های غذایی  محور در مقیاس کوچک از طریق چارچوب سیستم اجتماع

های شیالت در مقیاس کوچک تطبیق  هایی که بهتر با زمینه  تتأکید بر نیاز به ساختارها و سیاس

 5و پاتیل 4توان مشارکت اجتماعات را برانگیخت و آنان را توانمند ساخت. کاسزان یابند، می می

، به «مشارکت در توسعۀ اصالحات شیالت: شواهد از پاکستان»ای با عنوان  (، در مطالعه2020)
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5 Pawan G. Patil 
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عنوان مکمل  توجهی برخوردار است و به ری از مزایای قابلِپرو رسند که آبزی  این نتیجه می

رویکرد مدیریت »ای با عنوان  (، در مطالعه2017و همکاران ) 1هالسکند.   اقتصادی عمل می

مراتب  محور عملکرد به  اند که مدیریت شیالت اجتماع  دریافته« محور در بنگالدش شیالت اجتماع

(، در 2019و همکاران ) 2موجود در بنگالدش دارد. چنبهتری نسبت به رژیم مدیریت دولتی 

، «دهند  منابع شیالت چگونه توسعۀ جوامع ماهیگیری ساحلی را افزایش می»ای با عنوان  مطالعه

اند. در این چارچوب، چندین صنعت جدید   چارچوبی برای توسعۀ پرورش ماهی ارائه کرده

نیروی محرکه برای تسریع در توسعۀ جوامع عنوان  توانند به  مبتنی بر کشاورزی دریایی می

محور،   گردشگریِ اجتماع -ماهیگیری عمل کنند. نیروهای محرک شامل توسعۀ صنعت تفریحی

شناختی محلی و فرهنگ  تقویت بازاریابی محلی محصوالت ویژۀ دریایی، ترکیب مناظر بوم

محصوالت غذاهای  های تفریحی ماهیگیری و ادغام  دهکدۀ ماهیگیری برای توسعۀ فعالیت

ای با عنوان   (، در مطالعه2014و همکاران ) 3های تفریحی است. سیمس دریایی با فعالیت

ابزاری برای تعیین معیار برای حمایت از توسعۀ (« RCI) 4شاخص ظرفیت اقتصادی روستایی»

توسعۀ  محور، بهترین فرصت را برای  های اجتماع  محور، معتقدند که استراتژی  اقتصادی اجتماع

دهند. دو نیاز اصلی روستاییان در این زمینه، پشتیبانی مالی و کمک   اقتصادی روستایی ارائه می

 فنی است. 

های قبلی، به اهمیت توانمندسازی و ایجاد ظرفیت در مناطق   بندی پژوهش  با مرور و جمع

سعه ضرورت های تو  روستایی پی بردیم. همچنین مشخص شد که بررسی پیامدهای دوگانۀ طرح

محیطیِ گردشگری روستایی افزایش  دارد. درک ما نسبت به آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست

ها پیدا کردیم.  پیدا کرد. شناخت درستی از کارگزاران توسعۀ محلی و میزان و نحوۀ عاملیت آن

نهاد را در  های مردم  تأثیر سرمایۀ اجتماعی در روند توسعۀ محلی بر ما آشکار شد. قابلیت سازمان

های توسعه را بیشتر متوجه شدیم و ضرورت   توسعۀ محلی دریافتیم. تأثیرات اجتماعی پروژه

دلیل اینکه در کمتر  محور در شیالت و پرورش ماهی بر ما عیان شد. به  مدیریت اجتماع

منظور درک  محور به  های توسعۀ اجتماع  شناختی بر روی طرح  ای جامعه  پژوهشی، مطالعه

                                                           
1 Halls 
2 Chen  

3 Simms 
4 Rural Economic Capacity Index 
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ها و الزامات آنان در یک فضای عینی صورت گرفته است، این پژوهش سعی دارد به این   گیویژ

 مهم نائل آید. 

 چارچوب مفهومی

عنوان یک چارچوب  ها و استفاده به معنای پذیرش قطعی آن بیان مباحث نظری در این پژوهش به

نبع ایجاد سؤال و عنوان چارچوبی مفهومی که نقش م ها به نظری نیست، بلکه صرفاً از آن

توان ایدۀ بهبود   محور را می  توسعۀ اجتماعگیریِ نظری دارند، استفاده خواهد شد.   راهنمای نمونه

ها در مقیاس اجتماع محلی از طریق مشارکت آگاهانه، فعاالنه و همدالنه دانست. یا   زندگی انسان

سازد تا به نشاط،   ه مردم را قادر میای قلمداد کرد ک  شده ریزی  شده و برنامه آن را تغییر هدایت

(. 2: 2008، 2و سینگ 1آمیزتری دست پیدا کنند )آسپالتر حس رضایتمندی و زندگی مسالمت

( و بهبود کیفیت زندگی اجتماعات 1: 2009، 4و پیتمن 3ایجادِ حس تعلق اجتماعی )فیلیپس

توان توسعۀ   است. میمحور   (، از اهداف توسعۀ اجتماع5: 2010، 6و سیلونگ 5محلی )محمد

منظور  های داوطلب با حکومت به  محور را فرایند همکاری اجتماعات محلی و سازمان  اجتماع

محور و توسعۀ اقتصادی   محور، کنش اجتماع  مثابۀ چتری، ساخت اجتماع بهبود رفاه دانست که به

 (. 431: 1398گیرد )میجلی،   اجتماع محلی را در بر می

عنوان یک ساختار چندبُعدی، با ابعاد  به 7محور بر روی توانمندسازی در توسعۀ اجتماع

(. 46: 2017و همکاران،  8شود )استرزلکا  شناختی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تأکید می روان

عنوان منبع و پتانسیل توسعۀ  ویژه توانمندسازی زنان به های اخیر، به  در این میان، طی سال

تأثیر توانمندسازی بر افزایش رضایت از ای یافته است.   ( اهمیت ویژه2012 ،9محور )بنریا  اجتماع

ها  ( و ارتقای مشارکت آن2019و همکاران،  10زندگی در بین اجتماعات روستایی )حسین
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دلیل  این (، به2013، 3و جیمز 2017، 2واسکولو بیگ 1ریزی )اسپات  منظور بهبود فرایند برنامه به

