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 سپاسگزاری 

تحقیق  اگر   و این  زحمات  مدیون  شک  بدون  باشد،  داشته  ارزشی  علمی  تحقیقات  مجموعه  در 

محمد مظلوم است. اساتید بزرگواری که بدون شائبه،  دی و دکتر  یاکبر مجهای دکتر علیراهنمایی

های  از هیچ کمک و همکاری دریغ ننموده و با اشارات و تذکرات عالمانه بر غنای آن افزوده و از لغزش

دانم. از استادان  بسیار مصئون داشتند. تشکر و قدردانی از این عزیزان را وظیفه اخالقی خود می

شان نصیب من شد  گاه فردوسی مشهد )ایران(، که افتخار شاگردیدیپارتمنت علوم اجتماعی دانش

شان استفاده نمودم، نیز سپاسگزارم. و سپاسگزارم از و همواره از خوان کرم علمیِ همیشه گسترده

 ها فراوان آموختم. هایم که از مصاحبت و حشر و نشر با آندوستان و همصنفی

ه همواره یاور و پشتیبانم بوده و وجودشان مایه دلگرمی  به صورت ویژه از پدر و مادرم سپاسگزارم ک

 های که همانند کوه پشتم ایستادند و خَم شدند تا نگذارند من بشکنم.  و سرفرازی من است. انسان

های ناشی از تحصیل مرا یاری نمود و کریمانه  از همسرم، که گام به گام با تحمل مشقات و گرفتاری

از دخترم، که روزهای خوش  های دایمی مرا در اکوتاهی  نادیده گرفت؛ و  نجام وظایف خانوادگی 

کتابکودکی صفحات  البالی  در  ماش  و  من  درسی  سپاسگزارم.های  عاشقانه  شد،  گُم  از   ادرش 

این اثر ابراز   و رونمایی   به خاطر فراهم نمودن زمینه چاپ  وت مطالعات استراتژیک افغانستانانستیت 

امتنان دارم.    ناصر صدیقی،  سپاس و  آقای  از مروگران تحقیق؛  نهایت  و کارشناس  در  پژوهشگر 

ها باعث غنامدی تحقیق های آنو خانم ناهید سرابی، معین پیشین وزارت مالیه که دیدگاه  اقتصادی

 کنم. شد، اظهار تشکری می

 

 سید جواد رامیار 
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 :  چكیده 

میلیارد دالر برای بازسازی   145جهانی حدود  ، جامعه2001سال از زمان ورود نظامیان خارجی در  

- های خارجی در توسعه اقتصادیاست. در این تحقیق به بررسی نقش کمکافغانستان کمک نموده

های کمّی،  است. به نحوی که در بررسیاجتماعی افغانستان بر اساس روش ترکیبی پرداخته شده

اقتصادی و اجتماعی را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته و در  های توسعه  مواردی از شاخص

ها، است. آزمون فرضیههای ثانویه ارزیابی نمودهپرتو نظریات نوسازی و وابستگی و با استفاده از داده 

دهد که رابطه بین متغیر  ، نشان میMINITABو    SPSSافزارهای  بینی روند در نرمبررسی و پیش

افزایش  کمک خارجی و مت غیرهای تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، امید به زندگی، آموزش، 

جمعیت و توسعه انسانی معنادار و مثبت بوده است. اما بین کمک خارجی و متغیرهای بهبود شرایط 

چنین اثر متغیر مستقل بر نرخ بیکاری  امنیتی و کاهش تولید موادمخدر رابطه غیرمعنادار؛ و هم

و کاهش  همنفی گزارش شد بیکاری  امنیتی،  اوضاع  بهبود  در  اساس کمک خارجی  این  بر  است. 

-موادمخدر در افغانستان موثر نبوده؛ اما منجر به بهبود دسترسی به خدمات آموزشی و صحی شده

های خارجی  است. در مرحله دوم، برای بررسی دیدگاه کارشناسان افغانستان در مورد پیامد کمک

ها به شیوه تحلیل مضمون بررسی شد. براساس مضامین  ه نموده و مصاحبهاز روش مصاحبه استفاد

ای و در پوشش کمک به مبارزه با تروریسم  استخراج شده، جامعه جهانی با اهداف سیاسی و منقطه

ها  است. این کمکو بهبود شرایط زندگی مردم به افغانستان حضور یافته و مبالغی را نیز کمک نموده

ماعی و اقتصادی پیامدهای دو و یا چندگانه داشته و در مواردی منجر به تغییر های اجتدر حوزه

اوضاع زندگی مردم و گاه نتیجه عکس داده است. در حوزه اقتصادی، وضعیت اشتغال و فقر بهبود  

است.  که شکاف طبقاتی را افزایش دادهچندانی را تجربه ننموده و یا مقطعی و گذرا بوده و حداقل این

گذاری بخش  که، حضور و سرمایهگیری افزایش یافته است. در حالیدر نیز به شکل چشمموادمخ

آید. اما در حوزه اجتماعی، به استثنای ترین نتایج اقتصادی این دوره به شمار میخصوصی از مهم

به حساب میمهاجرت، که هم جامعه  مسائل  از  رسانهآید؛ حوزهچنان  آموزش، صحت،  و  های  ها 

ترین نقاط ضعف حال، امنیت از اصلیاند. با ایننی از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار گشته جامعه مد

توسعه غرب برای افغانستان به حساب آمده و توزیع نامتوازن، ناهماهنگی،    های برنامهآشیلو پاشنه
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کمهزینه و  تجمالتی  مغفولهای  از  زیربنایی  امور  به  توجه  عدم  و  و  بازده  نکات  ترین اصلیترین 

 شود. انتقادات به پروسه بازسازی محسوب می

 ها: کلید واژه

 افغانستان، کمک خارجی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی. 
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 پیشگفتار 


پژوهش   و گستردگی این  ابعاد  این  به  ویژه  و    به  روند  باره  در  تحقیقات  نخستین  از  بدون شک 

توسعه افغانستان است. با توجه به نزدیک بودن پایان حضور های خارجی در  چگونگی تاثیر کمک

ها، نیاز بر  فیزیکی کشورهای غربی در افغانستان و احتماالً پایان و یا کاهش چشمگیر میزان کمک

این بود تا به این موضوع پرداخته شود. لذا زمانی نزدیک به دو سال به این موضوع اختصاص یافت.  

ترین  بَرَد، اصلیهای میدانی در کشوری که از فقر منابع به شدت رنج میجمع آوری اطالعات و داده

 شدن پروسه تحقیق بود.محدودیت و دلیل طوالنی

بودن،  ساختار این کتاب از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول به تبیین مسئله و چرایی مهم

ی و اقتصادی افغانستان را  های اجتماعی، سیاسها پرداخته است. در کنار آن، ساختاهداف و سوال

نیز به عنوانی مدخلی به موضوع بررسی نموده و به تاریخچه کمک خارجی به افغانستان نیز نیم  

نگاهی انداخته است. در مورد محل استقرار این عناوین در فصل اول، تأمل بسیار شد. در نهایت از 

 دید نویسنده، جای خوشتر از آن نبود. 

های توسعه و توسعه نیافتگی را شامل  است که نظریات و دیدگاهباحثیفصل دوم شامل همه آن م

تواند مسئله کمک خارجی را تبیین کند. تعاریف و تاریخچه هایی که میشود. و یا آن دیدگاه می

کمک خارجی همراه با پیشینه تجربی تحقیق نیز شامل این فصل است. در مورد چرایی قرار گرفتن  

شود. پس طبیعتاً  فصل، باید نگاشت که اصوالً فرضیه از نظریه استخراج می  فرضیات تحقیقات در این

 باید بعد از نظریات گزارش گردد.  

فصل سوم شامل مسائل روش تحقیق و روش شناسی است. این فصل، علیرغم این که نام »فصل«  

ع روش کشد، ولی تعداد صفحات آن اندک است. ولی به نسبت، مفصل به موضورا با خود یدک می

تحقیق پرداخته است. که ضمن بیان روشن و واضح شیوه و روش انجام تحقیق، جنبه آموزشی نیز 

دارد. نویسنده برای توضیح چیستی »روش ترکیبی« در بیانی موجز و خالصه، منابع متعددی را  

د. به  دانمالحظه نمود. لذا عدم ارائه دانش اندوخته شده برای خواننده را دور از سخاوت علمی می

 است دشوار. ویژه که دسترسی به منابع استفاده شده برای نوشتن این مطالب در افغانستان امری



 
 

5 

ها و نتایج به دست آمده از و اما فصل چهارم که شاه بیت این تحقیق است. این فصل تمام یافته

مللی به دست  الهای ملی و بینهایی که از اسناد و گزارشگردد. یافتهمیدان پژوهش را شامل می 

تحلیل است.  و  آمده  آینده  روند  بینی  پیش  و  متغیرها  بین  روابط  بررسی  برای  افزاری  نرم  های 

 های انجام شده با کارشناسان.  همچنین تحلیل اطالعات به دست آمده از مصاحبه

نتیجه است.  ختام  حسن  پنجم  یافتهفصل  مقایسه  اطالعات،  تفسیر  نتایج،  ترکیب  ها،  گیری، 

ها انجام تحقیق؛ همه و همه در صفحات این فصل گزارش شده  ا، راهکارها و محدویت پیشنهاده

 است.

به هرحال، کار تحقیقی در مورد افغانستان مشکالتی مضاعف دارد. اطالعات اندک و ناقص، امکانات  

مه  ها و... هشدن دادههای سیاسی، امنیتیها اجرایی، نگاههای محدود، ناآشنایی دستگاهکم، بودجه

 کاهد.  ها از اعتماد به نفس محققان میاین

این تحقیق نیز خالی از اشکال نیست. اصوالً هیچ کاری خالی از اشکال نیست. به خصوص اگر از 

ها را ها باشد. مزیت اصلی کارهای نخستین این است که راه را برای سایرین هموار و عیباولین

 کند.  نمایان می

نویسنده این است که روزگاری در افغانستان برسد که نیازی به انجام تحقیقاتی  و کالم آخر، امید  

با این عنوان نباشد. روزگاری که وابستگی جامعه به منابع بیرونی قطع و شگوفایی و خودکفایی  

تر از رونق یافته باشد. نان به سفره، جامه بر تن، خنده بر لب و دست دشمنان این مرز و بوم کوتاه

 باشد.  همیشه 

 همچو آیینه اگر حلقه زنی بر در خویش   -یابی  می  خودهر چه خواهی همه در خانه 

 عقده درکار من افتاد چو قفل از پر خویش - سعی وابستگی آخر در فیضی نگشود

 گوهر خویششکستن ندهد هیچ صدف یب  - ریزدخ خود میل از حادثه آب رُئسا

 

 1399تابستان  -رامیار
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 کلیاتفصل اول: 

 بیان مسئله مقدمه و    1-1

و هدف آن پیدا کردن جواب مسائل با استفاده    شدهآغاز  علمی همواره با نوعی مسئله    تحقیق

توان ازهم تفکیک  ل دو نوع مسئله را میکُ  طور(. به24:  1384های علمی است )هومن،  از روش

از انتقاد از تئوری است. این نمود. »مسئله تئوریک« و »مسئله اجتماعی«. مسئله تئوریک ناشی  

نوع مسئله، ناظر بر تبیین و اغلب مبتنی بر شکست و ناکارآمدی یک تئوری در تبیین موجود در  

گردد، مسئله تئوریک رُخ داده است. اما اگر  حل مسائل جدید است. پس اگر مشکل به تئوری برمی

 (. 120: 1386ند )ساعی، کانگیز رخ دهد، مسئله اجتماعی ظهور میدر واقعیت شرایط بحث

-های خارجی برای نخستینکمک  که  موضوع  بر این  استمبتنی  تحقیقمسئله تئوریک این  

داند،  شدن« مینیافته را، راه »مدرنکشورهای توسعه  بار در چارچوب نظریه نوسازی که راه توسعه

جوامع عمدتاً نه داخلی،  این  توسعه  دهد که موانع  مطرح گردید. اما امروزه شواهد تجربی نشان می 

که به دنبال  - وابستگی  یه نوسازی و نظریهجاست که نزاع تئوریک بین نظرکه خارجی است. این

پژوهش از این قرار   مسئله اجتماعی  و گیرد.  شکل می  -های نوسازی استاثبات ناکارآمدی دیدگاه

مقدمات جهش است   ستهافغانستان موثر بوده و توان  جامعه  توسعه  یبرا  یاست که آیا کمک خارج

 یا خیر.  نماید به سمت توسعه را فراهم 

اقتصادی یک کشور، با استفاده از منابع مالی    ای برای تقویت بُنیههای خارجی وسیلهکمک

است. مفهوم کمک باز  کشورهای دیگر  از جنگ جهانی دوم  بعد  به دوران  واقع  در  های خارجی 

معروف است، بوسیله جورج کاتلت مارشال، وزیر خارجه   1«مارشالگردد. این مفهوم که به »طرح  می

وقت ایاالت متحده و در چارچوب دکترین ترومن، برای کمک به کشورهای صدمه دیده از جنگ  

اقتصادی و با اهدافی مانند افزایش کارایی و  -های سیاسیمطرح گردید. طرح مارشال که با انگیزه

و   هاهمیت و موفقیت زیادی یافت 1960 میدان آمده بود، در دههعدالت، فقرزدایی و حقوق بشر به  

  سوم بدل شد کشورهای متعددی به این طرح پیوستند، ولی بعد از آن به ابزاری برای استثمار جهان

 
1 Marshall Plan 
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از بین نبرد، بلکه در بسیاری نقاط باعث گسترش آن گردید  و نه تنها که فقر و عقب را  ماندگی 

 (. 22-20: 1382)الهی؛ 

های بین المللی بهره  های اخیر افغانستان نیز یکی از کشورهای است که از کمکالدر س

برده است. موقعیت استراتژیک افغانستان باعث شده، تا این کشور طی سال های متمادی مطمح  

قدرت داشت نظر  چشم  این  باشد.  همسایگان  و  جهانی  بزرگ  اهای  به  منجر  گردیها،  که ین  ده 

ترین موضوعات امنیتی در سطح جامعه جهانی بدل گشته و دنیا را  از پیچیدهافغانستان به یکی  

های متوالی به خود مشغول سازد. اوج درگیر شدن جامعه جهانی با مسئله افغانستان بر  برای سال

ها و صدر اخبار که این کشور به محور توجه 2001گردد به بعد از حوادث یازدهم سپتمبر سال می

را نمایندگی    1« مت افغانستان در این سال بدترین نمونه از یک دولت »ورشکسته قرار گرفت. حکو

ها بتوانند به راحتی از کنار آن عبور ؛ که تهدیدهای ناشی از آن فراتر از چیزی بود که غربینمودمی

از چالش برانگیزترین تهدیدها در دههکنند. دولت آیند.  های اخیر به شمار میهای »ورشکسته« 

اقتصادی در چنین دولتهرج   برای هایی، فضای ایدهو مرج و عدم امنیت و ثبات سیاسی و  آلی 

و جرایم سازمانافراط قاچاق  به وجود میگرایی،  منابع  یافته  به  روند دسترسی  امر  این  که  آورد؛ 

کند.  ها انسان را به فقر دچار میدارد؛ و میلیونطبیعی را مختل نموده و کشور را از توسعه باز می

خشونت اصلی  منشأ  تهدیدها  گونه  بحراناین  و  میها  محسوب  جهان  در  انسانی  شوند  های 

(Kaplan, 2008: 2ُزیر س افغانستانِ  های  طالبان به عنوان بهترین سکونتگاه برای گروه   لطه(. 

به شمار   ترین تهدید برای صلح و امنیت جهانییحال جدّو در عینستی و مافیای موادمخدر تروری

این حادثه،  در نوعی غافلگیری قرار داد. بعد    ای که حمالت یازدهم سپتمبر، دنیا راگونهآمد. بهیم

المللی به دنبال حل مسئله و    ریسامتحد و  ملل بر مبنای مواد منشور مللسازمان معاهدات بین 

ده اول فصل اول منشور ما   3و  2تأمین صلح پایدار و کمک به توسعه افغانستان بر آمد. براساس بند  

 المللی که جنبهل بینو حل مسائمتحد، همه کشورهای دنیا در راستای تحکیم صلح جهانی  ملل

توانند به صورت فردی و یا جمعی  دوستی داشته باشد؛ میاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و یا انسان

فصل نهم این منشور، کشورها به منظور   55چنین بر مبنی ماده  با هم همکاری داشته باشند. و هم 

 
1 Failed States 
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المللی و در راستای باالبردن سطح زندگی و موجبات ترقی و توسعه در ایجاد ثبات و آسایش بین

  43تا    39امور اقتصادی و اجتماعی؛ سازمان ملل را همکاری نمایند. به همین منوال، براساس مواد  

یت سازمان ملل موردی را تهدید علیه صلح و امنیت جهانی تشخیص  فصل هفتم، هرگاه شورای امن

تواند به مواردی مانند توصیه، تحریم و یا  دهد، برای جلوگیری از بر هم خوردن صلح و امنیت می

تواند از تمام اعضای ملل متحد دعوت به همکاری نماید  اقدام نظامی روی آورد. برای این امور می

 (.  1945)منشور ملل متحد؛ 

بر این اساس، بعد از حادثه یازدهم سپتمبر، ایاالت متحده امریکا با توسل به مواد منشور 

طالبان و پناهگاه القاعده،    ا قانع کند که افغانستانِ تحت سلطهملل توانست تا شورای امنیت رسازمان

ها کشور ه نظامی به افغانستان با همکاری د  علیه امنیت جهانی است و اجازه حملهتهدیدی جدی  

های  از جمله اکثریت اعضای اتحادیه اروپا را بدست آورد. بعد از براندازی رژیم طالبان، نابودی پناهگاه

(، سازمان  1380  قوس)  2001مبر  بُن در دس  نامهالقاعده و تشکیل دولت موقت بر اساس موافقت

خود خواست تا این کشور   ملل برای ایجاد صلح و امنیت پایدار و بازسازی افغانستان از همه اعضای

سازماندهی کمک برای  نمایند.  دسمرا کمک  از  خارجی،  اکت  2001بر  های   میزان )   2017بر  وتا 

ها نزدیک به هفتاد کشور و  کنفرانس بین المللی دایر شد که در این کنفرانس  پانزده   بیش(  1395

،  قرضههای بالعوض و یا  صورت کمکافغانستان به  برای توسعه  المللی مبالغ هنگفتی را  سازمان بین

ای برخوردار  ها، دو کنفرانس بُن و توکیو از اهمیت ویژهاند. بین این کنفرانسنموده  و هزینه  وعده 

بر استراتژی تشکیل دولت ملی مبتنی بر دموکراسی در افغانستان   نامه بُن، بوده است. مفاد موافقت

( بر استراتژی بازسازی مبتنی بر  1381  دلوتوکیو )  نامه تأکید داشت، در حالی که محتوای موافقت

 حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی متمرکز شده است.

،  مکتب، ُپل،  بند آبشهری،    های بینهای مانند؛ ساخت جادهبخش اعظم این پول در پروژه

نه شده و قسمتی نیز به  یو... هز  زراعت، توسعه  در ادارینظامی و ک های  ، آموزش نیرویدانشگاه

( پرداخت شده  NGOهای مردم نهاد )کننده به سازمانصورت مستقیم از طرف کشورهای کمک

اساس منشور سازمانهای کمکاست. جامعه جهانی و سازمان بر  یا دیگر معاهدات  کننده  ملل و 

های دموکراسی، تقویت ارزش  مبتنی بر ساخت نظام سیاسی  ها را  المللی، هدف خود از این کمک بین
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شدن افغانستان به مکانی امن برای جلوگیری از تبدیلمبارزه با تروریسم و  حقوق بشر،    و  انسانی

  لیسوو پ   اردو، تامین امنیت، تامین صلح، مبارزه با تولید موادمخدر، بازسازی  تیتروریسهای  گروه

: 1389انستان اعالن نموده است )آرزو،  در افغ  زراعت، بازسازی ساختارهای زیربنایی و توسعه  ملی

190-201.) 

ها در افغانستان  بر اساس آنچه گفته شد، این تحقیق در پی آن است تا موضوع حضور خارجی

های در توسعه زیرساخت  ی آنامدها ی و پ را بررسی و به چگونگی توزیع    هاو نحوه پرداخت کمک

های خارجی  شود کمکاصلی این است که تصور میاجتماعی افغانستان بپردازد. مسئله  -اقتصادی

های های اولیه صرف امور مصرفی و غیرمولد شده و موثریت چندانی در زیرساختبینیبرخالف پیش

های همانند  چنین این نوشته به دنبال آن است که به پرسشجامعه افغانستان نداشته است. و هم

ایننمونه دهد.  پاسخ  زیر  توزیعهای  نحوه  بوده؟کمک  که؛  چگونه  خارجی  کمک  های  آیا  های  و 

اقتصادی ابعاد  در  توسعه  به  منجر  وضع -خارجی  بهبود  و  آموزش، اجتماعی  امنیت،  اشتغال،  یت 

 ر و رفاه اجتماعی شده است یا خیر؟، فقصحت

 ضرورت انجام تحقیق  1-2

افغانستان  های  که دولتتواند قابل اهمیت باشد. نخست ایناین پژوهش از چند جهت می

های خارجی ویکم میالدی مستقیماً وابسته به کمکدر دو قرن اخیر به نسبت، و از شروع قرن بیست

بسیار ناچیز   ران افغانستاناکادمیک پژوهشگ-های علمیموضوع در پژوهشن  یاسهم    اند، ولی بوده

احساس می  بوده این حوزه  در  منابع  فقر  پیشینهو  به  نگاهی  به نشان می  تحقیق  شود.  دهد که 

انگشتان  رسانه  یهااستثنای بحث به تعداد  این موضوع  انجام شده در  ای، تعداد تحقیقات علمی 

از کشورها جهاندهد  ، مطالعات نشان می ا. دوم رسددست هم نمییک تقریبا بسیاری  با  که  سوم 

بته کشورهای دشوار توسعه را طی نماید )ال  راه  ، نتوانسته اندی جهانیهاوابستگی اقتصادی به کمک

های خارجی برای توسعه استفاده کردند؛  جنوبی و موارد مشابهی که از کمک  مانند آلمان و کوریای

بتواند    نتایج این تحقیق  ان سوم کامال متفاوت بوده است(. شایدهای شان با جهشرایط زیرساخت

های  اساس تجربهتغییر به واقعیت دهد. و سوم، بر  ،عافغانستان را نسبت به موضو   سیاستمداراننگاه  
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-دوستانه و خیرخواهانه، که سیاسی و منفعتکننده، نه انساننظری، اهداف واقعی کشورهای کمک

های این کشور در تقابل دهد که هرگاه دولتو تاریخ روابط سیاسی افغانستان نشان می  طلبانه است.

