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  چكيده
داليلي اين  تواند بيش از نهادهاي غيرمردمي باشد، اما به هاي مردمي در كاهش فقر روستايي مي موفقيت سازمان

در پژوهش حاضر، نقش مشاركت روستاييان در . شود و مزاياي نهادهاي مردمي بالفعل نيستند موفقيت حاصل نمي
گذاري، طراحي، اجرا،  رود در هدف پروژة حبله ازآنجاكه كارشناسان و مديران. شود كاهش فقر روستايي تبيين مي

يابي و نگهداري اين پروژه كوشيدند مشاركت محلي را جلب كنند و از شروع اين پروژه نيز زمان زيادي  ارزش
زيستي  شاخص بههاي  در پژوهش حاضر، مؤلفه. عنوان مطالعة موردي اين تحقيق استفاده شد گذرد، از آن به مي

تن از آگاهان محلي روستاي لزور ـ از  12تحليل محتواي متن مصاحبه با . ه برگزيده شدعنوان سنج انسان به
ها، فقر عمومي و فقر معنوي و فقر حاد و  دهد كه مشاركت در طرح ـ نشان مي روستاهاي موفق و پايلوت اين پروژه

هاي مشاركتي در  پروژهدهند كه پايداري، اثربخشي و پوشش  نتايج تحقيق نشان مي. مزمن را كاهش داده است
هاي غيرمشاركتي از هدف  هاي باال به پايين است و پروژه هدف قراردادن فقر عمومي روستايي بيشتر از پروژه

هاي مشاركتي  تر از پروژه هاي اوليه سريع شوند؛ حتي اگر در ظاهر يا در گام تدريج دور مي كاهش فقر روستايي به
  .پيش بروند

  
 .، كاهش فقر، لزورريزي مشاركتي روستايي برنامه: ها كليدواژه
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  مقدمه

اي وسيع از  پوشاني كاملي ندارد و دامنه هاي متداول توسعه هم مفهوم فقر با تعاريف و استدالل
حال،  بااين. گيرد هاي فردي و انواع آزادي را دربرمي فقر درآمدي تا نگاه فيلسوفانه به توانمندي

 ,Green and Hulme(هاي كاهش فقر تعريف غالب است  از فقر در تحليل 1سنجانه ادراك پول

  فقر چيست؟: پرسش نخست اين است كه ).867 ,2005
ها و رفاه باشد و  تواند گسترده، چندبعدي، ذهني، متغير در طول زمان، شامل قابليت فقر مي

فقر . دي و معنوي داردفقر، ابعاد ما. نظر آيد ها و توقعات، نسبي به برحسب هنجارها، مقايسه
تواند نوعي ناتواني فكري و رواني و فقر  گيري در زندگي، كه مي معنوي يعني نبود قدرت تصميم

در روستاها سكونت دارند ) درصد 75(قسمت اعظم فقراي جهان . فرهنگي هم تلقي شود
)IFAD, 2001, 15-20; IFAD, 2011, 18 .(ر اعم از تواند بر تمام ابعاد توسعة پايدا فقر مي

تواند  فقر انواع گوناگوني دارد و مي. محيطي تأثير بگذارد اقتصادي، اجتماعي، مديريتي و زيست
  . ريزي براي آن صورت نگيرد، مزمن شود حاد باشد و اگر برنامه

كنند؟ در پاسخ بايد گفت كه  اما چرا در مطالعات، فقر روستايي را از فقر شهري جدا مي
: توان به اينها اشاره كرد سازد؛ كه ازجمله مي گاه به فقر را متفاوت ميشرايط حاكم بر روستا ن

هاي روستاييان،  هاي مؤثر براي مشاركت يا انتقال درخواست ضعف ارتباط و نبود تشكل
طور  كاهش فقر را به). 53-62، 1366گالبرايت، (بودن سطح سواد  دورافتادگي روستا، و پايين

 .كردتوان از روستا آغاز  عمده مي

هاي روستايي كاهش فقر در كنار  ها و برنامه توسعه، طرح اكنون در كشورهاي درحال
. گيرد هاي مردمي در طراحي و اجراي آن صورت مي هاي جلب مشاركت مطالعات و پژوهش

ترين جلوة  كه مهم اهميت مطالعه در زمينة كاهش فقر روستايي با راهبرد مشاركت روستاييان ـ
هاي ديگر پژوهش فقر،  دليل است كه روش يابدـ به اين  ردمي ظهور ميهاي م آن در تشكل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Money Metric Understandings 
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در چنين مطالعاتي ممكن است در مرحلة اجرا حتي . طلبانه دستي از دور بر آتش دارند راحت
هاي  در طرح. خوبي صورت نگيرد هم به) رساني مثالً اطالع(كمترين ميزان مشاركت 

اي روستايي تاحدودي رفع شود و اثربخشي وجود غيرمشاركتي، حتي اگر نيازهاي واقعي فقر
هاي كارشناسان براي كاهش فقر  حل داشته باشد، معموالً كارايي الزم وجود ندارد؛ چراكه راه

  .شوند اجرا نمي راحتي  نبودن براي فقرا، به علت ملموس به
 هاي گذشته و بررسي الگوهاي حاكم بر مقابله با فقر روستايي نشان نگاهي به تالش

هاي بيروني پرداخته و كمتر به فقراي روستايي  ها بيشتر به مداخله دهند كه اين تالش مي
تاكنون در . اند گير يا عامالني باانگيزه و توانا براي بهبود اوضاع خود توجه كرده عنوان تصميم به

هاي كالن  ريزي هاي غيرمشاركتي و از باال به پايين و برنامه توسعه، برنامه اغلب كشورهاي درحال
اي كاسته و حاصل آن در حاشيه قرارگرفتن روستاييان  ريزي ناحيه اقتصادي از اعتبار برنامه

هاي استبدادي  رسد برنامه نظر مي به. شدن در منافع توسعه بوده است ويژه فقراـ از سهيم بهـ 
كدام  هيچ) »آنها«براي » ما«برنامة مشاركتي (ريزي تسهيلگران  دولت با نام مشاركتي و برنامه