ها در بین جامعۀ محلی  زی، انسجام و اعتماد اجتماعی بیشتر و تعارضاست که ضمن توانمندسا

 (. 2012و همکاران،  4شود )انگل  کمتر می

( مطرح 1993، 7و مک نایت 6( توسط )کرتزمانABCD) 5محور مفهوم توسعۀ محلیِ دارایی

های   نها و انجم  های بسیاری همچون باشگاه  ها معتقدند که اجتماعات، دارایی شده است. آن

های مذهبی   های خُرد محلی و سازمان  های محلی مراقبتی و حمایتی، تجارت  غیررسمی، شبکه

، 8های تعاملی با توسعۀ محلی است. سرمایۀ اجتماعی  برداری دارند که دارای پتانسیل  برای بهره

ماعیِ قوی های اجتماعات محلی است؛ زیرا اجتماعاتی که پیوندهای اجت  ترین دارایی یکی از مهم

کنند که در آن   دارند و سطح باالیی از مشارکت اجتماعی دارند، محیط مثبتی را فراهم می

ها  معنا نیست که آن این های مردم به  تمرکز بر داراییالبته شکوفایی و کامیابی قابل تحصیل است. 

کار  هیز کنند و بهبه منابع بیرونی نیاز ندارند، بلکه هرگاه اجتماعات محلی منابع خودشان را تج

 (. 370: 1384راد،  تر خواهند بود )قانعی بخش  گیرند، منابع بیرونی اثر

 روش پژوهش

عنوان نقطۀ اصلی کانون پژوهش، در انتخاب استراتژی پژوهش  ماهیت سؤال و مسئلۀ پژوهش به

ه آوری و تحلیل اطالعات مؤثر است. با عنایت ب و نوع روش و رویکرد موردِنظر برای جمع

های توسعۀ   که هدف این پژوهش، ارائه مدلی جامع و فرایندی برای فهم طرحاینکه 

که شیوۀ آن اکتشافی  9ای  کار با انجام پژوهش کیفی از نوع نظریۀ زمینه محور است، این  اجتماع

ای که از قبل در ذهن دارد، شروع   پژوهشگر در این روش، کار را با نظریهاست، انجام شد. 

هایی   دهد تا نظریه از درون داده  کند و اجازه می  ؛ بلکه آن را در عرصۀ واقعیت آغاز میکند  نمی
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پژوهش حاضر ازنظر (. 34: 1395، 2و کوربین 1کند، پدیدار شود )استراوس آوری می که جمع

. پردازد  ها از نوع توصیفی است؛ زیرا به مطالعۀ آنچه هست می  آوری و تحلیل داده شیوۀ جمع

آماری مورد مطالعه در این پژوهش، اجتماع محلی پالنگان، نهادهای دولتی مرتبط با طرح  جامعۀ

 گیری پرورش ماهی پالنگان، مطلعین محلی و صاحبان مزارع پرورش ماهی هستند. روش نمونه

عنوان  گیری نظری، به نمونهو هدفمند برای این پژوهش در نظر گرفته شده است.  3نظری

در های مداوم برای خلق نظریه است.  آوری داده شود که دربرگیرندۀ جمع فرایندی تعریف می

شوند، بر اساس  گیری، افرادی که برای پاسخگویی به سؤاالت تحقیق انتخاب می این روش نمونه

کند چه کسانی  شوند و نظرات محقق است که تعیین می  نظرات محقق و اهداف تعیین می

الت تحقیق جواب دهند. در پژوهش حاضر با افرادی که توانند به بهترین شیوه به سؤا می

صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با مجتمع شیالت پالنگان ارتباط دارند و یا تحت  نحوی به به

اند، مصاحبه صورت گرفته و تعداد نمونه نیز بر اساس اشباع  تأثیر پیامدهای آن قرار گرفته

 (. 1تعیین شده است )جدول شماره  4نظری

 زمان مصاحبه با آنان شونده و مدت . مشخصات افراد مصاحبه1ل جدو

                                                           
1 Strauss 

2 Corbin 

3 Theoretical sampling 
4 Theoretical Saturation 

 شغل تحصیالت سن نام شماره
محل 

 سکونت
 مدت )دقیقه(

 ارشد کارشناسی 48 کمال 1
کارمند جهاد 

 کشاورزی
 45 کامیاران

 50 کامیاران مدیرعامل شیالت ارشد کارشناسی 35 بهروز 2

 سوم راهنمایی 57 قهرمان 3
پرورش ماهی 

 ر()تکثی
 40 پالنگان

 42 پالنگان دبیر و مطلع محلی ارشد کارشناسی 33 حسام 4

 39 پالنگان پرورش ماهی ابتدایی 48 خسرو 5

 36 پالنگان پرورش ماهی ابتدایی 51 صالح 6
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 زمان مصاحبه با آنان شونده و مدت . مشخصات افراد مصاحبه1دول ادامه ج

 

 شغل تحصیالت سن نام شماره
محل 

 سکونت
 )دقیقه(مدت 

 ارشد کارشناسی 49 رامین 7
معاونت شیالت 

 استان
 50 سنندج

 30 پالنگان بهورز دیپلم 43 کبری 8

 70 پالنگان شورای روستا کارشناسی 39 نعمان 9

 52 پالنگان پرورش ماهی ابتدایی 47 معاذ 10

 85 کامیاران دهیار ارشد کارشناسی 34 هوشنگ 11

 35 پالنگان ماهی پرورش ابتدایی 40 محمد ویس 12

 80 پالنگان پرورش ماهی دیپلم 37 سرکاو 13

 27 پالنگان دار دکه دیپلم 24 آرمان 14

 31 پالنگان دامدار ابتدایی 57 اسحاق 15

 25 پالنگان دار دکه ابتدایی 52 سبحان 16

 30 کامیاران دامپزشک ای  دکتری حرفه 42 فریبرز 17

 ارشد کارشناسی 46 ناصر 18
و مطلع  فرهنگی

 محلی
 70 کامیاران

 کارشناسی 40 سعید 19
مسئول میراث 

 فرهنگی
 65 کامیاران

 60 کامیاران دبیر و گردشگر دکتری تخصصی 32 سهراب 20

 52 کامیاران آزاد و مطلع محلی دیپلم 49 حمزه 21

 کارشناسی 42 دلبر 22
فرهنگی و مطلع 

 محلی
 48 کامیاران

 ارشد کارشناسی 50 حسین 23
دار و مطلع باغ

 محلی
 70 کامیاران

 27 پالنگان کارگر ابتدایی 42 ملک 24

 24 پالنگان خیاط دیپلم 27 مریم 25
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که در  ها متناسب با پارادایم، روش و اهداف تحقیق است. ازآنجایی  آوری داده ابزار جمع

