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 چکیده
 در مناطق محروم کشور ییزدا تیمحروم ۀداوطلبان یها تیفعالبه  گوناگونی نیعناو با یاریبس انیدانشجو

 با واسطه یب ۀمواجه و دهند یم انجام داوطلبانه تیکه در آن فعال یها با مناطق آن ۀروزمر ی. تفاوت زندگپردازند می

 تیآنان از خود، محروم یافتدرطور معمول، بر  به ،ها تجربه نی. ادربردارد اهآن یبرای اصخ  های تجربه ت،یمحروم

 ییزدا تیمحروم فعال در یاندانشجودهد که  پاسخ می ها پژوهش به این پرسش .گذارد می ریتاث ییزدا تیو محروم

و از دید آنها آیا حضورشان در مناطق  دارند؟ محروم مناطق واسطه با مواجهۀ بی و  داوطلبانه تیفعال از یافتیدر چه

توسعۀ »ها، از رویکرد  پاسخ به پرسش یبراکند؟  زدایی از این مناطق را فراهم می زمینۀ توسعه و محرومیت محروم

 ی، تمرکز دارد، بهره گرفته شده است. در روشردولتیغ  ی ومردم  یمشارکت های که بر فعالیت« محور جماعت

ها به روش  مصاحبه نیه و ا  دانشجو مصاحبه شد نفر از فعاالن 10با نیز با رویکردی کیفی و پدیدارشناسانه،  پژوهش

میان در « حال خوب جادیا»بر ه دانشجویان داوطلبانها نشان داد که فعالیت  ست. یافتها شده لیمضمون، تحل لیتحل

این ها در  آن اقدامات و عملکرد از دید برخی از این دانشجویان، ت،یو در نهادارد  تمرکز ،محروم مناطقساکنان 

از  ییو مقصرزدا ییزدا تیمنجر به مسئول ،تیمحروم باآنان مواجهۀ و  منجر به توسعۀ مناطق محروم نشده مناطق،
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Abstract 
Iranian students, with different titles, are busy with voluntary deprivation activities in 

deprived areas of countries. The difference between their everyday lives, the places 

they volunteer to travel, and their immediate exposure to privation is a particular 

experience for them. This experience affects their self-perception, privation, and 

deprivation. The question of this research is what is the perception of student 

volunteer activists of their voluntary activities and their lived experiences in the 

immediate face of exclusion? To answer the questions of this research, 14 student 

activists were interviewed and these interviews were analyzed by thematic analysis. 

Volunteer activists' perceptions of being in disadvantaged areas divide into three 

categories: goals, motivations, and readings of deprivation. The focus of these 

volunteers' activities is on creating a good mood in the areas where they work. 

Ultimately, their practice in that deprived area and reading most of them from 

deprivation often leads to Disclaimer and De-blame. The question of this research is 

what is the perception of student volunteer activists of their voluntary activities and 

their lived experiences in the immediate face of exclusion? To answer the questions 

of this research, 14 student activists were interviewed and these interviews were 

analyzed by thematic analysis. Volunteer activists' perceptions of being in 

disadvantaged areas divide into three categories: goals, motivations, and readings of 

deprivation. The focus of these volunteers' activities is on creating a good mood in the 

areas where they work. Ultimately, their practice in that deprived area and reading 

most of them from deprivation often leads to disclaimer and de-blame. 

Key Words: Voluntary activity, Lived experience, deprivation activities, deprived 

areas. 
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 مقدمه 

از  ایآن سرپوش گذاشت  یکه بتوان رو ستین یا امکانات در کشور ما مسئله عیتوز ینابرابر

از مناطق محروم، همواره  تیو حما ییزدا  تیمحروم سئلهم ،رانیگذشت. در ا یکنار آن به آسان

به شکل دواطلبانه  ییزدا  تیدر مسئله محروم زیعالوه بر دولت، مردم ن. است مورد توجه بوده 

در  یاز مشارکت مردم یا اول پس از انقالب، نمونه ۀدر ده یجهاد سازندگ تجربۀاند.  ورود کرده

با عنوان  یاریبس یمردم یها گروه زیاست. امروزه ناز کشور بوده  ییزدا تیوممحرکنار دولت در 

 یبرا یمتفاوت یها زهیبا انگ ،یمردم یها هیریو خ ییزدا تیمحروم یها سمن ،یجهاد یاردوها

  .کنند یتالش م ییزدا تیمحروم

های داوطلبانه رابطۀ  الیتبراساس برخی مطالعات، میان سن و گرایش به مشارکت در فع

جوانان تاکنون،  یهمان آغاز به کار نهاد جهاد سازندگ از(. 13۳6معناداری وجود دارد )صفائی، 

 ۀحضور فعاالنو  اند داشته ییزدا تیمحروم یدر مشارکت داوطلبانه برا یدانشجو نقش پررنگ

 یها هیریها و خ سمن ،یدجها یدر قالب اردوها ییدانشجو ۀداوطلبان یها تیدر فعال انیدانشجو

 یبرا تیبا مناطق محروم و محروم انیوجشدان ۀمواجه ۀچنان ادامه دارد. تجرب هم ییدانشجو

داوطلبانه  یها تیفعال رسد یشان است. به نظر م روزمره یتازه و متفاوت از زندگ یا آنان، تجربه

 اطق مختلف کشوری در منفرهنگ یها تفاوت ۀشدن و آموختن دربار ریدرگ یرا برا یفرصت

ها  با آن گریرا که جوامع د یتو مشکال ایداوطلبانه درک مزا یها تیفعال ای. سفرها کنند یم جادیا

 .(241۲،  2یو ه  1نی)لو س کند یرا آسان م شوند یمواجه م

با مناطق محروم در ارتباط هستند و  واسطه یب ،ییدانشجو ییزدا تیمحروم یها گروه یاعضا

 شوند یم ها تیفعال نیا ریکه درگ یفعاالن. کنند یمناطق تالش م نیدر ا ییازد تیمحروم یبرا

و مناطق محروم  تیاز محروم ینیشیپ ۀواسط یب ۀبزرگ هستند و تجرب یاغلب از ساکنان شهرها

هایی را برای  ، از طرفی ممکن است مزیتمناطق محروم رد واسطه یحضور ب ۀتجرب نیندارند. ا

این نوع فعالیت  شته باشد. به همین دلیل، اغلب نگاه خوشبینانه و مثبتی بهخود داوطلبان، در بردا

اجتماعی کشور و  -ها در فضای فرهنگی داوطلبانه و مشارکت دانشجویان در این قبیل فعالیت

ای  رسد چنین تجربه نیز در میان سیاستگذاران فرهنگی کشور وجود دارد؛ چرا که به نظر می
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مردم در چنین  یو زندگ ییزدا تیو محروم تیمحروم ۀرا از مسئل دانشجویاندرک  تواند یم

در نتیجه، ممکن است آثار معنایی و وجودشناختی برای خود دانشجویان نیز  دهد. رییتغ وضعیتی

داوطلبانه، تنها  یو سفرها تیکنش فعالای،  در بر داشته باشد. بر اساس چنین رویکرد خوشبینانه

و داوطلبانه هستند،  یها تیکه داوطلبان در آن مشغول فعال یطقامندر  یو اثرگذار رییباعث تغ

ها با  است. آن زیخود داوطلبان ن یبرا ثرگذارا یا بلکه تجربه شود؛ ینمساکنان این مناطق 

اطالعات کسب  یدر مورد مسائل مهم جهان رندیگ یم ادیداوطلبانه در مورد خودشان  یها تیفعال

 انداوطلب یداوطلبانه برا تی(. فرصت فعال2411،  1زی)ک کنند یم شکوفاییاحساس خود کنند و 

ها را به خودشان و  نگاه آن تواند یاست که م  روزمره یاز زندگ رونیب یا تجربه ،ییزدا تیمحروم

ای که بر اثر برخی  در برابر رویکرد یادشده، دغدغه .دهد رییتغ دهند، یکه انجام م یتیفعال

نشجویان داوطلب دریافت و سپس در این پژوهش دنبال شد، مبتنی بازخوردهای دریافتی از دا

بر نگاه متفاوتی بوده است که گرچه حضور دانشجویان، آثار معنایی، وجودی، هویتی و 

زدایی از مناطق محروم نینجامد  شخصیتی برای آنها در بردارد، اما ممکن است لزوماً به محرومیت

 و محرومیت در این مناطق منجر شود. و حتی به شکل جدیدی به بازتولید فقر

 دانشجو ییزدا تی: فعاالن داوطلب محرومها است که پاسخ به این پرسشپژوهش به دنبال  نیا

 ایآنها آ دیو از د دارند؟ )کمتر برخوردار( خود در مناطق محروم ۀداوطلبان تیفعال چه دریافتی از

 کند؟ یمناطق را فراهم م نیاز ا ییزدا تیتوسعه و محروم ۀنیحضورشان در مناطق محروم زم

 مرور پیشینه و چارچوب مفهومی

مشارکت بومی و محلی، جایگزین نگاه دستوری از باال به پایین و متمرکز در رویکردهای جدید 

های  است. در نگرش توسعه اجتماع محور، مشارکت افراد محلی با کنترل پروژه توسعه شده

 یبرا یعبارت« محور توسعۀ جماعت»(. 13۳۳آبادی، شود )منظری و فیروز توسعه تضمین می

توسعه »سازمان ملل متحد از  1۳۱۱است. در سال  یردولتیغ  یمردم  یاقدامات مشارکت فیتوص

کل  یبرا یو اجتماع یاقتصاد شرفتیپ طیکه شرا کند یم ادی یندیمحور به عنوان فرا  جماعت

(. مبنای 23: 244۳، 2)گیلکریست کند یجماعت با مشارکت فعال همان جماعت را فراهم م
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ساز مشکالتی  سازمان و ساختارهای جامعه زمینه»محور این است که  نگرش توسعه جماعت

شوند. برای باال بردن میزان برابری و عدالت  چون درماندگی، از خودبیگانگی و نابرابری می

، حذف ها رادیکال یابر(. 13۳7)لدویت، « اجتماعی باید قدرت و امکانات را از نو توزیع کرد