و آنچه    ؛شان بدر زنند اند، نتوانسته از بند تزویرنگان قرار گرفتهو تنگناهای منافع ملی و منفعت بیگا

د آینده مدیران از این دست بتواند بر عملکر  تحقیقاتی  ، منافع مردم بوده است. شایدرا قربانی نمودند 

 . این جامعه تاثیرگذار باشد

 تحقیق اهداف    1-3

شناسایی مقدار گذاری نموده است. نخست،  این تحقیق در اولین مرحله پنج مورد را هدف 

ها اعم از  کننده؛ دوم، شناسایی نوع کمککمکهای خارجی با تفکیک کشورها و موسسات  کمک

  های مختلف جامعه؛ چهارم،ها در بخشو کمک بالعوض؛ سوم، شناسایی نحوه توزیع کمک  قرضه

کارشناسان افغانستان    دگاه ید  مطالعهت،  ینهادر  و    یخارج  یهاکمکج  ینتا  بررسی نحوه عملکرد و

 . ارائه شده یهاامد کمکیدر مورد پ 

 تحقیق  هایسوال  1-4

  سال  پس از  افغانستان  اجتماعی -اقتصادیتوسعه  های خارجی در  نقش کمک  سوال اصلی:

 چگونه است؟  2001

 های فرعی: سوال

 شده است؟  افغانستان های خارجی باعث وابستگیالف: آیا کمک

 های خارجی منجر به رشد اقتصادی شده است؟ کمکب: آیا  

 ؟ افغانستان را فراهم نماید توسعه اقتصادی زمینه های خارجی توانسته استج: آیا کمک

 اجتماعی فراهم نموده است؟توسعه  های خارجی زمینهد: آیا کمک

 ها چگونه بوده است؟هـ: نحوه توزیع کمک

 ها چگونه است؟پیامد کمکو: نظر کارشناسان افغانستان در مورد 
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 ساخت اجتماعی افغانستان  1-5

وِستا تا قرن پنجم میالدی به »آریانا«  شود، از عهد اکشوری که امروزه بنام افغانستان یاد می

(. افغانستان  9:  1346)غبار؛    1و از آن پس تا قرن نوزدهم میالدی به »خراسان« شهرت داشته است

کیلومتر مربع، از شمال، یعنی از کوه پامیر تا دهانه ذوالفقار در غرب به فاصله    225/652با مساحت  

 صد کیلومتر با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان؛ در غرب با ایران، حدود یکهزار هفت

کوتاهی با    شرق به فاصلهای از شمالشهو در گو  پاکستان  در جنوب و شرق با مرز مورد مناقشه

،  چین مرز مشترک دارد. موقعیت آن نیز مرکز آسیا است؛ به همین دلیل نیز در تقسیمات جغرافیایی

میانه و خاورمیانه در رفت و آمد بوده است. این کشورِ کوهستانی و محصور آسیا، آسیایبین جنوب

مدتاً با آب شیرین در های ع بتاً گرم و با رودخانههای نسهای سرد و تابستانبه خشکی با زمستان

 بری و گرم اقیانوس هند قرار دارد.سرد سی میان دو جبهه

  34نوان جمهوری اسالمی با  ( رسماً به ع شمسی1382افغانستان بر اساس قانون اساسی )

مسلمانان و  ا  درصدی شهروندان این کشور ر  98شود. اکثریت  با مرکزیت کابل معرفی می  والیت

اقلیتی   ،ها تشکیل می دهند. در گذشته و قبل از شروع مداخالت نظامی شورویاقلیتی را نیز هندو

یهودی نیز ساکن شهرهای برزگ افغانستان بودند، که به مقصد اسرائیل مهاجرت نمودند. پشتو و 

میری و هندی  دری زبان های رسمی این کشور اند؛ در حالی که ترکمنی، ازبکی، بلوچی، پافارسی

نیز در بعضی از والیات کاربر دارد. این کشور همانند بسیاری از کشورهای آسیایی از تنوع قومی 

دانند )علی  ای از نژاد ها و ملل گوناگون میبرخوردار است؛ به حدی که بعضی از محققان آن را موزه

افغانستان توسط اِروین  های قومی در  ترین تالش برای شناسایی گروه (. منسجم13:  1373آبادی؛  

کنند  ش از پنجاه نام قومی را ارائه میاوریوال و همکارانش به عمل آمده است که فهرستی با بی

ت بیشتری نسبت به  کمیّ(. در این میان اقوام پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک  226:  1377؛  )گالتزر

ت در مناطق حاصلخیز، بیشتر ها به خاطر سکونشناسی افغانستان، پشتون. در مردمدیگران دارند

 
نقل از محمودمحمود نویسنده »تاریخ روابط ایران و انگلیس در  افغانستان، فرهنگ به در مورد تغییر نام خراسان به  1

در معاهده بین انگلستان و ایران    1801نویسد: کلمه افغانستان به عنوان نام رسمی کشور بار اول در سال  « می 19قرن  

 (.16: 1367کار رفته است )فرهنگ، در باره دولت دُرانی به
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شدند. ساکنان مناطق  پرداز خوانده میها مالیاتپیشه بوده و همواره برای دولتکشاورز و زراعت

  هارو پشتوندادند. ازینها را تشکیل میحکومت  ها نیز ستون فقرات نیروهای رزمینکوهستانیِ آ

های  ها را در جایگاهی برتر از دیگر گروهویژگی، پشتوندو  اند. در گذشته این  سلحشور نام گرفته

قرار می شریانقومی  زیرا  است؛  درداده  را  نظامی حکومت  و  مالی  )دهشیار،    های  داشتند  دست 

اما 8:  1387 عموماً تاجیک  (.  شهرنشین  ها  مردمانی  صلح  به  و  و  بوده  تواضع  روحیات  دوستی، 

داشت شهرت  درشاعرانگی  هزارهاین    ند.  هندوکُمیان،  مرتفع  مناطق  ساکنان  که  هستند،  ها  ش 

کنند  غرب زیست می تبار که در نواحی شمال و شمالرکهای تُو ازبک   ؛کشمردمانی دلیر و زحمت

(. اگرچه در 23-19:  1394از رامیار،نقلاند )به  کشاورزی و دامداری  ش با پیشهکومردمانی سخت

های اقوام به وجود تغییراتی در پیشه و سکونتگاه  کوچیکوچی و برونموجب درونها به  این سال

 چنان نقطه مشترک همه اقوام است.آمده است؛ ولی زندگی درونگروهی هم

ساز رد متفاوت و گاه متضاد داشته است. از طرفی زمینهتنوع قومی برای افغانستان دو کارک 

های از تاریخ نیز منجر  فرهنگی متنوعی در جامعه شده، اما در بُرههو رواج های    بروز مناسک و رسم 

و  گردیده  قومی  منازعات  و  شکاف  پیجیده  به  را  سیاست  و  قدرت  این  مناسبات  است.  نموده  تر 

ای آن را اصلی ترین مانع در روند شکل گیری ای بوده که باعث شده است عدهپیچیدگی به گونه

 ملت« بدانند. -پدیده »دولت 

دهی به ساختار ( برای شکل2001با ساقط شدن حکومت طالبان و برگزاری کنفرانس بُن )

های قومی نهادینه شده در تاریخ  شد که دموکراسی بتواند شکاف افغانستان، تصور می   سیاسی آینده

و سپس در حکومت طالبان به اوج خود رسیده    1370های داخلی دهه  افغانستان را که در جنگ

  که در آن  ن مشارکت همه اقوام را در قدرت به صورت هرمی درآوردبُت کند. اما جلسه بود، مدیری

اقوام به رسمیت   یهچهارم و بق  تا های دوم  در رده  هاو ازبک  ها ، هزارهها تاجیک؛  در راس  هاپشتون

مراتبی شدن حضور اقوام در قدرت سیاسی در هیچ  هرچند سلسلهپیرامون باشند.    در  شدهشناخته

  های قومی ن برای حل تنش بُ  جلسههای  این ساختار براساس تصمیم ولی  سند رسمی درج نشد،  

این وضعیت به یک سنت سیاسی    1383انتخابات ریاست جمهوری    آن درپس از  و  واقعیت یافت.  

انتخاباتی به وضوح از ساختار قومی    های پس همه تیم   ای که از آنبه گونه  (. 1392بدل شد )آروین،  
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قومی  اند.  دو معاونش جمعاً از سه قوم بوده  گانه برخودار بوده که کاندیدای ریاست جمهوری وسه

می  گیرد، ولی در واقع بیانگر قوهای انتخاباتی هرچند برای جلب اعتماد اقوام صورت میتیم  نمودن

 .است در افغانستان سیاست و حکومت بودن ساختار

 ساخت قدرت در افغانستان  1-6

وقتی    .پذیر باشدبرسد که در ساخت خود انعطافتواند به پویایی  قدرت سیاسی زمانی می

-کند را نداشته باشد، دچار بحرانآن معنی پیدا می که در  ساخت اجتماعیِ  قدرت توانایی تطبیق با

ساخت سیاسی به این معنا که مشروعیت و  های متعدد، از جمله بحران مشروعیت خواهد شد.  

نماید، خود را موظف به اصالح و تغییر مداوم مقبولیت خود را از منبعی به نام اجتماع تامین می

 (. 1394ورز، )خرم خود را از جامعه به امری دیگر هدایت کرده است شهری ،اینند و در غیر دامی

ابدالی )احمدشاه    وسیله احمدخاندر افغانستان از زمان تاسیس نخستین دولت متمرکز به

به همین دلیل نیز   ای داشته است.قدرت سیاسی ساخت قومی و طایفه تا امروز  م1747بابا( در  

دولت مشروعیت  می  هامسئله  شمار  به  تاریخی  مسئله  یک  کشور  این  در  در  قدرت  ساخت  آید. 

های متعدد  الطوایفی و با شکاف افغانستان متاثر از ساختار جامعه بوده و ساختار جامعه نیز ملوک

این طایفهاجتماعی بودند که به حکومتاست. به حدی که همواره  از ها  ها مشروعیت بخشیدند. 

ها قدرت را پشتون  -به استثنای دو دوره خیلی کوتاه-ابدالی تا امروز    همان ابتداء تاسیس حکومت

قدرت سیاسی در    های متعددی وجود دارد.ها نیز قبایل و طایفهاند؛ در میان پشتوناداره نموده

افغانستان دچار انواع مختلف   ها متمرکز بوده است. از طرفی جامعه »دُرانی«  طول تاریخ در قبیله

های اجتماعی است. نژاد، قوم، قبیله، زبان، مذهب و منطقه دالیلی برای تفرقه و دوری افراد  شکاف

اند. شکاف افغانستان بسیار پیچیدههبه شمار آمده  از آن است که به راحتی بای جامعه  توان  هتر 

رند؛ اما نژادی و قوم شان متفاوت است و گروهی  ، مذهبی واحد داها را تبیین کرد. گروهی از افرادآن

های اجتماعی چندالیه به شکل  شان متفاوت. این شکاف شان یکی است، منطقه و مذهبقوم و نژاد

(  2005)  1به حدی که باعث شده تا امین صیقل  تاثیرگذار بوده است. عمیقی بر مناسبات قدرت  

ی قوی« به حساب آورَد. از طرفی دیگر، این جوامع اای از »دولت ضعیف و جامعهافغانستان را نمونه

 
1 Amin Saikal 
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نظریهنمونه تبیین  برای  خوبی  دولت  »دولت  های  یک  مبین  افغانستان  هستند.  شکننده«  های 

ها به عنوان یک منطقه  شکننده متوسط است که دارای یک نظام حکومتی غیرمتمرکز و برای قرن

های خارجی در آن، نه بر سر منابع ع قدرتها بوده و تضاد منافترانزیتی و محل برخورد فرهنگ

 اقتصادی، بلکه به خاطر اهمیت استراتژیک این کشور برای کل منطقه بوده است.

ها  گونه دولتنویسند، در اینمی  1« های شکننده( در مورد »دولت1394) و همکاران بروک

است. چون دولت قادر به  ای و مذهبی بر هویت ملی غالب  هویت قومی مرتبط با خصوصیات قبیله

خود روی ارائه خدمات نیست، مردم برای تأمین نیازهای مادی و غیرمادی خود به اجتماعات قومی

گونه حس وفاداری به سمت اجتماعات قومی کشیده شده و هویت قومی تقویت  آوردند؛ و اینمی

دولت به عنوان یک داور    ها از آنجا که هیچ تضمینی وجود ندارد که شود. از طرفی در این دولت می

های مراجعه ها و سازمانطرف به حل و فصل منازعات اجتماعی بپردازد، ناگزیر مردم به گروهبی

ها خود در خصوص انتخاب ابزارهای الزم برای پیگیری اهدافشان تصمیم  کنند که این سازمانمی

های اصلی در دسترس از گزینه  تردید در این میان توسل به زور و قوای فیزیکی یکی گیرند و بی می

های  ها و شاخصهای صندوق صلح، ویژگی ها، به کمک داده گونه دولتاست. نویسندگان برای این

 زیر را بر شمرده اند. 

  

 
1 Fragile States 



 
 

15 

 های دولت های شکننده ها و شاخص ( : ویژگی1-1جدول )

 های شكنندههای اصلی دولتویژگی

 داری ملت اقتصاد حکومت 

و  :  1 سازمانی  ساختارهای 

 اداری ناکارآمد و فاسد 

زور  :  2 براساس  فرمانروایی 

براساس   نه  و  ترجیحی 

 حاکمیت برابر قانون

شکل:  3 انحصار  عدم  گیری 

 مشروع برای اعمال قدرت 

مشروعیت  :  4 بودن  پایین 

 دولت

ملی  :  1 اقتصاد  وجود  عدم 

 منسجم

نسبی  :  2 رفاه  تأمین  عدم 

منابع برای  برای افراد و نبود  

 کارآمد سازی دولت

بخش  :  3 ناهمگون  ترکیب 

بخش   با  سنتی  کشاورزی 

غیررسمی  و  کوچک  بسیار 

صنعتی   حدی  تا  و  شهری 

 مدرن

جهانی و  وابستگی به بازار : 4

 اقتصاد خارجی

 عدم تأمین حقوق شهروندی : 1

 مراه با غلبه جمعیت متفرق ه:  2

 محلی -اجتماع قومی

 هیچ یک از انواع   عدم توسعه:  3

اجتماعات )اجتماع شهروندی و  

همگرایی   برای  خیالی(  اجتماع 

 مردم در سطح ملی 

 های کشورداری شكنندهشاخص

 های سیاسی شاخص های اقتصادی شاخص های اجتماعی شاخص

فشارهای  1 افزایش   :

 جمعیتی 

یا  2 آوارگان  وسیع  جریان   :

داخل   در  افراد  جابجایی 

پیدایش   با  همراه  کشور 

 انسانی  وضعیت پیچیده

ناموزون  5 اقتصادی  توسعه   :

 ها گروه

 : رکود شدید اقتصادی6

مجرم7 مشروعیت:  و  -پنداری 

 دولت دایی ازز

 : کاهش شدید خدمات عمومی 8

کار9 یا  تعلیق  دلبخواهانه  :  برد 

گسترده نقض  و  حقوق    قانون 

 بشر 
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گروه3 ماندن  باقی  های  : 

بی  انتقام و  ناراضی  جو، 

 بصیرت 

 : فرار مداوم و پایدار افراد4

: کارکرد نیروهای امنیتی به  10

 شکل دولت در دولت 

 نخبگان : واگرایی و تفرقه11

دولت12 دخالت  یا  :  دیگر  های 

 بازیگران سیاسی خارجی 

 

عنوان  صندوق صلح شاخص به  را  فوق  اندازههای  برای  دولتمعیاری  تعریف  های شکننگیری  ده 

دهند  گونه توضیح میها را اینگیری این دولت بحث، عوامل موثر در شکل  نموده است. آنها در ادامه

سری نخبگان خودمحور قرار دارند که نه تنها نگران امنیت، نظم،  یک  ها تحت سلطهکه، این دولت

-پی کنترل دولت به عنوان منبع درآمد خود و تأمین اهداف کوتاهرفاه و آزادی نیستند، بلکه در  

است که اکثر  یت توسعه این کشورها نیز به شکلیشان مبنی بر افزایش قدرت و ثروت اند. وضعمدت

باشند. انسداد توسعه به معنای رکود و ایستایی نیست  انسداد توسعه می  عارضهدچار  ها  وسیعی از آن

های صورت گرفته در راستای توسعه سیاسی، اقتصادی و  باشد؛ بلکه تالش  که هیچ اتفاقی نیافته 

هایی که گاهی یک گام به پیش و دو گام به عقب و یا در  اند. تالشاجتماعی نامنظم و ناکام بوده

اند. به عنوان مثال؛ در وضعیت توسعه سیاسی، بهترین حالت دو گام به پیش و یک گام به عقب بوده

کنند،  فاً برخی از عناصر شکلی دموکراسی را پذیرفته و انتخابات پرهیاهو برگذار می این کشورها صر

اما مشارکت سیاسی به معنای واقعی و انتخابات آزاد در آنها وجود ندارد. نخبگان فاسد و در بند  

نفع شخصی خود هستند و جای حاکمیت قانون، مطبوعات آزاد و نهادهای کارآمد خالی است. و یا  

عیت توسعه اقتصادی، این کشورها از میزان باالیی کمک خارجی برخوردار اند، اما به خاطر  در وض

استانداردهای الزم، کمک براینبود  مثبتی  نتیجه  نداشها  تلف  شان همراه  منابع  این  عموماً  و  ته 

بحث، نویسندگان به بررسی مواردی از کشورهای شکننده می پردازند؛    شوند. سپس در ادامهمی

ا در مورد افغانستان معتقدند که این کشور نخستین نمونه از دولت شکننده است که هرگز به  آنه

اند که  های قومی و محلی بودهو این اقوام یا گروه داری ملی در آن شکل نگرفتهطور کامل حکومت

الت  های اصلی نظام تأمین عداند. جنگ و عداوت یکی از مولفه مردم سلطه داشته  بر زندگی روزانه
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پ  یا  دادگاه  )مانند  ثالث  به شخص  اختالف  ارجاع  جای  به  را  زور  کاربرد  که  مشروع وبوده  لیس( 

های فرعی  ضعف دولت مرکزی همواره تقویت شده و دولت   نموده است. و این هنجار به واسطهمی

ها را به درگیریالمللی را وارد صحنه نموده و  یا واحدهای سیاسی محلی و بازیگران فراملی و بین

 تری پیوند زده است. بافت وسیع

های  مفهوم »دولت  را  هم  1« های فروماندهقابل ذکر است که نوام چامسکی، اصطالح »دولت

وله »دولت فرومانده«  است که مقشکل وسیع و گسترده تر. او معتقد    برد، اما بهشکننده« به کار می

القا شد، اما بعداز حوادث یازدهم سپتمبر به این مفهوم وسعت داده شده تا    1990  مکرراً در دهه 

توان مفهوم دولت فرمانده را تاحدی  های چون عراق را نیز شامل شود. در دکترین بوش، میدولت

یز در بر ن  ر کندگسترده یافت تا خأل قدرتی را که امریکا وادار شده بود برای حفظ امنیت خود ُپ

این  گیرد.   تحت  »دولت بنابراین  که  نیست  کار  در  مذکور، ضرورتی  عبارت  از  وسیع  های  کاربرد 

، ستمگر یا دیکتاتور هم به همان اندازه فرومانده  های ضعیفی باشند. یک متجاوزفرومانده« دولت

ی بر اساس هیچ معیاری ضعیف نبودند، اما به  تشود. آلمان نازی و شوروی استالینیسمحسوب می

-افزاید که این مفهوم باید دولتتمام و کمال، شایستگی عنوان »دولت فرومانده« را داشتند. او می

قانون دولتهای  شود.  شامل  نیز  را  بینشکن  قوانین  تحقیر  و  اهانت  با  که  نادیده  هایی  را  الملل 

-ات ایاالت اند و در اثر ابتکارهای متمادی و دقت بسیار وضع شدهگیرند. قوانینی که طی سال می

 (.  224-220: 1387اند )چامسکی، متحده درهم شکسته شده

 اقتصادی   ساختار  1-7

از زیرساخت افغانستان نیز همانند بسیاری  اقتصادی  اوایل  سسیتم  های این کشور در در 

ریزی شده است. در آن وقت بود که افغانستان  ( پی1929-1919اهلل )  قرن بیستم و در زمان امیرامان

اول قرن  برای  شروع  تا  زمان  آن  از  کرد.  تجربه  را  منسجم  مالی  و سیستم  اقتصادی  نظام  بار  ین 

-یکم، نظام اقتصادی حاکم یک نظام سنتی بود؛ اقتصادی مبتنی بر عرف و عادات که شیوهوبیست

گردید. و در آن همه ی به وسیله آداب و رسوم دیکته میهای تولید، مبادله و توزیع درآمد همگ 

شد. از همان دوران  منبع آن نیز توسط حکومت مشخص می  صادرات و واردات و حتی مقصد و   امور

 
1 Failed States  
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ترین کاالهای صادراتی  اساس اقتصاد این کشور بر زراعت، دامداری و مشتقات آنها بوده است. اصلی

ی  دادند. کاالهای وارداتی نیز عموماً کاال هاهمراه با پشم و پوست تشکیل می زراعتیرا محصوالت 

مصرفی و بعضاً ماشین های صنایع سبک و نیمه سنگین مانند دستگاه های مورد نیاز کارخانه های  

های صادر و واردکننده کاال نیز  نساجی، قند، کفش و چرم، تولید برق و... بودند؛ که اکثر شرکت

ها ج آن(. با وجود منابع سرشار زیر زمینی، که استخرا27-17:  1346انحصاری دولت بودند )غبار؛  

می توانست اقتصاد افغانستان را متحول کند، ولی تالش چندانی در این راستا صورت نگرفت. اگرچه 

ز های میانی قرن بیستم مطالعات اولیه برای استخراج نفت و گاز انجام شد و مناطق نفت خیدر دهه

آن و در دوران    ولی تحوالت سیاسی اجازه تحقق این امر را فراهم نکرد. پس از  شناسایی گردید؛

ای برداشت و درآمدش صرف  جنگ، اندک معادنی )مانند سنگ الجورد( نیز به صورت غیرحرفه

شروع  هزینه با  نداشت،  مطلوبی  وضعیت  نیز  اول  همان  از  که  افغانستان  اقتصاد  شد.  جنگ  های 

موکرات، های سیاسی عمالً در هم شکست. با سقوط طالبان و روی کارآمدن دولت لیبرال دنابسامانی 

 افغانستان بنا به اصل دهم قانون اساسی جدید، نظام اقتصادی بازار آزاد را به رسمیت شناخت. 