، ابتدا اطالعات های مختلف استفاده کرد  توان از داده ای )گراندد تئوری(، می  روش نظریۀ زمینه

. سپس اطالعات میدانی از طریق مشاهدۀ میدانی و مصاحبۀ فردی 1اسنادی بررسی شدند

ساختاریافته( و مصاحبۀ گروهی )با استفاده از روش گروهی متمرکز(،   )مصاحبۀ عمیق، نیمه

ۀ های میدانی، از سه مرحل  های مصاحبه و یادداشت  وتحلیل داده برای تجزیه. آوری شدند جمع

استفاده شد. در بحث  4گذاری انتخابی و کد 3گذاری محوری ، کد2گذاری باز کدگذاری شاملِ کد

، 1394، 5شود )فلیک  ارزیابی تحقیق کیفی، به مسئلۀ اعتبار )روایی( بیش از پایایی توجه می

های کیفی  در تحقیقات مختلف معیارهای متفاوتی برای ارزیابی پژوهش(. 1990، 6ولکات

در این پژوهش برای شده است.  ارائهای   حقیقات مبتنی بر روش نظریۀ زمینهازجمله ت

سازی( و کنترل اعضا  بندی )اجماع/مثلث های زاویه  اعتباربخشی به مدل و نتایج تحقیق، از روش

 )بررسی توسط اعضا(، بهره گرفته شده است. 

 ها  تحلیل یافته

با استفاده از تحلیل . آغاز شد ، کدگذاری بازها بر روی کاغذ  سازی متن مصاحبه پس از پیاده 

مفهوم بود با  305سطر، مفاهیم استخراج شدند. سپس این مفاهیم که تعدادشان  محتوای سطربه

مفهوم تقلیل پیدا کرد که بر مبنای نظر نویسندگان  276پوشانی داشت به   حذف مواردی که هم

 مقوله تبدیل شد.  43مفاهیم مذکور به  مقاله و برخی از اساتید و پژوهشگران حوزۀ توسعه،

های اصلی تحقیق، کدگذاری محوری انجام   به دنبال کدگذاری باز و مشخص شدن مقوله

ای که   گونه ، مقولۀ محوری نام گرفت؛ به«محور  گیری توسعۀ اجتماع  شکل»شد. در این پژوهش، 

( به 2در جدول شمارۀ )یندگی کند. شده در این پژوهش را نما های شناسایی  تواند تمام مقوله  می

                                                           
های چاپی، اسناد نهادی   های کیفی وجود دارد؛ این منابع شامل رسانه  های ثانویه برای تحلیل  منابع متعددی از داده 1

های کیفی   کنیکبر مطالب چاپی و متنی، ت شود. عالوه  ها و مطالب آرشیوی می  سایت و سازمانی، محتوای وب

شده نیز بهره گیرند )سیلورمن  های ضبط  ها وصدا  ها، عکس  توانند از تحلیل سایر اشکال منابع ثانویه ازقبیل: فیلم می

  (95: 2015و پترسون، 

2 Open Coding 
3 Axial Coding 
4 Selective Coding 
5 Flick 
6 Wolcott 
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محور در   گیری پدیدۀ توسعۀ اجتماع  های مربوط به شکل  ها، مفاهیم و مقوله ای از عبارت  خالصه

 پالنگان، اشاره شده است. 

محور در   گیری پدیدۀ توسعۀ اجتماع  های مربوط به شکل  ها، مفاهیم و مقوله ای از عبارت  . خالصه2جدول 

 پالنگان

 ها مقوله مفاهیم ها عبارت فردی
الگوی 

 پارادایمی

1 

 –پالنگان همیشه به پرآبی شهرت داشته 

شیب مناسب از جنوب به شمال روستا 

آب پالنگان بهترین  –برای هدایت آب 

 -شرایط دمایی را برای پرورش ماهی دارد

در  -کوش و پیگیری داریم  ما مردم سخت

 کارهای جمعی مشارکت داریم

ها   چشمه -آب خروشان

توپوگرافی  -)بیلو(

موقعیت  -مناسب منطقه

 -کوشی  سخت -ارتباطی

 –های اجتماعی   سرمایه

 قدمت تاریخی

های   پتانسیل

 -طبیعی

های   پتانسیل

 فرهنگی

شرایط 

 علّی

2 

از  -داران پالنگانی و بومی هستند مزرعه

و در تمام مراحل از طراحی،  1378سال 

 -ایم  شتهبرداری حضور دا  اجرا و بهره

مند به تولید   جوانان با انگیزه و عالقه

اتحاد و  -موجب پیشرفت کار شدند

ها در انجام   زدنی پالنگانی همبستگی مثال

 کارهای جمعی

 -همکاری خوب

نیروی کار  -مندی عالقه

 -همگرایی ویژه -جوان

 تا کنون 1378از سال 

اجتماع محلی 

 -میزان-پالنگان

شدت و دورۀ 

 زمانی
 

شرایط 

 ای  زمینه

3 

دولت  -مردم پالنگان پایِ کار بودند

مردم ما قبل از  -حمایت خوبی داشت

احداث مزارع نیز به شکل سنتی در 

وضع  -کردند  رودخانه ماهیگیری می

داران در   مزرعه -اقتصادی مردم بهتر شده

طول زمان آموزش دیده و توانمندی الزم 

 اند.  را کسب کرده

 -مشارکت محلی

بهبود  -لتیحمایت دو

آگاهی  -کیفیت زندگی

 -و شعور اجتماعی

تناسب با عقاید و 

تعلق  -باورها

 توانمندسازی -اجتماعی

گیری توسعۀ   شکل

 محور  اجتماع

پدیدۀ 

 محوری
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محور در   گیری پدیدۀ توسعۀ اجتماع  های مربوط به شکل  ها، مفاهیم و مقوله ای از عبارت  . خالصه2دول جادامه 