را  محور جماعتاما بلندمدت توسعه  ،یمشارکت، هدف اصل یبرا یاسیو س یموانع اقتصاد

 (.2۲: 244۳)گلیکریست،  دهد یم لیتشک

محور، فرآیندی اشتراکی است که با زندگی روزمره، شناختن پیشینه و  توسعه جماعت

شود  یابی و تحول است، آغاز می قدرتها که ابتدای فرآیند  ها و شنیدن امیدها و دغدغه ارزش

های  محور، در غیاب دولت، سازمان محور یا جماعت (. در توسعه اجتماع13۳7)لدویت، 

کنند  های اجتماعی ورود می مندسازی و بهبود وضعیت زندگی مردم و گروه داوطلبی برای توان

و  یاجتماعات محل میان یهمکار ندیمحور فرا اجتماع ۀتوسع( 13۳۱)فیروزآبادی و جعفری، 

(. با 13۳۳است )منظری و فیروزآبادی، داوطلب با حکومت به منظور بهبود رفاه  یها سازمان

های داوطلب دانشجویی  شود که گروه طرح می دغدغهتوجه به ادبیات این موضوع، اکنون این 

ه زدایی و بهبود بخشیدن به زندگی مردم محلی با مشارکت خودشان ب که به قصد محرومیت

محلی اجتماع محور کمک  در این مناطق، به توسعۀ کنند، در نهایت مناطق محروم ورود می

 پردازند؟ کنند یا به تضعیف چنین فرایندی می می

 یحیکار تفر ای یکه باشد، از سه نظر با کار دستمزد یداوطلبانه به هر شکل یها تیفعال

 که نی. دوم استین ینه، کسب سود مالداوطلبا یها تیفعال یهدف اصل که نیاول ا :تفاوت دارد

به سود جامعه باشد  دیداوطلبانه با تیفعال که، نی. سوم اشود یآزادانه و بدون اجبار انجام م

 (. 13۲4 ت،یسم)ا

است  یوقت نبودن از عوامل کار تمام ریدرگو  ،ینشاط جوان و تر شیب فراغتبرخورداری از 

به اشکال  انیاست. دانشجو کرده لیکار داوطلبانه تبد یبرا مناسبی دورۀرا به  ییدانشجو ۀکه دور

و با شرکت در  یبه صورت فرد ،ییدانشجو یها هیریو خ یها در سمن تیگوناگون، مانند عضو

. کنند یمشارکت م ییزدا تیمحروم ۀداوطلبان یها تیدر فعال ،ییزدا تیمحروم ۀداوطلبان یاردوها

 یاست که اصطالحاً به آن اردو  داوطلبانه یاردوها ران،یدر ا تیفعالاین نوع شکل  نیآشناتر

روستا،  یاجتماع یشناس بیگفتمان خدمت، آس بسطبه محرومان،  یدگیرس .ندیگو یم زین یجهاد

ی بروکراس لیو تسه انییمهاجرت نکردن روستا ،یخدمات عموم جادیپرکردن اوقات فراغت، ا
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 یسازندگ جیکه توسط بس ،یجهاد یها راه حرکت ۀنقش از کارکردهای اردوهای جهادی است.

اقدامات سازنده و اثرگذار اقشار  ۀکرده: مجموع فیتعر گونه نیرا ا یجهاد یمنتشر شده، اردو

و  ریپذ بیحضور فعال و کارآمد در نقاط آس یخودجوش برا یها گوناگون مردم در قالب گروه

مبارزه با رسالت  یۀوحو ر یشناس فهیوظ ،یریپذ تیبرآمده از اخالص، همت، مسئول ازمندین

(. مشخص 13۳۱ ،یو افتخار زاده نی)حس یو معنو یماد ینرسا و خدمت یجهاد یخودساز

 یاردوها ۀاست اما هم یجهاد یاز اردوها یخاص کردیرو بر مبنای ف،یتعر نیاست که ا

ه ک یداوطلبان ای ییدانشجو یها گروه نیب یحت کنند ینم فیتفکر تعر نیا لیداوطلبانه خود را ذ

دارد.  وجود داوطلبانه تیبه فعال یمتنوع یها دگاهید زین کنند یم فیتفکر تعر نیا لیخود را ذ

بجز  انهیزدا تیمحروم تیاز فعال یگرید یها ند که شکلهست یاریبس یالبته فعاالن دانشجو

  د.ان خود انتخاب کرده ۀداوطلبان یها تیفعال یمنطقه را برا کیدر  یحضور مقطع

 یداوطلبانه در کشورها یمشابه گردشگر رانیا انیدانشجو ۀداوطلبان یسفرها الگوی

 یبه مقصد کشورها افتهی توسعه یداوطلبانه در کشورها یاردوها یاست. الگو افتهی توسعه

 یالملل نی. داوطلبان بشود اجرا می« داوطلبانه یگردشگر»در حال توسعه، با عنوان  ای افتهین توسعه

)مانند ساخت  یعمران یها به پروژه توان یمثال م ی. برادهند یم را انجام یفمختل یکارها

خدمات  ،یسیآموزش زبان انگل ،یبهداشت عموم یها تیتوالت(، فعال ایمدرسه، درمانگاه 

 ستیز یها آموزش دار،یپا یمشاغل کوچک، کشاورز ۀزنان و جوانان، توسع یبرا یاجتماع

تا چهار هفته  کیاره کرد. داوطلبان معموالً اش  ستیز طیو حفاظت از مح یکار جنگل ،یطیمح

(. 2411 ز،یسال داوطلب شوند)ک کیممکن است تا  گاهاما  گذرانند، یرا در خارج از کشور م

سال  دیتابستان، ع التیمانند تعط ان،یدانشجو التیتعط ۀداوطلبانه، اغلب در دور یاردوها نیا

نگاه اولیۀ پژوهشگران به  .(2413 ،یگه و مک نگیشود)ور یبرگزار م مسال،یدو ن  نیو ب نو

تالش  یمثبت، پژوهشگران قاتیپس از موج تحقاست.  گردشگری داوطلبانه، موضع مثبتی بوده

داوطلبانه به مثابه  یگردشگر تیداوطلبانه را روشن کنند. ظرف یگردشگر یکردند تا تبعات منف

و در حال  افتهی جهان توسعه نیب یاز وابستگ گرید هیال کی جادیاز استعمار و ا یدیشکل جد

 تیبه طور بالقوه به ظرف گرید یکرده است. برخ جادیگران ا پژوهش نیب یجد یتوسعه، نگران

هستند  نیبه دنبال ا زین دتریجد یها پژوهش یو برخ کنند یاشاره م زبانیم ۀاز جامع یبردار بهره
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مثبت  یامدهایرا به حداقل و پ داوطلبانه یگردشگر یمنف یامدهایکنند که پ زیتجو ییها تا روش

 )همان(. آن را به حداکثر برساند

ها، به مثابه جایگزین بخش عمومی، با  مانند دیگر کشورهای در حال توسعه، در ایران، سمن

دولت در زمینۀ تهیۀ مسکن، بهداشت، دفع زباله، حفظ محیط زیست و آموزش در فرآیند تحقق 

)سلیانی و وثوقی، اسطی میان دولت و مردم دارند کنند و نقش و توسعه محلی همکاری می

را  ییها تفاوت نیبنابرا .ها است و مستلزم خدمت به آن گرانیداوطلبانه متوجه د تیفعال. (13۳۱

 تی. اما فعالآورد یداوطلبانه متوجه آنان است به وجود م یها تیکه فعال یمردم یدر زندگ

 جادیا رییتغ کنند، یداوطلبان در آن مداخله م نیاکه  یطیتنها در مح ییزدا تیداوطلبانه محروم

و نگرش  یمتفاوت است که بر زندگ یا تجربه زیداوطلبان ن یداوطلبانه برا تیبلکه فعال کند؛ ینم

 .آنان، اثرگذر است

 یفور راتیداوطلبانه، تأث یگردشگر ۀتجرب کیکه  افتندیدر نی( همچن2414و راسل ) یلیب

( 63: 2443شان دارد. براد ) ها در کالج و خرد آن یمدن یها شنگر ،یگشودگ یبر رو یمثبت

ها  هستند که سفر اغلب به آن یداوطلبان قادر به فراتر رفتن از تعامالت سطح»که  افتیدر

 ری. درگشود یها م آن ینیب جهان رییو تغ ی. سفر داوطلبانه منجر به رشد شخص«شود یمحدود م

 رییو تغ یتیرشد شخص نیعامل ا یعاشرت با مردم محلو م ییروستا یشدن داوطلبان به زندگ

 یفرد به ادراک بهتر یابیداوطلبانه، دست تیفعال ۀتجرب یها یاز خروج یکیاست.  بوده ینیب جهان

 زیخود ن یها یتوانمند یخود فرد است. ارتقا  یو تامل شخص ینگر درون ی هاز خود به واسط

است که  ها نشان داده است. پژوهش بانه ذکر شدهداوطل یسفرها نیقابل توجه ا جیاز نتا یکی

 ۀداوطلبانه پس از بازگشت به خانه و زادگاه به واسط یکنندگان در گردشگر رفتار مشارکت

و  نگیکرده است)ور رییاند، تغ که داشته یا تجربه یبخش یآگاه زیشده و ن جادیا یها شبکه

 .(2413 ،یگه مک

هستند با  تیکه در آن مشغول به فعال یا ر منطقهمتفاوت فعاالن داوطلب د یزندگ ۀتجرب

دردناک و  یا به تجربه لیآنان تبد یبازگشت به خانه را برا ۀتجرب تواند یها م آن ی معمولزندگ

سال  24بازگشت به خانه با  ۀجربت ،های اجتماعی شبکه گسترشکند. البته که با  زیبرانگ چالش

 یبا ساکنان محل توانند یچنان م بازگشت هممتفاوت است. گردشگران داوطلب پس از  شیپ

 یزندگ تواند  یم انیدانشجو یداوطلبانه برا تیفعال ۀاما تجرب .در ارتباط باشند)همان( شان زبانیم
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است  تمرکز کرده ییطلبان دانشجووپژوهش بر دا نیا .قرار دهد ریتاث تحت شهیهم یها را برا آن