کننده  داری است. در چنین نظامی انگیزه هر شرکتاقتصاد بازار آزاد مبتنی بر نظام سرمایه

اوست.منطب منافع شخصی  با  تصمیم  ق  با  اقتصادی  واحد  به حداهر  انفرادی در صدد  کثر  گیری 

ها و  آن تصمیم  کند که به وسیلهخویش است. نظام بازار در قالب مکانیزمی عمل می   مفادرسانیدن  

گردد. در شرایط رقابت، کاالها و خدمات تولید و منابع  ترجیحات افراد باهم مرتبط و هماهنگ می 

فروشنده با استقالل عمل  شوند، این واقعیت بدین معنی است که تعداد زیادی خریدار و  عرضه می

ای پراکنده  برای تجارت کاالها و خدمات وجود دارند. در نتیجه، قدرت اقتصادی به طرز گسترده

که چنین اقتصادی با کارآیی در استفاده از منابع،  معتقدند    ،داری خالصسرمایهاست. طرفداران نظام

ن جهت نیازی برای برنامه ریزی،  ثبات تولید و اشتغال و رشد سریع اقتصادی همساز است. از ای

کنترل و دخالت دولت نیست. و نقش دولت در قانونگذاری برای تسهیل عملکرد بازار و حفاظت از 

 (.  77: 1378کانل و برو، شود )مکمالکیت شخصی محدود می

های  بر این اساس، صدها شرکت و موسسه تجاری وارد کارزار اقتصادی کشور شدند. استدالل

تا رقابت    نمودن دالیل علمی بیگانه با واقعیت اجتماعی افغانستان بود. دولت تصور میدولت هما
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ها باعث باال رفتن راندمان و کیفیت کار شده و زمینه رشد خالقیت را فراهم نموده و  بین بنگاه 

یی  دهد. اما خیلی زود به خاطر عدم تواناهای برای انتخاب قرار میکننده را در مقابل گزینهمصرف

ها، نبود امنیت سراسری، ضعف سیستم نظارت  دولت در نظارت بر عملکردهای اقتصادی این بنگاه 

باعث    بر کیفیت و تجمیع قدرت افراد،  از  نظامی در دست یک گروه  اقتصادی و بعضاً  سیاسی و 

ه  بازار فراهم شد. بماند که ب  های مافیایی شده و زمینه فساد و احتکار و  قبضهگیری گروهشکل

ها در ارائه خدمات، به جای رقابت با هم تبانی نمودند.  بسیاری از شرکت  نظارت،خاطر فساد و ضعف  

های خارجی و داخلی به خاطر نبود امنیت و اعتماد به آینده، به  گذاریدر بهترین حالت نیز سرمایه

ها  ای که میلیونهدایت شد که سود بیشتر و منفعت عمومی کمتری داشت. به گونه  یهایسمت حوزه

-ها شبکه تلویزیونی و رادیویی و حوزهاندازی چندین شرکت مخابراتی و ده سرمایه به سمت راه  دالر

در    و   بوده   شان کوتاه و میزان سوددهی شان باال برداریهای از این دست رفت. این حوزه زمان بهره

دیری نگدشت    کند.شدن جامعه را نیز فراهم می زمینه مصرفی  وحال که منفعت عمومی پایین    عین

اقتصادی بازار شدت گرفت؛ »دولت در سال   انتقادها به نظام  اعالن کرد که این نظام    2011که 

ت (. غافل از این که نظام بازار قرار نیس2012فرزام،  کارآمد نبوده و در پی تغییر این نظام است« )

ای  های خوشبینانهمعجزه کند. در مورد این که نظام اقتصادی افغانستان باید تغییر کند، دیدگاه 

مطرح است؛ اما تا زمانی که اصالحات سیاسی و اداری الزم صورت نگیرد، هیچ ضمانتی وجود ندارد  

اقتصاد    نسخهه باشند. اگرچه که بازار آزاد  های اقتصادی دیگر به خودی خود کارایی داشتکه سیستم

 معیوب افغانستان نبوده و نیست.

 ها در افغانستانحضور خارجی  پیشینه  1-8

و نیز مورد طمع  ها بوده و همواره  ای برای تالقی تمدنافغانستان همیشه به عنوان دروازه 

امپراتوریتاخت مختلفوتاز  قرهای  در  رقابتو.  کشاکش  در  کشور  این  بیستم،  و  نوزدهم  های  ن 

روی در جنگ سرد گرفتار شد. اگرچه افغانستان  و از این  .یک گروگان بود  بریتانیا و روسیه به منزله

ای محصول استعمارگرایی و تالش  هرگز مستعمره نبوده است، اما رویدادهای معاصر آن تا اندازه

این تأمین منافع    (.  108:  1394ت )بروک و همکاران،  بریتانیا برای تأمین منافع خود در هند اس

غربی جنگ  در  درگیر  عنصری  به  تبدیل  نیز  امروز  تا  که  است  شده  باعث  علیه  استعمارگران  ها 
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دهد که این کشور در دو قرن گذشته، المللی باشد. تاریخ معاصر افغانستان نشان میتروریسم بین

ابرقدرت الملل رسماً »تجاوز«  قرار گرفته است. چهار بار اول در عرف بین  ها پنج بار مورد هجوم 

اما  خوانده می امریکایی  شود،  نیروهای  بیستدر مورد حضور  اسناد حقوقی در شروع قرن  ویکم، 

 کند. ملل به آن اطالق صفت »تجاوز« نمیالبین

ها  به افغانستان لشگرکشی نمودند. اگرچه مدت  ها سه بار انگلیس  1919تا    1839از سال  

جاسوس نظامی،  تجاوز  از  اولینخانهقبل  بود.  فعال  کشور  در  شان  در  های    1839اگوست    7بار 

نیروهای انگلیسی از مسیر قندهار وارد کابل شدند، حدود یک سال بعد، مردم به دالیل فرهنگی و  

قشون انگلیس مجبور به ترک    1842جنوری  6اقتصادی بر علیه آنها قیام نمودند؛ تا این که در  

ها جلوگیری از نفوذ ارتش روس بر آسیای مرکزی و سواحل سافغانستان شد. هدف از تجاوز انگلی 

دوباره ارتش انگلیس و با همان هدف اولیه،    1878مبر  وپنج سال بعد، یعنی در نوادریا بود. سی  آمو

های نظامی باعث شد تا مدت  های مردمی و هزینهبار وارد خاک افغانستان شد. قیامبرای دومین

نشینی مجبور به عقب  1880نگیسی در اگوستو نیروهای ا تجاوز دوم، کمتر از بار اول باشد. زمان

ها سیاست خارجی افغانستان در دست دولت انگلیس این سال  اگرچه در همه  ند.بریتانوی شد  به هند

سیاست خارجی    عالوه ن، نمایندگان سیاسی انگلیس، بهشان در افغانستاای حضوربود، اما در روزه

های گمرکی  به امور داخلی افغانستان نیز مداخله نموده و  مواردی مانند نرخ مالیاتی و یا تعرفه

قوام سیاست خارجی کشور   1919در    خان  اهللکه امیرامانکاالهای وارداتی را نیز تغییر دادند. تا این

ها باعث شد  هلل با انگلیس اها بیرون نموده و رسماً اعالن استقالل نمود. رفتار امانرا از دست انگلیس

انوی را وارد خاک افغانستان کنند. اما روحیه بریت  تا آنها روی به پاسخ نظامی آورده و ارتش هند

انگلیس که  -های مردمی باعث شد تا جنگ سوم افغانو واکنش  بیگانه ستیزی ایجادشده در مردم

و در ماه جون همان سال پایان   ده یمبیشتر از دو ما به طول نیانجا آغاز شده بود؛ 1919در ماه مِی 

الل افغانستان را به رسمیت شناخته استق  به اجبارانگلیس که   (.1367و فرهنگ،    1346یابد )غبار،  

 1919گردید. اگرچه از  1929اهلل در  خواه امیراماندولت مشروطه  سقوطباعث    یهای، با دسیسهبود

انگلیس حضور فیزیکی در   بعد،  اما مستقیم و غیرمستقیم در سیاستبه  های  افغانستان نداشت، 

های انگلیس در افغانستان تالش  هرچه بود، »ماحصل سیاست  اخلی و خارجی کشور نفوذ داشت.د
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برای ایجاد نفاق، شقاق و اختالفات قومی، مذهبی، نژادی و زبانی؛ و کوشش برای ضعیف، متروک،  

 (.  444: 1346ن بود« )غبار، منزوی و مجزا نمودن افغانستان از جها

ها به افغانستان چشم طمع دوخته بودند. از زمان جنگ اول  ها نیز مدتبعداز انگلیس، روس

خان به دنبال ایجاد روابط حَسَنه با  انگلیس و در اوج مناقشات این دو کشور، امیرشیرعلی-افغان

 د شده بود که در صورت حمله سیه متعهای را امضا نمود که در آن »روها برآمد و معاهدهروس

در دفع دشمن امداد نماید. و در    را   دولت  خواهش افغانستان از روسیه، آن  و   دشمن به افغانستان

که جنگ  جنگ با انگلیس، اسلحه و مهمات روسی با مصارف جنگ« به عهده روسیه باشد. اما بعداً

و درخواست کمک   هخان رسماً به نماینده روس نامه نوشتانگلیس شروع شد، شیرعلی-دوم افغان

ها میل دارند با شما صلح  ام که انگلیسگونه پاسخ دریافت نمود که »به تحقیق شنیدهاین  نمود. و

بدون تأمل    کنم که اگر آنها اظهار صلح کنند، شمانمایند، من از راه دوستی به شما نصیحت می

ای دیگر به امیر نوشت؛ »برای  اسباب صلح را فراهم آورده و تاخیر ننمایید«. نماینده روس، در نامه

کنم که از مملکت خود  ما ممکن نیست به شما امداد قشونی نماییم... موکداً از شما خواهش می 

های روس و انگلیس،  (. بعد از آن، دولت500-496خارج نشوید و با دولت انگلیس بسازید« )همان:  

ها  االمکان در پی آن بودند که از نزدیکی با روسبا هم تفاهم نموده و شاهان افغانستان نیز حتی

-بید و چشمهده، آق تپه، چمنبه چند روستای مرزی )پنج  1885اجتناب کنند. اگرچه روسیه در 

ها به خاک افغانستان  امی روسترین تجاوز نظ لیم( تجاوز نموده و آنها را اشغال کرد، اما گستردهس

ها  ها مدت( به درازا کشید. آن1989ی  ورربف  15شروع شد که نُه سال )تا    1979ربدسم  24در  

داشت، اعالن حمایت نموده بودند. حزب   مارکسیستی، که تفکرات  قبل از حزب دموکراتیک خلق

جمهور وقت، به قدرت رسید. اما  داوود رئیس  محمد  سرداربا کودتای خونین علیه    1978  یلاپردر  

از دولت شوروی  عث شد تا سران حزب برای بقای خودهای مردمی با و قیام های دورن حزبی تنش

های جهانی را در پی داشت. کارتر  درخواست کمک نظامی کنند. تجاوز شوروی به افغانستان واکنش 

کرد که »شوروی باید برای تجاوز  از ورود نیروهای شوروی اعالم  امریکا بالفاصله بعدجمهور  رئیس

 (. 294: 1384خود در افغانستان بهای مشخصی را بپردازد« )طنین، 
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روسبعد تجاوز  حالت از  و  نمود  عوض  چهره  کلی  به  افغانستان  در  بیگانگان  دخالت  ها، 

ها  ای که خارجیگونهغیرمستقیم، مستشاری و یا هم وجهه غیرنظامی )غیرمتجاوزانه( پیدا کرد. به

نمودند. به عنوان مثال،  های داخلی افغانستان استفاده  برای پیشبرد منافع خود از احزاب و گروه 

»آنها به    گوید می  1994فِردهالیدی از کالج علوم سیاسی دانشگاه لندن، در مورد ظهور طالبان در  

همان:  کمک پاکستان و امداد مالی عربستان سعودی به یک قدرت نظامی مبدل شدند« )به نقل از  

-بر سازمان   ی اسینفوذ س  کند. دولت امریکا با نیز صدق می  امریکا(. این موضوع در مورد حضور  411

 قانونی بخشید.  ، حضور خود در افغانستان را وجههللم

به سال    تاریخچه امریکا  و  افغانستان  آن سال دولت شاهی  بر می   1936روابط  گردد. در 

بی قرارداد  عقد  به  تصمیم  باطرافغانستان  معاهده    فی  دلیل  همین  به  گرفت.  کشورها  از  بعضی 

امریکا مقیم تهران، در کابل امضا شد. و امتیاز استخراج    شارژدافیر»مؤدت« افغانستان و امریکا با  

چنین قرارداد سه ساله به هم  مپنی امریکایی داده شد. سال به یک ک  75انستان به مدت  نفت افغ

  1946»موریسن کنودسن« در سال    دولت افغانستان با کمپنی  به هزینه  دالرمیلیون    5/17مبلغ  

برای اعزام متخصصین امریکایی در   1953و موافقتنامه    ساخت پروژه آبی هلمند و ارغنداببرای  

های بعدی بود  نیز همکاریافغانستان به امریکا    از  محصلهای زراعتی، صنعتی و... و اعزام  حوزه

البته در  226-187:  1346)غبار،   از انجام مراحل مقدماتی، یک  1939(.  جانبه  شرکت نفتی بعد 

و کمپنی »موریسن کنودسن« نیز پروژه را بعد هشت سال با دو برابر قیمت و    عاهده را لغو نمودم

دولت   1989تا  ه ن امضای معاهدپارلمان افغانستان به موضوع به اتمام رساند. از زما دخالت  از پس 

داشت؛  نماینده یکا  امر کابل  اواخر سال   غیرمقیم در  تا  را  سیاسی خود  نمایندگی  نیز  آن پس   از 

 بات افغانستان و امریکا آغاز شد. ای از مناستا این که در این سال فصل تازه تعطیل نمود. 2001

نمود. این حمله براین اساس بود که  به افغانستان حمله نظامی    2001اکتوبر    7امریکا در  

متحده تشکیل  ملل به پیشنهاد ایاالتسپتمبر، شورای امنیت سازمان11یک روز بعد از وقوع حادثه  

را به اتفاق آرا تصویب نمود. این قطعنامه ضمن   1368جلسه داد و در آن جلسه قطعنامه شماره  

و »حق ذاتی    جهانی قلمداد نمودهنیتمحکوم نمودن حوادث، تروریسم را تهدیدی علیه صلح و ام

و از تمامی کشورها   میت شناختمتحد« را به رسدفاع فردی یا جمعی از خود منطبق با منشور ملل
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عامالن، سازمان یکدیگر  با همکاری  تا  عدالت  خواست  تسلیم  را  این حمالت  و حامیان  دهندگان 

هم در  نمایند.  امنیت  شورای  قطعنا  28چنین  دوباره  )شمارهمهسپتمبر  خصوص 1373ای  در   )

مجدد »تاکید  جمعی،  و  فردی  دفاع  حق  بر  آن  در  که  کرد،  صادر  در    1« تروریسم  اگرچه  نمود. 

-گیری، ولی امریکا به دنبال موضعه بودنامی از گروه طالبان و کشور افغانستان برده نشد  ها قطعنامه

دفاع مشروع از خود در قبال حمالت  بهانههای شورای امنیت، به قطعنامه مستنداتهای جهانی و 

)عادلی،   نمود  نظامی  افغانستان حمله  به  و  140148:  1387تروریستی،  کار  یا  یبرا(.  توانست  ن 

پیمانان خود تشکیل داده و خود نقش  و دیگر هم  2«ائتالف جهانی متشکل از کشورهای عضو »ناتو

 را بر عهده بگیرد. 3« المللی کمک به امنیت )آیساف(یروهای بینرهبری »ن

افغانستان در  لشکرکشی  دارد. همه   وآغاز    م1839از    داستان  ادامه  است که  قرن  به دو  نزدیک 

خانه، و هم برای هم برای صاحب  -هادهد که سرانجام این داستانهای این دوقرن نشان میتجربه

   همه تلخ بوده است.  -مهمانان خودخوانده

  

 
1 Reaffirming   
2 North Atlantic Treaty Organization(NATO) 
3 International Security Assistance Force (ISAF) 
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 خارجی به افغانستان های  کمک  پیشینه   1-9

 بودجهه  چه در قرن نوزدهم که سیستم مالی متمرکز و برنام-  در تاریخ معاصر افغانستان

ها همواره به معضل کسری  دولت -، و چه از اویل قرن بیستم، که سیستم مالی نوین ایجاد شدنبود

و یا هم از اواخر   وابسته بودههای خارجی بودجه مواجه بوده و برای رفع این مشکل نیز یا به کمک

 زدند. پول می رویههای ایجاد شده، دست به چاپ بیمرجو  قرن بیستم در پی هرج

به استثنای مازاد نمود،  طرح  را  بار بودجه مالی  اولینکه برای    اهللامانامیر  افغانستان از زمان

مالی    یگاه نتوانست کسر، هیچ1928و هجده میلیون در سال    1919هشت میلیون افغانی در سال  

میلیون افغانی،   34بالغ بر    1931در سال    این کسری بودجهنماید.   مینأ ت را از طریق درآمد داخلی  

 1973پنج میلیارد و در    1969میلیارد، در سال  3/1،  1953میلیون، در سال    6  حدود   1942در  

بالغ بر    1978ر سال  کسری بودجه د  خلق،  کار آمدن حزببوده است. با روییک میلیارد    حدود

ثبت شده  میلیارد  160بالغ بر    1990ونیم میلیارد و در سال  ، سه1979یک میلیارد افغانی، در سال  

به    1992و در سال    ه نمود  در حکومت مجاهدین این کسری سیر صعودی پیدااز آن  پساست. و  

رسی  210 افغانی  بودجه در حاکمیت طالبان  از    د.میلیارد  آماری  کسری  نیست  درنیز  بر .  دست 

های  ، پنجاه درصد کمک1970تا    1950صندوق بین المللی پول، از اواخر    2010اساس گزارش سال  

،  1965در سال  و    .درصد از طرف آمریکا تامین شده است  30خارجی توسط اتحادجماهیرشوروی و  

بر    هایبدهی مجموع   افغانستان بالغ  بوده  شوروی  از  درصد آن  82که    ،دالرمیلیون    500خارجی 

را   درصد آن  60که    بوده  دالرمیلیون    220ها بالغ بر  در همین سال  نیز  های خارجیکمک  و  است.