از اين ميان فقط . گنجند هاي مشاركتي كاهش فقر روستايي نمي هاي واقعي برنامه در چارچوب
هاي جهاني  تجربه. كند مفهوم واقعي كلمه را تاحدودي بيان مي» آنها«در برنامة » ما«مشاركت 
نند امكان ك عنوان عامل، و نه موضوع، در فرايند توسعه شركت مي دهند هرجا فقرا به نشان مي

، 1378چمبرز، و  25، 1382رضوي و همكاران، (ايجاد رشد، توسعة انساني و برابري وجود دارد 
سوادي، يا كمبود و  سوادي، كم با وجود موانعي نظير كمبود منابع دانش و اطالعات، بي). 120

ذير است؟ پ خاطر فقر انساني و درآمدي، چگونه اين امر امكان رساني به نقص در آموزش و اطالع
ها  سمت مطلوب و آرمان اي تدوين كرد؟ حركت از وضع ناخوشايند كنوني به توان برنامه آيا مي

  به چه چيزهايي نيازمند است؟
خوبي آشنا هستند و حتي در بسياري از موارد  به مشكالت خود به» آنها«دانيم كه  مي» ما«
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شان  قر، شيوة زندگي خاصي را براي، فرهنگ ف)1968( 1گفتة لوئيس اند و به گرفته» خو«به آن 
). 11ـ15، 1377و برگرفته از رضوي،  24، 1382رضوي و همكاران، (وجود آورده است  به

اي درجهت رفع موانع وجود  كننده كننده و تسريع رسد اگر شرايط تسهيل نظر مي بنابراين به
شاركت باشد، وضع همراه م هاي مالي در اختيار قرار گيرد و حمايت به داشته باشد و كمك

  . يابد موجود بهبود مي
كننده چيست؟ در رويكردهايي كه راهبردهاي  شرايط تسهيل: حال پرسش اين است كه

، 1383رضواني، (كنند، مردم هم وسيلة توسعه هستند و هم هدف آن  مشاركتي را توصيه مي
 ر بايد در طراحيكيد شده است كه روستاييان فقيأمباحث توسعه تدر هاي اخير  در سال ).108

 هاي هو ساختار تجرب ورزندهاي توسعة روستايي مشاركت  يابي برنامه و ارزش ،، اجراو ارزيابي
هاي توسعة روستايي را  راهبرداي باشد كه اجراي  گونه گذاري خارجي بايد به المللي و سرمايه بين

هاي  كردن مشاركت، تشكيل يا گسترش سازمان هاي عملي امروزه يكي از راه .تسهيل كند
توانند  هاي مردمي مي اين تشكل. داوطلبانة كاهش فقر روستايي است )NGOs)2غيردولتي 

هاي مردمي، پيوند ذهني و  بين مشاركت روستاييان و تشكل. كننده را بسازند شرايط تسهيل
مشاركت فعال ). 81ـ91، 1376ته از راندينلي و همكاران، برگرف(عملي تنگاتنگي برقرار است 

اجتماعي /شان پيگيري اهداف اقتصادي اي كه هدف اوليه روستاييان ازطريق اجتماعات محلي
: اي دارند هاي دولتي مزاياي بالقوه ها درمقايسه با سازمان اين سازمان. آيد دست مي است، به
اسخگويي به نيازهاي محلي؛ آشنايي با زبان، فرهنگ و ها و پ پذيري؛ آشنايي با اولويت انعطاف

هاي تهيدستان  حل هاي هدف؛ آشنايي بهتر با راه آداب و رسوم محلي؛ شناسايي بهتر گروه
روستايي براي كاهش فقر روستايي و انتظارشان از نهادهاي دولتي و غيردولتي، و اينكه چگونه 

  .)101، 1377هولمن، (ريزي شركت كنند  توانند در مراحل برنامه مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lewis 
2. Non-Governmental Organizations 
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در كاهش فقر روستايي  (CBOs)1محور  هاي جامعه رود سازمان با وجود اين مزايا انتظار مي
هاي  هرچند امروزه چندان ترديدي وجود ندارد كه تشكل. هاي دولتي باشند تر از سازمان موفق

داليلي  به اي در كاهش فقر روستايي داشته باشند، ولي مردمي و محلي بتوانند نقش برجسته
در پژوهش حاضر بررسي . رسند برداري مي ندرت به بهره مزاياي نسبي آنها بالفعل نيست و به

 .شود كه نقش مشاركت روستاييان در كاهش فقر روستايي چيست مي

مفهوم  2پرسش نخست اين است كه مشاركت روستايي چيست؟ از ديدگاه هابرماس
وفصل  ه توافقي اجتماعي را صرفاً براي حلشرط گفتماني باشد ك تواند پيش مشاركت مي

نفعان به افراد،  ذي). Elsasser, 2002, 299(كند  گذاري مي هدف 3نفعان برخوردهاي بين ذي
شود كه عالقه يا سهمي در موضوعي دارند، يا از آن تأثير  هايي گفته مي ها يا سازمان گروه
توانند از  ها مي  نفع بنابراين، ذي. پذيرند، يا اينكه تأثيري بر برآيندها خواهند داشت مي

ها،  ها، شركت اي هاي محلي، غيرحرفه ها، مسئوالن، كارشناسان، مردم منتخب، گروه اي حرفه
سطح اجتماع در ). Maurel et al. 2007, 631(كشاورزان، يا هريك از شهروندان باشند 

هاي جامع و  پروژه. شود و درواقع خود مشاركت است مي بناريزي روستايي بر مشاركت  برنامه
كنند و مشاركت را بالقوه دشوار  ريزي روستايي را از سطح روستايي دور مي ملي، برنامه

اي  هاي محلي گيرند و ازطريق سازمان اين سطوح، سطوح اجتماع و پروژه را دربرمي. سازند مي
شده، امكان  در رويكردهاي تمركززدايي. شود مي ، كار انجامندا اندركار آن كه روستاييان دست

سمت باال و پايين هدايت كنند و همه را براي  تأسيس سازوكارهايي هست كه جنبش را به
  .مشاركت در سطوح گوناگون توانمند سازند

شوند كه  هايي نيز يافت مي هاي توسعة روستايي ايران، پروژه رغم تمركزگرايي غالب طرح به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Community – Based Organizations 
2. Habermas 
3. Stakeholder 
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نفعان پروژه انجام  شده است بخشي يا تمام پروژه با مداخلة همه يا اكثر ذيدر آنها كوشش 
رود كه با هدف مشاركت محلي درصدد بود مداخالت جوامع محلي را در  پروژة ملي حبله. شوند