 پالنگان

 ها مقوله مفاهیم ها عبارت ردیف
الگوی 

 پارادایمی

4 

خانواده و مدرسه نقش مهمی برای 

موفقیت  -آموزش و توانمندسازی دارند

این طرح بدون حمایت دولت ممکن 

اگر  -تسهیالت بانکی الزم داریم -نیست

منابع آبی خوبی نداشتیم امکان موفقیت 

طبیعت زیبای پالنگان گردشگران  -نبود

 کند.  را جذب می

جهاد  -خانواده -مدرسه

 -امور آب -کشاورزی

-تسهیالت بانکی

منابع آبی  -دامپزشکی

طبیعت بکر و  -مناسب

 زیبا

 -عوامل آموزشی

-عوامل دولتی

 -عوامل نهادی

عوامل اقتصادی و 

 عوامل جغرافیایی

عوامل 

 گر  مداخله

5 

نفر به شکل مستقیم و  500برای حدود 

ش پرور -غیرمستقیم شغل ایجاد شده

اگر مدیریت و  -ماهی درآمد خوبی دارد

 -شدیم  حمایت دولتی نبود، موفق نمی

فرهنگ اورامانات  -نظارت الزم است

 غنی است و قابلیت تطبیق دارد.

درآمد  -اشتغال پایدار

 -ریزی  برنامه -مناسب

 -آموزش -مدیریت

 -تحقیق -ترویج

 -حمایت -نظارت

 -اجتماع محلی

 عزم همگانی -فرهنگ

سیاستی،  اقتصادی،

تحقیقاتی، آموزشی 

ترویجی، نظارتی 

مدیریتی، حمایتی 

بهداشتی، اجتماعی 

 و فرهنگی

 راهبردها

6 

با اجرای این طرح گردشگران زیادی به 

های جدیدی مانند   شغل -آیند  روستا می

فروشی و باربری ایجاد   داری، دست  دکه

گاهی تحت تأثیر الگوهای رفتاری  -شده

نسبت به  -گیریم  گردشگران قرار می

مصرف  -ایم  رغبت شده انجام دامداری بی

 -مواد مخدر در روستا افزایش پیدا کرده

ویژه  برخی اوقات با گردشگران به

گردشگران کرمانشاهی درگیری 

 باغداری رونق پیدا کرده -ایم  داشته

 -مشاغل جدید

 -مدارا -درآمدزایی

افزایش  -الگوگیری

تغییر سبک  -قیمت

 زندگی و سبک

 -پویایی -مصرف

 -ها  احیای سنت

 -اعتیاد -رغبتی بی

 -توسعۀ باغداری -نزاع

 تضاد منافع

رونق گردشگری و 

پیامدهایش، 

پیامدهای فرهنگی، 

پیامدهای 

اقتصادی، 

پیامدهای 

 محیطی  زیست

 پیامدها
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تقریباً اکثر افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفتند، معتقد بودند که مجتمع شیالت پالنگان 

 این مطلب:تأئید  ها برای محور است. بخشی از مصاحبه  مونۀ مناسبی از یک طرح توسعۀ اجتماعن
ازآن مردم همه بودیم و مشارکت داشتیم... االن هم که از  فقط استارت اولیه را دولت زد، پس»

 (. 5مصاحبۀ شمارۀ « ) دهیم  صفر تا صد پرورش ماهی را خودمان انجام می
مصاحبۀ « )مایت دولت موجب موفقیت طرح شدمراهی مردم و البته حتالش و پیگیری و ه»

 (. 18شمارۀ 
همکاری مردم صبور پالنگان که آگاهی و شعور اجتماعی خوبی داشتند و روحیه »

کوشی داشتند و همچنین تناسب طرح پرورش ماهی با باورها و عقاید بومی آنان از  سخت
خوبی  های طبیعی و فرهنگی پالنگان به  از ظرفیتدالیل موفقیت این طرح بود. در این پروژه 

های مستمر، تبادل تجربیات خود با یکدیگر و   داران هم با دیدن آموزش استفاده شد. مزرعه
 (. 7مصاحبۀ شمارۀ « ) اند  استفاده از فضای مجازی، تولید خود را افزایش داده

ا برخی از اهالی ممانعت از همان اول یک شورای اجرایی سه نفره تشکیل دادیم. ابتد»
ها را راضی کردیم. حتی در هنگام حفر کانال آب چندین منزل در مسیر  کردند ولی ما آن  می

ها کار را پیش بردیم.  سفیدی و با جلب رضایت و خرید خانه صورت ریش کانال بودند که به
ب و درست کردن با پیمانکار شرط کردیم که حتماً باید تمام نیروی کار برای احداث کانال آ

مزارع از مردم خود پالنگان باشند و پیمانکار هم قبول کرد. دولت درست کرد و واگذار کرد 
« دانگ سهم دارند دانگ سه داران هم پالنگانی هستند که اکثراً سه به مردم. تقریباً تمام مزرعه

 (. 21)مصاحبۀ شمارۀ 

ها را در قالب  یمی که مقولهمحوری با ترسیم یک الگوی پاراداپس از تکمیل کدگذاری 

هم پیوند  گر، راهبردها و پیامدها به  ای، عوامل مداخله  شرایط علّی، پدیدۀ محوری، شرایط زمینه

محور در منطقۀ پالنگان تشریح و  گیری توسعۀ اجتماع زند، سعی شد روایت یا داستان شکل  می

 تحلیل شود. 
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 پژوهش حاضر محور، حاصل  گیری توسعۀ اجتماع . شکل1مدل 

 شرایط علّی

آالی   ترین دلیل انتخاب پالنگان برای اجرای طرح پرورش ماهیان سردآبی از نوع قزل مهم

پر آب واقع  1به شکل خروشان است که از چندین چشمۀ« آب»کمان، وجود منابع کافی  رنگین

 شود.   در قسمت جنوبی روستا تغذیه می

شه این آب خروشان بوده که از وسط روستا گذشته های مردم پالنگان همی خوشی یکی از دل»
ای از مردم پالنگان قبل از انقالب به عراق رفته بودند. یکی از این افراد  گویند عده است. می