بود.  آمریکا   توسط   1980  دههافغانستان در    انکشافیدرصد بودجه    90از  بیشو  پرداخت نموده 

در جریان  شده است.    امینسابق تدرصد آن توسط شوروی  70از جمله    و  های سوسیالستیحکومت

تامین    پولهای بحران به ویژه زمان حکومت مجاهدین و طالبان، کسری بودجه مالی با چاپ  سال

نیز این    ینظام فعل دهد که در  نشان میآمار  پا برجاست.    امروزرا تا  آن    یشد که پیامدهای تورم

و بعد از   جدید  هایلمیلیارد افغانی )پو  21بالغ بر    2003در سال    چنان ادامه داشته ومعظل هم

و در سال   ، میلیارد افغانی 97، 2005در سال  ، میلیارد افغانی 75،  2004در سال  ، (حذف سه صفر

های بالعوض  پیوسته توسط کمککه  ت.  میلیارد افغانی کسری بودجه داشته اس  150بالغ بر    2010
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های (. اکثر کمک و قرضه2011)به نقل از ایثار،  ه استهای بلندمدت تامین شدقرضه یاخارجی و 

برای بقای حکومت کمونیستی وابسته به خود    وی وشور  توسطسو،  به این  1980پرداخت شده از  

 های نظامی علیه شوروی.امریکا، برای تقابل گروه طرفاز ا ی و  هبود

برخوردار نیست، و این مسئله هرچه به   یاز شفافیت  های خارجی به افغانستانآمار کمک

بر میهای دورگذشته مکدرتر  از نخستین کمکتر میگردد  آماری  ارائه  به  زیر  های شود. جدول 

 پردازد.های تاریخی می خارجی از اواسط قرن نوردهم بر اساس مستندات ثبت شده در کتاب

 های خارجی به افغانستان تا پایان قرن بیستم( کمک1-2جدول )

 منبع

 کمک
 مبلغ سال

نوع  

 کمک
 هدف

کمپنی 

 هند شرقی 
1857 

هزار روپیه هندی   100ماهیانه

هزارپوند( تا پایان جنگ،  10)

 بعالوه چهارهزار تفنگ

 بالعوض

مقابل   در  دولت  دفاع 

به  قاجار  دولت  حمله 

 هرات.

 1879 انگلیس

روپیه، بعالوه   هزار600  ساالنه

در   و اسلحه پول وعده امداد 

صورت تهدید نظامی  

گونه که  افغانستان؛ البته آن

 انگلیس مناسب بداند. 

 بالعوض

سیاست مشوره   در 

نعت  خارجی و عدم مما

به   از ورود اتباع انگلیس

 گندمک( کشور )معاهده 

 1885 انگلیس

هزار 200میلیون و سالیانه یک

-مبلغ به یکروپیه. بعدها این  

هزار افزایش  800میلیون و 

 یافت. 

 بالعوض

 جواری حُسن هم

کمپنی 

 هند شرقی 
1893 

میلیون و  سالیانه یک

دوصدهزار روپیه که هر سال  
 بالعوض

واگذاری منطقه چمن و 

»سرکیحق تلری«  آبه 

 به هند بریتانوی



 
 

26 

صدهزار بر آن افزوده  شش

 شود.

 1916 آلمان 

   صدهزار قبضه تفنگ، 

توپ جنگی و مقداری  300

مهمات نظامی همراه با  

 میلیون پوند10

 بالعوض

دولت  همکاری 

متحدین   با  افغانستان 

 اروپای مرکزی

 1922 فرانسه 
هزینه ساخت لیسه  

 )دبیرستان( استقالل 
 بالعوض

 هدیه 

 هدیه  بالعوض هزینه ساخت لیسه امانی  1923 آلمان 

 1931 انگلیس

-هزار قبضه تفنگ، پنجده

میلیون کارتوس)گلوله( و 

 هزار پوند180

 بالعوض

ها از نیروی اخراج روس

عدمهوائی   پذیرش   و 

 های تجاری آنها هیأت

 1939 آلمان 

گذاری مشترک با بانک  سرمایه

های  ملی برای ساخت کارخانه

 قند بغالن و نساجی ُپلخُمری

سرمایه 

 گذاری

در جنگ دوم    همکاری

هند   علیه  جهانی 

الحاق   قول  و  بریتانوی 

آن شهرهای  -مجدد 

به  دیورند  طرف 

پایان   از  افغانستان پس 

 جنگ 

 دالر میلیون  21 1949 امریکا

 15 قرضه

ساله با  

  مفادنرخ 

5/3  % 

 دالر  م 20این وام بعالوه  

از فروش   دولتانداز  پس

قره هزینه پوست  قُل 

و   هلمند  آبی  پروژه 

که شد  قرار   ارغنداب 
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با    بود را  آن  امریکا 

 تحویل دهد  م5/17

 قرضه  دالر میلیون  8 1952 شوروی 

مخاذن   و  لوله  ساخت 

و   کابل  سیلوی  نفت، 

 شفاخانه جالل آباد 

 بالعوض دالر  5/3 1954 شوروی 

  های کابل آسفالت جاده

داودخان  اعتماد    جلب)

 ( از امریکا یدور و

 1955 شوروی 
بعالوه کمک   دالرمیلیون  100

 نظامی 
 بالعوض

نیاز   برای  ارتش  تقویت 

احتمالی در حل مسئله 

 پشتونستان 

 شوروی 
92-

1978 
 قرضه  دالریازده میلیارد 

وقت  دولت  از  حمایت 

 افغانستان

 1969 امریکا
هزینه بازسازی و توسعه لیسه 

 حبیبیه 
 بالعوض

 هدیه 

 چین 
1965-

1999 

میلیون یوان چین در دو   525

- 79های مرحله بین سال

 1980-99و  1965

 بالعوض

تجهیز  و  ساخت 

  قندهار،   هایشفاخانه

و   کابل  جمهوریت 

 نساجی بغالن  

 ( 89:  1389،  هیوزارت مال؛  2011؛ ایثار  1346؛ غبار،  1367)فرهنگ،  

، از موارد فوق بیشتر بوده  نوزده و بیست  یهاهای خارجی در قرنبدون شک مقدار کمک

به بیستگونهاست،  حدود  که  برنامهای  )پنج  درصد  اول  توسعه  به  1961-1956ساله  نزدیک  و   )

کشورهای ذکرشده،    عالوههو ب  منابع خارجی بوده دوم وابسته به    توسعهساله  درصد برنامه پنج  هشتاد

  ند. از طرفی، اههای منابع بودکننده  نیز از تأمین  ...و  بانک جهانی، چکسلواکی)قدیم(، ایتالیا، جاپان
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نابود شده است. در    های چندین سالهقسمتی از آمار نیز به دالیل جنگ و نابسامانی   اسناد و مدارک

های  ه احزاب خلق و پرچم، کمکهای اتحاد جماهیر شوروی بمورد مقدار دقیق و جزییات کمک

گروه طالبان نیز  بهکشورهای عربی  پاکستان و هایچنین کمکحکومت مجاهدین و هم  به جهانی

 در دست نیست.  ی قیآمار و مستندات دق

 



 ی ادبیات نظر : صل دومف



 مقدمه  - 2

هایی که توانایی  این بخش بعد از بررسی مفاهیم و پیشینه تجربی تحقیق، ادبیات نظری و دیدگاهدر  

ارائه می  گردد. نظریات مکاتب نوسازی و وابستگی، نظریه جهانی شدن و  تبیین موضوع را دارند 

ها،  آیند. سپس با استناد به مفاهیم و نظریهای در آن شمار نظریات به حساب مینظریه دو وقفه

 گردد.  و مدل مفهومی تحقیق نیز استخراج و ارائه می هافرضیه

 توسعه   2-1

معنا  1توسعه« »مفهوم   نظام  کانون  از قدرت شگفت  یی در  دارد که  برخوردار   یزیانگقرار 

افراد تأثیاند  یقدر رون  یا  یگریچ مفهوم دین هینو  یاست. در نظام فکر ر نگذاشته  یشه و رفتار 

  ی ز یسحرآم  ه بوده اند. گرچه که واژهیما ین قدر سُست و ب یا  یار کمیم بسیحال، مفاهن  یاست. در ع 

م  یریگین رهگذر از آن بهره م ی ا حداقل در ای رامون خود را گشوده و  یاست که با آن همه اسرار پ 

ده  یدک کشیر را با خود  یی، تحول و تغی تکامل، ترقّ  یهان واژه معادل ی(. ا20-16:  1377)زاکس،  

کن  یبکار رفته است، ل  یاجتماع   یهادهیپد  یح برخیتوض  یبرا  یالدیگرچه از قرن چهاردهم م  است.

، به بعد  یشرفت جوامع انسانیدرک پ   یبرا  یلیک چارچوب تحلیعنوان  ن واژه به  یع از ایاستفاده وس

،  یشود. در آن موقع مترادف با نوسازیمربوط م  1950-1960  یهادوم و در دهه  یاز جنگ جهان

برا  یرشد، صنعت و  میتعب  یشدن  کار  به  اصطالحات مشابه  و  ا رفت.یرات  از  واژه  یدانشمندان  ن 

ک  یدمن معتقد است که توسعه عبارت از  یرا ارائه نموده اند. به عنوان مثال؛ فر  یف متعددیتعار

، یاست )به نقل از لشکر ی ستم اجتماع یدر س ییربنایرات زییجاد تغیروند خالق و نوآور در جهت ا

در ساخت    یرات اساسییداند که مستلزم تغیم  یچند بُعد  یانیا تودارو توسعه را جری (. و  6:  1386

شه یو ر  ی، کاهش نابرابریع رشد اقتصادیز تسریو ن  یمل   ی عامه مردم و نهادها  ی ، طرز تلقیاجتماع 

ز بر  ی(. دونالدسُن ن73:  1378آداب و رسوم و اعتقادات است )تودارو؛    یکن کردن فقر مطلق و حت

تحقق   یها و نهادها براشی، گرایدر ساختار اجتماع   یرات اساسییجاد تغین باور است که؛ توسعه ایا

 
1 Development 
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رشد    ر باشند، ممکن است ثمرهیر مهم اگر انبوه مردم درگین مسیکامل اهداف جامعه است و در ا

که همه مردم    یند توسعه اغلب با رنج و مشقت همراه است. تا زمانیرا فراینشود؛ ز  ب آنهایعاً نصیسر

نداشته   یان توسعه مشارکت اساسیاز انطباق با آن در جریرات و نییاز تغ  یکامل اجتماع   ی با آگاه

  ی خیشناسان تار(. جامعه9:  1390زاده؛  ییر نخواهد بود )به نقل از لهسایپذباشند، ادامه توسعه امکان

گر  ید  ی دانند. که به عبارتیگر مید  یابه مرحله  یخیتار  یاو گذرا از مرحله  یخیتار  یتوسعه را حرکت

نابود از  است  عبارت  ا  ی اجتماع   یهانظام  یتوسعه  و  تدریکهن  رشد  و  د  ی جد  یهانظام   یجیجاد 

مانند فقر و ظلم،    یدضدآزا  یداند که عوامل اساس یمحقق م  یاسن، توسعه را زمانی)همان(. آمارت

سرکوبگر    یهاش از حد دولتیا دخالت ب ی و    یت، نظام ضداجتماعی ، محرومیکم اقتصاد  یهافرصت

 (. 18: 1382ن برود )سن، یاز ب

ان  یف بر بنیتعار  از توسعه وجود ندارد. همه  یف مورد توافقیچ تعرین است که هیت ایواقع

فرهنگ  یاسیس است. سم  ی خاص  یو  امیارائه شده  مفهومیر  توسعه،  است که، مفهوم    ین معتقد 

گران را با روند  یاست دکند که قرار  ین مییتع  یاف و حدود آن را جامعهیک است و تعریدئولوژیا

ط یان شرایب  یکه برا-توسعه  در تقابل با واژه(.  18و17:  1393،  یخود همساز کند )به نقل از عنبر 

افته«،  یتوسعه  افته«، »کمیواژگان »توسعه ن  - رودیدار به کار م ه یو سرما  یجوامع صنعت  یاجتماع 

برا»جهان مانده«  و »عقب  استفاده شده  یت کشورهایف وضعیتوص  یسوم«  -است. عقبجنوب 

،  یشتر از عوامل توسعه است )آزاد ارمکیاست که در آن موانع توسعه ب  یطیشرا  ی به معنا  ی ماندگ

ا9:  1386 زی(.  اند.  به علت کمبود درآمدسرانه گرفتار »دور باطل فقر«  افراد  ین جوامع  را درآمد 

(.  62:  1383،  یاسیکنند )ال  یگذارهیانداز و سرماتوانند پسیشان را ننموده و نمیمصرف ا  یتکافو

  ی اقتصادن عوامل  یب  ی ل عدم هماهنگیاست که به دل  یتیوضع  یافتگ ین، »توسعه1ا به قول فورتادو یو  

ست« )به یسر نیکار در جامعه م  یرویه و نیامکان استفاده همزمان از سرما  یکاربرد  یو تکنولوژ 

  ی جهان  یایاز جغراف  یقسمت بزرگ  ی ژگیو  ی افتگینل توسعه(. در ک30ُ:  1393،  یا و غفارینقل از ازک

ل  یبه دال  یداشته، ولار  یت جهان را در اختیا و جمعیاز جغراف  یع یکه بخش وس  ییاست؛ کشورها

 اند.مودهیراه توسعه را نپ یا عوامل خارجی و  یداخل
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 رشد   2-2

مبحثیاول م  ین  مطرح  توسعه  در خصوص  میکه  تفاوت  »رشدیشود،  مفهوم  دو  و    1« ان 

بزرگ شدن است و   یرشد به معنا  کلمه  د.ندار  یقیدق  یتفاوت مفهومها  ن واژهی»توسعه« است. ا

داشته باشد    یا حجمیو    ی، سطحی، وزنیطول  تواند جنبهیمورد آن من بزرگ شدن بسته به  یا

شتر  ی را بیبرخوردار است؛ ز  یکمتر  یدگیچی(. و برخالف اصطالح توسعه، از پ 20:  1386،  یدی)سع

 ی فیک  یکه توسعه امر   یکند، در حالیت تمرکز دارد اشاره میا کمّیبالقوه که بر مقدار    یتیبه واقع

جاد  یجاد شود، اما اگر رشد ایش ایدرآمدسرانه افزا  یرد که در خروجیگیصورت م  یاست. رشد زمان

در کل جمع توزیشده  کیت  بهبود  باعث  و  زندگیفیع،  است    یت  گرفته  توسعه شکل  شود،  افراد 

(Ress & Smith, 1998: 15شومپ .)ی ط اقتصادیدر شرا  یجیرات آرام و تدرییز رشد را تغیتر نی  

ان؛  یباغ داند )به نقل از قره یت میانداز و جمعدر نرخ پس  یجیش تدریجه افزایندمدت که در نتدر بل

ق ارتباط یا درآمدسرانه کشور از طرید  یو مداوم در تول  یش کمین که رشد به افزایا ای(. و  7:  1385

هرحال، بر خالف  شود )همان(. به  یه و حجم تجارت اطالق میکار، مصرف، سرما  یرویش در نیبا افزا

د؛ که بر  یآیبه شمار م  یذهن  ی و هم حالت   یماد  ی تیاست، توسعه هم واقع  یماد  یتیرشد که واقع

به دست    یرا برا  ی ل ی، وسایو نهاد  ی ، اقتصادیاجتماع   ی ندهایب فرایق ترکیحسب آن جامعه از طر

را ترومن در مفهوم    ی دگرگونن  یتربین و عجیتریادیکند. هر چند بن  ی ن میبهتر تأم  ی آوردن زندگ

توسعه   یهن اولیمروج  یبه وجود آورد، ول  -افته«یتوسعهاصطالح »کم  یریج و بکارگیبا ترو-توسعه

اقتصاد به رشد  را  تأثیتقل  ی که آن  منفیل دادند،  ا  یشتریب  یر  برای بر  آنها    ین مفهوم گذاشتند. 

به معنا اقتصاد  یتوسعه صرفاً  ایتوسعهکم  یرشد درآمدسرانه در مناطق  بود.  به  یافته  را  ن هدف 

ج کردند؛ که توسعه یز ترویباران نس و پلیمانند آرتورلوئ  یپردازانهیملل، نظرمنشور سازمان  عالوه 

  ی س رشد اقتصادی(. لوئ23و22:  1377ف نمودند )زاکس،  یتعر  یماد   یکاالها  د سرانهیش تولیرا افزا

چون رفاه،    ی میداند و آن را شامل مفاهیکاالها و خدمات م ش سود و نه محصول  یرا مترادف با افزا

افزایبه توز  یداند و کاریش و سعادت نمیآسا با  و معتقد است  ندارد؛  آنها  ش رشد  یع و مصرف 

تر گردد. لذا  میابد، بلکه وخیت بهبود نیمجموع جمع  ی ط زندگی ممکن است نه تنها شرا  یاقتصاد
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ا  یو   1« ید ناخالص ملیر »تولیکالن نظ  یاقتصاد یهاشاخصش یعبارت است از افزا ی رشد اقتصاد

باشد.    4زا« ا »درونی  3زا« ممکن »برون  یمشخص. رشد اقتصاد  یک دوره زمان ی  یط  2»درآمد سرانه« 

اقتصاد ناشبرون  یرشد  عوامل  یزا  اقتصادیغ   یاز  عملکرد  از  ن  یر  آن  در حصول  که  به یاست.  از 

چون    یو منابع   ینیرزمیکه از استخراج معادن ز  یمانند رشد  ست.ین  ی ادهیچیپ   ی ات اقتصادیعمل

و   وام و کمکیگذارهیا سرماینفت  م   یخارج  یها،  گونهیحاصل  به  اقدامات کم    یاشود؛  با  که 

 ی طراح  یالزم برا  یانسان  یرویشود. اما نیک کشور مید  یعا  ی، درآمد سرشار یو صنعت  یاقتصاد

 ی برا  یرون است؛ کارشناسان خارجیز معطوف به بین شده و آموزش نیاز خارج تأم  یابیاجرا و ارز

شوند. و به  یبه خارج فرستاده م یآموزش تخصص یبه کشور آمده و افراد برا یانسان یروی آموزش ن

دارد    یشود که آموزش سطوح باال نه در توان شماست و نه لزوم یم م یدرحال توسعه تفه  یکشورها

نظام    یزا حاصل عملکرد داخلدرون  ی که رشد اقتصادیشود. در حال   یگذارهینه سرماین زمیکه در ا

  ی شرفت و ترقیت از پ یک جامعه بوده و حکا ی  ی و صنعت  یباشد؛ و حاصل تالش اقتصادیم   یاقتصاد

ز رشد ین  ی(. در موارد11:  1390زاده،  ییو لهسا  43و    42:  1393،  یا و غفاریآن جامعه دارد )ازک

برا وضعیتوص  یرا  اقتصادیف  صنعت  یت  برایجوامع  را  توسعه  و  چگونگیتوض  ی،  ت  یوضع  یح 

م  یاجتماع -یاقتصاد کار  به  توسعه  امر  یجوامع در حال  توسعه  شرفته، یپ   یبرند. در هرصورت، 

 د.  یآیتر از رشد به حساب ممستمر و عام

 انواع توسعه   2-3

زا، موزون،  زا، برون، توسعه را به درونیکرد نظریکرد وجود دارد. رویانواع توسعه دو رو  یبنددر دسته

،  ی، توسعه به انواع اقتصادیکرد عملیکه در روی کند. درحالی م مین تقسییناموزون، از باال و از پا

نوشته براساس ن  یا  یکه الگو  ییجاشود. از آنیم میدار تقسیو پا  ی، انسان ی ، فرهنگی اسی، سیاجتماع 

 شود.ی ح داده میز توضیشده است، موارد آن ن یطراح یکرد عملینوع رو

 
1 Gross national product (GNP)  
2 Per capita income   
3 Outward-Journey economic growth    
4 Inward-Looking economic growth     
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  ی به معنا  یکنند که توسعه اقتصادید م یها تأکاقتصاددان  1950از    :ی الف: توسعه اقتصاد

، یک مرحله سنتیها، نهادها و دگرگون نمودن اقتصاد از  ر ارزشییژه تغیر، به وییتغ  رشد به اضافه

  ی جاد نهادهای؛ همراه با ای و مل  ی، شهری، تجاریک اقتصاد عقالنیبه    یاو منطقه  یی روستا،  یشتیمع

برا عوا  یمناسب  کارآمد  تحرک  نمودن  تولممکن  است.یمل  گونه  د  تغ  یابه  شامل  اغلب  ر ییکه 

از   اقتصاد  عمدتاً کشاورزیساختار  )قد  یصنعت  یک ساختاریبه    یک ساختار  معصوم،    یریاست 

ت یو بهبود وضع  یعبارت است از رشد مداوم اقتصاد  یگر، توسعه اقتصادید  یعبارت(. به  4:  1379

  ی ، علمی اسی، سی، اجتماع یاقتصاد  یهاانیو تحول در بن  یاز دگرگون  یافراد جامعه، که ناش  یرفاه

د )ورجاوند،  یآیفراهم م  یاقتصاد  یت مطلوب نوسازیبه غا   یابی جامعه بوده و از دست  ی و فرهنگ

داند که به موجب یم  یندیرا فرا  ی توسعه اقتصاد  1ریاست که، جرالد ما  ین در حال ی(. ا84:  1368

که نیابد، مشروط بر ایش  یبلندمدت افزا  ی ک دوره زمانیک کشور در  یسرانه در    یآن درآمد واقع

افراد ز از سعیرخط فقرمطلق، اضافه نشده و توزیتعداد  : 1386،  یدیع درآمد بدتر نشود )به نقل 

شدن همراه    ی را لزوماً با صنعت  یپردازان توسعه اقتصادهیگر از نظری د  یر برخالف بعضی(. البته ما69

ده یبه توسعه نرس  یشدن موفق عمل نموده ول  یکند که در راه صنعتی اد می  یهاداند و از نمونهینم

ن اقتصاد توسعه و توسعه یب یاست که از لحاظ مفهوم  یادآوریز قابل ین نکته نیاند. در هرصورت ا

د  یت تولیتوسعه با مرکز  یاقتصاد  یایگونه تفاوت است که اقتصاد توسعه به زوانیز این  یاقتصاد