پروژة مذكور با اهداف . هاي منابع طبيعي بيشينه كند، از اين دست است طراحي و اجراي پروژه
ريق كاهش فقر روستايي و كاهش اثرهاي تخريبي اقتصاد ناپايدار ناحيه، حفظ منابع طبيعي ازط

رو از مجموع روستاهاي پايلوت، روستاي  ازاين. رسد نظر مي پروژة مناسبي براي پژوهش حاضر به
  .لزور در شهرستان فيروزكوه انتخاب شد

  
  پيشينة تجربي

زطريق توانمندسازي جوامع محلي ريزي متمركز ا عبور از برنامه«طهماسبي و پويافر در مقالة 
ريزي  هاي خاص برنامه ها و ظرافت پيچيدگي: اند ، بر اين موارد تأكيد ورزيده»)رود تجربة حبله(

گيري  ريزي مشاركتي، شكل مشاركتي روستاييان و ايجاد ارتباط با آنها، توانمندسازي در برنامه
گيران، و  ير نگرش مسئوالن و تصميمريزي مشاركتي، تغي ساختاري و تشكيالت مناسب با برنامه

برگرفته از طهماسبي و پويافر، (ريزي در كشور  هاي اين شيوة برنامه رفع موانع و محدويت
  ).181ـ195، 1383

كارشناسي سازمان توافق و با  (GEF)1زيست  تسهيالت جهاني محيطگذاري  با سرمايه
پروژة ترسيب كربن دشت « متحد،برنامة توسعة ملل و ها، مراتع و آبخيزداري كشور  جنگل
افزايش : اند از سه هدف عمدة اين پروژه عبارت .اجرا شد» )روستا 27(آباد بيرجند  حسين

، افزايش مشاركت جوامع محليو مديريت با هاي مقاوم  كاشت گونهاز طريق ترسيب كربن 
احياي مراتع  زايي، و كاهش فقر ازطريق هاي مناطق خشك و كاهش روند بيابان وري زمين بهره

  .)تا دفتر پروژة ترسيب كربن، بي(منطقه و بهبود وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي جوامع محلي 
هاي فقرزدايي روستايي را ازطريق توانمندسازي جوامع محلي  مؤسسة همياران، برخي طرح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Global Environmental Fund 
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  طرح توانمندسازي جامعة محلي : توان به اينها اشاره كرد انجام داده است كه ازجمله مي
 صفارودروستاي هاي درياي خزر  پايش مردمي جنگل، )1379-1383( هرستان اردكانش ـ

طرح ، )1383( بمزلزلة سسة همياران پس از ؤنقش م، )1386بهار  ـ 1383بهار (مازندران 
و ) 1385( )شهرستان بروجرد، استان لرستان(آباد  نشين ابراهيم حاشيهروستاي توانمندسازي 

). 1385زمستان  ـ 1382زمستان (ـ روستاي نوده  ة مشهدحاشيروستاييان  كاهش فقر
شركاي بومي و انتخاب كميتة مشورتي استان عنوان نمونه درخصوص مورد آخر، پس از  به

طراحي  ها،NGO ها وCBOجلب حمايت ي، شناسايي و تسهيلگر و راهبريبراي  كارآمد
با نوده ي؛ روستاي اريده، و استفاده از ظرفيت جديد مطالعات ميداني، هاي اعتبار خرد پروژه
شوراي ( محليراهبري كميتة تشكيل سپس با . شد به پنج منطقه تقسيم مردم فكري هم

، سازي راهبري پروژه هاي ظرفيت كارگاه، تشكيل )منطقههر ن منتخب از امعتمدو  اسالمي
در مرحلة بعد . صورت گرفت همنطقهر تهية نقشة فقر نيازها و بندي  اولويت ونيازسنجي 

گيري، اجرا و  ساماندهي كالبدي، توسعة آموزشي ـ فرهنگي، ساماندهي و مديريت تصميم
هاي مديريتي، و انتقال اين تجارب به ساير روستاها براي حل مسائلي چون  نظارت، ايجاد بلوك

  ).تا ان غدا، بيهميار(سوادي و فقر مطلق انجام گرفت  ها، آشفتگي كالبدي، اعتياد، كم آشوب
دهند  هاي داخلي ايران در زمينة رويكرد مشاركتي به كاهش فقر روستايي نشان مي تجربه

اند به روند  تالش كرده هاNGOويژه  شود و به كه اهميت اين رويكرد بيش از پيش احساس مي
ه دو سالة توسعه ازجمل هاي پنج نگاه برنامه. مداخلة روستاييان در كاهش فقر ياري برسانند

تواند اين روند را تقويت كند، تا رويكردهاي  توانست و برنامة پنجم مي برنامة سوم و چهارم مي
 .توانمندسازي و مشاركتي بيش از گذشته قوت يابند

  
  شناسي و مطالعة موردي روش

تغذيه، پوشاك، : ها را در نظر گرفت توان اين شاخص زيستي انسان مي براي سنجش و آزمون به
سرپناه و مسكن، اشتغال، بهداشت، محيط فيزيكي، محيط اجتماعي، آموزش و پرورش، تأمين 
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در ). 258، 1382زاهدي، (هاي اجتماعي و ميزان مشاركت  اجتماعي، آزادي انساني، فرصت
به همة رويكردهاي پولي و : اند ها درنظر گرفته شده ذكور اين ويژگيهاي م تعيين شاخص

مطالعه شباهت دارند؛ مستقيم و  غيرپولي توجه شده است؛ به وضعيت روستاي ناحية درحال
اند؛ و ذهنيت روستاييان در بررسي تأثير  هاي مشاركتي غيرمستقيم تحت تأثير اهداف كلي پروژه

 .پروژه درنظر گرفته شده است

هاي اجتماعي ـ اقتصادي جامعه است، بنابراين  اي كيفي و برگرفته از واقعيت شاركت مقولهم
هاي  از روش آگاهان محلي بامصاحبه . روش برخورد با آن در اين پژوهش، كيفي انتخاب شد