کنید مطمئن هستم  کرده. مخاطب عراقی گفته شما در هرجایی زندگی می  بلندبلند صحبت می

                                                           
بیلوها که آب مزارع شیالت را تأمین ترین  شود. برخی از معروف  ه میسارها بیلو گفت  در زبان محلی به این چشمه. 1

( 23کنند، عبارتنداز: خاتونان، شیخ عمر، شیته، عمارت، شیخ عالءالدین و هشی )مصاحبۀ شمارۀ   می  
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کنید که عادت کردید  کنار آب زندگی می یا در روستای شما آب زیاد وجود دارد یا شما در
  .(9)مصاحبۀ شمارۀ « چنین سرزنده و سرحال هستید با صدای بلند صحبت کنید و این

تواند به   راحتی می خروشان به   صورتی است که این آب لحاظ توپوگرافی شیب روستا به به

و با ایجاد یک کانال  خوبی استفاده شده قسمت شمالی روستا حرکت کند که از این قابلیت به

گذرد، آب را به مزارع پرورش   متر که قسمتی از آن از دل روستا می 1805سرپوشیده به طول 

های اساسی مربوط به درجه   اند )مشاهدات میدانی(. یکی دیگر از قابلیت  ماهی هدایت کرده

که بهترین دما گراد دارد  درجه سانتی 16تا  8حرارت مناسب آب است که معموالً دمایی بین 

بر (. پالنگان 7کمان است )مبتنی بر اطالعات مصاحبه شماره  آالی رنگین  برای پرورش ماهی قزل

دلیل اینکه نخستین  گردی کامیاران به اورامان و مریوان قرار گرفته است و به مسیر جادۀ طبیعت

دروازۀ »وان است، های سنندج و کرمانشاه به مقصد مری  روستای اورامی زبان از سمت شهرستان

تبعِ آن جذب  لقب گرفته است. این موقعیت ارتباطی برای تولید و فروش ماهی و به« اورامانات

 (. 9گردشگر اهمیت دارد )استنباط از مصاحبۀ شمارۀ 

توان مرتبط   ترین دالیل موفقیتِ طرح پرورش ماهی در این بوم روستایی را می یکی از مهم 

تمام  دانست. «کوشی  سخت»اع محلی، یعنی روحیۀ جتمبا خصیصۀ بارز فرهنگیِ ا

ای در پالنگان بودند. اهالی پالنگان این خصیصه   شوندگان قائل به وجود چنین خصیصه مصاحبه

دار با استفاده از مصالح طبیعی و همچنین   را با ساخت منازل سنگی در اراضی کوهستانی شیب

اند. وجود   های متمادی، عینیت بخشیده  السبک معیشتیِ دشوارِ مبتنی بر دامداری طی س

گروهی( مبتنی بر اعتماد و یکدلی که پیامد آن نوعی مشارکت  های اجتماعی )عمدتاً درون  سرمایه

محور مؤثر بوده   ای اجتماع  هاست در پایداری طرح توسعه  زدنی خاصِ پالنگانی اجتماعی مثال

ریخی )بنچاق هورامان(، شعر هرمزگان و کتیبه پالنگان به استناد اوراق برجاماندۀ تا»است. 

ور و همچنین وجود امرای گوران )کلهر و اردالن( در آن، دارای سوابق روشن و   تنگی

ای در تاریخ سرزمین ایران بوده که در طی زمان با حفظ استقالل معیشتی و فرهنگی   برجسته

ای را در  توانسته است جایگاه ویژه خود و ایستادگی در برابر تهاجم فیزیکی و فرهنگی بیگانگان

بخش   تواند قوام  . این پیشینۀ تاریخی نیز می(3: 1398ایران احراز کند )پیری، تاریخ کردستان و 

 باشد.   محور در این دیار  توسعۀ اجتماع
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 ای  شرایط زمینه

ر این میان نیروی آیند. د  حساب می ترین عوامل تولید به طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی مهم منابع

های   کنندۀ این نیروی انسانی با ویژگی تری دارد. اجتماع محلی پالنگان تأمین  انسانی نقش کلیدی

اند در فرایند این طرح در طول زمان از   بومی خاص ازجمله سازگاری است. مردم روستا توانسته

 طراحی، اجرا تا توسعۀ طرح، نقش فعالی را ایفا کنند. 

 گر  هعوامل مداخل

توان ذیل عوامل آموزشی، دولتی، نهادی، اقتصادی و جغرافیایی  گر را می عوامل مداخله

اند.   گیری و قوام طرح پرورش ماهی پالنگان دخیل بوده  بندی کرد که به سهم خود در شکل  دسته

 داران برای تولید بهتر ماهی، همکاری و همراهی دولت با مجتمع شیالت از طریق آموزش مزرعه

ها و ادارات مانند جهاد کشاورزی، امور آب، دامپزشکی، بانک کشاورزی و... ،   برخی سازمان

نقش نهاد خانواده، تعلیم و تربیت، سیاست و اقتصاد در این طرح و باالخره شرایط جغرافیایی 

وهوا، موقعیت ارتباطی مطلوب و طبیعت بکر و زیبای روستا  روستا مانند منابع آبی مناسب، آب

 رکدام اهمیت خاص خود را دارند. ه

 راهبردها
محور   گیری طرح پرورش ماهی با ویژگیِ اجتماع ازجمله راهبردهای اقتصادی که موجب شکل

که این طرح برای  ای  گونه توان به ایجاد اشتغال پایدار در روستا اشاره کرد، به شده است، می

طور غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است.  هنفر ب 500طور مستقیم و برای حدود  نفر به 150حدود 

ایجاد درآمد مناسب برای اجتماع محلی نیز راهبرد کارآمدی است. راهبرد اقتصادی توسعۀ این 

طرح و سهیم کردن تعداد بیشتری از اجتماع محلی پالنگان، مطلوبِ اهالی است. راهبرد سیاستی 

کارگزار عمدۀ توسعه است و عمالً از این نظر قابل اعتناست که چون در جامعۀ ایران دولت 

هایی شبیه طرح  ها و برنامه بازتوزیع کنندۀ منابع عمومی است، هنوز هم ضرورت تدوین سیاست

شد،   قدم نمی بسا اگر دولت برای اجرای طرح مذکور پیش شیالت پالنگان مورد انتظار است؛ چه

یج، رمز موفقیت جهاد تحقیقات، آموزش و ترو»ما شاهد چنین طرحی در منطقه نبودیم. 