کسان فرض شده است ین لحاظ است که اقتصاد توسعه با »رشد«  یکند. بدید م یتاک  ی ناخالص مل

 (.  13: 1386، ی)آزاد ارمک

  یکرهایبا رو  یاجتماع از توسعه  یالمللنیسازمان بپرداز و  هینظرها  ده   : یعب: توسعه اجتما

ف  یبا در همه تعاریافراد جامعه تقر ی وه زندگ یت و شیقیک  یاند. اما چگونگف ارائه نمودهیتعرخاص 

از    یارا درجه  یتوسعه اجتماع   یستیمارکس  ی کردیبا رو  2میکان، دونگین میمشترک است. در ا

از    یبرخوردار  یتقاضا برا  ت مردم محروم جامعه نه تنها اجازهیداند که به اکثریم  یساختار اجتماع 

ر ییکند. از نظر او اگر تغیم  یاریآن هدف، آنها را    دن بهیدهد بلکه در جهت رسی را م  یمنابع مل
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محروم به سهم خود   توده  یابی دست  یالزم را برا   یهاباشد که فرصت  یری جامعه در مس  یساختار

ند یند توسعه است. در واقع فرایر، در اصل همان فراین مسیها قرار دهد، اار آنیدر اخت  یاز منابع مل

در جامعه   یاز استعمار و استثمار خارج  یاست عار  یندیافت، فراین رهیدگاه ایاز د  یتوسعه اجتماع 

ش  یرا افزا  یتوسعه اجتماع   ،مللازمان(. اما س11:  1391،  یو شهباز  ی، مبارکی)به نقل از آزادارمک

سطوح   یاز منابع برا  یریگاست بهرهی، نهادها، خدمات و سی، ساختار اجتماع یت نظام اجتماع یظرف

ع معتبر  یاست که معطوف به توز  ییهاارزش  تر دربردارندهعیوس  ییتر، که در معنامطلوب  ی زندگ

  ی(. توسعه اجتماع 10:  1389فرد،  یی نقل از باباف نموده است )به  ی رهاست تعو فرصت  ییدرآمد، دارا

  ی کپارچیل به  ی، نیو عدالت اجتماع   ی، تحقق برابری ت زندگیفی چون بهبود در کهم  یی هابا مولفه

،  یمدن   یها و نهادهادر قالب بسط انجمن  ی، مشارکت اجتماع یساالرستهی، تحقق نظام شایاجتماع 

قابلیتقو ظرفیت  و  اجتماع یت  نظام  ضرورت  ییپاسخگو،  یت  دگروگون  یهابه  در    یهایحاصل 

ارتقا  ی با حفظ انسجام مل  یرش تکثر اجتماع یمختلف، پذ  ارتباط دارد    یانسان   یهایتوانمند  یو 

 ی ارد؛ به گونهیگیرا دربر م  یترعیحوزه وس  یاس با توسعه اقتصادیدر ق  ی)همان(. توسعه اجتماع 

  ی دیو رفاه موضوعات کل  ی، عدالت اجتماع یوکراس، دمیکه امروزه مباحث مربوط به جامعه مدن

 دهند.  ی ل میرا تشک یتوسعه اجتماع 

ونسکو شکل  ی  یهادر برنامه  1960در دهه    یمفهوم توسعه فرهنگ  :یج: توسعه فرهنگ

  ی هادر حوزه  یراتییجاد تغیآن با ا  ی است که ط  یندیفرا  یونسکو توسعه فرهنگیف  یگرفت. طبق تعر

مناسب در افراد پرورش   یهاها، رفتارها و کنشتیقابل  ؛انسان  یشیو گرا  یارزش،  ی، شناختیادراک

تا  1987  یهاونسکو سالیاست که سازمان    یبه حددر حال حاضر    ی ت توسعه فرهنگیاهم  ابد. ییم

به    ی ابی د. دستی نام  یتوسعه فرهنگ  ی را روز جهان  یماه مِ   21و روز    یرا دهه توسعه فرهنگ  1997

فرهنگ نظر    ی توسعه  فعالیمورد  فرهنگیچون مهم  ی هاتیونسکو  ادب  ی ، مطالب چاپ یراث  ات،  یو 

هنرهایقیموس هنرها یشینما  ی،  عکاسیس،  یتجسم  ی،  و  رادینما  تلوی،  و  فعال  ونیزیو    یهاتیو 

ورزشیفرهنگ -یاجتماع  باز،  محیها، طبیها،  و  زیعت  میط  بر  در  را  )صالحیگیست  ،  یریامیرد 

  یو معنو  یط و امکانات مادیجاد شرای، ایگر، مقصود از توسعه فرهنگی د  ی(. به عبارت87:  1386

ش علم و دانش و معرفت  یگاه آنان و رشد و افزایافراد جامعه به منظور شناخت جا  یمناسب برا
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، نظم و  یریپذر قانونیتوسعه، نظ  یرش اصول کلیشرفت و پذیتحول و پ   یبرا  یها و آمادگانسان

همه   یبرا  یو معنو  یو اخالق  یعلم  یهایی ش توانایو افزا  یو انسان  یانضباط، بهبود روابط اجتماع 

و رشد    یط فرهنگیشرا  یسازنهی، بهی ت فرهنگید بر هوی با تاک  یباشد. توسعه فرهنگ یافراد جامعه م 

بخشد  ید مدهد، اخالق و آداب و سنن جامعه را بهبوید م یل مربوط به خود را نویمسا  یفیو ک  یکم

شود که  یخالق و بارور م  یزمان  ید. توسعه فرهنگیافزاینک میو بر رونق بازار فنون و دانش و تکن

ها جامعه را حفظ  ها و آداب رسوم و ارزشخود و نقاط مثبت سنت  یاتیگانه و حی  یمایت و سیهو

ش  یتا بتواند نقش خالق و سازنده خو  ازد.یز دست  یش عناصر نامطلوب نیالحال به پانیکند و در ع 

اجتماع  عرصه  در  نما  یرا  )بنیحفظ  توسعه96-95:  1386ان،  یانید  واقع  در  قالب  فرهنگ  (.  در  ی 

های فرهنگی و اجتماعی به  ریزیاز طریق برنامه  خواهدیم های محلی و ملی،  اهمیت دادن به ارزش

و آداب و رسوم   ها، افکارز این طریق ایده، تا اخود پاسخ دهد   عهمادی افراد جام   نیازهای معنوی و

 . در جهان اشاعه دهد هاپای سایر فرهنگهم  ، ی جامعه را در قالب ارتباطات فرهنگیو بوم یمل

دل  :یاسید: توسعه س ب  یل مطالعات تخصصیبه  ا  یفراوان  یارشته نیو  در  ن حوزه یکه 

ل  ی، گابرین پایمانند لوس  یهاوجود دارد. نام   ی ف متعددین اصطالح تعاریصورت گرفته است، از ا

از نظر است.  طهین حیها در ان نامیترنگتون و... از جمله معروفی زن اشتات، ساموئل هانتیآلموند، ا

به استقالل، از انعطاف    ی، از وابستگیدگ یچیبه پ   یاز سادگ   یاسیک نظام س یهر اندازه    ،نگتونیهانت

پذ   یریناپذ انعطاف  پراکندگ  یریبه  از  پ یگرا  ی گانگیبه    یو  اندازه به میش  زان یدا کند، به همان 

را به ساختار    یاسیز توسعه سی شتات ن(. ا15ِ:  1382آن افزوده خواهد شد )قوام،    یاسیتوسعه س

جامعه مرتبط    یهاها و حوزهبخش  یهدر کل  ی اسیع اقتدار سیشده و توزیافته و تخصصیتنوع  یاسیس

  ی زان تحرک اجتماع یبه م  یبستگ  ی اسیچ، توسعه سینظر کارل دو  از(.  15:  1371سازد )قوام،  یم

شود یتر مممکن  یاسیبه توسعه س  یابیباالتر باشد دست  یزان تحرک اجتماع یهرچه مکه  دارد.  

از   یاریدر بس  ین واژه ارائه شده است، ولیاز ا  یادیف زی(. به هرصورت، با آن که تعار14)همان:  

 ز قدرت مشترک است. یآممشارکت، رقابت و انتقال مسالمت  یهاها شاخصآن

  ی با عنوان توسعه انسان  یبار در گزارشنیاول  یبرا  1990ملل در  سازمان:  یهـ: توسعه انسان

  ی هاسنجش آن همراه با آمارها و شاخص  ی ف و چگونگی، تعرن نوع توسعهیات  یدر جهان، به اهم
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ک ملت  ی ین گزارش، مردم ثروت واقع یبراساس ا  در سطح جهان پرداخت.  ی توسعه انسانمربوط به  

  ی د ناخالص ملیو تول  یمل در قالب درآمد    یآمار  یهارف به شاخصدهند و توجه صِیل میرا تشک

ا و  یرد )ازکیهاست مورد ابهام قرار گانسان  ید بودن برایموجب شده که هدف نخست توسعه که مف

ا  یمبتن  ی(. در واقع توسعه انسان52:  1393،  یغفار ایبر  شرفت جوامع یاست که پ   یده اساسین 

هتر عالوه  ب ی به زندگ یابیکرد، بلکه الزمه دست یریگتوان تنها با درآمد سرانه اندازهیرا نم یانسان

  ین توسعه انسان یاست. بنابرا  یانسان   یهاتیبر داشتن درآمد باالتر، پرورش و بسط استعدادها و ظرف

فرا از  است  انتخابیعبارت  و ظرفند بسط  عبدالهی)صادق   یانسان  یهاتیها  عبداهللیحقی،  زاده،  ، 

مسئله درآمد  انسان    ی کرد توسعه معتقد است که همه زندگیرون  یان اساس،  ی(. برا285:  1386

است که   یطیجاد محیبه دنبال ا  یتوسعه انساند.  یار سنجین معیز را با ایتوان همه چینبوده و نم

ن خاطر به دنبال گسترش حوزه انتخاب یخود را باور کنند. به هم یدر آن مردم بتوانند استعدادها

 انسان است. یو توانمندساز ییجاد تواناین گسترش بر ایهاست؛ و اساس اانسان

 یون جهانی سیرا کم  1«داریف از »توسعه پاین تعاریتراز موثق  ی کیاحتماال    دار:یو: توسعه پا

زیمح توسعه یط  و  »برانت  یدر گزارش  2ست  به  آن    1987در    3«لندموسوم  است. در  نموده  ارائه 

ن نموده بدون  یجامعه را تأم  یکنون  یازهایاست که ن  یادار، توسعهیگزارش آمده است که توسعه پا

 :Avijit, 1998خود به خطر اندازد )  یازهایرفع ن  ینده را برایآ  ی هانسل  ییآن که امکانات و توانا

 یبرا  یطیست محیو ز  ی، اجتماع یق اهداف اقتصادیتلف  یدار به معنایکه، توسعه پانیا ای (. و  98

فعل  یحداکثرساز انسانِ  آس  ی رفاه  توانایبدون  ره  ن  یبرا  یآت   یهانسل  یی ب  شان  یازهایبراوردن 

ا49:  1385،  یو نجف  یباشد )زاهدیم تا جا ی(.  پ ی اهم  یین موضوع  دا نموده است که زاکس  یت 

پا ینویم مار و ناتوان  یبدون توسعه. مفهوم ب  یداری است و نه پاسر  یم  4یداریسد: نه توسعه بدون 

ن  ین مفهوم بر ای(. در هرحال، ا40:  1377گرفته است )زاکس،    یاوند جان تازهین پ ی»توسعه« با ا
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به کار    یاقتصاد  یهاتید در فعالی تواند و بایم  یت استوار است که مالحظات مربوط به اکولوژیواقع

 گرفته شود.

 توسعه   ی هاشاخص  2-4

قابل سنجش    یروند که برایبه شمار م  یو ذهن  یفیک  یامر  ییک از ابعاد توسعه به تنهایهر  

ا  یو    یها تجربه علمها در طول سالن شاخصیوجود دارد. ا  1»شاخص«  یآنها تعداد  یسازیو کم

  ی پژوهش  یهاا بخش یپردازان و  ه  ی، از جانب نظرید در مسائل اجتماع ی جد  یدادهای بنا به بروز رو

،  یتر شده اند. سازمان ملل متحد و بانک جهان ارائه شده و در طول زمان متکامل  یموسسات جهان

  ی ها و مطالعات توسعه کارهاف شاخصیاند که در تعربوده ین موسساتیر از مهمتریم قرن اخیدر ن

تعر  یاگسترده در  اند.  داده  ایانجام  و د ن شاخصیف  نظر  اتفاق  واحدیها  به  وجو  یدگاه  ندارد؛  د 

گر به آن اشاره  ی د  یی افت که در جایرا    یتوان مواردی قات مختلف میها و تحقکه در کتاب  یاگونه

از آنجا ا  یینشده است.  اقتصادیکه  ابعاد  توسعه تمرکز نموده است، به   ی و اجتماع   ین نوشته به 

 د.  ینمای ان می ن دو بُعد را بیا ی هان خاطر فقط شاخصیهم

اقتصاد  یهاشاخص شاخص  یبیترک   یتوسعه  اقتصاد  یهااز  رشد  تول  یکالن  د  یمانند، 

(، درآمدسرانه PPPد )یقدرت خر  ی(، برابرGDP)   ید ناخالص داخلی(، تولGNP)  ی ناخالص مل

اقتصاد  یها؛ و شاخصیمل نابرابریمانند، وضع  یتوسعه  بی، وضعیت فقر و  اشتغال و  و    یکاریت 

د ناخالص  ید، تولیقدرت خر  یمانند برابر  یسندگان، مواردیاز نو  یاست. اما بعض  یتیرات جمعییتغ

،  یبه امکانات بهداشت  ین مجموع حذف؛ و نرخ مشارکت، دسترسیرا از ا  یتیرات جمعیی، و تغیداخل

را به   یت کشاورزی(، مهاجرت و وضعHDI)  ی، شاخص توسعه انسانیبه امکانات آموزش  یدسترس

 یگر، دسترسید   یکه برخ  ی(. در حال1378و تودارو،    12:  1386،  یاند )لشکردهن جمع اضافه نمویا

بهداشت امکانات  آموزشیبه  انسانی،  توسعه  شاخص  شاخص  ی،  جزء  را  مهاجرت  توسعه   یهاو 

  ی هات دادهیجا، براساس فاکتور موجودنی(. در ا1393،  یا و غفاریبه شمار آورده اند )ازک  یاجتماع 

ن  یشان وجود دارد. به هم  یها به داده   یانتخاب شده است که امکان دسترس  ی ها، شاخصیجهان

 زراعت و    یتیرات جمع یی، اشتغال، فقر، تغی، درآمدسرانه ملید ناخالص داخلیتول  یهال، شاخصیدل
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ها  ، رسانهی ، مهاجرت، جامعه مدنصحتت،  ی، امن؛ و آموزشیتوسعه اقتصاد  یهابه عنوان شاخص

 خواهند شد.  یبررس یتوسعه اجتماع  یهابه عنوان شاخص  یانسانو شاخص توسعه 

 ی توسعه اقتصاد  ی هاشاخص  2-4-1

تول داخلیالف:  ناخالص  داخلی»تول  :ید  ناخالص  و    1«ید  کاالها  ارزش  مجموع  شامل 

در مدت زمان    یو خارج  ید داخلیک کشور توسط عوامل تول ی  یاست که در داخل مرزها  یخدمات

)معموال  یمع تولکین  م یسال(  تولید  داخلیشود.  ناخالص  خوبی مع  ید  عملکرد    یابیارز  یبرا  یار 

ک کشور  ی  یاقتصاد  یرهایگر متغیبا اشتغال و د   ی کیک کشور است و ارتباط نزدیداخل    یاقتصاد

ب لذا  کشورهایدارد.  ا  یشتر  از  معیجهان  برای ن  اقتصاد  یریگاندازه  یار  استفاده    یعملکرد  خود 

به عنوان   GDPدر اقتصاد کشورها، اعتبار    یش سهم مبادالت خارجیرود با افزایکنند. انتظار م یم

(.  159و    158:  1389ابد )مهرگان و پاداش،  یش  یک کشور افزایداخل    یاقتصاد  یهاتیشاخص فعال

م  یصورت مق  ک کشور در دو یشهروندان    ی( که عملکرد اقتصادGNP)  ی د ناخالص ملیبرخالف تول

که در قلمرو    یه افراد و موسساتیبه عملکرد »کل  ی د ناخالص داخلیکند؛ تولی م  یو مهاجر را بررس

زندگی  یداخل فعالیکنند  یم   یک کشور  به  داخلیا  حوزه  و  دارند  اشتغال  تشک  یت  را  ل یاقتصاد 

میم )شری دهند«  به29:  1387ف،  یپردازد  د (.  تولیعبارت  داخلیگر،  ناخالص  عملکرد  ،  ید  فقط 

کند.  یم یم بوده اند( را بررسی سال مقکی یافراد و موسسات داخل کشور )که حداقل برا یاقتصاد

از شهروندان آن دسته  و سود  م   ی »اما دستمزد  قلم  از  از کشور هستند  اندازد«  یرا که در خارج 

وجود دارد؛ محاسبه ز سه راه  ین  ید ناخالص داخلیمحاسبه تول  ی(. برا73:  1385س و همکاران،   ی)گل

 د و مخارج جامعه است.یع(، تولیوزبر اساس درآمد )ت

ملب: درآمد شاخص  ی کیدرآمدسرانه    : یسرانه  رشد  یوضع  یبررس  یهااز  و  توسعه  ت 

)ارزش کاالها و خدمات    یم محصول ناخالص ملیق تقسی کشورهاست. »درآمد سرانه از طر  یاقتصاد

از اشکاالت    یکی(.  34د« )همان:  یآیدست مت آن بهیجمعک سال( بر  یک کشور در  ید شده در  یتول

ه  ی(، اقتصاد در سایخود مصرف  ی د برایساز« )تولفراهم-در انعکاس »مصرف خود  ین شاخص ناتوانیا

چنان جوامع، هم یسنجش توسعه اقتصاد یهم براست است. با آنیزطیمح ی( و آلودگینیر زمی)ز
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اهم اقتصادیکه جرالدما  یاهبرخوردار است. به گون  یت خاصیاز  عبارت   یر معتقد است »توسعه 

ش  یالمدت، افزالیطو  یک کشور در دورانیسرانه در    یکه به موجب آن درآمد واقع   یندیاست از فرا

از لشکرییم اقتصادی(. بنابرا13:  1386،  یابد« )به نقل  رشد را تجربه کند، درآمدسرانه   ین اگر 

 کند.  یدا م یش پ یافزا

خود تا    یاساس  ی ازمندهای ن  یانسان در برآورده ساختن حدکاف   ی عبارت از »ناتوان  :1ج: فقر 

همهیرس استطاعت  مرحله  به  کوچکتردن  در  اجتماع یجانبه،  واحد  منظور   ی عنی  ی ن  به  خانواده؛ 

کمال«    یر او به سویدر س  یان شرط الزم و کاف سته به عنویآبرومند و شا  ی ک زندگیدن به  یرس

گر، »فقر، آن سطح از درآمد است که به انسان امکان  ید  ی ا به عبارتی (. و  85:  1375،  یاریاست )ز

  ی ها(. فقر حالت162:  1375،  ید یدهد )رشیستن را نمیز  یالزم برا  یازهاید و مصرف حداقل نیخر

حاکم    یسخت  یط زندگیکه در آن شرا  ی تیدر جامعه دارد. به عنوان مثال؛ فقر مطلق )وضع  یمختلف

ات  یبر نظر  ی )مبتن  ی ن بودن درآمد فرد از متوسط درآمد جامعه(؛ فقر انسانیی)پا  یاست(؛ فقر نسب

م حرمت  یافراد از حفظ حر  یو ناتوان  یاساس  یهاتیت از قابلی)محروم  یتی(؛ فقر قابلیتوسعه انسان

ت خود در جامعه(  یت و موقعی)قضاوت شخص از وضع   ی از عزت نفس(؛ و فقر ذهن  یو پاسدار  ی انسان

ان  یب  را  یادیداد فقر، عوامل زرخ  ی(. در مورد علل و چگونگ 123-120:  1388،  یاست )خوشآمد

 از   ناشی   تواند   می  فقر(  1366) به نظر گالبرایت    . کندمی   فرق  محقق  رویکرد  به   که بسته  کرده اند، 

  است(، کمبود  ییایا طول و عرض جغرافیکه محصول آب و هوا و    یعیمانند؛ طبیعت )فقر طب  یعوامل

کمبود  آموزش  و  مجرب  انسانی  نیروی دولت   دیده،  دولت   اقتصادی  نظام  و  سرمایه،  و    کشورها 

یادآوری کرد که در خیلی از موارد جای علت و معلول عوض   باید کفایت. البتهبی و  فاسد  غیرفعال،

  جاد یکه باعث عدم ا  یفقریا    باشدناشی از فقر  خود  وجود یک دولت فاسد    ، به عنوان مثال  . می شود

ار یرامون فقر، نقش بسیکه در مطالعات پ   یگریاز موضوعات د  یک یشده باشد.    نیروهای کارآزموده

است. »خط   2«فقر منوط به محاسبه آن است، »خط فقر یهاخصدارد و اساساً محاسبه شا  یدیکل

زان یشوند. خط فقر برابر است با میرها جدا میر فقیرها از غ یاست که به کمک آن فق  یفقر ابزار

 
1 Poverty  
2 Line Poverty  
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ابد.  یاز رفاه موسوم به »آستانه فقر« دست  ینیک سطح معیاز دارد تا به یکه فرد )خانوار( ن  یمنابع