 25تا  10اي از  در روش مصاحبه، تعداد آگاهان معموالً در دامنه. است 1اي ارزيابي سريع هسته
مصاحبه . نفر از آگاهان مصاحبه شد 12ها ادامه يافت و با  گيري تا اشباع داده نمونه. ندنفر هست

شوند كه جلسه را  با راهنماي مصاحبه انجام شد كه در آن موضوعات و مسائلي فهرست مي
ها  ها و اطالعاتي كه از اين نوع مصاحبه دقت، عمق، روايي و اعتبار پرسش. دهند پوشش مي

انتخاب آگاهان محلي تا چه اندازه دقيق باشد، : عمدتاً بستگي به اين موارد دارد آيد دست مي به
ها مديريت  ديده باشند، مصاحبه كنندگان آموزش يافته باشد، مصاحبه ها توسعه راهنماي مصاحبه

ها ضبط شوند  تر برانگيخته شوند، و پاسخ هاي بيشتر و مرتبط شوند، آگاهان به دادن پاسخ
)Kumar, 1993, 13 .(  

بودن روند انتخاب  مشاركتي. در انتخاب آگاهان محلي از روش گلوله برفي بهره گرفته شد
شوندگان همگي  مصاحبه. موجب شد كه همكاري بين پژوهشگر و روستاييان بهتر شكل بگيرد

هاي مشاركتي و خودجوش  رود يا ساير پروژه از مردم لزور و از ميان كساني كه در پروژة حبله
گران  تسهيل: 1اين افراد از بين گروه . ستا نقشي برعهده داشتند انتخاب شدنددر رو
اعضاي هستة مركزي توسعة پايدار : 2؛ گروه )مشهور به همياران توسعه(ديدة محلي  آموزش

اعضاي شوراي هماهنگي : 4پيمانكاران محلي؛ گروه : 3؛ گروه )نهاد مشاركتي روستاي لزور(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Core Rapid Appraisal Methods 
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مديران داخلي روستا اعم از اعضاي شوراي اسالمي : 5؛ و گروه )ورنهاد مشاركتي روستاي لز(
  ).1جدول (روستا يا دهيار انتخاب شدند 

  
  شوندگان هاي پرسش ويژگي. 1جدول 

  مدت گروه سن جنس مدت گروه سن جنس مدت گروه سن جنس
  00:41:29  2  35 مرد  01:52:49  4  50 مرد  01:15:35  5  35  مرد
  01:36:28  1  40 مرد  02:08:36  3  40 مرد  00:55:28  4  70 مرد
  00:41:27  1  30 زن  02:06:23  5  45 مرد  01:04:43  4  40 مرد
  01:03:27  4  30  زن  00:58:38  3  40 مرد  00:53:32  4  65 مرد
  .براي مصاحبه با آگاهان لزور وقت صرف شد 15:18:35در مجموع مدت  :توضيح

  
زمان يك ماه را به مصاحبه با افراد و مشاهده اختصاص داد و در اين مدت  پژوهشگر مدت

در فرايند اوليه . چيني شدند سازي، و حروف ها ضبط، پياده گفتهتمام . در روستا سكونت يافت
در طول مصاحبه . ظاهر غيرمرتبط ـ حذف نشد ها ـ حتي مطالب به هيچ مطلبي از مصاحبه

  .شونده بود مديريت زمان و مسير آن بر عهدة مصاحبه
وصيات در تجزيه و تحليل اطالعات از روش تحليل محتوا استفاده شد، كه بر اساس آن خص

گيرد و  مند قرار مي بينانه، عيني يا سامان زباني متن مصاحبه با آگاهان محلي در سه دستة واقع
، 1373هولستي، (آيد  دست مي هايي دربارة مسائل غيرزباني و محتوايي به از آنها نيز استنتاج

ين براي روايي ا. هاي حاصل از متن مصاحبه است واحد ثبت در اين پژوهش، عبارت). 212
ها و  هاي پژوهش استخراج و سازماندهي شد و سپس جمله پژوهش، ابتدا چارچوب مؤلفه

براي تحليل، از تكنيك جدول فراواني بهره گرفته شد و . هاي مرتبط استخراج شدند عبارت
ها مشخص  هاي شاخص در جدول خود قرار گرفت و فراواني هاي مرتبط با هريك از مؤلفه عبارت
هاي آگاهان  فراواني مطلق نيست چراكه ممكن است يك عبارت از گفته ا نشانة ه فراواني. گرديد

 ).2جدول (كار گرفته شود  محلي برحسب مفهوم آن در چندين معرف به
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عنوان نمونه،  به. اند ها، آزمون فرضيه و ترسيم اشكال از مصاحبه گرفته شده پاسخ به پرسش
  رو در بخشي از  ازاين. شود مربوط مي روستايي تأثير پروژة انبار علوفه بر توسعةبه  4شكل 
  .كاهش وابستگي دامدار به مرتع: خورد چشم مي اين عبارت به 4شكل 

  
هاي مرتبط در متن مصاحبة آگاهان محلي و  اي از جدول فراواني يكي از عبارت نمونه. 2جدول 

  بندي آن دسته

  خالصه  )متن مصاحبه(عبارت 
شاخص و آزمون 

  فرضيه

شود صورت سهام جمع مي قرار است با پولي كه از مردم بهانبار 
توجيه. در قالب تعاوني علوفه بخرد و دراختيار مردم قرار بدهد

يكي اين بود كه با اجراشـدن و. هدف داشت 7-8اهداف طرح 
ازحد از مراتع گرفته شدن انبار علوفه، جلوي استفادة بيش فعال
ام كم باشد، پـول نـدارم و مني كه دام دارم اگر علوفه. شود مي

علوفـة بموقـع و. شوم دام را بريزم در مراتع باالخره مجبور مي
درسـت اسـت... رود در فصـل  قيمت اگر دستم باشد نمي ارزان

خاطر نداشتن علوفه در اينجا حتي به. مراتع بايد استفاده بشود
ريزند در مراتع كه خـودش را تـأمين فصل بهار، گوسفند را مي