(. این عناصر 7شونده شماره  )مصاحبه« هایی بوده است  کشاورزی برای اجرای موفق چنین طرح
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بیشتر طرح نیز خواهند بود. نظارت رسمی و  ضروری، ضامن پیشرفت و موفقیت هرچه

های رسمی بیشتر از جانب نهادهای   کنندۀ موفقیت طرح است. نظارت غیررسمی نیز تضمین

عنوان نمونه شبکۀ دامپزشکی ناظر بر رعایت اصول بهداشتی از  گیرد، به  بط دولتی صورت میمرت

کند. سازمان   های خاص خود را اعمال می  زیست نظارت  داران است. اداره محیطِ جانب مزرعه

میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، امور آب شهرستان و... نیز نظارت خاص خود را دارند. 

شود. راهبرد مدیریتی چنین   ررسمی نیز بیشتر در قالب فشارهای گروهی اعمال میهای غی  نظارت

طرح بزرگی قطعاً نیازمند حمایت دولت و همراهی اجتماع محلی است. راهبرد بهداشتی درزمینۀ 

ترین آلودگی منابع آبی  آال به کوچک  پرورش ماهی اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا ماهی قزل

داشتن آب در پالنگان نیازمند عزم همگانی و همراهی تمام  دهد. پاک نگه  حساسیت نشان می

های دولتی است. و باالخره پیشرفت   دهندگان ماهی، گردشگران و حمایت اهالی پالنگان، پرورش

دست که با گردشگری روستایی و پیامدهای آن پیوندیافته،  های توسعه ازاین  و توسعۀ طرح

های فرهنگی اجتماع محلی،  ی و فرهنگی مانند استفاده از ظرفیتنیازمند راهبردهای اجتماع

 نهاد است.   های مردم  همگرایی اجتماعی و حضور پررنگ سازمان

 پیامدها

ترین پیامد اجرای طرح پرورش ماهی دانست. چون  توان مهم  رونق گردشگری در پالنگان را می

روز بر تعداد گردشگران  به ود که روزو با رهاسازی ماهی در استخرها ب 1382دقیقاً از سال 

ویژه در فصل بهار و روزهای تعطیل تا  که گاهی جمعیت این گردشگران به نحوی افزوده شد؛ به

گیری برخی مشاغل   رود. ورود این حجم از گردشگر، زمینۀ شکل  مرز پنج هزار نفر هم پیش می

را فراهم کرده و ازنظر اقتصادی  فروشی، باربری و اسکان مسافر داری، دست جدید مانند: دکه

های الزم برای گردشگری در   هرچند زیرساخت»دنبال داشته است.  بهبود نسبی درآمد اهالی را به

(. ارتباط مستمر اجتماع محلی 20)استنباط از مصاحبۀ شمارۀ « این روستا هنوز فراهم نشده است

ای موارد آنان   موجب شده که در پارهبا گردشگران ضمن افزایش مدارای اجتماعی اهالی پالنگان 

مشی گردشگران را در قالب الگوهای رفتاری سرمشق خود قرار دهند که این مسئله تا حدی 

کاهش رغبت »تغییراتی را در سبک زندگی و سبک مصرف اجتماع محلی حاصل کرده است. 

)استنباط از  «ویژه در بین نسل جوان نسبت به انجام مشاغل سنتی بومی مانند دامداری به
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ای برای   توان در این راستا تحلیل کرد. تقاضای مسکن اجاره ( را می25و  12های شمارۀ   مصاحبه

استنباط از « ) شدت افزایش داده است قیمت زمین و مسکن در پالنگان را به»اقامت گردشگران، 

حاصل احداث  (. اثرات دوگانۀ )مثبت و منفی( رونق گردشگری که23و  4های شمارۀ   مصاحبه

در  1خوبی مشهود است. در کنار افزایش پویاییِ اجتماعی، توسعۀ باغات مجتمع شیالت است، به

ها مانند مراسم نوروز   های شمالی روستا و فراهم شدن زمینه برای برگزاری برخی جشن  قسمت

های بومی و   بازیهایی مانند   شود و برپایی جشنواره  زمستانی که از اول تا پنجم اسفند برگزار می

محیطی اعم از  های زیست شود؛ افزایش آلودگی  محلی، برخی پیامدهای نامطلوب نیز مشاهده می

کنندۀ مزارع پرورش ماهی، خطری  ویژه آب تأمین ها یا آلودگی نسبی منابع آبی به  انباشت زباله

تواند زنگ خطر را   یجدی در مسیر توسعۀ پالنگان است. اگر منابع آبی بیشتر آلوده شود، حتی م

شیوع مصرف مواد مخدر و افزایش نسبی »صدا درآورد.  برای تعطیلی کل مجتمع شیالت به

توان   هایی است که نمی  ویژه در میان نسل جوان نیز ازجمله آسیب مصرف مشروبات الکلی به

شغلی تنوع (. »25و  22، 21، 8های شماره   )بر اساس مصاحبه« سادگی از کنار آن گذشت به

ِانکارش، نوعی تضاد منافع را در بین برخی مشاغل شکل  ایجاد شده نیز در کنار مزایای غیرقابل

دهندگان ماهی معتقدند  (. پرورش11)مصاحبه شماره « شود  داده که گاهی موجب اختالفاتی می

ز منابع شود؛ در مقابل دامداران نیز استفاده ا  که فضوالت حیوانی دامداران موجب آلودگی آب می

داران نیز اختالفاتی دارند؛ آنان در  دهندگان ماهی با دکه دانند. پرورش  آبی روستا را حق خود می

مند به دادن خدمات به گردشگران برای کسب درآمد بیشتر هستند.  کنار تولید ماهی عالقه

ن است که اختالف دامداران با کسانی که درزمینۀ اسکان مسافر فعالیت دارند، بیشتر بر سر ای

پسندند که محیط بیرونی فضاهای استیجاری با فضوالت حیوانی آلوده شود  دهندگان نمی اسکان