ن  یک زمان و مکان معیک فرد در  یکه    یون»خط فقر عبارت است از مخارجین راولیمارتاز نظر  

،  یدریو ح  ی شود« )خدادادکاشی ن رفاه )آستانه فقر( متحمل م ی ک سطح معیبه    یدسترس  یبرا

ف یبودن و مطلق بودن در تعر  ینسب  ن نکته که مفهومید به ایف خط فقر بای(. در تعر210:  1388

 ا نه، توجه شود. یم یفقر را مورد لحاظ قرار داده ا

فعال جامعه   یرویاز ن  یشود که بخش یاطالق م  یتیبه »وضع  یکاریب  )اشتغال(:  یكارید: ب

:  1386،  یکنند« )لشکریدا نمی خود پ   ی در شأن اجتماع   ی ل به کار هستند شغل مناسبیکه قادر و ما 

احتماال  ینتوسعه  ین موضوع در کشورهایا(.  336 برجسته  یکیافته  ناکافین عالیتراز    ی م توسعه 

که کمتر از   یکار )کسکم   ، ییو روستا   یکار شهر  یرویاز ن  ین کشورها درصد بزرگیآنهاست. در ا

نه منابع مکملیل است کار میآنچه که ما آنان  اخت  یکند( هستند.  امکانات ار دارند و  یدر  تا    ینه 

 ی اع کارخانهیصنا  ی هاسه با کارگران بخشیکه قابل مقا  ین خود را به سطوحییار پایبس  ی درآمدها

اش با مسئله فقر  ل رابطهیش دهند. لذا موضوع اشتغال به دلید، تجارت و خدمات باشد افزایجد

ن  یگاه مهمیسوم  جاجهان به  ی دا میپ   ی افتگیدر مطالعات توسعه  رابطه بسکند.  ار یخصوص که 

  یع نابرابر درآمد وجود دارد. کسانی، فقر گسترده و توزیکارو کم  یکاریب  ین سطح باالیب  یکینزد

افراد قرارد یرتریدارند در زُمره فق  یمه وقت نامنظمیا فقط شغل نیندارند و    یکه شغل منظم ن 

به صورت   یریت کثیتنها جمعافته نه  یتوسعه ن  ی(. در کشورها249-239:  1378رند )تودارو،  یگیم

د کل به وجود یدر تول  یرییکه کار او تغ یکار پنهان )فردیب یادیکار هستند، بلکه تعداد زیآشکار ب

کن  یکه در تمام ساعات روز مشغول به کار اند، ول  یز وجود دارد. به عالوه هستند افرادیاورد( نین

ن امر نه تنها رشد  یل ایدارد. دلیفقر نگاه م ر خط  یاست که کماکان آنها را ز  ی درآمد آنها به حد

جذب    یجاد اشتغال الزم برایجامعه و ا  ی ازهای بخش صنعت با ن  یت بلکه عدم هماهنگ یشتابان جمع

، یزیرستم برنامهین کشورها و فقدان سیا  یکار است. به عالوه عدم انعطاف ساختار اقتصادیروین

شغلینم   یانسان  یروین پ   یبرا  ی تواند  بدیخود  کند.  ا  یکاریا  کشورهای در  برخالف  کشورها   ین 

ن کشورها به یق اقتصاد محدود ایکه از طر  ی لیاست تحم  یادهی ست، بلکه پدیداوطلبانه ن  یصنعت

دا یخود پ   یبرا  یستند که شغلیقادر ن  یل به کار اند، ول یکار مایشود. افراد بیل میکار تحمیافراد ب



 
 

41 

ش نرخ اشتغال موجب کاهش  ی که افزا  یی(. به هرصورت، از آنجا46و  45: 1385ان، یباغ کنند )قره

ناهنجار  یاریبس اندازهیم   یاجتماع   ی هایاز  لذا  ب  یریگشود؛  مناسب  یکاریشاخص   یبرا  یراه 

 د.  ی آیجوامع به شمار م ی افتگیزان توسعه یسنجش م

-استیل »در سین دلی انسان عامل و هدف توسعه است. به هم  :یتیرات جمعییهـ: تع

- یاقتصاد  ت و توسعهیرات متقابل جمعیتوان به تحوالت و تاثیتوسعه نم  یهایزیرو برنامه  یگذار

است که    ی رابطه متقابل  یت، به معنین توسعه و جمعیب  یاعتنا بود. همبستگ  یجامعه ب   یاجتماع 

 ی رهایدر متغ  یاکنندهنییر تعیت تأثیکه جمع  ین معنیمختلف آنها وجود دارد؛ به ا  یرهاین متغیب

(.  4:  1390رد« )زارع،  یپذ ی ر میتوسعه تأث  ی رهایز از متغیخود ن  ، و بالعکس   .گوناگون توسعه دارد

ن  یتریاز اصل  ید به زندگیر نوزادان و کودکان و امیر، نرخ مرگ و مینرخ زاد و ولد، نرخ مرگ و م

  ی تیجمع  یرهایوم از نظر متغجهان س  یان، کشورهای ن میاست. در ا  یتشناختیجمع  یرهایمتغ

ت یاد جمعیو آن نرخ رشد ز  بودهک وجه مشترک  ی  ین کشورها دارایط ایدارند. شرا  یط متفاوتیشرا

ل  ین و سایه، تأمین کشورها و نرخ نازل تمرکز سرمایز سرانه مردم در ایاست. با توجه به درآمد ناچ

درصد  90حدود    ، یشتر محدود شده است. از طرفین کشورها هر چه بیمردم ا  یو امرار معاش برا

ن رقم  یکه ا ی دهند، در حال یل میدرحال توسعه را فرزندان تشک  یک خانواده در کشورهای یاعضا

ن مخارج  یاد در خانواده که تأمیدرصد است. وجود تعداد فرزندان ز66حدود    یصنعت  یکشورها  یبرا

  ی خانواده بلکه بر اقتصاد مل   نه تنها بر  ی جاد فشار مالیشان قرار دارد، سبب انینها بر عهده والدآ

دات در  یکنندگان است. تمام تولکنند نازلتر از تعداد مصرفید میکه تول  یچون تعداد کسان  است.

آنها    یط زندگیدر شرا  ین خاطر مشکل خواهد بود که بهبودیشود، به همیها مصرف من خانوادهیا

کل نرخ زاد و ولد  جهان سوم با مش  یبا همه کشورهای(. تقر45-43:  1385ان،  یباغ جاد شود )قرهیا

ها، نرخ مرگ  نیو واکس  صحیبه خدمات    یم قرن گذشته با گسترش دسترسیدر ن  باال مواجه بوده و 

د  بر سر منابع محدو  یرقابت سختن مسئله باعث شده است تا  ی افته است. لذا ایز کاهش  یر نیو م

 ن کشورها بدل شود.  یر توسعه ایبر مس  یبه چالش یانسان  یرویشکل گرفته و فرصت ن

)یما  :زراعتو:   تودارو  وضع1378کل  تحول  کشاورزی(  شاخص  یت  از  توسعه   یهارا 

  ی اددر توسعه اقتص  ی، نقش کشاورزیداند. او معتقد است که به طور سنتیدر جهان سوم م   یاقتصاد
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که امروزه اقتصاددانان توسعه  ی شده است. در حال یبررس  یتیو حما ی انفعال  یاغلب به صورت نقش

د موضوع ید دارند. شا یع، تردیشدن سر   یبر صنعت  یش از حدید بین تاکیت چنینسبت به مطلوب

به    ییبه طور اخص و اقتصاد روستا  یاند که بخش کشاورزص دادهین باشد که آنها تشخیمتر امه

در نظر گرفته   یان توسعه اقتصادیدر جر  ی ت یحما  یکه به عنوان بخش انفعال طور اعم قبل از آن

  یکل یشرو استراتژیا و پ ید، الزم است که به عنوان عناصر پویشود و خدمتگزار صنعت به حساب آ

اقتصاددانان نسبت به    یتحول در طرز تلقن  یشاهد ا  1970ن، دهه  یرد. بنابرایقرار گ  یمورد بررس

دانند. به  یم  یر توسعه ملیرا امر ناگز  یتوسعه کشاورز   یاریبسکه بر حسب آن    یتوسعه بود. تحول

ا اگر موفق شود، چنان ی ا موفق نخواهد شد و  ی  ی ، توسعه صنعتیکه بدون توسعه کشاورز  یاگونه

تعادل شد داخلی عدم  نابرابر  جاد خواهد کرد که مشکالتیا  ید  ب  یفقر گسترده،  شتر  یب  یکاریو 

است،    یضرور  یتوسعه کشاورز  یشناخت آنچه برا  ین اصل برایخواهد شد. اما از نظر تودارو، اول

انتقال   یاقتصاد  یهادر مناطق متنوع جهان سوم به طور اعم و جنبه  یت نظام کشاورزیشناخت ماه

جهان،   یبه طور اخص است. او معتقد است که کشاورز  یتجار  ی به کشاورز  یشتیمع  یاز کشاورز

بس نوع  دو  از  واقع،  تشکیدر  متفاوت  میار  که  ی توسعه    یکشورها  یکارا  یشود. کشاورزیل  افته 

  یرکارایغ  یدهد. و کشاورزیباال توسط کشاورزان را م د سرانهیو تول  یدیتول ت قابل مالحظهیظرف

  یی ت روستایتواند جمعی م  یبه سخت  ید بخش کشاورزموار  یاریدرحال توسعه، که در بس  یکشورها

 یت درحال رشد شهریه جمعین کند تا چه رسد به تغذیشت، تأمیدر سطح حداقل مع  یرا، حت

تواند  ی م  ین دو نوع کشاورزین ا ین عامل شکاف بیتری(. آنچه که اصل322-307:  1378)تودارو،  

به کارگ بروز شدن و  کُند  جوامع    یرکارایغ   ید در کشاورزیجد  یهایتکنولوژ  یریباشد، سرعت 

به    یکشاورز  ی ابید و جهتیجد  یهایالگوها و تکنولوژ  یریجهان سوم است. در صورت به کارگ

تواند خأل یم  یشدن زراعت، توسعه کشاورز  یو تجار  یمصرف شخص  ید برایمت خروج از تولس

ن  یدرا  ین توسعه اقتصادیچنو هم  ییرزداجاد اشتغال و فقیرا در راه ا  یبزرگ صنعت  یهاکارخانه

 د.  ی کشورها را ُپر نما
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 ی توسعه اجتماع  ی هاشاخص  2-4-2

که    یاد، به گونهیآین رکن توسعه به شمار میتریاصل  تعلیم و تربیهامروزه    الف: آموزش:

پرورش ند آموزش و  یفرا  یاست. »کارکرد اصل  یژه به نظام آموزشیازمند نگاه وی ن  یتحول اجتماع 

  ی ریادگی ن انتقال دانش و  ی(. اما ا21:  1384گر است« )عضدانلو،  ید  یبه نسل  یانتقال دانش از نسل

شتر مردم در تحوالت یساز مشارکت بنهیکه »زم  یادر توسعه دارد؛ به گونه  یاکنندهنیینقش تع

مناسب   یرهاجاد نموده که باوی ا یت و تحرک ذهنیقابل  یشده و در مردم نوع  یو اقتصاد یاجتماع 

  یت موضوع به حدی(. اهم122:  1393؛  یا و غفاریسازد« )ازکیم  ی رفته و درونیرا پذ  یتوسعه انسان

  کننده ن مصرفین صنعت و بزرگتریبزرگتر  یر، آموزش رسمیفق  یاز کشورها  یاریاست که در بس

س  یعموم  یدرآمدها فشار  مردم  زیبس  یاسیاست.  م  یبرا  یادیار  وارد  مدارس  آورند.  یگسترش 

تشخیوالد دادهین  زمانص  در  که  ن  ی اند  کم  ی انسانیرویکه  بچهیماهر  هرچه  است،  شان  یهااب 

شتر خواهد  یبه دست آورند شانس آنان در به دست آوردن شغل پردرآمد ب  یشتریآموزش و مدارک ب

:  1378شان از فقر است )تودارو،  نجات  دیام  ها روزنهر تنیفق  ی هاخانواده  یژه براین مسئله به ویبود. ا

ها،  خانواده  یسوادی، فقر گسترده و ب یستم منظم آموزشین حال، به خاطر فقدان سی(. با ا347و346

«،  یآموزش  ی، در کنار »شکاف جنسیآموزش  یهاان رساندن دوره ی در به پا  ی ل و ناتوانیترک تحص

ن  یین جوامع نرخ سواد به صورت عام پایاآموزش و پرورش در جهان سوم است. در    یاز مسائل جد

طور ل آنها نسبت به مردان بهیتحص  ین سالهایانگیزنان همراه با م  ین نرخ باسوادیچناست، و هم

را    یاجتماع   یکه نابرابرنیه زنان عالوه بر ایعل  یض آموزشیکه »تبعی تر. در حالنییپا  یریگچشم

نه  ی(. در هرصورت، هز356باشد« )همان:  یز م ین  ی اجتماع -یکند بازدارنده توسعه اقتصادیت میتقو

ن حوزه در  یدر ا  یگذارهیدر همه سطوح، از الزامات توسعه به شمار آمده و سرما  تعلیم و تربیه  یبرا

 د.  یآیبه شمار م یاتوسعه یهابلندمدت مالک بازده بودن برنامه

مهم    یارهایاز مع  یکیها  که سالمت روح و جسم انسان  ییاز آنجا  و سالمت:  صحتب:  

ن خدمات ارزش و یبه ا  یا دسترسی  یزان برخورداریشود، لذا میکشورها محسوب م  یافتگیتوسعه  

در    یک توسعه اجتماع یرقابل تفکی غ   یاز اجزا  یکیرا به عنوان    صحیدارد. خدمات    یادیت زیاهم

ن اهداف  یروشن باشد. و براساس ا  یهاها و برنامهاستیاهداف، س  یدارا  یستیرند که با یگینظر م
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ن گردد  یهمه مردم جامعه تأم یبرا  یبهداشت  ی اتخاذ شود تا خدمات درمان  ی استید سی ها باو برنامه

در جوامع    صحیو    ی به خدمات درمان  یت دسترسی(. وضع36و35:  1389،  ی وندیو شاه  یی)تقوا

 ی رویا کمبود امکانات و نی ل نبود و  یافته به دلیتوسعه ن  یر کشورهاافته، مطلوب است. اما دیتوسعه  

قرار    ی ت قابل قبولیدر وضع  -یی خصوص در مناطق روستابه–ن خدمات  یمتخصص، استفاده از ا

ر نوزادان و کودکان )عموماً به ی ر، فلج اطفال، مرگ و میواگ  یهایمارین جوامع، آمار بیندارد. در ا

ه کودکان به  یمان و سوء تغذیاز(، مرگ مادران باردار در هنگام زایمورد ن  یهانیل نبود واکسیدل

ن عامل  یترین و اصلیسالم را اول  یانسان   یروین وجود، اگر نیر است. با ایگچشم  یمقدار قابل توجه

توسعه   ی ها، شرط مقدم بر همه شاخصیصح  یهط استفاده از خدمات اولیم، بهبود شرایتوسعه بدان

 د. ی آیبه شمار م یاجتماع 

از ز یاحتماال »امن  :1ت یج: امن بران مولفهیترییربنایت«  توسعه در   ین استراتژیتدو   یها 

که فرد    ی )حالت  یت فردیاز جمله امن  یمختلف  ی ابعاد  یده داراین پدید. ای آیهمه جوامع به شمار م

دادن   از دست  ترس  از  آسیفارغ  رسیا  آبرویب  و  مال  جان،  به  زندگ  یدن  امن  ی خود  ت  یکند(، 

همگان)  یاجتماع  فراغت  غیرقانون  یحالت  کردار  تهدید  گروه  ها،دستگاه  ، دولت  یاز  یا  در    ی فرد 

 یی ارات، دیاز جمع  یا بخشید از دست دادن تمام  یفارغ از تهد  یکه ملت   ی)حالت  یت ملیجامعه(، امن

ها در حالت تعادل و  است که در آن قدرت  ی حالت)  ین المللیت بیا خاک خود به سر برد( و امنی

: 1378،  ی( است )آشورد در خطر نیفتدووضع موج  یکدگر به سر برند و     به قلمرو  یبدون دست یاز

ر است. به  یپذب  یار آسی« بسید انبوه ناامنیل»تولیدلبه  ها  همه انسان  یبا زندگ ی(. امروزه تقر38

ا  یاگونه ست بلکه در ین  یرامونید فقط مختص به جوامع پ ین تهدیکه »رامونه« معتقد است که 

، بُهت از عدم  یکاریها نگران بآن  نند.یبی نه زمان نمیرا در آ  ینده روشن یز مردم آین  یجوامع غرب

تکنولوژ یاطم نظر  از  زده  از جهانیجد  یهاینان، وحشت  اقتصاد، دل مشغول    ید، مشوش  شدن 

(.  11:  1377د هستند )رامونه،  ی وس و ناامیداً مأ یخته شدیست و فساد لجام گسیط زیصدمات مح

« مردم را دلمشغول نموده است؛ در جهان  یدر سطح »ذهن  یکه ابعاد ناامن  یاما برخالف جوامع غرب 

با همان  یدق-یجتماع و ا  یت فردی« است. نبود امنی« و »واقعینیک امر »ع ی  یناامن  یرامونیپ  قاً 
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ک  یز  ین  ی ت ملیدهد. بماند که امنیسوم را رنج مها در جهاناز انسان  یاریبس  - که ذکر شد  یفیتعر

به همان اندازه که    یعنیاست،    یک موضوع دو وجهیت  یده امنید. پد یآی« به شمار میدغدغه »مل

شود. به  یز مربوط م یجامعه ن  یهاربط دارد، به فرهنگ و ارزش  یی و قضا  یاس یبه ساختار کالن س

 ی نه را برا یبه بار آورده و زم  تیجامعه خود مصؤن  یافراد و نهاد به هنجارها  یبندیکه پا  یاگونه

 کند. یتوسعه جامعه فراهم م 

علمی اقتصاد  یهاجاذبه  :1د: مهاجرت مقابل  یتوسعه    یکشورها  یاسیو س  ی،  و در  افته 

ن جوامع، زادگاه خود را به مقصد  یانه هزاران نفر از ایجهان سوم باعث شده است تا سال  یهادافعه

نما   یصنعت  یکشورها همیترک  به  دلیند.  همه  ل ین  در  مهاجرت  نقش  اقتصاد  مسئله  ،  یابعاد 

دارد.  ن باره وجود یدر ا یمتناقض یهادگاه یو د یه بررستوسع یو انسان  ی، فرهنگ یاسی، سیاجتماع 

 ی هابه عنوان موافقان روند مهاجرت معتقدند که، نفوذ ارزش  یه پردازان نوسازیبه عنوان مثال، نظر

ن کشورها  ین مردم اید در بیجد  یدرحال توسعه باعث آرزوها  یافته در کشورهایتوسعه    یکشورها

  یکشورها ایبزرگ    یبه شهرها  یتیجمع  یهایی ن آرزوهاست که جابجایل به ایشود. در جهت نیم

ت در قالب مهاجرت در جهت  یجمع  ییایاند که تحرکات جغرافن باوریرد. آنها بر ایگیگر صورت مید

ن امر به  یآورد که ایبه وجود م  ی، تحرک مکان یباشد. چرا که تحول اجتماع یکشورها م   یتوسعه

اقتصاد باعث م  ینوبه خود رشد  ا  یگر، مکتب وابستگیگردد. در جهت دیرا  باویبر  ر است که ن 

اندازد و سقوط آداب، یرا به مخاطره م  یکند. توسعه انسانیت می را تقو  یافتگیمهاجرت، توسعه ن

پا اقتصاد جوامع  کار و    یرویرا به همراه دارد. در کنار فرار مغزها باعث فرار ن  یدار محل ی سنن و 

 (.  28-26: 1391، یو حجت یشود )وثوقیم یکار کشاورز یروید نیموجب افت شد

 یهااز مولفه  ی کین دولت و مردم »یب  ی عنوان فضائبه  ی جامعه مدن   :2یهـ: جامعه مدن

 3مردم نهاد   یهاسازمان(. رشد  60:  1394،  یو موسو  یزاهد  بنجار،یاست« )باقر  یتوسعه اجتماع 

  ی به عنوان شرط کاف   یگران عرصه توسعه نبوده و جامعه مدن یها تنها بازاست تا دولت باعث شده  

  ی هات کنند. نقش سازمانیریدر کنار دولت به عنوان شرط الزم، امور جامعه را مد  یتوسعه اجتماع 
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مشارکت    یند توانمندسازیژه فرایوتوسعه، به  ی رمادیابعاد غ   یها برااست که »آن  یامردم نهاد به گونه

به    ی(. حضور جامعه مدن55:  1392،  یخانداهللیو ب  یکردن سودمند هستند« )احمدزهیو دمکرات

از مسائل    ینموده و فهم بهتر  ی تر طعیشدن را سرکند تا روند کوچک و فربهیها کمک مدولت

 د.ینما یق میز در امر مشارکت تشویو البته که مردم را ن جامعه داشته

ق یتوان دقیاست که نم  یاافراد به گونه  ی اجتماع   یها در زندگگستره رسانه  :1هاو: رسانه

  ی ها در کنار کژکارکردهااز ابعاد توسعه محدود نمود. رسانه  یکیها را در  شده نقش آن  یو مرزبند

، آموزش و...  ی، اطالع رسانیفرشناسیا کی، قانون و  یمانند اعتمادساز  یدیمف  یممکن، کارکردها