  .علوفه هم گران است. پول نيست كند چون

توجيه اهداف طرح انبـار
يكـي. هدف داشـت  8-7

ــيش  ــتفادة ب ــد از اس ازح
كسي كه دام دارد. مراتع

اگر علوفه كم باشد، پـول
خريــد علوفــه را نــدارد و

شـود باالخره مجبور مـي 
.دام را بريــزد در مراتــع 
ــع و ــة بموقــــ علوفــــ

قيمت اگـر دسـتش ارزان
  .رود باشد نمي

ــ. 1 ــروژةاث ر مثبــت پ
مشاركتي انبار علوفـه

»محيط فيزيكـي «بر 
زيسـتي در شاخص به

  انسان

 
هاي خود قرار  ها در دو مرحله خالصه شدند و در دسته طور كه گفته شد عبارت همان

با پيمودن . گرفتند تا تأثير مثبت و منفي روندهاي مشاركتي بر كاهش فقر سنجيده شود
رود به  نفعان پروژة حبله ن مشاركت در لزور و دستيابي ذيسازي سازما فرايندهاي نهادينه

محيطي، اين روستا  خواه در برخي ابعاد اقتصادي، اجتماعي، و زيست اهداف درست و گاه دل
  ).1شكل (تواند نمونة مناسبي باشد  مي
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  رود پروژة حبلهدر  مردم روستاي لزورمشاركت الگوي . 1شكل 
  نگارنده با توجه به مصاحبه با آگاهان محلي: منبع

  
گفتة يكي از  هايي از مشاركت را كه به رود در روستاي لزور نمونه حبلهبعد از اجراي پروژة 

» جامعة محلي«توان در اين  هستند مي» شده حساب«و  1»مدون و با مديريت«آگاهان محلي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .استه قول برگرفته از متن مصاحبه داخل عالمت نقل هاي عبارت .1

 آينده

اعضاي (مديران داخلي پروژه
  )پايدار ةمركزي توسع ةهست

 )طرح و نظارت بر آن ةتهي(
 شوراي هماهنگي

 )تصويب طرح و نظارت بر آن(

 زيست محيط

كارشناسان و 
پزوهشگران ملي و 

در قالب(المللي  بين
NGOs ،GOs  و

IOs(  
نظارت فني بر تهيه(

ها از  و اجراي طرح
راه جلسات تلفيق و

)مستقيم ةمشاهد

 محلي لزور ةجامع

كاران داخليو پيمان»هاكارگروه«
 )اجراي طرح(

اعضاي(مديران داخلي روستا
  )شوراي اسالمي روستاها

)امور جاري و همكاري با هسته(

 رود حبله ةحوض

1 
2 

3

5

4 

6 
7

8

ابـالغ .2؛ همكاري از موارد عدم ها ها، و شكايتهاي پيشنهادي، انتقادها، ديدگاهها و طرحبستهئةارا .1: توضيحات
هـاي هـا و گـزارش   نويس طـرح  ارسال پيش. 4 ؛شده، و واريز اعتبار هاي مصوب كارشناسي ابالغ طرح .3؛ مصوبات

هر كـارگروه(ها  هزينه گزارش، پيشنهاد و صورت ةارائ .5؛ ها ها، امور اداري و مالي، درخواست مجوز پيشرفت پروژه
توجيـه مـردم محلـي ازطريـق .6؛ )ديگر براي رفع مشكالت مشـترك همكـاري دارد   هاي درصورت لزوم با گروه

هـاي پيگيـري كـار بـه مركـز و اسـتان، تئ، تقسيم كار، پرداخت دستمزدها، اعزام هي»هاي روستاي لزور رسانه«
 هاي دولتي و مردمي مشترك براي هماهنگي و همكاري سازمان هاي هجلس. 8و  7؛ نظارت و كنترل كيفيت

كاهش اثرهاي تخريبي اقتصاد 
 كاهش فقر روستايي زيست ناپايدار ناحيه بر محيط

 اثرها يا برآمدها روابط
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هايي از مديريت  هايي غيرمدون كه نشانه اما پيش از اجراي اين پروژه نيز نمونه. مشاهده كرد
. شود، در روستا وجود داشته است دش مالي در آنها مشاهده ميكار گروهي، تقسيم كار و گر

هاي فني و مالي دولت را به خود  ها خودجوش بودند و بعداً توانستند كمك برخي از اين طرح
آغاز شدند ولي در ادامه از » باال به پايين سابق«هاي  جلب كنند، و برخي ديگر با همان برنامه

توان به چند  اختصار مي ها به هاي روايتگران مصاحبه از گفته. دمند شدن مشاركت روستاييان بهره
  مشاركت : اند، اشاره كرد ها كوشيده در رفع نابساماني» همبستگي جامعة محلي«مورد كه با 

  هاي جسمي، مالي، فكري، و مديريتي در بهسازي،  ها و كمك در طراحي تا نگهداري پروژه
  ؛ گرمابة همگاني؛ منبع آب، آبشخور، توالت صحرايي، و نوسازي، و بازسازي شبكة آب آشاميدني

  ها در مناطق خيل و عشايري؛ جادة روستايي؛ شبكة برق روستايي؛ و نصب  كشي آب چشمه لوله
  .دكل تلويزيوني

سو با اهداف آن در روستا  هايي هم رود، پروژه عنوان پايلوت پروژة حبله بعد از انتخاب لزور به
پروژة . 1: توان از آنها چنين نام برد ون رعايت ترتيب زماني يا اهميت مياجرا درآمد كه بد به

  انبار علوفه؛ . 3رود؛  بند سياه پروژة آب. 2آبخيزداري كشكرز و كاشت ابتكاري نهالستان مثمر؛ 
طرح كشت گياهان دارويي با هدف . 5؛ »خيل و عشايري«ساماندهي جاده و مناطق . 4

. كن عمومي انجاميد به ساخت سالن خشك GEFبا جلب تسهيالت زايي براي زنان كه  اشتغال
قرق داوطلبانة . 6؛ )ابتكاري(ثمرة تداوم اين پروژه است » ريزبرگ البرز«تأسيس شركت تعاوني 

  .بعضي از مراتع؛ و برخي موارد ديگر
  

  ها يافته
تدريج  يافته بود، پژوهشگر در دو يا سه مصاحبة اول به ساخت از آنجاكه پرسشنامه از نوع نيمه
هاي  ها دربارة تأثير طرح بر كاهش فقر روستايي، فقط به جنبه پي برد كه پاسخ به برخي پرسش