 هۀمواجه نیاند. ا نداشتهمحروم  با مناطق یا واسطه یب ۀمواجه ،داوطلبانه تیاز فعال شیکه پ

درک آنان را از  و کند یان جدا مش روزمره یزندگ یرا از فضا لبداوطدانشجویان  واسطه، یب

 یبرا یا تازه یداوطلبانه، تجربه و معنا تیفعال بدین ترتیب، .دهد یقرار م ریتحت تاث تیمحروم

 .کند یم جادیوطلب ادا دانشجویان یعنیگان در آن  کنند شرکت

 شناسی تحقیقروش

است. با استفاده از  های این پژوهش استفاده شده از فرآیند پژوهش کیفی برای پاسخ به پرسش

روش اند.  ها تحلیل شده آوری و با تحلیل مضمون، داده ها جمع محور، داده مصاحبۀ مسئله

 ،یرا گردآور شیها همزمان داده گر لیتحل ،که در آناست  ینظر ایپژوهش، هدفمند  یریگ نمونه

 نیدر ا  ،نی(. بنابرا13۲: 13۲7 ک،یو اشتراوس، به نقل از فل رزی)گلکند یم لیو تحل یکدگذار

  مصاحبه آوری نمونه با کمک سه مُطلع شروع شد و اجرای هر فرآیند مصاحبه و جمع ،پژوهش

. با کمک دباش داشته  ییها یژگیچه و یبعد ۀکرد که نمون ، مشخص آن لیو تحل

جا که  تا آن یریگ نمونه ندیفرآ شد، های بعدی انتخاب می شوندگان و مطلعان، نمونه مصاحبه

برای حفظ ناشناس  کرد. دایادامه پ د،یرس یبه اشباع نظرها  دادهنشد و  افتیدر یا پاسخ تازه

آنان را  شده از اسامی مستعار استفاده شده و از بیان اطالعاتی که هویت بودن افراد مصاحبه

 است.  آشکار کند، پرهیز شده

ة تحقیقمشخصات نمون :1جدول   

 سن تحصیالت محل فعالیت منطقه نام ردیف
وضعیت فعالیت 

 داوطلبانه
 نوع فعالیت

 در حال فعالیت 26 ارشد کارشناسی بلوچستانسیستان و  صبا 1
 اردوی

 آموزشی

 امین 2
آذربایجان کردستان و 

 بیغر
 ای ه اردوی دور پایان فعالیت 33 کارشناسی

 مونا 3
 و خوزستان

 کردستان

دانشجوی 

 کارشناسی ارشد
 در حال فعالیت 20

 ای اردوی دوره

-آموزشی

 فرهنگی
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 سن تحصیالت محل فعالیت منطقه نام ردیف
وضعیت فعالیت 

 داوطلبانه
 نوع فعالیت

 تهران رضا 0
دانشجوی 

 کارشناسی ارشد
23 

 در حال فعالیت

 مستمر
 خیریه

 پایان فعالیت 34 کارشناسی ارشد یغرب جانیآذربا فریبا ۱
 ای دوی دورهار

 فرهنگی

 پایان فعالیت 3۱ کارشناسی ارشد خوزستان یگانه 6
 ای اردوی دوره

 فرهنگی

 27 کارشناسی بلوچستانسیستان و  مطهره 7
 در حال فعالیت

 مستمر

ی  ا خیریه

 سازی مدرسه

 مسئولیت اجرایی

 پایان فعالیت 2۱ کارشناسی یغرب جانیآذربا حسن ۲

 ای اردوی دوره

عمران و 

 انیپشتیب

 سها ۳
اطراف تهران 

 (محمودآباد یروستا)
 26 کارشناسی ارشد

 در حال فعالیت

 مستمر

 مدرسه خودگران

 معلم

 34 پزشک عمومی استان فارس ثنا 14
 در حال فعالیت

 مستمر
 پزشک داوطلب

 مددکاری پایان فعالیت 34 کارشناسی ارشد قماستان  حمیده 11

 26 ی ارشدکارشناس بلوچستانسیستان و  فرزانه 12
 در حال فعالیت

 مستمر
 خیریه

 زیبا 13
 -اطراف تهران

 کرمان
 34 طلبه

 در حال فعالیت

 مستمر
 مربی تربیتی

 مستندسازی پایان فعالیت 2۳ کارشناسی ارشد یغرب جانیآذربا فاطمه 10

است.  شده   شان استفاده داوطلبان تیگران از فعال فهم درک کنش یمحور برا مسئله ۀاز مصاحب

شد، سپس با فعاالن داوطلب به  نیمصاحبه تدو یمنظور، ابتدا نظام مسائل و محورها نیا یراب

 یبرا مصاحبه شد. دشواری دسترسی( لی)به دل نیآنال یریتصو ،یو در موارد یصورت حضور

و مضامین محوری و فرعی به شرح پیش رو   استفاده شده تحلیل مضموناز روش  ها داده لیتحل

ادامه  یبه اشباع نظر دنیها تا زمان رس داده یگردآور ی،فیک یها ست. در پژوهشااستخراج شده 



 

 

 

 

 

 1041، بهار و تابستان 1شهری( ، دورۀ چهاردهم، شمارۀ  -توسعة محلی )روستایی                           282 

  

 

 یها برا شکل که داده نیاشباع است. به ا تیوضع یابیارز یبرا یمضمون روش لیو تحل ابدی یم

 نیو سپس مضام شوند یم یمطالعه و کدگذار ی،تکرار اناتیعبارات، اصطالحات و ب ییشناسا

 (.13۳۳ اسد، یو بن زاده خی)ش شوند یمکدها استخراج  دلاز 

 های پژوهش یافته

شان را  زدایی، دریافت آنان از تجربه شده با فعاالن داوطلب محرومیت های انجام با تحلیل مصاحبه

های آنان از فعالیت داوطلبانه و خوانش آنان از محرومیت  توان در سه دستۀ اهداف و انگیزه می

 بندی کرد. دسته

 اهداف (الف

هستند که ممکن است ناظر  یبه دنبال محقق کردن اهدافدر مناطق محروم االن با حضورشان فع

با  واسطه یب ییاست که پس از آشنا یاهداف ها نیناظر به منطقه محروم باشد. ا ایبه خود 

 است.  شده  جادیفرد ا یبرا تیمحروم

خود و  یشخص یارتقا یبرا یاست که داوطلب به نوع یاهداف: اهداف ناظر به خود

و خودمحورانه دانست،   خودخواهانه توان یخود را نم . اهداف ناظر به کند یدنبال م شیها دهیا

از  یبرخ رایشده است، ز تیتثب تیبا محروم داوطلبان ۀ اهداف پس از مواجه نیاز ا یبرخ

 تیا محروماز مواجهه ب پساما  روند یبه منطقه محروم م ییزدا تیمحروم یها زهیداوطلبان با انگ

 .ها خارج است آن ۀحداقل از عهد ایناممکن است  ییزدا تیکه محروم شوند یمتوجه م

 واقعاً یو جهاد یا هیریخ یکه کارها کردم یفکر م شیسال پ یلیمن خ: »دیگو یم رضا

که اصالً تعارف  یِهواقعاً غول میدید م،یشد رشیهر چقدر درگ یداره ول  دهیو فا رگذارهیتاث

  .«نداره

دنبال  زیناظر به خود را ن یاهداف ،ییزدا تیمحروم یداوطلبان بجز تالش برا ن،ینابراب

 گذارد یکه بر منطقه م یریکه حضور در مناطق محروم، عالوه بر تاث شوند یمتوجه م ای کنند، یم

از  شیب شانخود یداوطلبانه برا تیمنافع حاصل از فعال یحت ایدارد؛  نتایجی زیخودشان ن یبرا

 .رسد یست که به منطقه م ا یعمناف

 یبرا تر شیب افته یکه م یدر عمل اتفاق یول ییایکه م یدیمف یکن یفکر م: »دیگو یم فریبا

 «.مردم اون منطقه یتا برا افته یخودت داره اتفاق م



 

 

 

 

 

 287زدایی از تجربة  ...                          مطالعة دریافت دانشجویان داوطلب محرومیتبیچرانلو، حیدری/ 

 

 

امکان  نیا دهد و ی جدیدی را به داوطلبان میزندگ امکان تجربۀ ،در مناطق محروم حضور

های  د و ارزشکن یشیخود بازاند یو قواعد زندگ سبکدر داوطلب  هک کند یرا فراهم م

به  یتنها تفاوت در دسترس ،متفاوت یزندگ نیا البته .اش را به چالش بکشد شده تثبیت

است که   ی نیزو آهنگ زندگ سبکبلکه تفاوت در  ست؛ین یفقر اقتصاد ای تیها، محروم فرصت

 تیفعالۀ ادام آنان برای ست که مشوق ا یزیچ نی. ادکنن یآن را تجربه م ، داوطلبان در منطقه

 است.  داوطلبانه
 میهم بهش ندار یلیتما یلیکه خ میخودمون ساخت یبرا ییایما دن میدید یم: »دیگو یم یگانه

 «.باشهچسب  دل تونه یم ییفضاها که چه  میدیجا بودن د که اون ییو با تعامل با آدما

 ان، یهیو بد یر صُلب و استاندارد شده وجود دارن، قطعکه تو ذهنت ان قد ییزایچ: »مونا

 ؟یا یک ؟یا یتو چ ینیبب ی، فکر کنهیتیجور فرصت هو هی...  شه یبرات شکسته م هاش یلیخ

 «.کنه یکمک م یلیخ هیتیهو یبررس نیمروره، ا نیا هاشه، دهیاز فا یکی نیا

 تمیاز ر فعاالن داوطلب نشد باعث کنده ینییمانند آزدایی،  چنین اردوهای محرومیت هم

فاصله امکان  ییزدا . روزمرهزداید می اناز آنرا  یو مالل زندگ است  شان شده روزمره یزندگ

 کند. در خود را برای داوطلبان فراهم می تأملو  یآهنگ پرسرعت زندگگرفتن از 
که ممکنه در  ییها زیخودم باشم و چ شتریاونجا ب تونم یمثالً من م: »دیگو یم باره نیدر ا سها