که از   یرکن  شود. یاد می  یچهارم دموکراسز »از رسانه به عنوان رکن  یل نین دلی. به همز دارندین

(.  132:  1395،  یفوریا و صینگر با حکومت در ارتباط است« )شهرامید  یک طرف با مردم و از سوی

  یهاگام یت جامعه مدن ینه تحقق و تقویها را قادر ساخته است تا »در زمرسانه یین نقش و توانایا

  ی هادر عرصه  ی ل به کنشگر فعالی(. و تبد17:  1391،  یو اسکندر  یدی ، جدی)گلشن  بردارند«  یموثر

 مهم در حوزه توسعه شود.  یاست، اقتصاد و فرهنگ؛ و عنصریس

تر از آن است  کمرنگ  یو توسعه اجتماع   یم توسعه انسانیاهن مفیمرز ب  :2ی ز: توسعه انسان

از همه ابعاد توسعه    یبیترک  یتوسعه انسان   که  توان گفتیم   وص باشد.  یقابل تشخ  یکه به راحت

ن شاخص  ی، چندمردم  یت زندگی وضع  ینش بهتر چگونگسنج  یقت سازمان ملل برا یاست. در حق 

سه  یریگدر صدد اندازه یک مفهوم جمع نموده است. »شاخص توسعه انسانیاز ابعاد توسعه را در 

 ی از عمر  یبرخوردار، و  یزندگ  یالزم برا  یبه امکانات ماد  یکسب دانش، دسترس  یت اساسیظرف

گر،  ید  یعبارت(. به284: 1386زاده،  و عبداهلل یحقی، عبدالهیاست« )صادق ی توأم با سالمت یطوالن

بزرگساالن    یدر بدو تولد، نرخ باسواد  ی د به زندگیساده از شاخص ام  ین وزنیانگین شاخص از می»ا

واقعیو قدرت خر ایبرا(.  16:  1386،  ید«)لشکریآیافراد بدست م  ید  اساس، »جنانچه  ن سه  ین 

ا  یخواهد بود« )ازک  یافتنیدست ن  یگر زندگ ی د  یهاتیاز موقع  یار یرقابل حصول بماند، بسیامکان غ 

 (.  53: 1393، یو غفار
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 یو اجتماع  ی موانع توسعه اقتصاد  2-5

جامعه به   یایرون از جغرافیب بوده و گاه ، متعدد  شود هر توسعیمس سد تواند یکه م یموارد

موانع خارج فرهنگ  یزمان و    یعنوان  داخل کشورها مسائل  اقتصادیاسی، سی در  اجتماع ی،  و    ی ، 

  ی، موانع اقتصادجانیکنند. در ای توانند عامل توسعه باشند، به عنوان مانع عمل م یکه خود م  یطیمح

 شود. یان می ب یو اجتماع 

 ی و اجتماع  ی( موانع توسعه اقتصاد2-1جدول )

اد
ص

قت
ه ا

سع
تو

ع 
وان

م
 ی 

کمبود 

 هیسرما

ازمند انباشت یت اقتصاد خود نیو تقو یاندازراه  یر برایفق یکشورها

 ن هستند.  یه آغازیسرما

ع نابرابر یتوز

کاال و  

 خدمات 

میا باعث  مسئله  فرصت  ین  افراد  تا  از   یکسانیشود  استفاده  در 

نابرابر  یهاهیسرما باعث  که  باشند.  نداشته  را  جامعه  در    یموجود 

 د.  ی آیبه شمار م  یشکاف اجتماع  یشده و مبنا یاقتصاد

  یرشد ب

تناسب 

 خدمات 

منجر به   یاقتصاد یهار بخشیعدم تناسب بخش خدمات با سا

د  ین حوزه شده و مانع رشد تولیها در ا هینه قسمت اعظم سرمایهز

 گردد ی در جامعه م

و   یکاریب

 فقر

نیاز نتا  یکاریب اقتصاد یج ملموس فقر در جوامع توسعه  افته است. 

ن موضوع منجر  یجذب همه افراد فعال را ندارد. ا  یی ن کشورها توانایا

 ه و درآمدسرانهیگردد. کمبود سرمای م 1«ت »دور باطل فقریبه وضع

را د  یتول  یه بازدهین دور باطل است. کمبود سرمایز از عوامل ایناچ

است.    یاقتصاد  ی م از بازده یمستق  ی ز تابعیدهد و درآمد نیکاهش م

 گذارد.  ینم  یانداز باقپس یبرا یزیز، چیدرآمد ناچ

ع 
وان

م

ه 
سع

تو

اع 
تم

اج

 ی

ت و یجمع

 مهاجرت

افته، نه یتوسعه ن  ی ت در کشورهای ش جمعینرخ زاد و ولد باال و افزا

  ش مهاجرتیبلکه باعث افزارد،  یگیجامعه را م  یتنها که توان اقتصاد
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خالق و مولّد    یروین فرارمغزها شده و نیچنو هم  یو خارج  یداخل

 کند. یه میجامعه را تخل

 صحتفقدان 

 هیو سوتغذ

ها، مرگ و یماریوع انواع بیمنجر به ش  صحیوضع نابسامان امکانات  

اد  ی ز  یاد هایز  یهانهین حالت به عالوه هزیشود. ایه میر و سوتغذیم

 دهد. یز کاهش میجامعه را ن یکیزی، توان فی درمان

و   یسوادیب

نقص نظام  

 ی آموزش

  ی که هرتالش  یاافته باالست. به گونهیدر جوامع توسعه ن  یسوادیب

خنث  یبرا را  ساختاریم  یتوسعه  مشکل  عالوه  به  نظام    یکند. 

انجام    یهااد، آموزشیز  یهانهیباعث شده است تا ضمن هز  یآموزش

 د نباشد. یتوسعه مف یشده در راستا

فاصله  

 یطبقات

ا و فقرا و نبود طبقه متوسط باعث شده است تا اکثر  ین اغنیب  فاصله

و    ی اجتماع   یی این موضوع مانع پوی د. اینما   ی ر خط فقر زندگیمردم ز

 تحقق توسعه است.  

 (290:  1385ان،  یباغ و قره  62-56:  1390زاده،  یی)لهسا

 ( یوچگونگیی )چرا  یخارجیها کمک  2-6

  ی ک کشور با استفاده از منابع کشورهای  یت اقتصادیتقو  ی است برا  یا لهی»وسیخارج  کمک

وابسته به سازمان ملل    1« توسعه  یته کمک برایگر، »کمید  یفی(. در تعر 20:  1382،  یگر« )الهید

کمک که  است  »جرمعتقد  فنیمال  یهای انیها  کاالها  ی،  ترو  یی و  هدف  با  که  توسعه  یهستند  ج 

به   شوند. یارائه م یاارانهی ی هاا وام یبالعوض و   یهاشده و به عنوان کمک یو رفاه طراح یاقتصاد

از نظر که ی(. درحالRadelet, 2006: 4« )یارتوسعهیا با مقاصد غ یو   ینظام یهاکمک یاستثنا

تودارو »کلیما واقع یکل  انتقاالت  از کشور  یه  بایبه کشور د  یمنابع    یهاف کمکید جزو تعری گر 

 (.498: 1378ملحوظ شوند« )تودارو،  یخارج

توان یخ میرا در تار یگردد. موارد متعددی ها قبل باز مبه قرن یخارج یهاخچه کمکیتار

گر کمک نموده یبه کشور د یکشور یعیطب یا در مواقع بالهایط سخت و یسراغ گرفت که در شرا
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ن  یگردد. در ایم بر م1947الملل به  نیاست بیج آن در سیو را  یاست. اما »کمک« به مفهوم امروز 

کا اعالن  یه را به امریونان و ترکیخود نسبت به تعهداتش در قبال    یی س عدم توانایسال دولت انگل

کشورها گردد. دولت    ن ین او در ایگزیکا خواست به خاطر کنترل اوضاع، جا ینمود و از دولت امر

برد، با  یبه سر م  یاقتصاد  ییده و در شکوفایب را دین آسیکمتر  یکا که از جنگ دوم جهانیامر

ن کار،  یه ایدر توج  -کایس جمهور وقت امریرئ–ن دو کشور شد. ترومن  یوارد ا  دالرون  یلیم  400

  یستادگ یا  یخارج  ی ا فشارهایت مسلح و  یاقل  ی هاکه در مقابل توطئه گروه  ی ت از مردمیآن را حما

جورج کاتلت    یهاافت، با طرحی ن ترومن« شهرت  ین سخنان که بعدها به »دکتریکنند؛ دانست. ایم

امریوز-مارشال وقت  گسترش  یتکم  - کایرخارجه  و  ایل  دنبال  به  مارشال  طرح  ثبات  یافت.  جاد 

،  ی کا منابع مالین طرح، امریبود. براساس اسم در اروپا  یاز نفوذ کمون  یریو جلوگ  ی اسیو س  یاقتصاد

  یها(. کمک98-92:  1382،  یو اجرا را به عهده داشتند )اله   یزیران برنامهی؛ و اروپائیکاال و تکنولوژ

ن یز بود، به همیت آمیو موفق  یات یح  یغرب  یجنگ در اروپا  یها رانهیو  یع بازسازیکا در تسریامر

 یها به جهان در حال توسعه طق گسترش کمکیت از طریموفقن  یکا به تکرار ایل دولت امریدل

 توسعه   یاروپا به سو  ید خود را از بازسازیز تأکین ین، بانک جهانی ن بیب شد. در ایترغ   1950  دهه

و سازمان ملل در    یز وابسته به بانک جهانین یگرین موازات موسسات دیر داد. به ایی جهان سوم تغ

عضو اوپک    یم با ورود کشورها70رشد کردند. دهه    ی اد و گستردگم از لحاظ تعد60و    50  دهه  یط

ش  یهام با گسترش کمک80دهه    یدر ط  جاپاناست.    یخارج  یهار کمکیاوج چشمگ  جاپانو  

توسعه در جهان بدل شد. و تا    ین اعطاکننده کمک برایکا را پشت سر گذاشت و به بزرگتریامر

ان انبوه منابع  ین جرینظارت بر ا  یها برایوانساالریها و د سازمانم از یعظ  یام شبکه80ان دهه  ی پا

وابسته شدند   ی خارج یهاداً به کمکیجهان شد ین کشورهایرتریاز فق یاریو بس ه د آمدیپد ی مال

،  یگذارهیدارد؛ وام، سرما  یها انواع و اشکال مختلفن کمکی(. ا253-4:  1383دمور،  ی)الرسون و اسک 

 و وام  د. اگرچه که وامیآین آنها به شمار میترجیه )وام بالعوض( و... از رای، هدی اتیمال  یهافیتخف

ارد. مثال، از لحاظ  ز دین  ین انواع اشکال مختلفیتر است. هرکدام از اجیدر جهان سوم را  بالعوض

از نظر    ؛یتیامن-یو نظام   یتواند چندجانبه و دوجانبه؛ از نظر اهداف، اقتصادیکننده مکانال پرداخت

دولت خصوصی)رسم  ی مرجع،  و  خصوص  یگذارهی)سرما  ی(  در  یتوسعه    یکشورها  یبخش  افته 
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  یهات از برنامهیکه با هدف حما  یها)کمک  یاص، پروژهیافته(؛ و از نظر تخصیتوسعه ن  یکشورها

ن در  یمع  یگذارهیسرما   یهاتیت از فعالی)حما  یاشود( و برنامهیک کشور انجام میتوسعه    یکل

 (.  18-9:  1382،یکشور مقصد( باشد )اله

شود. آنچه یازمند پرداخت مین  یبه کشورها  یمتعدد  یها زهیها به اهداف و انگن کمکیا

ها و گسترش حکومت  ییش کارآی، افزاییبشردوستانه، فقرزدا  یها زهیگردد، انگیان م یکه عموماً ب

  یاهدا  ی هازهین انگیتراز مهم  ی اسیس  زهیاست. انگ  یاسیو س  ی، تجار ی اقتصاد  یهازه یعدالت، انگ

عمدتاً به عنوان   یدهنده از کمک خارجکمک  یاهداکننده است. کشورها  یکمک توسط کشورها

رژیو    یبانیپشت  یبرا  یاهرم نجات  موجود  یهام یرژ  یعنی »دوست«،    یهامیا  ادامه  آنها  یکه  ت 

ملی »امنیبرا کشورهایت  کرده  یضرور  یغرب   ی«  استفاده  )تودارو،  است  از  500-1:  1378اند   .)

وع یافته است که شی   ی ن نکته آگاهیبر ا  یالمللنی، جامعه »بیوطندگاه جهانیبا گسترش د  یطرف

:  1385ان،  یباغ ز هست« )قرهیگر جهان نیدر نقاط د  یان خوشبختیک منطقه از جهان به زیفقر در  

دانند.  یخود م  یانسان فهیر را وظیته، کمک به جوامع فقافیتوسعه یل کشورهاین دلی(. به هم795

کند. کمک  یم می»باز« و »مشروط« تقس  ی هاکمک  را به دو دسته  ی ها، کمکیتجار  یهازهیانگ

ن ییکننده تعکشور پرداخت  یکردن آنها از سو خرج  است که نحوه  یهامشروط آن دسته از کمک

ز  ین نینه، منبع تأمیمنبع هز  شود که به عالوه یمضاعف م  ی ها زمانن نوع کمکیشود. مشکل ایم

پرداخت اعتبارات کمک  کننده از طرف  به عنوان مثال، تمام  در  یامر  یهاکمک مشخص شود.  کا 

  ی کا مشروط شده بود؛ و هرگونه تخطی( به دولت هندوستان، به واردات از امر1961-69)  480  برنامه

باز   ی هاکه کمک ی حالها بود. در قطع کمک ی به معنا یی کایامر  ی ن خدمات و کاالهایاز شرط تأم

ها  کننده و صرف آن در پروژهافتیکشور در  یازهایج و نیرمشروط( خرج آنها مشروط است به حوای)غ 

- 6کشور )همان:   یاجتماع  یاازه ی و ن یعمران  یهابر اساس برنامه یو اجتماع  یاقتصاد یهاو طرح

قرار    یاقتصاد  ییت شکوفایکننده در وضعکمک  یا، همه کشورهی ت، از لحاظ اقتصادیدر نها  (.802

که اکثر   یمثبت باشد. به حد  ی ن کشورها به حد مطلوبیا  یت باعث شده تا تراز مالین وضعیدارند. ا

ت بهره  ی، که در نها نمودهداخت  پر  قرضها به عنوان  یه را  ین مازاد سرمایه اند. ایآنها دچار مازاد سرما

ا  یخود در دن  یاسین منافع سیتأم  یا هم به عنوان کمک بالعوض برای رند؛ و  یگی( آن را ممفاد)
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بزرگ در همسو نمودن کشورها    یهاقدرت  زه رقابت ید از انگی ان نباین میکنند. البته در ایاستفاده م 

 ز غافل شد.  یشان ن یهااستیبا س

کمک بزرگ  ی خارج  ی هاحجم  بخش  اقتصاد   ی امروزه  معامالت  مراودات    یتجار-یاز  و 

منافع و   ها در کنارن کمکینشان داده است که احال، تجربه نیدهد. با ایل میا را تشکیدن یاسیس

 یچ سودیارائه شده ه  یخارج  یهاتوان گفت که کمکیل نمین دل یبه هم  ز دارد.ین  یب یا، معایمزا

  ی هاخ کمکید کرد که در طول تاری توان تاکیت مین واقعیانبار بودند، بلکه بر اینداشتند و بلکه ز

و    یشیاقدامات نما  یعات موجود صرفاً در پ یهر دو بلوک شرق و غرب بدون توجه به واق  یخارج

توانسته    ی خارج  یهاست که کمکین  یمورد نظر خود بودند. شکتوسعه  مدل    ینشان دادن برتر

وضع بهبود  به  غذایاست  بییت  کنترل  دسترسیماری،  سالم،    یها،  آب  و  رساختیزتوسعه  به  ها 

-جهان  یکشورها  یندیو فرا  ی ن دست کمک کند؛ اما کمتر توانسته مشکالت ساختاریاز ا  یموارد

استعمار    یهامانده از دوره   یعبور از معضالت باق  یز برایار ناچیها بسد. آثار کمکیسوم را حل نما

است.  بوده ی ها و منازعه طبقاتتیشدن قوم یاسیاز س یری، جلوگیاز رکود اقتصاد یی و جنگ، رها 

که  یبوده، درحال   یتیو امن  ینظام  شکننده در حوزه  یهاارائه شده به دولت  ی هابخش اعظم کمک

  ی مهندستوسعه  ، مدل  ین کشورها گشوده نشده است. از طرفیمردم ا  یتیاز مشکالت امن  یگره

 یشتیمع  ین رفتن کشاورز یاز ب  یدر ازا  یبه منابع مال   یکنندگان موجب وابستگکمک  یشده از سو

-استیق اعمال سیثروتمند از طر  یخود کشورها  یکه روزگارنین کشورها شده است. غافل از ایدر ا

افتند. اما  یدست    یت نموده و به توسعه اقتصادیخود را حما  ی« صنعت نوپایستیلی»مرکانت  یها

  ی هااستیکمک، س  کنندهافتیر دریفق  یکشورها  یتوسعه برا  یهانهیاکنون با محدود نمودن گز

-، کمکی ن موضوعات، از لحاظ فرهنگیکنند. در کنار ایل مین کشورها تحمیارا بر    یستیبرالینئول

دامن زده و توجه طبقه    یبوم  ینوآور   یهانهیف زمی« و تضعیبه »فرهنگ وابستگ  یخارج  یها

د؛ که به گسترش فساد در  ینمای معطوف م  یمستقل به سمت منابع دولت  یهایمتوسط را از نوآور

شود  یگر می دولت و مردم از همد  یسطوح جامعه منجر شده و باعث دور  ی و تمام  یالت دولتیتشک

که بالفاصله بعد از    یی اروپا   یکشورها  ی(. در کل، به استثنا203- 149:  1394)بروک و همکاران،  

، روند توسعه یمتخصص داخل  یروهاین  ی و امداد اصل  یخارج  یهاله کمکیدوم به وس  یجنگ جهان
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ط کشورها  یرا  اکثر  دل  ینمودند؛  به  سوم،  و  یجهان  نبود  نیل  کمبود  نبود    یرویا  متخصص، 

نتوانسته اند از فرصت کننده؛  کمک  یت کشورهایو البته سؤن  از، فساد گستردهیمورد ن  یهارساختیز

   استفاده کنند. ی ها به طرز مطلوبکمک

 ی کمک خارج  یها یاستراتژ  2-6-1

ها اصوالً از  ن کمکیکنندگان ادهد که پرداختینشان م  یخارج  یهاخ کمکیبه تار  ینگاه 

افت  ی باال؛ و رهن به  ییافت از پای ن، رهییافت از باال به پای نموده اند. ره  یرویپ   یا استراتژیافت  یسه ره

-یصنعتحاکم بوده و بر    1960  است، عموماً در دهه  یات نوسازیبر نظر   یافت اول که مبتنیبازار. ره

د داشته است. یجهان سوم تأک  یی روستا  یسنت  ی هاشدن بخشو محدود   یدن، گسترش شهرهاش

  ی ها، شبکهیبرق رسان  یهاها، شبکهدها، جادههمانند بن  یدولت  ییربنایز  یهاکرد طرحین رویدر ا

تر از نییپا  یافت کمک برخوردار بودند. نگاه به کشاورزیت دریاز اولو  یالت بندریو تسه  یارتباط

ن  یشد. ایسته میکار روزمره نگر  یرویبالقوه ن  رهیبه عنوان ذخ  ییت روستایصنعت بوده و به جمع

شخص شد که  م  1960  اواخر دههد، اما در  ینما ین کشور را صنعتیگرچه موفق شد چند  یاستراتژ

برز  یت منجر نشده و در کشورهایبه کاهش فقر اکثر  دگاه موافقانیبرخالف د نابرابریمانند   یل 

بود،    1970  کرد غالب در دههی افت دوم، که رویتر شد. رهمیوخ  یادرآمدها به طور قابل مالحظه

رشد  ا »ی خواهانه و  افت عدالتیرهم به حذف منابع فقر از جهان سوم تمرکز نمود و به  یطور مستق به

رفت که در صورت ارائه آموزش و منابع مناسب  ین اساس، انتظار میاهمراه با عدالت« معروف شد. بر

کنند.    یاریآن را    یطور موثر جاد مزاحمت در راه توسعه، بتوانند به یا  یر، آنان به جایبه مردم فق

ر و ساکنان شهرها  یان فقیروستائ  یهاول  یازهاین  یداشت. نخست بر ارضا  یافت دو مؤلفه اصلین رهیا

و سرپناه نامناسب    یسوادیه، بی، سوءتغذیماریکه فقرا به ب  ی نمود و معتقد بود که تا زمانی د میتأک

نخواند   یاقتصاد  یور را نداشته باشند؛ توان بهره  یبه آب بهداشت  یمبتال باشند و امکان دسترس

و کمک    ین شود، آنان به فرصت تازه جهت آمادگیتأم  یاساس  یازها یکه ن  یداشت. و دوم، هنگام 

اجزایبه سا ن  یر  تأم  یخارج  یهاازمندند. کمکیجامعه  توسعه و آموزش،   یهابرنامه  ی ن مالیبه 

شده    یفقرا طراح  یورش بهرهیافزا  یو... برا  ی، توسعه واحد کوچک تجاریکشاورزتوسعه    یهاطرح