صورت غيرمستقيم و با برداشت از سخنان  رو كوشش شد به ازاين. پردازد مشخصي از فقر مي
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هاي گوناگون فقر پرداخته  شد، به جنبه ان محلي كه آزادانه يا با درخواست محقق بيان ميآگاه
شيوة كار به اين صورت بود كه ابتدا موضوع يعني مشاركت و تأثير آن بر زندگي و . شود

شد و ازآنجاكه هنگام تنظيم زمان و مكان مصاحبه معموالً افراد  معيشت مردم روستا مطرح مي
سادگي بر زبان  دانستند، در همان آغاز هر جلسه، موضوعات اصلي به ه را ميموضوع مصاحب

هاي داخلي حين انجام  ويژه در لزور كه تعداد نشست اين امر به. شد شوندگان جاري مي مصاحبه 
هاي هستة مركزي و شوراي اسالمي روستا،  جلسه پروژه زياد بود و بنابر شواهدي ازقبيل صورت

. رفت و همه به آن خو كرده بودند شمار نمي تخصصي داشت، امر غريبي بهگاه كيفيتي فني و 
البته براي محققاني ـ ازجمله نگارنده ـ كه با پيشينة اين روستا آشنايي نداشتند، در وهلة اول 

اي باورنكردني بود كه مباحث توسعة مشاركتي روستايي زير سقف چوبي يك خانة  تا اندازه
  ).2شكل (ان كشاورزان جاري شود سادگي بر زب روستايي به

هاي مشاركتي بر زندگي اجتماعي و اقتصادي  عنوان مثال تأثير مثبت يا منفي طرح به
درخواست محقق  گونه يا تاريخي از سير پروژه به شد، يا بيان داستان روستاييان آزادانه بيان مي

  .آمد دست مي ايي بهوگوها، تأثير مشاركت در كاهش فقر روست شد و از ميان گفت بيان مي
يكي از نتايج مهم پژوهش حاضر اين است كه آگاهان روستاي لزور بر نتايج مثبت 

ـ تأكيد و  دركنار نتايج مثبت مادي هاي مشاركتي بر توسعة روستا ـ غيرفيزيكي و غيرمادي طرح
زة اصرار داشتند؛ ازجمله افزايش روحية خودباوري و خوداتكايي در روستاييان، ايجاد انگي

برداري بهينه از منابع انساني و طبيعي، افزايش سطح منابع دانش و اطالعات  كارآفريني و بهره
ريزي براي كاهش فقر، افزايش اميد به زندگي،  شدن زيرساختار توسعه و برنامه روستاييان، آماده

  .و توجه به نيازهاي فرهنگي
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  روستاي لزور» هستة مركزي«نشست مشترك شوراي اسالمي و . 2شكل 
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رود از نظر آگاهان لزور، كاهش  هاي مشاركتي پروژة حبله يكي از نتايج اوليه و مهم طرح
هاي توپولوژيكي و  دليل ويژگي به. ويژه مخاطرات ناشي از سيل بود مخاطرات طبيعي به
هاي  روي خانه ساخت آن ازجمله پيش هاي انسان هاي اطراف روستا و ويژگي هيدرولوژيكي دامنه

هاي مالي  خيز، هر سال يك يا دو بار خسارت هاي سيل روستايي و تأسيسات آبياري در دامنه
عنوان  به(صورت اساسي  جاي رفع مشكل به روستاييان به. شد ناشي از سيل به روستا وارد مي

ها  به رفع معلول) رويه از مراتع كشكرز برداري بي مثال پيشگيري از فرسايش ناشي از بهره
) عنوان مثال در اين مورد هاي كشاورزي از رسوبات سيل به سازي زمين ها و پاك جوي اليروبي(

  ).3شكل (عادت كرده بودند 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي معيوب ناپايداري منابع طبيعي و افزايش فقر روستايي چرخه. 3شكل 
  لزور هاي نگارنده با توجه به مصاحبه با آگاهان يافته: منبع

 رويه از منابع طبيعي برداشت بي

روية  چراي بي
 دام

افزايش سطح 
زير كشت ديم

شدن پوشش  ضعيف
گياهي و تخريب 

 هاي كشاورزي زمين

درصورت افزايش نسبت دام 
 به مرتع

  
 فرسايش خاك

كاهش مراتع با پوشش خوب و متوسط 
 و كمبود آب كشاورزي

كاهش توليد محصوالت دامي 
 و كشاورزي

هاي دامي  كاهش قدرت خريد داده
 ازجمله علوفه

  
سيل و خشكسالي

  
 كاهش درآمد

افزايش وابستگي دامدار به منابع 
 جمله مرتعطبيعي از

هاي كشاورزي يا  رهاكردن زمين
 مهاجرت به شهرها

ها و  مخاطرات طبيعي، تخريب خانه
 هاي كشاورزي و بروز فقر حاد زمين
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 )PRA)1هاي ارزيابي مشاركت روستايي  رو بنا به گفتة صريح آگاهان لزور، در كارگاه ازاين
سو با  ازسوي ديگر اين هدف هم. جويي شد عنوان يكي از مشكالت اوليه چاره به در اين خصوص

گران لزور هم  شده به تسهيل هاي ارائه رود است و آموزش يكي از اهداف عمدة دفتر پروژة حبله
رو روستاييان چندين پروژة مشاركتي مهم را ازجمله  ازاين. دهي شده بود در همين مسير جهت

رود، و در كنار آنها چند پروژة كوچك و بزرگ مانند  بند سياه شكرز، آبطرح آبخيزداري ك
كاري و بذرپاشي، تأسيسات ذخيره  گيرها، كپه گيرها و رسوب نهالستان كشكرز، ايجاد انواع سيل

  .و توزيع آب، و مانند آن را طراحي و اجرا كردند
صورت  تقيم و غيرمستقيم، بهزايي مس رود در اشتغال آگاهان لزور بيان كردند كه پروژة حبله

مدت، افزايش نسبي درآمد، و ارتقاي سطح معيشت روستاييان تأثير  مقطعي، فصلي و طوالني
الزحمة كارشناسان، مديران، پيمانكاران، و كارگران در اجرا و نگهداري  پرداخت حق. داشته است

گونه بود كه هركس  اينها  درمورد نيروي انساني پروژه. ها ازجملة اين موارد است از پروژه
. پرداخت كرد و هزينة آن را مي خواست كار كند ديگري را جايگزين خود مي توانست يا نمي نمي