 «.ادیب ادمیخودم فراموش کنم، اونجا  یطول روز در زندگ

 یو ارتقا یخودساز یبرا یفرصتانه، داوطلب ، حضوراز فعاالن یاریبس یبراها،  افزون بر این

داوطلبانه اتفاق  تیدر فعال حضورو بهتر شدن ضمن  یخودساز نیا یاست. گاه یشخص

 نیا .دارد تیارجح ییزدا تیمحروم تیفعال رب یخودساز نیا ی،برخ یاما برا افتد، یم

بلکه  دهد یرخ م ییزدا تیمحروم تیکه در خالل فعال ستین یفرد یو ارتقا یخودساز

 تیرو فعال نیفرد داوطلب از ا و و در خدمت آن است یفرع بر خودساز یی،زدا تیمحروم

 .کند یکه خودساز کند یداوطلبانه م

به خودمان  دیبا م،یخدمت کن گرانیکه به د نیاز ا قبل: »دیگو یباره م نیدر ا حسن

 ی؛ کمهنماز شب چند رکعتِ میدونست یاصالً نم یجهاد یقبل از اردو... میخدمت کن

 یلیخ ریمس کیکمک کرد که ما در  یلیخ  یجهاد یها اردو یول میداشت ینید یها علقه

 «.میخوب ثابت قدم بش
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ارد. از نگاه داوطلبان، حضور در مناطق د یاجتماع ای یجنبه فرد یخودساز نیا یگاه

در اجتماع  یتر و بهتر شده و فرد به انسان متعادل  تیتا موجب رشد شخص کند یمحروم کمک م

 : کند یسها اشاره م .شود  لیتبد

 ادی گرانیکه از د یزیاز آن چ شترهیب یلیداوطلبانه خ تیدر فعال یریادگی کردم یاحساس م»

 «.یریادگی گریو چه نوع د یو انسان یاخالق یاه یریادگیچه  م؛یریگ یم

های رشد شخصیتی که فعاالن داوطلب در خالل فعالیت خود به آن دست  یکی از جنبه

 داوطلبانه باعث شده های تیدر فعال ها یتجربه و تحمل سختیابند، تقویت اعتماد به نفس است.  می

و با اعتماد به  رندیرا بپذ یتر بزرگ یها تیولکرده تا مسئ دایاعتماد را به خود پ نیا فعاالن داوطلب

 :کند یاشاره م باره نیحسن در ابرای نمونه،  .تعامل کنند گرانیبا د یترشینفس و قدرت ب

 یرو رد نکردم. برام واقعا کار یتیمسئول چیبودم، ه یبانیکه پشت یجهاد یبعد از اردو» 

 یها از کار یلیدر خ تونم یم قطعاً ام،یبکه تونستم بدون تجربه از پس اون کار بر  ینداره، من

 «.هم موفق باشم گهید

 نیا شان است. های اجتماعی کردن دغدغه  یکی از اهداف داوطلبان از فعالیت داوطلبانه دنبال

 یحت ایباشد،   داوطلبانه شکل گرفته یها تیفعال یدر فضا مکن استم یاجتماع یها دغدغه

برای نمونه،  .کنند دایپ یاجتماع یها است تا دغدغه یفرصت ها آن یداوطلبانه برا تیفعال یگاه

 : کند یسها اشاره م

رو اصالح کرد، از دولت مطالبه  ییها زیچ شهیکه چطور م یقبل یها ییگرا لآ هدیتمام ا»

من  یو... رو برا ینینش هیحاش ،مهاجران، فقر ۀداد در حوز رییرو تغ ها یگذاراستیکرد، س

 «.کرد یتر م ملموس

 طیمح درخود را  یها آن دغدغه قیاست تا داوطلب از طر یداوطلبانه فرصت تیفعالی هگا

 یها و دغدغه ییزدا تیمحرومبه ها ناظر  دغدغه نیا یاشاعه دهد. گاه اش یزندگ یاجتماع

 ریو شکستن تصو تیداوطلب با محروم نفعاال واسطه یب ۀمربوط به آن است؛ پس از مواجه

 یها تیفعال قیاز طر ییزدا تیکه محروم دنیرس جهینت نیو به ا ییزدا تیاز محروم شان یفانتز

 ییزدا تیمحروم ۀخود دغدغ یها تیفعال ۀبا ادام رندیگ یم میناممکن است، تصم باًیداوطلبانه تقر

 ریدرگ ییزدا تیمحروم ۀبا دغدغ یتر شیب فرادشان اشاعه دهند تا اپیرامون  اجتماعافراد  نیرا ب
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 انیحداقل جر ست،ین سریداوطلبانه م تیبا فعال ییزدا تیمحروم تیشوند و اگر فعال

 .فراموش نشود ییزدا تیمحروم

تن گوشت در ماه  کی ایگوشت  لویک کی نجایکه ا ستیمن مهم ن یواقعاً برا» :دیگو یم رضا

 نیمهم است که ا میبرا نیا یول دهد یتومان م ونیلیم صدیس ایهزار تومان  ریخَ م،یده یم

 «.شدبا ساز انیاشد و رشد کند و جرزنده ب

داوطلبانه اشاعه  تیفعال انیدر جر زیرا ن دیگر خود یها دغدغه کنند  یم یداوطلبان سع یبرخ

 تیفعال یگاه. زنان یمندساز و توان یبرابر ای یستیز  طیمح یها نمونه، دغدغه یدهند. برا

را در خالل  شان ینید یها دغدغه کند یداوطلبان کمک مبه است که  یداوطلبانه فرصت

 .خود اشاعه دهند یها تیفعال
. نه! کار میخوب منتشر کن تیروا کی یو روز میبزن جیپ کیکه  ستین یطور نیا: »رضا

 نی. امیکن یکار م تیروا کیو در کنارش هم  میکن یهم م یو کار سخت و جد میکن یم

 «.داره ریتاث یلیخ

نه به مثابه تمرینی برای آماده شدن به منظور ایفای برخی داوطلبان دانشجو، از فعالیت داوطلبا

و خود را  کنند یداوطلبانه رشد م یسفرها نیها در ا آن کنند. های بزرگتر در جامعه یاد می نقش

داوطلبانه و  یها تی. حضور در فعالکنند یتر آماده م بزرگ یها تیمسئول یفایو ا ندهیآ یبرا

. سازد یم تری آگاه ریمسئول و مد نده،یاز آنان در آو مشکالت؛  تیمحروم با کینزد ۀمواجه

بلکه  ستیشان ن داوطلبانه یها تیفعال یجانب امدیاز داوطلبان پ یبعض یبرا شرفتیو پ یخودساز

 .آن است یاز اهداف اصل یکی
 تینگاه اول ترب ست،ین یرسان خدمت ،یجهاد یها در اردو یبه نظر من هدف اصل: »حسن

 نیکه ا ندهیسال آ 24و  1۱، 14 یبرا ینگر ندهیو آ یزیر حرومِ و برنامهمنطقه م دنیو د روین

بر عهده  یتیدانشگاه خوب درس خونده، ممکنه مسئول کیدانشجو که به عنوان نخبه در 

 «.بهش کمک خواهد کرد یلیخ یجهاد یردوو بودن در ا رهیبگ

به کار  ییزدا تیروممحاز نظر آنان که  گردد یمسئله برم نیرشد به ا یبراها  آن تالش

 ردیگ یداوطلبانه صورت م یها تیکه در خالل فعال یا یرشد و آمادگ ،نیدارد. بنابرا ازین یا شهیر

انجام دهند.  ییزدا تیمحروم یبرا تر یا شهیتر و ر بزرگ یتا بتوانند کارها کند یها کمک م به آن

 ی. گاهستین  تیو کسب مسئولداوطلبانه  یها تیلزوماً عبور از فعال ندهیآ یشدن برا آماده
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 تیداوطلبانه و رشد فعال تیتر شدن فعال بزرگ یبرا یتالش نده،یآ یشدن برا آماده

 .است  انهیزدا تیمحروم
کوچک کرده  یمختلف کارها یها که با آدم میانجام بد یکار بزرگ میتون یم یما زمان: »رضا

 «.میباش

 .هستند ییزدا تیمحروم به دنبال محروم با حضور در مناطق فعاالن: طیاهداف ناظر به مح

 مطلوب رییتا بتوانند تغ کنند یدنبال م شوند، یکه وارد آن م یطیرا ناظر به مح یاهداف نیبنابرا

 نیا به فعاالن یکردهایرو ااست، ام طیدر مح رییمستلزم تغ ،اهداف نیخود را محقق کنند. ا

مناطق محروم  رییزا را در تغ درون یکردهایرو ،فعاالن یدارد. برخ گریکدیبا  ییها تفاوت ر،ییتغ

 یساکنان محل یها خواسته یدر مناطق محروم در راستا رییها به دنبال تغ آن .کنند یدنبال م

 یها آل دهیبه ا دنیرس یعنیمناطق محروم دارند،  رییدر تغ زا ونبر ییکردهایروی، هستند، اما برخ

 .کنند یخودشان را دنبال م

. چون یفکرتو ببر گهید خواد ی. نمتره شیب رتیخ یتر تو منطقه باش در کمهر چق: »فرزانه

 «.یزن یگند م یبر یفکرتو که م

موثر  ییزدا تیمحدود خود را چندان در محروم یها تیفعاالن داوطلب، فعال یبرخ

 یصدا دنیبلکه در شن ییزدا تیخود را نه در محروم تیاثر فعال ها آن نیبنابراد. دانن ینم

 یساکنان محل یصدا دنیو شن یهمدل جادی. داوطلبان با انندیب یم شوند، ینم دهیشن که یکسان

 .کنند ید میام جادیدر مناطق محروم ا گونه نیاند و ا نرفته ادیها از  که آن دهند یم  نشان
ها  با بچه م،یقدر خونه ساخت ن  که مثالً ا میریرو در نظر بگ یکیزیکارنامه ف میاگه بخوا: »امین