پندارند که خاص شیوۀ معیشت مبتنی   و دامداران نیز وجود فضوالت حیوانی را امری طبیعی می

ِمثال،  وانعن تری از پیامدهای مثبت و منفی ذکر کرد. به  توان فهرست طوالنی بر دامداری است. می

دلیل قرار گرفتن در مسیر گردشگران رونق بیشتری پیدا  که بازار شهرستان کامیاران به درحالی

ویژه در حدفاصل این شهرستان تا روستای پالنگان  زمان آمار تصادفات به کرده است، اما هم

 . 2افزایش معناداری داشته است

                                                           
 .طرح توسعۀ باغات نیز خود در برگیرندۀ مزایا و مشکالتی است که تشریح آن خارج از حوصلۀ این نوشتار است 1

  نگارنده بارها شاهد وقوع تصادفات مرگبار در این مسیر بوده است.   2
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 گیری بحث و نتیجه

ها و   محور و درکِ ویژگی  های توسعۀ اجتماع  اختی طرحشن هدف این پژوهش مطالعۀ جامعه 

مزرعه پرورش ماهی و یک مرکز تکثیر  54ها، بود. مجتمع شیالت پالنگان با   الزامات این طرح

دلیل اینکه این طرح در بافت و زمینۀ محلی  عنوان میدان تحقیق انتخاب شد. به ماهی به بچه

ی طبیعی و فرهنگی خاص خود را دارد، اجرا شده بود، ها  روستای پالنگان که شرایط و ویژگی

شناختی از طریق بررسی اسنادی، مشاهدات میدانی و   ضرورت داشت با یک مطالعۀ دقیق جامعه

صورت مستقیم یا غیر مستقیم با طرح مذکور  مصاحبۀ عمیق فردی و گروهی با کسانی که به

محور   اند، به فهم دقیقی از توسعۀ اجتماع  فتهارتباط داشته و یا تحت تأثیر پیامدهای آن قرار گر

محور شکل گرفته است، که   توان ادعا کرد که در پالنگان توسعۀ اجتماع  برسیم. با کمی احتیاط می

گیری این پدیده در قالب   پژوهش حاضر است. شرایط علّی شکل« پدیدۀ محوری»درواقع 

مناسب، دمای مطلوب آب و موقعیت  ، شیب«آب»های طبیعی )وجود منابع کافی   پتانسیل

های اجتماعی و قدمت   ، سرمایه«کوشی  سخت»های فرهنگی )روحیۀ   و پتانسیل ارتباطی(

های بومی   تاریخی(، قابل بیان است. اجتماع محلی پالنگان با تأمین نیروی انسانی با ویژگی

ح فراهم کرده است. ای الزم را برای موفقیت این طر  خاص ازجمله سازگاری، شرایط زمینه

گیری و قوام این شکل از   عوامل آموزشی، دولتی، نهادی، اقتصادی و جغرافیایی نیز در شکل

طبیعت زیبای پالنگان همراه با معماری سنتی پلکانی و پیشینۀ اند.   توسعۀ بومی دخیل بوده

فته ورسوم خاص آن، با شروع فعالیت مجتمع شیالت، معروفیت خاصی یا تاریخی و آداب

بر ایران، برخی کشورهای جهان را درنوردیده است. فعالیت  که شهرت پالنگان عالوه نحوی به

مزارع پرورش ماهی در پیوند با طبیعت و فرهنگ بومی پالنگان قرار گرفته و موجب جذب 

ها و امیدهایی برای   شمار داخلی و خارجی شده است، که این خود حاوی بیم گردشگران بی

ای )مثبت و  پالنگان است. طرح پرورش ماهی در پالنگان حاوی پیامدهای دوگانهتوسعۀ محلی 

ها را در قالب پیامدهای رونق گردشگری  توان آن منفی( برای اجتماع محلی بوده است که می

افزایش مدارا، الگوگیری، مشاغل جدید، افزایش قیمت مسکن و افزایش آلودگی(، پیامدهای )

ها،   ی، تغییر سبک مصرف، پویایی اجتماعی، احیای برخی سنتفرهنگی )تغییر سبک زندگ
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های اجتماعی( و پیامدهای   کاهش رغبت نسبت به مشاغل بومی سنتی، و بروز برخی آسیب

 گیری تضاد منافع(، بیان کرد.   اقتصادی )بهبود نسبی درآمد، توسعۀ باغداری و شکل

توان ایدۀ بهبود   محور را می  عۀ اجتماعبه چارچوب مفهومی و نتایج این پژوهش، توس باتوجه 

ها در مقیاس اجتماع محلی از طریق مشارکت آگاهانه، فعاالنه و همدالنه دانست.   زندگی انسان

گونه از توسعه است. ایجاد حس   آمیز از نتایج این  نشاط، حس رضایتمندی و زندگی مسالمت

های محلی، حمایت دولتی،  ز ظرفیتمشارکت محلی، استفاده اتوانمندسازی، تعلق اجتماعی، 

های   پایداری اقتصادی، نفع همگانی و درنهایت بهبود کیفیت زندگی اجتماعات محلی، ویژگی

های طبیعی و   محور مبتنی بر معیشت، قابلیت و دارایی  محور هستند. توسعۀ اجتماع  توسعۀ اجتماع

های محلی نظیر   با بسیج داراییمبنا،   دیدگاه داراییفرهنگی اجتماع محلی است. بر اساس 

 کرد.  سازی  توان برای توسعۀ اجتماعات محلی ظرفیت  های اجتماعی و کالبدی می  سرمایه

 محور نیز در پنج بخش قابل طرح است:  الزامات توسعۀ اجتماع 

  گرایی، مدارا، اعتقاد به  شامل برخی خصوصیات اجتماع محلی مانند تعامل الزامات اجتماعی:( 1

های   ترین دارایی کوشی است. سرمایۀ اجتماعی هم یکی از مهم  کار گروهی، جدیت و سخت

اجتماعات محلی برای توسعه است؛ زیرا اجتماعاتی که پیوندهای اجتماعی قوی دارند و 

دارای سطح باالیی از مشارکت اجتماعی هستند، محیط مثبتی را برای شکوفایی و کامیابی 

 کنند.   جمعی فراهم می

های توسعه باید متناسب با عقاید و باورهای فرهنگی اجتماع محلی   طرح الزامات فرهنگی:( 2

 باشد. پرورش ماهی در پالنگان تضادی با فرهنگ بومی نداشته است. 