زايي و  برداري شد، اشتغال هاي لزور بهره در تأمين تجهيزات نيز همان ميزان كه از ظرفيت
ويژه زنان و دختران  به پروژة گياهان دارويي هنوز براي روستاييان. دنبال داشت درآمدزايي را به
بند  هاي مشاركتي مهم اجراشده در روستاي لزور، پروژة آب يكي از پروژه. درآمدزايي دارد

گفتة آگاهان  بر مزايايي كه بر پروژة آبخيزداري كشكرز مترتب است، به رود است كه عالوه سياه
  .تر افزايش يابد ي پاييندست در اين روستا يا روستاها هاي پايين لزور موجب شده است دبي چشمه

هاي روستا بر سطح بهداشت عمومي و  گفتة آگاهان لزور حكايت از آن دارد كه انجام پروژه
انداز روستا، تأثير  تأثير نهالستان كشكرز بر زيبايي چشم. زيست روستا افزوده است زيبايي محيط
هزار اصله درخت و تأثير  15تا  10رود بر باور كاشت درختان مثمر و ورود ساالنه  پروژة حبله

زيست ازطريق جلوگيري از پراكندگي علوفه در  زيست، يا بهداشت محيط آن بر اقتصاد و محيط
در پروپوزال پروژة انبار علوفه كه  .اند هايي ازين دست اندازي انبار علوفه نمونه سطح روستا با راه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Participatory Rural Appraisal   
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دادند، آمده بود كه اين پروژة  دست كارشناسان بيروني طراحان داخلي آن را در جلسة تلفيق به
برخي از اين توجيهات فني و . وري منابع طبيعي پيوند دارد توجيهي كامالً با افزايش بهره

  .اين پروژه تصويب شد و به اجرا درآمد. است 4شرح شكل  اقتصادي به
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بر كاهش فقر روستايي) عنوان نمونه به(تأثير پروژة انبار علوفه . 4 شكل
  هاي نگارنده با توجه به مصاحبه با آگاهان لزور يافته: منبع

 

هاي خودجوش  گفتة آگاهان لزور، پروژه شود كه بنا به هاي ذكرشده، يادآور مي جز پروژه به
مشاركت مديريتي و اجرايي در نصب كشي آب آشاميدني روستا،  ساخت حمام عمومي، لوله

دكل تلويزيوني، مشاركت مالي و مديريتي در طرح پرداخت عوارض و خودياري برحسب ميزان 
آوري  هاي هر فرد يا خانوار روستايي، مشاركت مالي و مديريتي در طرح جمع توانايي و دارايي

قر عمومي در اين روستا ها نيز تأثير مثبتي بر كاهش ف زباله از سطح روستا، و ساير پروژه
ها در مواردي بر بهبود سطح منابع  آگاهان لزور اذعان كردند كه مشاركت در پروژه .اند داشته

زايي يا وضعيت مسكن آنها تأثير  دانش و اطالعات، كاهش فقر، ارتقاي سطح بهداشت، اشتغال
خودجوش يا قصد هاي مشاركتي و  دهد كه در برخي موارد، پروژه اين نشان مي. نداشته است

ازطريق چراي دام رويه از منابع طبيعي ممانعت از برداشت بي

شش تقويت پو
 گياهي

انبار علوفه ةساخت و توسع

كاهش فرسايش
خاك و افزايش 

 منابع آب

 هاي دامي ازجمله علوفه افزايش قدرت خريد داده

كاهش وابستگي دامدار به مرتع

افزايش توليد 
 محصوالت دامي

 افزايش درآمد

 كاهش فقر

  علوفه ةتر در فصل فروش يا تهي خريد ارزان

تر يا قسطي به دامداران در فصول قرق يا كمبود  فروش ارزان
  خري دام جلوگيري از فروش انحصاري علوفه و سلف ، وعلوفه

پيشگيري از 
سيل و 
 افزايش مراتع با پوشش خوب و متوسط خشكسالي

تخريب  ثير مخاطرات طبيعي درأكاهش ت
 كشاورزي هاي ها و زمين خانه
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توان  رو مي ازاين. شان كم بوده است پوشش آن جنبه از فقر روستايي را نداشتند يا اثربخشي
ها از نوع زيربنايي و در راستاي توسعة كلي روستا بودند و  پذيرفت كه در بسياري موارد پروژه

  .دادند فقر عمومي را هدف قرار مي
 

  گيري بحث و نتيجه
هاي مشاركتي بر توسعة روستا  اثرهاي مثبت غيرفيزيكي و غيرمادي طرحتوجه آگاهان لزور به 

هاي مشاركتي، از وجود فقر معنوي  از انجام پروژه دهد كه روستاييان درمقايسه با پيش نشان مي
شان آگاهي بيشتري دارند؛ حتي اگر هيچ تالشي براي رفع آن انجام نداده  و ذهني در زندگي

بر نقش آگاهي روستاييان در ايجاد تغيير و تحول شرايط نامطلوب و  تأكيد مطلعان لزور. باشند
دهد كه آنان در طول پروژه براي  توجه ويژة ايشان به تخصيص منابع دانش و اطالعات نشان مي

هاي مشاركتي در آينده به  اند و درصورت اقدام به فعاليت هايي كرده ها تالش رفع اين كاستي
هاي آبخيزداري از مخاطرات طبيعي و  اجراي پروژه .خواهند داد اي نشان اين امر توجه ويژه

ها و تأسيسات كشاورزي كاسته و  ريسك ابتال به فقر حاد و مزمن ناشي از تخريب خانه
هاي بعدي موردنظر  خيز را براي پروژه گذاري در مناطق سيل حال ريسك سرمايه درعين

 .داده استـ كاهش  نظير تأسيس شركت آب معدني  روستاييان ـ

هاي مشاركتي روحية كارآفريني  زايي و درآمدزايي بايد گفت كه پروژه درمجموع دربارة اشتغال
دليل بسترسازي آنان براي اشتغال و توسعه،  ها به را در روستاييان ايجاد كرد و بسياري از پروژه