 ییکوچولو زیحتماً چ نی. امیبرد نیرو از ب یو آفات کشاورز میدیلوله کش م،یکرد یباز

سنجشه، مثالً  رقابلیغ ییزایچ هی یبکنه، ول دیکه دولت با ییکارها تیهست، در نسب کل

شما از تهران پا  گفتن یم یاونا ول یبرا میکن ینم یکار چیکه ه میدیفهم ی... ما مدیام جادیا

 «.رو سر ما نیمنت گذاشت جا، نیا نیاومد نیشد

 یمدت که فعاالن داوطلب تنها نقش مُسکن کوتاه ستین نیا یبه معن دیام جادیو ا یهمدل البته

 دنیفرصت شن یبه معن ،یهمدل نیکنند، بلکه ا  جادیا یدر دل مردم محل یکاذب دیرا دارند تا ام

شدن، به رفع احساس   دهیشن یبرا ی. فراهم کردن فرصتشوند ینم دهیاست که شن  یکسان یصدا

 .انجام دهند یخودشان کار  ییزدا تیمحروم یتا بتوانند برا کند یها کمک م آنی زواان
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اگر جات بودم  دیآره حق با توئه و من شا یگ  یو م یشنو یو تو م گه یفقط اون م: »فریبا
کمک  یلیزدن خ حرف نی. همیکن ی. چقدر خوبه که تو خودتو کنترل مکردم یبدتر م کار هی
رو  کس چیجا ه اون یارتباطات داره ول عالمه  هی ایمشاور  ره یم ارویتهران  یبهشون. تو کنه یم

 «.یندار

. کند یم جادیا گرایی و همدلی هم ی،بوممردم و  آنها نیفعاالن در مناطق محروم، ب حضور

را  گریکدیو طرف درمورد هر د ای کلیشه یها انگاره ،یفرهنگانیو ارتباط م واسطه یحضور ب نیا

 .دیزدا یم

محروم، مردم آنجا را از خودشان دور، متفاوت  ای از حضور در منطقه شیعموماً پ داوطلبان،

اما با حضور در منطقه و ارتباط  اند، دهید یم یادیزفاصلۀ  ها  آن  یخودشان و زندگ یزندگ نیو ب

 ۀشیهاست. کل از تفاوت شتریها ب ها و قرابت که شباهت نندیب یم یبا مردم محل واسطه یب

از ارتباط رو در رو، فعاالن داوطلبان بتوانند وجوه  پیشاست که  شده یم  نیمانع از ا ت،یمحروم

 .نندیها را بب آن یمتفاوت زندگ

 شکند یساخته شده است، م منجی به مثابه قهرمان داوطلبرا که از  یریتصو ،ییگرا هم نیا

 جادیقهرمان، امکان تعامل برابر را ا ریاز تصو یی. رهاردیشکل بگ یابربر ۀتا رابط کند یم یاریو 

از نخوت و تکبر  یاست و شکل یمتک ،یبه حس تفوق و برتر گرانینجات د ۀپروژ»  .کند یم

 .(07: 2413، 1)ابولوقد« شود دهیبه چالش کش دیاست که با

و محترمانه شده. قبل  نانهیب قعوا یلیمحروم، خ یها نگاهم به آدم: »دیگو ینمونه، مونا م یبرا

برچسب  نیجهت که ا نیاز ا نانهیب بود. واقع یعمود یلیسراسر ترحم و خ ن،یاز ا

 ۀدرج آدم هم هیاز اون آدمه و به عنوان  ی. بخشرهیگ یدربرنمتمام اون آدم رو  ت،یمحروم

 «.و باهاش مواجه شم نمیبب تونم یخودم م

او  یان ج کیهستند که من رفتم در  ییها آدم ها نیا که کردم یاحساس نم گرید یعنی: »سها

 «.میبا هم باش یدارم هر از گاه ازیبودند که ن ییها آدم هیبهشان کمک کنم، شب

در مورد  نیز یمردم محل یذهن یها شهیکل ،فعاالن یذهن یها شهیکل به موازات شکسته شدن

. کنند یبا فعاالن احساس فاصله م هیاول  ۀدر مواجه زیها ن آن رایز شود، یم  داوطلبان شکسته نیا

در قبال  یاند و مردم محل تهران( بوده ژهی)به و زرگب ی، ساکنان شهرهاهشد اغلب فعاالن مصاحبه

                                                            
1. Abu-Lughod 
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و  کند یکم م یفاصله را در ذهن مردم محل نیاند. ارتباط رو در رو، ا به باال داشته نییآنها نگاه پا

 رد،یگ یکه شکل م یا داوطلبان و روابط دوستانه یها تیدر فعال یخود را در مشارکت افراد محل

گرفته را  شکل شیصُلب از پ یها تیو ذهن ها شهیها، کل سوءتفاهم ،واسطه یدهد. ارتباط ب ینشان م

  ت.سین  یابی قابل دست ،یا و رسانه یارتباطات انتقال قیاست که از طر یزیچ نیا .شکند یم

 یها ها و گزاره چارچوب یسر هیبرا اونم  شه یکسته ماستانداردها ش یسر هیبرا من : »مونا

! آهان پس لزوماً ستین یبخت آهان پس لزوماً خوش"که  شه یم یطور نیذهنش. ا یقطع

 نیو اگه همچ شنوه یرو م نم ی تجربه ".سین یاز زندگ تیلزوماً رضا ست،ین تیموفق

 یول کنه، یباور نم وقت چیه شناسم ینم که یبخوام مخابره کنم به کس جا نیرو از ا یزیچ

 ته،یموفق یزندگ نیفکر نکن که ا گمیبهش م یوقت ش نمیب یدارم م واسطه یقدر ب که ان یآدم

که تو رو  وزبعد ده ر یواقعاً طرف اولش مقاومت داره ول ادیمن پدرم تو شهر داره درم

 «.تو ۀباور کردن تجرب کنه یشناخت، شروع م

ما  دنی. بعد دانیب رونیب دادن یها اجازه نم دخترو شون ها اول اصالً به زن و بچه: »حسن

 دیبرگشت. مردم تو روستا تردد و خر یروستا به روال عاد تیوضع م،یکن ینم تیاذ

آخر آن قدر به ما  یها روز کردن، یصبحانه دعوت م یدوم ما رو برا ۀ. از هفتکردن یم

 «.شناختن رو ما گرفتن، ارتباط کم کم … دادن یم یخوراک

کننده همان  شونده. کمک کننده و کمک داوطلبانه، دو طرف وجود دارد: کمک تیفعال در

دارد  ای ییتوانا سو کیرابطه،  نیمحروم است. در ا ۀمنطق یساکن محل رنده،یگ داوطلب و کمک

ها  فعال کند تا آن ومند  را توان یمحل انساکن کند یم یآن را ندارد. داوطلب سع گر،ید یکه سو

 .رندیامور خود را به دست گ بتوانند
حذف شدن خودم.  ۀنیاونو هل بدم جلو ولو به هز یفرد محل هیبذار من برم تو سا»صبا:  

 یبوم-یمحل هیجا رفتم  خود اون فرد رو بهش قدرت بدم. که من که از اون جیبه تدر یول

 «.دهیبهتر از من داره کار انجام م یلیجا باشه که خ اون

زی مردم محلی را از طریق آموزش، انجام دادن امور زیربنایی، رفع مندسا فعاالن، توان

های مردم محلی دنبال  ها و توانمندی گری و انکشاف قابلیت های فعلی آنان، تقویت مطالبه نیاز

دسته از داوطلبان سراغ  نی. انندیب یرا در آموزش مناسب م تیفعاالن، رفع محروم یبرخکنند.  می

دادن به  انیتا امکان رشد و پا روند یساالن م آموزش بزرگ یحت ای نییپا نیسنبه آموزش 
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بلکه  ست،ین یسوادآموز یبه معنا تنها آموزش البته .آموزش فراهم کنند قیرا از طر  تیمحروم

 .شود یرا هم شامل م گرید یها یو توانمند یفرهنگ  آموزش

هاشون کار  داکثر رو بچهح م،یهاشون رو عوض کن ساله چهل  یس میتون یما که نم: »مطهره

را  یکار کی ها نیهستند، ا ندهیآ یها نسل ها نیا رن،یگ یتو جامعه قرار م انیم ها نیا م،یکن

 «.و تمرکز شد آموزش دنیانجام م

منطقه  ییزدا تیدر محروم یو سطح یفور یازهایاز فعاالن داوطلب معتقدند که رفع ن یبرخ

بلندمدت بر منطقه  راتیرفت که تاث یماندگار یها تیفعال به سراغ دیبا نیندارد، بنابرا یریتاث

 یزمان یدسته از داوطلبان معتقدند توانمندساز نیاکتفا کرد. ا یبه امور سطحنباید و  گذارد یم

محروم بتواند از ثمرات آن توانمند  ۀتا منطق ردیانجام گ یو بلندمدت یکه کار اساس شود یم محقق

 .شود

 : دیگو یه محروم و فعال داوطلب است. او مپزشک طرح در منطق ثنا،

 سیکنم به عنوان رئ یکار دینداره. با  دهیفا نایا رم؟یبدم و داروشونو بگ ییبسته غذا یتا ک»

. میدرست کن شو یپزشک . دندانمیحل کن جا نیدرصد مشکالتشونو ا ۱4مرکز بهداشت 

تو شب پزشک  جا نیا. ادیاد. پزشک دنبال پول میپزشک خوب نم ست،یخوب ن ونشیپانس

که  ید یخدمات اورژانس م جا نیا ییایبده، شما شب م دیبا که یدرحال ده یخدمات نم

 «.نتونه نده یپزشک بعد

 یازهاینبه دنبال رفع  یقبل ۀدر نقطه مقابل دست قاًیاز داوطلبان دق یبرخاست که  این در حالی

تا  کنند یخود استفاده م یها ییناها از امکانات و توا . آنهستند محرومان یو اضطرار یفور

 نیب تر شینگاه ب نیبه پول و امکانات رفع شود. ا ازیمثل ن ،و مبرم مردم یفور یازهاین

، دنبال ذکر شد تر شیکه پرا  ییزا درون ها همان الگوی . آنشود یم دهید ییدانشجو یها هیریخ

تا  برطرف کنند ،ندینما یاظهار م یرا که مردم محل یازیبا توان خود ن خواهند یها م . آنکنند می

 خواهند یمخود گونه که  شان فراتر رفته و آن مبرم یازهاین ی بتوانند از محدوده یمردم محل

 .کنند ییزدا تیمحروم

 یزیچ دیآدم با نیا شه یفقر حل م یتا وقت یبلندمدته ول زیچ  هیدرسته حل فقر : »فرزانه

داره رو برطرف کنم. اون پول نداره، رابطه  داریکار پا یکه اون برا یکنم موانع یسع بخوره ...