ایجاد اشتغال پایدار برای اجتماع محلی، درآمدزایی و فراهم کردن بستری  الزامات اقتصادی:( 3

 . 1های توسعه است  د از مزایای اقتصادی طرحبرای سهیم شدن تمام افرا

های توسعۀ   هایی برای حمایت و پشتیبانی از طرح  ضرورت تدوین سیاست الزامات سیاسی:( 4

گونه که در بخش پیشینۀ پژوهش اشاره شد، سیمس و  شود. همان  محور، احساس می اجتماع

                                                           
های   برخی از اهالی پالنگان معتقدند که مزایای اقتصادی طرح بیشتر نصیب افرادی شده است که ازقبل زمینه 1

روستا سکونت داشتند، داران پالنگانی که در خارج از   کنند که برخی از سرمایه  اند و انتقاد می  اقتصادی بهتری داشته

تر بودند، بسیاری از  چون هم توان مالی بهتری داشتند و هم نسبت به روستانشینان از سودآوری پرورش ماهی آگاه

 مزارع را خریداری کردند. )مصاحبۀ گروهی با برخی از اهالی( 



 

 

 

 

 

 551                                                 ...ها و الزامات محور: ویژگی توسعۀ اجتماع/ منظری، فیروزآبادی

 

 

های  ناسایی و اجرای استراتژی(، هم دریافته بودند که جوامع روستایی در ش2014همکاران )

 خود به پشتیبانی مالی و کمک فنی نیاز دارند. 

محور باید مدِّنظر قرار   یکی از نکات مهمی که در توسعۀ اجتماع محیطی:  الزامات زیست( 5

محیطی است. فیروز توفیق با بیان اینکه از دهۀ   از طریق رعایت مسائل زیست 1گیرد، پایداری

عنوان مجری یا مشاور در ایران همکاری داشته است،  های مختلفی به  پروژه ها و  در طرح 50

افزاید: فصل مشترک پیام همۀ مطالعات چیزی جز هشدار نسبت به تخریب منابع  می

ها، فرسایش   تجدیدشونده نبوده است. او معتقد است که در کشور ما تخریب مراتع و جنگل

ها گذشت  ایعی هستند که نباید ساده از کنار آنها فج  رویه و آلودگی آب خاک، صید بی

 (. 25:1383)توفیق، 

 های کاربردی تحقیق پیشنهاد

محور از نوع پرورش ماهی برای بقا و پیشرفت خود نیازمند حمایت   های توسعۀ اجتماع  طرح

ها در قالب   شود این حمایت  بخش دولتی در قالب حمایت مالی و فنی هستند. پیشنهاد می

منظور  هایی به  ت تسهیالت بانکی و مشاورۀ فنی صورت گیرد.؛ در طراحی چنین طرحپرداخ

پیشگیری از بروز پیامدهای نامطلوب، قبل از شروع پروژه، ارزیابی تأثیرات اجتماعی صورت 

یابد، نیاز   گیرد.؛ در مواردی مانند طرح پرورش ماهی پالنگان که با گردشگری روستایی پیوند می

ربط وجود دارد. در این  های ذی  همگرایی بیشتری میان اجتماع محلی و سازمان به همکاری و

ریزی اولیه چنین  زمینه باید شرح وظایف و حدود اختیارات کامالً مشخص باشد.؛ در برنامه

هایی دقت شود که تمامی اجتماع محلی از مزایای اقتصادی آن منتفع شوند تا زمینۀ   طرح

آال نیازمند وجود منابع آبی   اختالف فراهم نشود.؛ پرورش ماهی قزل گیری تضاد منافع و  شکل

کند افزایش آلودگی   ترین خطری که مجتمع شیالت پالنگان را تهدید می سالم است. درواقع مهم

شود که  تواند این مجتمع را به تعطیلی بکشاند. پیشنهاد می  آب است که در صورت تداوم می

ساز در قسمت ورودی آب،  خانه مجهز به دستگاه اُزن  یک تصفیهداران با کمک دولت  مزرعه

 تعبیه کنند. 

  

                                                           
1sustainability  
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 منابع
ریزی روستایی بر مبنای   الگوی فرایندی برنامه(. 1399زاده آسمین، حسین ؛ پایدار، ابوذر )  ابراهیم

های بحرانی سیستان،  در کانون 1390های دهۀ  محور )طرح  های توسعۀ اجتماع تجربیات طرح

 . 3، شمارۀ 9ریزی روستایی، دورۀ   نشریۀ پژوهش و برنامه(. ان و جازموریانریگ
نقش سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ (. 1393احدنژاد روشنی، محسن؛ یاری قلی، وحید ؛ اجاقلو، روح اله )

، 4شناختی شهری، دورۀ   نشریۀ مطالعات جامعهپایدار محلی )مورد مطالعه: محلۀ نارمک تهران(، 
  .12شمارۀ 

 ، تهران: نشر کلمه. شناسی توسعه جامعه(. 1381ازکیا، مصطفی )

، ای  مبانی پژوهش کیفی؛ فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینه(. 1395استراوس، انسلم ال ؛ کوربین، جولیت )

 ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشرنی، چاپ پنجم. 

تی تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعۀ شناخ تحلیل جامعه(. 1394آقاجانی، حمید ؛ ازکیا، مصطفی )
مجلۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران،  ای استان گیالن )مورد مطالعه: شهرستان رشت(،  منطقه

 سال هفتم، شماره چهارم. 

اثرات گردشگری محلی در توسعۀ (. 1395بابانژاد، محمد حسین ) برزگر، صادق؛ رضایی، طیبه ؛ جان
 1، نشریه میراث فرهنگی و گردشگری، دورۀ تی: روستای فارسیان(پایدار روستایی )نمونۀ مطالعا

 . 3شماره 

بررسی ابعاد اثربخشی (. 1395بریمانی، فرامرز؛ ریاحی، وحید؛ جاللیان، حمید ؛ مهرعلی تبار، مرتضی )
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