دنبال خود  ود بهر بند سياه عنوان مثال، پروژة آب به. هاي بعدي را فراهم كردند زمينة پروژه
دنبال خود  هاي پرورش ماهي و پروژة جذب گردشگر، و پروژة آبخيزداري كشكرز به پروژه
سازي به ذهن  برداري آتي را از چوب آن براي صنايع ساختمان هاي نهالستان كشكرز و بهره پروژه

ها هيچ اثري هم  گفتة يكي از آگاهان لزور حتي اگر اين پروژه به. طراحان داخلي و روستاييان آورد
گرم كرده  خاطر توجه مسئوالن به اين روستا دل كم روستاييان به در آينده نداشته باشند، دست

كم  دست دهد كه ميزان كارايي يا نشان مي) 3جدول (هاي مثبت  البته فراواني عبارت. است
  .نسان باال بوده استزيستي ا هاي شاخص به ها از ديدگاه آگاهان لزور و براساس مؤلفه اثربخشي پروژه
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  هاي مشاركتي بر كاهش فقر با استفاده از نتايج مصاحبه تأثير طرح. 3جدول 
  منفي  مثبت عبارت/شاخص

  0  3 تغذيه
 0 4 پوشاك

 0 2 سرپناه و مسكن
  4  92 اشتغال
  0  17 بهداشت

  0  45 محيط فيزيكي
  0  47 محيط اجتماعي
  3  7 آموزش و پرورش
  0  25 تأمين اجتماعي
  0  31 آزادي انساني

 0 63 هاي اجتماعي و ميزان مشاركتفرصت
  7  336 جمع

  
رسد كه  هاي آگاهان محلي در روستاي لزور اين پرسش به ذهن مي از مقايسة تحليل عبارت

هاي مشاركتي  پروژهتوانند همانند  اجراشده در همين روستا هم مي » باال به پايين«هاي  پروژه
ها  كند كه پروژه پس چه تفاوتي مي. در كاهش فقر عمومي روستايي و توسعة روستا مؤثر باشند

  با دخالت روستاييان طراحي و اجرا شوند يا بدون حضور آنان؟
اي در مشاركت فكري، مالي، يا جسمي  كه روستاييان، آورده اعتراف آگاهان محلي تا زماني به
توان انتظار داشت كه در نگهداري آن هم از خودشان تحركي نشان  ه باشند، نميها نداشت پروژه
وري الزم در آنها يافت  ها باالست و گاه بهره هاي غيرمشاركتي، استهالك پروژه در پروژه. دهند
هاي غيرمشاركتي را  برداري از ظرفيت كامل برخي از پروژه آگاهان محلي حتي بهره. شود نمي

  .دانند از اجرا دشوار ميدر آينده و پس 
هاي روستاي لزور كه آگاهان روستا به آنها  برخي آثار معنوي مشاركت روستاييان در پروژه

افزايش روحية خوداتكايي، ايجاد انگيزة كارآفريني، و افزايش سطح : اند اي كردند ازين دست اشاره
هاي مشاركتي باور  يش از پروژهگفتة يكي از آگاهان روستاي لزور تا پ به. منابع دانش و اطالعات
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و در برخورد آرا و افكار بتوان به نتايج و عاليق مشتركي » !در يك ديگ دو كله بجوشد«نداشتيم 
اين همان نظرية هابرماس است كه الزمة فرايندهاي مشورتي ازجمله مشاركت را . دست يافت

 ,Renn, 2006(شمارد  رميكم شناسايي موارد اختالف عقيده ب رسيدن به عاليق مشترك يا دست

ترين  عنوان مهم به» ابراز شخصيت جامعة محلي«يكي ديگر از آگاهان روستاي لزور از ). 36–35
هاي  هايي از اثرهاي غيرفيزيكي ولي ملموس پروژه اينها مثال. كند رود ياد مي نتيجة پروژة حبله

توان آنها را يافت، از برايند  ميهاي مشاركتي  جز اين آثار معنوي كه در پروژه به .اند مشاركتي
هاي مشاركتي  شود كه پايداري، اثربخشي و پوشش پروژه گيري مي هاي آگاهان محلي نتيجه گفته

آگاهان روستاي . است» باال به پايين«هاي  در هدف قراردادن فقر عمومي روستايي بيشتر از پروژه
هاي غيرمشاركتي بدون  احي و اجراي پروژهها اشاره كردند كه ادامة روند طر لزور بارها در مصاحبه

برداري و  كردن از اهداف، با بحران بهره رساني و آگاه دادن روستاييان در اطالع حتي مشاركت
عنوان مثال دربارة ساخت فرهنگسرا در روستا ـ كه ادارة  ايشان به. رو خواهد بود نگهداري روبه

اجرا كرد و در طراحي، انتخاب مكان،  ه آن را شيوة بوروكراتيك گذشت ارشاد و فرهنگ اسالمي به
مشاركت مالي، و ساخت آن از روستاييان هيچ كمكي دريافت نكرد و حتي اطالعاتي از اهداف آن 
به روستاييان ندادند ـ گفتند ازآنجاكه روستاييان آن را در مسير رفع نيازها و كاستن از مشكالت 

برداري و نگهداري از آن نيز نقشي براي خود قائل  هشدة خود نديده بودند، در بهر بندي اولويت
گيران بيروني نتوانستند اعتماد و  توان دست يافت كه تصميم در اينجا به اين نتيجه مي. نيستند

هاي غيرمشاركتي  بنابراين پروژه. موافقت روستاييان لزور را در رسيدن به اهداف خود جلب كنند
تر  هاي اوليه سريع شوند، حتي اگر در ظاهر يا در گام دور ميتدريج  از هدف كاهش فقر روستايي به

: كند اي است كه اندرسون هم بدان اشاره مي اين همان نتيجه. هاي مشاركتي پيش بروند از پروژه
توانست راه برود و اكنون ستارة دوي  تواني است كه تا چندي پيش نمي لزور همانند انسان كم

طور معمول به  كه حكومت مركزي به ي تا پيش از اين درصورتيگفتة مردم محل به. المپيك است
تر براي اين  كرد، روستاييان در اثر فراموشيِ راهكارهايي كه پيش مشكالت محلي اعتنايي نمي

هاي نفتي به روستا روانه  مĤبانه ناشي از پول هاي قيم حل ماندند، و اگر راه مواقع داشتند درمي
 ).Anderson, 2001(شد  با آنها مشورتي نمي شد، نامناسب بودند چراكه مي
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