کار رو  نیا دیدارم. نه که دانشم رو ببرم که بگم االن با یزن نداره، من رابطه و قدرت چانه

 «.میبکن
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ها و حق خود را از مسئوالن  خواسته توانند یفعاالن معتقدند ساکنان مناطق محروم نم یبرخ

مسئله اول، آن است که ساکنان  کمک کرد.ها  خواستهدر مطالبۀ ها  به آن دیبا نیمطالبه کنند. بنابرا

گر کردن  مطالبه یابرها اولین قدم  آن از این رو،دارند.  یچه حقوق دانند یمناطق محروم نم

  دانند. می شان ها با حقوق آشنا کردن آن را یساکنان محل

 اه ییکرونا یم کم بود و داروخونه براسِرُ جا نی. ایگر مطالبه  به حالت میمردم رو برد: »ثنا

 زنن یبودن. زنگ م گرفته ادیمجلس خبر داشت. چون  ندهیسِرُم نداشت. فردا صبحش نما

نبودن.  یطور نی. قبالً ادیریتون رو بگ و حق دیس زنگ بزن شبکه ریتقص گن یشوراشون و م

 «.رنیجور بگ شون رو چه گرفتن حق ادی

زدن،  تی. برچسب محرومنندیب یرا در سرکوب مناطق محروم م تیمحروم یها شهیر ان،داوطلب

است که آنها تصور  هکشاند یتیسرکوب و به انفعال کشاندن مردم مناطق محروم، آنان را به وضع

 یمیوخ اریبس تیدر وضع خود را ایرا ندارند،  شان مطالبه حقوق یالزم برا ییکه توانا کنند یم

به دنبال فعاالن  ن،یاتکا کنند. بنابرا یگریبه د دیبا شانتیهبود وضعب یبرا کنند یم صورو ت بینند می

 .کنند ها پدیدار برای آنرا مردم محلی  یها تیاستعدادها و ظرف ها، ییتواناآن هستند تا 
 هی نایا کردم یندارن و محرومن. حس م یچیه نایها نداشتم که ا حس رو به بچه نیا: »زیبا

 «.رشد کنن تونن یبشه، م و آموزش داده یادآوریر بهشون رو فراموش کردن. اگ ییزایچ

از  ت،یرفع محروم یداوطلبان در تالش برادهد که  ها نشان می های حاصل از مصاحبه داده

 :برخوردارند کردیدو رو

توسط مردم منطقه محروم  دیبا ییزدا تیمحروم یاز فعاالن معتقدند تالش برا یبعض  -1

تالش  تیرفع محروم یخودشان برا یاست تا مردم محل  یعمان ،تی. محرومردیصورت بگ

دسته از  نیا کردیور ،نیمطالبه کنند. بنابرا تیشان را از حاکم ها و مشکالت خواسته ایکنند، 

تالش کنم منطقه محروم توانمند شود  دیکه من توانمندم، با اکنوناست:  نیفعاالن داوطلب، ا

 نباشد.  یازیکه به حضور منِ داوطلب ن برسد یا به مرحله تیرفع محروم یو برا

 ۀها معتقدند مسئل دارند. آن ییزدا تیبه محروم یمتفاوت کردیاز داوطلبان، رو گرید  یا دسته  -2

ما  یاست و حال که صدا تیرفع محروم یما برا  یها تر از توان و تالش بزرگ ت،یمحروم

 یفرصت استفاده کرده و صدا نیاز ا دیبا شود، یم دهیشن نیبه عنوان دانشجو و مرکزنش

 . میرا به مرکز برسان هیحاش
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 هیمحرومان رو برسونن به مرکز و مسئوالن، خودش  یصدا تونن یم ها یکه جهاد نیا: »امین

آقا مطرح کردن و دادن به خودشون.  یش رو جلو س. مثالً تو سفر گلستان گزارش نکته

 «.شه ینم دهید شوره که اصالًاز ک ییجا هی میکه ما رفت ییجا اون یکه بگ نیهم

بسته  م،یبر یم لویز یکی ی. براکند یآدم گرسنه، کار شکالت را م یها برا کار نیا: »حسن

آمار و  مییای. بشود ینم تیباعث رفع محروم م،یساز یکانال م ،میبر یمکتاب داستان  ،ارزاق

 دیو با رسد یدستشان م که یدست مسئوالن در تهران، کسان میها را برسان روستا نیاطالعات ا

 «.آن جا کار کنند یبرا

. دانند یم ینیدی ها دور بودن از آموزه در محروم را ۀمنطق تیاز فعاالن، محروم یبرخگاهی 

 غیها تبل هستند. هدف آن یمذهب یها آموزه ۀبا حضور در مناطق محروم به دنبال اشاع نیبنابرا

 .است ینید غیدر خدمت تبل نان نیزآ گرید ییزدا تیمحروم یها تیاست و فعال ینید
با  میما دار یوقت ... میده یانجام م یرا هم در خدمت کار فرهنگ یما کار عمران: »حسن

آن جا  یها برادران بتوانند با بچه هیخواهران ما و بق م،یساز یکانال م کیروستا  یها تر بزرگ

  «.درنیبگ یارتباط فرهنگ

  ها زهیانگ (ب

هستند. در بخش  هیو اهداف شب ها زهیبه نظر برسد که دو بخش انگ گونه نیممکن است ا

مورد نظر  جهیبه نت دنیرس یکه فعاالن داوطلب با حضور در مناطق محروم برا میدیاهداف د

ها  آن یها زهیداوطلبانه، انگ یها تیفعال یۀاما محرک اول دهند؛ یداوطلبانه انجام م تیخود فعال

های جامعۀ آرمانی و  طلبی، تحقق انگاره شهادت  بخشی، مسئولیت اجتماعی، نجات .است

 شان است.  های فعاالن داوطلب دانشجو از فعالیت داوطلبانه ترین انگیزه ماجراجویی از مهم

 .کند یم جادیا یاجتماع تیمسئول برای فعاالن داوطلب ت،یمواجهه با محروم

به شوش لب خط  یحس چیه یتو فرشته تهران یداشتم. وقت تیحس مسئول: »حمیده

 ره،یرو که درگ یا بچه ینیب یم یر یم یوقت یچقدر قشنگه ول ایدن یکن ی. فکر میندار

 گهید دم،ید یول کنم. وقت تونم ینم گهیمسئولم. د نیمن در برابر ا گه یبهت م یزیچ انگار 

 «.دمیتونم بگم ند ینم

 یبه حس خوب درون ندیداوطلبانه، رس یها تیداوطلبان از فعال یبعض ۀزیانگچنین  هم

. کنند یم فایبخش ا کننده و نجات کمک گر، تیحما ینقشفعالیت داوطلبانه ها با  است، آن
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به  تیموقع نیا .رندهیگ محروم در نقش کمک ۀکننده و ساکنان منطق داوطلب در نقش کمک

 .دهد یو قهرمان بودن م دیحس خوب مف ،لبانداوط
 هیبق یکه دارم برا یبه خاطر وقت میکنم چه آدم خوب احساس که نیداشتم به ا اجیاحت: »مونا

 «.به نظرم خودخواهانه است نیهم یبرا کرد یاز همه حال من رو خوب م شتریب نی. اذارم یم

 تیاز وضع یا اغراق شده ریتصو ،یبخش نجات تیقرار گرفتن در موقع یطلبان براودا یگاه

جز فعال  رسد ینم رندهیگ ه داد کمکب یکس ر،یتصو نی. در اکنند یمنعکس م رندهیگ  کمک

 .از وضع موجود است ییرها یبرا رندهیگ کمک و منجی او قهرمان گونه نیداوطلب. ا

که بهش تجاوز شده رو بردم دادگاه  یا وجود نداره. من بچه ینینش هیاصالً فهم حاش: »حمیده

. اون که ییجنا سیقبل بسته شدن دادگاه، حکم بده ببرم پل یعربده زدم براش تا قاض یفریک

 «.گم یم یمن چ فهمه ینم ،کارا رو نکرده نیا

مردم  یرا برا انهیگرا نگاه قهرمان آنهاآگاه هستند.  ییگرا از حس قهرمان دگانش مصاحبه یبرخ

 .کنند ینگاه دور نیها از ا برابر با آن ۀرابط جادیا یبرا کنند یدانسته و تالش م زا بیمنطقه، آس

من چقدر  یباشه که وا تصور رو داشته نیممکنه ا یجهاد ره یکه م یکس دونم یم: »یگانه

احساس غلط و  نیآگاه بودم به ا ی. ولها نیبه ا کنم یقهرمانم، سوپرمنم چقدر دارم کمک م

 یاحساس قهرمان دیکنم که ما نبا یادآوری ،یجهاد آن یکه م ییها دوست داشتم به آدم

 «.میریبگ ادی ییزایچ ی. حتمیها آشنا بش آدم نیکه با ا می. ما اومدمیباش داشته

ها را در جامعه  در ذهن دارند که امکان تحقق آن یآرمان ۀاز جامع ییها انگاره داوطلبان

 یها تیتر در فعال کوچک اسیمورد نظرشان را با مق یآرمان ۀجامع کنند یها تالش م . آننندیب ینم

 .نندمحقق ک  داوطلبانه

 ازمندین یا خانواده دینبا یبوده که در حکومت و جامعه اسالم نیمن ا یفکر یمبنا: »رضا

خانواده  کیما  میگ ی. ممید یکوچک در حد توانمون انجام ممقیاس  کیدر  میباشه و ما دار

فقر  یتا خانواده به منها 24 یتا خانواده باشه، ول 24در سال  هممکن م،یکن یم یرو بررس

 «.همهم یلیخ نیو ا دنیرس

مسیری به سوی را  یجهاد یاردو گر،ید یبه عبارت ایداوطلبانه  تیطلبان، فعالاز داو یبعض

دهندۀ  و خود را ادامه کنند یم یساز هیشهدا شب تیخود و فعال تیفعال نیب ها بینند. آن شهادت می

 دانند. راه شهدا می
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جام را ان یکار  م،یش دیکه شه میکن یکار میخواست یبوده، م نینگاهم بر ا شهیهم: »حسن

 یبانیدر پشت لیدل نی. به همهتر و نشان نام یو  ب هتر سخت ،هکن یکس قبول نم چیبدهم که ه

 «.کنم یکار م چهدارم  دیفهم یکس نم چیکه بودم، ه

 «.راه باشه نیا رم،یکه نَم یو فکر کنم راه رمیبم خواد یمن دلم نم: »زیبا

کسب  ۀزیها با انگ آناست. ان داوطلببرخی  هیاولانگیزه  ،ییماجراجو ۀزیانگچنین  هم

 یبرا ییاما ماجراجو شوند، یداوطلبانه م یها تیوارد فعال زیانگ جانیکامالً متفاوت و ه یها تجربه

که  شوند یم یگریها، اهداف و مسائل د دغدغه ریراه، درگ نیو ب ست؛ین یها کاف تیفعال نیا ۀادام

 .امه دهنداده داوطلبان یها تیبه فعال کند یها را مجاب م آن

که تمام  یبه عنوان دختر: »شد یسفر مستقل م ۀمربوط به تجرب ییماجراجو نیمونا ا یبرا
بود که با اسم و رسم کار  یتجربه سفر یو محدود بودم جهاد هبست یرو در خانه، فضا میزندگ

 دیجد یها که برم و از آشنا شدن با آدم شد یم بهم داده  ازهاج نیو ا کرد یم دایپ تیمشروع ریخ
مسافرت رو برم، با  نیدوست داشتم به صورت مستقل ا .جور چالش بود برام هی .رمببلذت 

 «.دور از خونه ،ساکن بشم اونم دوهفته ییجا کیدر  دیجد یها آدم

 یو جذاب انهیماجراجو ی تجربه کردند یکه به آن سفر م یا منطقه جاناتیفریبا ه یبرا 

 است:  بوده
 ریپژاک و سپاه با هم درگ میکه توش بود ییروستا یبغل یتاسال اول سردشت در روس»

رو مدرسه  نداختن یتفنگ م زریبرق رفت، با ل یکسریجالب بود.  یلیخ ومد،یبودن، صدا م

 «.جذاب بود یلیاونم خ کردن، یها سکته م کار بچه نیکه بترسونن و سر ا

مشکل  یهم کم یتینظر امناز  م،یکرد یکه آن موقع اخبار را دنبال م یا در منطقه: »حسن

 یلیکه دنبال خلق کُرد بودند. خ ییها کرد نیهم ایگروه پژاک بود  نیهم کنم یداشت. فکر م

 یجهاد یورفتم ارد ،یجوان جاناتیه لیصرفاً به دل دانستم، یهم نم یزیجذاب بود، چ میبرا

 «.مو اخالص مواجه شد یجهاد یاز اردو دیجد دید کیو با 

 تیخوانش محروم ج(

 ییزدا تیاست. دنبال کردن محروم ییزدا تیمعطوف به محروم انیداوطلبانه دانشجو تیفعال

در صدد  نیکند؛ بنابرا رییتغ دیهست و با یتیمعناست که اعتقاد دارند محروم نیها به ا توسط آن

چیزی است که فعاالن   ها از محرومیت آن خوانش آن هستند. تیو بهبود وضع ییزدا  تیمحروم
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دانند و در فعالیت داوطلبانۀ خود به دنبال تغییر آن  را عامل ایجاد محرومیت می  ب، آنداوطل

ماندگی اجتماعی و  های فرهنگی، خلقیات و منش مردم محلی، عقب هستند. ریشه

شدگی، طرد اجتماعی و فقدان عدالت توزیعی، عوامل ایجاد محرومیت از نظر شماری  سرکوب

 است. زدایی  از داوطلبان محرومیت

؛ البته مسئله است  یفرهنگ تیمحروم ،کند رییتغ دیکه با یزیچ برخی فعاالن داوطلب از نظر

  یدر واقع، ناآگاه یفرهنگ تیاست. محروم تمتفاو ی،گر از منظر هر کنشمحرومیت فرهنگی 

 .موجود در منطقه محروم است که فعاالن داوطلب تالش دارند با آموزش اصالح کنند
شون  سالمت یحت کنه یم شون تیو داره اذ دونن یهست که نم زایچ یسر کی دمید: »فرزانه

 1۲ ریز یها یناخواسته، بارور یها یکنه. مثل بهداشت، بارور رییتغ دیبا ندازه یرو به خطر م

 «بهیآس به،یاگر خودش حس نکنه آس یسال حت

 نای. اکنه یم ظیغل یها شیهم نرفته، آرا ییهنوز راهنما دیکه شا یا ساله 13-12دختر : »حسن

 «.دچار مشکل هستن یکه از لحاظ فرهنگ میدیفهم یم م،یدید یرو که م

 نیاست، البته نه به ا مردم بومی اتیکند خلق رییتغ دیکه با یزیچ ،داوطلبان برخی از نظر 

 تیمحروم تیموضوع را در تثب نیکرده؛ بلکه ا جادیرا ا تیوضع نیها ا آن اتیکه خلق یمعن

 . انندد یموثر م

تن به  یهستن؛ ول یقدرتمند یها داره. از نظر زور بازو آدم یپرور مردم تن ،منطقه: »حسن

بکنن چون مثل ما  یکار انیکه خودجوش ب دن،یمنطقه نم یساز بایتن به ز دن،یکارا نم نیا

 «.ندارن ینگاه جهاد

 ردن، پیگیریکدرخواست  ،یگر ذره تو صحبت کردن، مطالبه کیها  مثالً ... بلوچ: »مطهره

از  یکی یدارند حت اعتقاد یلیبه قضا و قدر خ شانیها مسن شتریهستند. ب فیضع کارها

 «.میریگ یکرونا قضا و قدر است. خدا نخواهد نم گفت یهاشون م مسن

 را درها  آن یجامعه محل یشدگ و سرکوب  یاجتماع یماندگ  عقباز نظر برخی داوطلبان، 

 لیداوطلب را به دل ،نابرابر قدرت عیاست. توز  ناتوان کرده شان یت فعلیرفت از وضع برون

 یفرادست جامعه محل تیو موقع رندهیگ میبه امکانات بهتر به عنوان تصم یو دسترس ینیمرکزنش

فرادست را بر  تیموقع تا ندنک یو تالش ماند  موضوع آگاهاز این داوطلب ن فعاال قرار داده است.

 زنند.هم 
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احساس کردم که ما  شهیواقعا محرومن. هم یاجتماع ثیکه اونا از ح مدید یمن م: »یگانه

مشخص  نیا مون یچ مون تو همه . و واقعا تو طرز حرف زدنمون، تو نوع راه رفتنمیتر فرادست

 «.گهینبود که حس کنم نون داره آب داره بسشه د یجور نی. اکرد یم تمیهم اذ یلیبود. خ

نابرابر قدرت و امکانات  عیاز توز یناش شهیهم ی رالمح ۀجامع یشدگ سرکوب ها آن البته

  تیو برچسب محروم انداوطلب ۀنشد  از فعاالن معتقدند؛ خود حضور مالحظه ی. بعضدانند نمی

قرار دهد و امکان  یو احساس ناتوان تیمحروم ۀساکنان مناطق محروم را در چرخ تواند یزدن م

 .ردیرا از آنان بگ گری کنش
ها ناتوان هستن،  وجود داره که آدم رونیکه از ب یریتصو نیا میدی، دکینزد در تعامل: »سها

اوضاع خانواده رو بهتر کرد، چقدر اشتباه و چقدر  دیبا یچطور دونن یچون پول ندارن، نم

که برن  نیا یبرا نخودشون رو بهتر کن تیها توانمند هستن که وضع ها و بچه ها، پدر مادر

 خواد یها هستن. مثالً ما که دلمون نم آدم یباق هیرن و چقدر شبدا شویستگیکه شا یسر کار

اونا هم  م،یریگ یکمک م انیقرار بدن که به شکل ع یکس تیها مرتب ما رو در موقع آدم یباق

شکل  وبیمع چرخۀ کیو  نیبه ا دنیندارن تن م یا نهیبعضاً چون گز یول خواد؛ یدلشون نم

 «.میتوان یکه ما نم رسنیباور م نیبه ا شتریو ب شهیتر م و بد رهیگ یم

به  یعدم دسترس ،یعیفقدان عدالت توز ،یقانون یها تیمناطق محروم به علت محدود مردم

 یاز نظر برخ ،نی. بنابراشوند یشده و از جامعه بزرگتر طرد م یمنزو یامکانات و رشد اجتماع

است و آنچه  یو طردشدگ حس انزوا نیدارند هم تیکه در آن فعال یا منطقه تیفعاالن، محروم

 یرو با توانمندساز نیرا به وجود آورده، از ا یطرد اجتماع نیاست که ا  یتیکند، وضع رییتغ دیبا

 .ها را از انزوا خارج کنند آن کنند یتالش م یمردم محل

 کرد یم جادیبراشون احساس انزوا ا یلیخ سنیبخونن و بنو تونستن یکه نم نیا لیبه دل: »سها

 یقدرت در موضع کم شهیو هم انیزود کوتاه ب یلیبشن، خ یزود راض یلیکه خ شد یو باعث م

فرو  نزواآدم رو به ا شتریو ب شتریو ب تیمحروم ۀبا اصطالح تل همرتبطِ یلیخ نیباشن و ا

تر  بلند یداشته باشن، بتونن صداشونو کم یزن توان چانه رن،یکه حقوق برابر بگ نیا بره،یم

 «.کرده جادیا رییتغ طیدر اون شرا یبوده که حضور ما به قدر کوچک یزیچ ها نیکنن. تمام ا

بزرگ با مناطق محروم،  یبه امکانات در شهرها یدسترس تفاوتبرای برخی داوطلبان، 

اصالح شود،  دیکه با یزیچ دسته از داوطلبان معتقدند  نی. اای بود ی آزاردهندهناروا ضیتبع

 یها موضوع راه نیرفع ا یها برا است. آن یعیعدالت توز به امکانات و فقدان یموضوع دسترس
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به  یمثال، تفاوت دسترس یخود دست به کار شده و برا یگاه کنند؛ یرا انتخاب م یمتفاوت

به  یعدالت در دسترس کنند یم تالشو گاه  کنند یرا با ساخت مدرسه جبران م یامکانات آموزش

 .مسئول مطالبه کنند یامکانات را از نهادها

 کباریهرچند وقت  ینیب یم یتهران دار یس مثالً تو واقعا آزار دهنده شون تیمحروم: »مطهره

راه  ست،ین ییراه روستا یریاونجا م یمثالً از نو. ول کنن یکوچه رو آسفالت م دونهیدارن 

لجن گرفته؛ مردم  یلیخ یزیچ کیمثالً  ایراه نداره  یری... اونجا م بزرگراه؛

آب تهران!!  تیفیبهبود ک یزنیم یطرح هی یایبعد تو م ورنآب ندارن بخ وبلوچستان ستانیس

 «.کنه یم تیهاس که آدمو اذ فرق نیا

 یعیرا فقدان عدالت توز  نامبرده تیتمام اشکال محروم ۀشیر ،گفت همه فعاالن توان یم

 یماندگ عقب ،یو منش بوم اتیخلق ،یفرهنگ تیآنها عامل محروم دیاز د یعنی دانند، یم

بردن  نیاز ب یفعاالن برا ۀاما هم ،است یعیو...، فقدان عدالت توز یطرد اجتماع ،یاجتماع

کار توانمند  نیها خود را در انجام دادن ا آن .کنند یتالش نم یعیدر عدالت توز یمسئله نابرابر

  د.را رفع کنن  تیمحروم گرید یها تا شکل کنند یو تالش م نندیب ینم

که  یاری و بهداشت ساخت یاون روستا خانه بهداشت م یام برانظ ایاگر دولت : »حسن

باعث  زاست، یماریشما ب یبرا نیکه ا گفت یدر خانه بهداشت هست، به مردم م شهیهم

دچار فقر  یاز نظر علم ی. ... وقتدیتون جمع کن هخون یاز جلو نویا شه،یو کزاز م یفترید

 «.شهیم نیهم طشونی، شراهم دچار فقر هستن یگو فرهن یهستن، از لحاظ مال

 دانند نمیمحروم  یطیمح ،کنند یداوطلبانه م تیدر آن فعالی را که ا منطقهنیز داوطلبان  یبرخ

محلی مردم  شان با یزندگ تفاوت ها از نظر آن .نندیب یدر آن منطقه نم جدی تیحداقل محروم ای

ها هدف خود  آناست.  صرفاً تفاوتی فرهنگی است و محرومیت برچسب نادرستی به این مناطق

 .ستندیها محروم ن نشان دهند آن یکه به ساکنان محل دانند یم نیداوطلبانه ا تیرا از فعال

رو  ییزهایچ هیکه  کردم ینم تیتو روستا بودم. اصالً احساس محروم یسالگ ۲من تا : »زیبا

احساس  نایه چرا ابود ک نیقدر محرومن. ا چ ینبود که وا نیها ا بچه نیندارم. مواجهه من با ا

 میکه ما بود یی. روستاکنن یم یتهران زندگ هیکه دارن در حاش ی. در حالکنن یم تیمحروم

در  اومد یم یاگر کس دیحسه. شا نیبا شهر فاصله داشت. اون برچسبه باعث ا ها ساعت

 «.خورد یبه ما هم برچسب منطقه محروم م کرد یم یما هم کار جهاد یروستا
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 یریگ بحث و نتیجه

های داوطلبان فعالیت در مناطق محروم،  در این پژوهش ضمن شناسایی اهداف و انگیزه

نیافته مطالعه شد. به طور کلی،  آنها از محرومیت و مواحهه با مناطق محروم و توسعه افتیدر

( از یی)مقصرزدا ییزدا تیمسئول»و « ناخشنودی و انفعال»شان به  دریافت آنان از تجربۀ زیسته

ایجاد »تا تمرکز آنان در مناطق محروم بر   است که این خود موجب شده منجر شده« تیمحروم

 باشد.« حال خوب
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خود در مناطق محروم  ۀستیز ۀداوطلبان از تجربدریافت  موردو انفعال: در ناخشنودی 

تمرکز حضور در مناطق محروم  یمنف یامدهایپ بر بسیاری از فعاالنکه  استنباط کرد توان یم

اجتماعی حضور خود در این مناطق که ممکن است زمینۀ بازتولید  –و از عوارض فرهنگی دندار

ها در  که آن دهد یمنشان  های تحقیق یافته محرومیت و فقر را فراهم کند، نگران و ناخشنودند.

 نیحضورشان در ا  یمنف یامدهایپ ای ها بیمتوجه آس ،مناطق محرومدر  خودشان ۀ زیستۀتجرب

کنند به انفعال  یریحضور جلوگ نیا یمنف یامدهایکه از پ آن یبرا نیبنابرا. اند مناطق شده

 .دارند دیترد هایشان پیوسته در مورد کنشحداقل  ایاند  شده  کشانده

هستند.  یمحل ناخود به ساکنۀ انیگرا پیرامون-فرهنگی مرکزنگران نگاه  ،فعاالن نیا نیچن هم

 ،داوطلبانه هستند تیکه در آن مشغول فعال ید را به مناطقخو یفرهنگ یها ها نگرانند ارزش آن

از  یبرخ عوارض و پیامدهای احتمالی در این زمینه،از  یریجلوگ یبرا نیکنند. بنابرا لیتحم

 نیدر ااند.  ۀ محروم پیدا کردهخود و منطق یفرهنگ یها به تفاوت انهیگرا ینسب یکردیرو، ها آن

 .شود یمحدود م شان  داوطلبانه تیو فعال شوند یل مدچار انفعا ها عمالً آن، کردیرو

به بعد شکل  1374 ۀکه از دهیی ها ها و مؤسسه از سمن یاریحال خوب: بس جادیتمرکز بر ا

 دهیرس تیاز رفاه و امن یا پساانقالب و پساجنگ اکنون به درجه ۀمعتقد بودند که جامع ،گرفتند

باالتر مردم در سلسله مراتب هرم مازلو همچون  یازهاین یاست بر رو زمان آن فرار رسیدهکه 

ها و  آموزش ن،یآفر نشاط یجمع یها تیفعال ،ییخودشکوفا ،یشهروند حقوقو  فیوظا

 رهیو غ ،یمعنو یها تجربه ،یآموز زبان ،یشهر یزن پرسه ،یگر گردش ،یو ادب یهنر یها تجربه

 .(13۳۲ ،یسیکار شود )نف

و  ییگرا و هم یل ها به همد آن لیتما .دیعاالن دانشجو دف نیچنان ب هم توان ینگاه را م نیا

در مناطق  یمند احساس توان جادیاحساس خوب و ا جادیها به ا که هر کدام از آن یتوجه

است؛ اما  ییزدا تیداوطلب محروم انینگاه در دانشجو نیاز استمرار ا ییها نشانه ،محروم دارند

که  است دهیاز رفاه رس یکه جامعه به سطح ستیتصور ن نیاز ا یناش ان،ینگاه دانشجو نیا

سخت  تیبا واقع انیدانشجو نیاست که ا نیاز ا ینگاه ناش نیبلکه ا ،دارد یمتفاوت یازهاین

امکان اثرگذاری در مناطق  نیاز ا شیب اند که به این نتیجه رسیدهآشنا شده و  ییزدا تیمحروم

حال خوب  جادیرا در ا تیمحروم ۀحل مسئل اهر وجود دارد که زین یگاهنندارند. البته محروم را 
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 جادیا ند،یب یم «تیبرچسب محروم» ایوخو  کند را خلق رییتغ دیچه با آنی این نگاه . وقتبیند یم

 .ندیب یعوامل م نیرفتن ا نیعامل از ب زیحس و حال خوب را ن

را در  تیوممحر یها شهیاز داوطلبان ر یاری: بستی( از محرومیی)مقصرزدا ییزدا تیمسئول

در ساکنان  رییمعطوف به تغ زیشان ن توجه ،و در عمل ندبین یمربوط به خود آن مناطق م یمسائل

است و مقصر  طبیعی ،مناطق نیخودشان و ساکنان ا  یزندگ تها تفاو آن یبرا است. یمحل

کنان در سا یراتییتغ دیبا تیوضع نیرفتن ا نیاز ب یوجود ندارد و برا ضیتبع نیا یبرا آشکاری

 کرد. جادیا یمحل

های دانشجویان داوطلب از تجربۀ حضور در مناطق محروم، و با توجه به  با توجه به دریافت

توان حضور دانشجویان  به مثابه  توان به این نتیجۀ نهایی رسید که نمی های تحقیق می یافته

 یلمح ۀتوسع م را در وضعیت کنونی در راستایهای داوطلب در مناطق محرو جماعت

و  ییزدا تیکه به قصد محروم ییدانشجو یداوطلب یها گروهتلقی کرد؛ چراکه این محور  اجتماع

های فرهنگی، و  به دلیل برخی تفاوت کنند، یه مناطق محروم ورود مب یمردم محل یبهبود زندگ

گر توسعه ایفای نقش  دیده و فعال تسهیل به دلیل این که لزوماً در نقش نیروهای آموزش

منجر  محور محلی توسعۀ جماعت ندیفراگیری  های آنها به شکل فعالیت ،تیدر نهانند، ک نمی

شود. از این رو ضرورت دارد، این فعاالن دانشجو پیش از حضور در این مناطق، با  نمی

 محور محلی، تجهیز شوند. های مبتنی بر رویکردهای توسعۀ اجتماع آموزش
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