ن بر یشیپ   یهاافتیج شد که رهین استدالل رایبا ا  1980  م در دههافت سویت رهیاست. و در نها
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ح شود. از آن پس  ین غفلت تصحید ای نموده و با  یزید ناچیتأک  یق بازار آزاد و بخش خصوصیتشو

را در جهت کاهش نقش دولت    ی اسیشدند که اصالحات سیمند مها بهرهن کمکیاز ا  ییکشورها

، اصالح یاجتماع   یدهایت دولت، کاهش سوبسیتحت مالک  یهابخش   یساز  یدر اقتصاد، خصوص

را  یخارج یگذارهیر سرمایدولت، کاهش موانع تجارت و برداشتن موانع دست و پاگ بودجه یکسر

اُیافت این رهیاستدالل ا  در نظر گرفته باشند. همه  ی فت رشد اقتصادن بود که دخالت دولت به 

ک  یموانع توسعه عمل کند. هر    کنندهحیتواند به شکل اهرم تصح  یم   یمنجر شده و کمک خارج

از    ی داشت؛ ول  یایها مزاافتیاز ره به رهیک رهیحرکت  بیافت دیافت  نتیگر،  از آن که   جهیش 

افت  ی در شمال بود. ره  یاسیرات سییند توسعه باشد؛ حاصل تغینش در فرایانباشت مستمر دانش و ب

ت از نخبگان یاز خطرات فراوان حما  یجه آگاهینت  یسم؛ دوم یالیاز گسترش سوس  یریجلوگ  یاول برا

 ی رهبران  کارانهحاصل تفکرات محافظه  ی ر؛ و سومیت فقیاکثر  یازها یبدون توجه به ن  یجهان سوم

  ی ن موارد، بانک جهانی(. در همه ا258-264: 1383دمور، یگان و تاچر بود )الرسون و اسکیمانند ر

ل امور مربوط به توسعه، به یپول و... با ارائه اطالعات و تحل  یالمللنیمانند صندوق ب  یو موسسات

 اند.  جهان سوم بوده یکشورها یاقتصاد یهااستیبه س  یدهو شکل یبه دنبال طراح یطور فعال

 برنامه توسعه سازمان ملل  2-7

در روند توسعه   یو مهم  یر مجموعه خود نقش اساسیز  بخش سازمان ملل متحد همراه با  

  1965ن برنامه در سال  یاست. ا  1ها، برنامه توسعه سازمان ملل ن بخشیاز ا  ی کی.  داشته است  یجهان

از ادغام »برنامه    ی م مجمع عمومیو تصم  یاجتماع -یاقتصاد  یه شورای»بنا به توص سازمان ملل 

-استیبه وجود آمد. برنامه توسعه سازمان ملل در س  3«ژه ملل متحدیو »صندوق و  2«یفن  یهاکمک

 یق همکاریکند. ضمناً از طریفا م یا  ی کشورها نقش مهم  یرشد اقتصاد  یبرا  یسازتیو ظرف  یگذار

ها  را در مقابله با چالش  یشتر از منابع کمکی، امکان استفاده هرچه بیو خصوص  یدولت   یهابا بخش 

ن نهاد  ی(. ا119:  1393زاده،  بی و حب  یفید« )سی نمایشدن فراهم م یحاصل از جهان   یهاو فرصت

ن  ی ن بردن فقر در ایاز ب  یبرا  یها برنامه  یهماهنگ   یت دارد، در پ یجهان فعال  یکه در اکثر کشورها

 
1 United Nation Development Program (UNDP)     
2 Expanded Program of Technical Assistance  
3 United Nations Special Fund  
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برا و  ایتقو  یکشورهاست.  توان  محلیت  در سطوح  منتطقه  یمل ،  ین کشورها  تحقق    یاو  جهت 

  ی ؛ مسائلیی(. البته در کنار موضوع فقرزدا123:  1394،  یی کند )آقایتالش م   ی اجتماع   ی هابرنامه

پا توسعه  و  اشتغال  وضعیمانند  بهبود  اجتماع یدار،  مح  یت  از  حفاظت  زیزنان،  آموزش  یط  ست، 

ز از اهداف  یخوب ن  یداردولت و حکومتت  یا، حاکمیدز و ماالریمانند ا  یهایماریمبارزه با ب  یهاراه

ت توسعه یوضع  انهیان، ارائه گزارش سالین مین نهاد در جوامع در حال توسعه است. در ایها او برنامه

 ف برنامه توسعه سازمان ملل بوده است. یز از وظا یا نیآن در دن ی هاشاخص یو بررس یانسان

 ی تجرب  نهیشیپ  2-8

ر نوشته شده است؛ ایبس  افت کنندهیدر  یکشورهاتوسعه  در    یخارج  یهانقش کمک  در باره

دهه در  در  ی هاسال  یعنی ،  1980تا    1960  ی هابه خصوص  اوج  پرداخت کمکیکه  و    ی هاافت 

بود.    یخارج ندر جهان  از آن  اتا امروز هم  زیبعد  پرداخت  ها ادامه داشته و  ن کمکیچنان روند 

ز ادامه  یکننده نافتیدر  یدر توسعه و رشد کشورهاها  ن کمکیت ایت و عدم موفقیموثر  یهابحث

  ی هااند. تعداد مقاالت و کتابنوشته شده  یرج از حوزه زبان فارسها خان نوشتهیت مطلق ایدارد. اکثر

دست    یکبه تعداد انگشتان    یبه سخت  ی زبان فارس  ن موضوع در گسترهیا  شده نوشته و ترجمه  

در توسعه    یخارج  یهاکمک  اثرن نوشته )یا  یبه بحث اصل  مربوط  یهاان، نوشتهین میرسد. در ایم

ار اندک است.  ی، بسیستیژونال  یهاافغانستان(، اعم از کتاب و مقاله، و بدون در نظر گرفتن نوشته

 شود.  یان می پژوهش ب ینه تجربیشیبه عنوان پ  ییهانمونه

و رشد    یخارج  یهان کمکیب  که با عنوان »رابطه  یقی( در تحق2014)  1مباح و آماسوما 

 ی ف کشورهایه به خاطر قرار گرفتن در ردیجریه« انجام داده اند معتقدند که نیجریدر ن  یاقتصاد

ن کشور در  یبا آن هم ا  ی بهره برده است؛ ول   ی خارج  یهااز کمک  یار جهان، به شکل گستردهیفق

ز  ین  ی نییت پایو فقر باالست؛ که در کنار آن ظرف  یکاریاز درآمد قرار داشته و نرخ  ب  ی نییسطح پا

»شکاف دوگانه« و »هارود دومار« استفاده نموده؛ و    یهان مقاله از مدلیشدن دارد. ایصنعت  یبرا

  ی هان کمکیدهد که بیز نشان میها نافتهیاستوار است.    یاقتصادسنج  یهاکیه تکنیروش آن بر پا

 ی اثر سوء بر رشد اقتصاد یبوده و حت یداریرمعنیو غ  یرابطه منف ید ناخالص داخلیو تول یخارج
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  یبرا  یحلافتن راهیو    یاقتصاد  -ی اسیجاد اصالحات سیسندگان ایشنهاد نویه داشته است. پ یجرین

و    هان اصالحات، همه تالشیگسترده در کشور است؛ و معتقدند که در صورت عدم ا  یفساد مال 

 هوده خواهد بود. یها بکمک

ش«  یبنگالد  یبر رشد اقتصاد  یخارج  یها»اثر کمک  یبه بررس  یا( در مقاله2014)  1ن یحس

ن یبزرگتر  ی کی  1971ش از زمان استقالل خود در  ی آمده است که بنگالد  که در آنپرداخته است.  

ارد  یلیم  56بالغ بر    2012که تا سال    یاد. به گونهیآیبه شمار م  ی کمک خارج  یهاافت کنندهیدر

در  دالر ا یکمک  است.  نموده  پایافت  بر  که  مقاله  مدلین  است،    یاقتصادسنج  یهاه  شده  انجام 

  ی هاها، کمکه در همه سالی، بق2000و    1990دو سال    یاز آن است که به استثنا  ی جش حاکینتا

کند که  یشنهاد م یسنده پ یداشته است. با آن هم نو یش اثر مثبتی بنگالد یبر رشد اقتصاد یخارج

 است مبادرت ورزد. ید به اصالح نهاد سیشتر، دولت بایت بیموثر یبرا

ا« یدر آلبان  یخارج  یها ب کمکیا و معای»مزا  یدر بررس  ییایسنده آلبانی( نو2014)  2یرِس

ن یشرفت برخوردار است. ایزان پ ین میعتریدر حال گذار از سر  ین کشورها یا در بی سد: آلبانینویم

افت نموده است. اکثر یدو و چندجانبه در  ی هاارد دالر کمکیلیحدود پنج م  1991-2014کشور از  

مقاله که بر اساس    یهاافتهینه شده است.  یهزصحت و آموزش  ،  یانرژ  یهاها در بخش ن کمکیا

  یخارج  یهاکمک  ی دهد که به طور کلیانجام شده است؛ نشان م  یجهان   یهاداده  یل ثانویتحل

که موثر بوده است؛   یهااز حوزه  یکیا داشته است. و  یبر روند توسعه آلبان  یرگذار و مثبتینقش تأث

 در جامعه بوده است.   ی مدن یهایزان آگاهیدر کنار باالبردن م یفن یسازتیظرف

در   یکشورها  یدر توسعه اقتصاد  یخارج  یهاکمک( در مقاله »اثر  2014)  3ایکمال ابورا

مورد مطالعه  توسعه:  میپ یلیف  یحال  فینوین«  عنوان  یپیلیسد،  به  کشورها  ی کین  حال    یاز  در 

در از  خارجیتوسعه،  کمک  کنندگان  م  یافت  شمار  عالوه یآیبه  به  مقاله،  هدف  ر  یتاث  ی بررس  د. 

  ی هاکمک  یایها و مزانهیها، هزنوع کمک  یی ن، شناسا یپیلیف  یبر رشد اقتصاد   ی خارج  یهاکمک

بوده و همزمان از   ی اقتصاد سنج  یهاکین مقاله بر اساس تکنی ق ایز هست. روش تحقین  یخارج
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  R2ب  ی( و محاسبه ضرOLS)   یو برآورد روش حداقل مربعات معمول  یون خطیرگرس  یهاکیتکن

ب  ی، ضرایحوزه اجتماع   یهاکمکدهد که به جزء  یها نشان م یز استفاده نموده است. خروجین

«  ی»منافع عموم  یهدار است.  دو نظر  یمعن  0.001و     0.005در سطوح    یاقتصاد  یرهایهمه متغ

پردازند؛ چارچوب   یم  یخارج  یهات کمکیت و عدم موثریموثر  « که به بحثیو »انتخاب عموم

ت یمنجر به تقو  یخارج  یهادهد که کمکیج نشان میدهند. نتا ی ل مین مقاله را تشکیا  ینظر

حال باعث شده است  نیشده؛ و در ع   یکوچک و متوسط صنعت  ی هاو شرکت  ی ستم بانکیقدرت س

تأم  یهاتا دولت در حوزه و  نیآموزش  نت  ی اساس  یازهاین  در  و  نموده  بهتر عمل  جه  یشهروندان 

ادآور  یده  سنیچنان گسترده است. نوزان فقر همیهم مشتر شده است. با آنیت شهروندان بیرضا

-یهاق شرکتیاز طر  یگذارهین به صورت سرمایپیلیدر ف  یخارجیهااز کمک  یشود که قسمتیم

 بوده است.یتیچندمل

در جنوب   یو رشد اقتصاد ی انداز داخل، پسیخارج یها( در مقاله »کمک2013) 1باسنِت

بررسیآس به  کمک  یا«  اقتصاد  یخارج  ی هانقش  رشد  بنگالد  یدر  کشور  نپال،  یپنج  هند،  ش، 

ایپاکستان و سر است.  پرداخته  اقتصادسنجیالنکا  روش  با  مقاله  تکن  ین  از  استفاده  با    یهاکیو 

ر مثبت و  یتاث  یدارا  یخارج  یدهد که کمک هایج آن نشان میانجام شده است. نتا   یونیرگرس

و   یکمک خارج  یرهایابطه متغا داشته است. اما ریپنج کشور جنوب آس  یمعنادار بر رشد اقتصاد

سنده، ممکن است اثر مثبت بر ی بوده است. با آن هم از نظر نو  ین کشورها منف یا  یانداز داخلپس

 انداز را در بلندمدت جبران کند.  بر پس یرشد، اثر منف

در رشد    یخارج  ی ها»اثر کمک   یبه بررس  یا( در مقاله2012)2یدمحمد و مزیو، رشیلیی

افر  یکشورها  یاقتصاد کشورهایشرق  سازمان  اند.  پرداخته  افر  یقا«  شرق  المنافع  قا  یمشترک 

(EACمتشکل از پنج کشور بروند )1967ن سازمان در  یا، و اوگاندا هستند. ایا، رواندا، تانزانی، کنی  

ا  ی ایاح  2000س و در  یتأس از تکنین مقاله به روش »دیمجدد شد.    یهانکیتاپنل« و استفاده 
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OLS  مشترک ی کشورها یبر رشد اقتصاد یخارج یهاکمک یو ثابت به بررس  یو اثرات تصادف-

و استوت و مدل   یچنر دوشکافه  یهابر اساس مدل  2010تا  1985 دوره  یقا ط یلمنافع شرق افرا

  ی ر منفیتاث  یخارج  یهادهد که در کل، کمکیق نشان میتحق  یهاافتهیسوسولو پرداخته است.  

اقتصاد رشد  ویا  یبر  طور  به  و  است.  داشته  کشورها  سرماین  انباشت  کاهش  به  منجر  در  یژه  ه 

را رد نموده یمنجر به رشد م  یکمک خارج  فرضیهق  یتحق  یهاافتهیبلندمدت شده است.   شود 

  ی هاش شرطیعوامل و پ   یخارج  یهار کمکیمثبت شدن تاث  یسندگان معتقدند که برایاست. نو

کنند که  ی شنهاد میت الزم است. محققان پ یفیبا ک  ین نهادهایچنن فساد و همییمانند سطح پا

افر  یکشورها برایشرق  اقتصاد  یابیدست  یقا  رشد  بیبه  خارجی،  کمک  از  نیشتر  ثبات ی،  به  از 

 دارند.   یخارج یه گذاریو متعاقب آن عرضه اوراق قرضه و جذب سرما یاسیس

در  یکشورها یبر رشد اقتصاد یخارج یها( در مقاله »اثر کمک1020) 1و چترنا  یکیاِکنا

نقش   یپول، به بررس  ین المللی و صندوق ب  یبانک جهان  ساالنه  یهاحال توسعه«، با استفاده از داده

  ن و حوزه یالتیکایقا، امریا، افریتوسعه از آسکشورِ درحال  85  یبر رشد اقتصاد   یخارج  یهاکمک

برایکارائ ا  2007تا    1980  ی هادوره سال  یب  روش  اند.  از مدلیپرداخته  استفاده  مقاله    ی هان 

بر    یخارج  یهار کمکیآن تاث  یه اصلیتاپنل( بوده و فرضیها )دداده  یو پنل سر  یاقتصاد سنج

  2000-07و    1990-99،  1980-89  ی ها را در سه پنل زمانسندگان دادهیاست. نو  یرشد اقتصاد

ن، درآمد متوسط  ییکم درآمد، درآمد متوسط رو به پا  ز به چهار دستهی؛ و کشورها را نیدسته بند

باال، و کشورها به  باال تقس  یرو  مقاله نشان    یهاافتهی اند.  ل کردهیه تحلیم نموده، تجزیبا درآمد 

در    یمعنادار بوده؛ ول   2000-07ر دوره  ه فقط دیر رشد سرمایبر متغ  یخارج  یهادهد که کمکیم

ها  ن کمکیچنو نرخ تورم کشورها اثر سوء داشته است. هم  ید ناخالص داخلیتول  یرهایکل، بر متغ

 ی ز فقط برایر تورم نیر رشد اشتغال مثبت بوده است. و متغین بر متغیالت  یکایفقط در منطقه امر

کشورها )به   یر رشد اقتصادیها بر متغن کمکیمعنادار نبوده است. با آن هم ا  ییایآس  یکشورها

 ن( اثر مثبت داشته است.ییبا درآمد متوسط رو به پا  یکشورها یاستثنا
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در    یو توسعه اقتصاد  ی خارج  یهابا عنوان »کمک  ماستری  منوگراف( در  2011)  1لیتوتاخ

نقش    ینوشته است؛ به بررس  یف یتوص- یلیا روش تحلارفورت آلمان، و ب   پوهنتونافغانستان« که در  

اقتصاد  یهاکمک بر توسعه  آلمان  اعالم  یدولت  اساس  بر  )یپار  یهافغانستان  پرداخته 2005س   )

  ی و موسسات آلمان  دولتروابط افغانستان و آلمان به نقش    یخیتار  یان نامه بعد از بررسیاست. پا

از   یدهد که بخش بزرگینشان م  منوگراف  یهاافتهیاشاره نموده است.    2001از  در افغانستان بعد

  یی ف دولت و عدم پاسخگوینه شده، که منجر به تضعیستم دولت هزیرون از سیآلمان ب  یهاکمک

از طرف انتقال مهارت  ی موسسات شده است.  افغانستان توسط   یفن   ی هابرنامه  به کارکنان دولت 

نداشته است. کارکنان    یت چندانیاز هر دو طرف موفق  یستم نظارتی بود سدولت آلمان به خاطر ن

نداشته و   یل به کار در ادارات دولتین دستمزدها تماییزان پایده به خاطر میمجرب و آموزش د

ز بعد از  ین یده در ادارات دولتیافراد آموزش د   ی شده اند. و حت  یو خصوص  یجذب موسسات خارج

سنده معتقد  یشده و دولت را ترک نموده اند. نو  یردولتیالزم، وارد موسسات غ   یهاکسب مهارت

  یه انسانی، متمرکز بر سرمایکال استراتژیر رادییک تغیاز به یها نر کمکیش تاثیافزا یاست که برا 

 ت وجود دارد.یو امن یو همزمان توسعه منابع انرژ

مقاله 2009)  2اندروز در  افر  ی خارج  یها»کمک  (  در  توسعه  نظریو  آنچه  آنچه  یقا:  و  ات 

قا پرداخته یقاره افر  یدر روند توسعه اقتصاد  ی خارج  یهانقش کمک  ید« به بررسیگوی ها متیواقع

ن پرسش  یبه دنبال پاسخ به ا  یی قا یافر  یکشورها  ی هان نمونهیب  ی اسهین مقاله با روش مقایاست. ا

سنده معقتد یوجود داشته است؟. نو  یاقا رابطهیو توسعه قاره افر  یخارج  یهان کمکیا بیاست که آ

ن قاره، رابطه مرغ و  یدر ا یبد حکومت یهااستیفقر و س یهادهی ها و پدن کمکیاست که  رابطه ب

 دالرارد  ی لیم  600حدود    ییقایافر  یدهد که کشورهایمقاله نشان م  یتخم مرغ شده است. برآوردها

و   یتیامن-ی، مسائل حفاظتیاجتماع  یهای، آزادیاسیس ی، آزادی اقتصاد یهافرصت در پنج حوزه

انجام شده در    یاز مطالعات تجرب  یاریسنده بسیافت نموده اند. از نظر نویت از غرب کمک دریشفاف

دهد؛  یبهبود را نشان م  یفقط از نظر آمار  یکالن اقتصاد  یهابر شاخص  یخارج  یهامورد اثر کمک
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شنهاد  ید. مقاله پ ی ن توده مردم دیتوان فقر گسترده را در بین است که هنوز میات یکه واقعیدرحال

الشعاع مسائل کالن  که تحت  یو اجتماع   ی ها، مباحث فرهنگ شتر کمکیر بیتأث  یکند که برایم

توسعه  یاقتصاد مدل  در  است،  گرفته  از یافر  قرار  درست  درک  بدون  و  شود.  گرفته  نظر  در  قا 

 ر مثبت داشت.  ید انتظار تأثیها نبا، از کمکیفرهنگ یهاضرورت

  ی ن المللیب  یهاجاد صلح؟ نقش کمکیا ای( در مقاله »کمک به خشونت  2002)1گودهند 

بررس دنبال  به  افغانستان«،  آیا  ی در  است که  نکته  المللیب   ی هاا کمکی ن  در    ین  به صلح  منجر 

م  تشدی شود،  یافغانستان  را  بحران  میا  اینما ید  تحلید.  روش  با  که  مقاله  در    یفیتوص-ی لین 

توسط دولت افغانستان نوشته شده    یخارج  ی هاافت کمکیو در زمان شروع پروسه در  2002سال

ها ممکن است سنده معتقد است که کمکیافغانستان است. نو  یموثر برا  ی است، به دنبال ارائه مدل

ک از یچ  یشرو را ندارد. و هینقش پ   یداشته باشد، ول   یصلح نقش مهم  م پروسه شکنندهیدر تحک

با  یتواند راهگشایو کامبوج نم  ی سومال  ی کشورها  ی هامدل افغانستان باشد. بلکه  ک  ید  ی مسئله 

صلح در افغانستان   یکمک برا  یبر استراتژ   ین به باال مبتنیین و از پاییاز باال به پا  یبیمدل ترک

  یف مرکز را در بر دارد؛ و از سوین به باال خطر تضعییپاه شود. چون تمرکز صرف بر روش  یته

ر یغ  یک دولت رانتیجاد یقبل از جنگ و ا یاست هایز منجر به تکرار سین نییگر، مدل باال به پاید

 شود.   ی پاسخگو به شهروندان م

ران به یا  یمال   یهانقش »کمک  یبه بررس  یا( در مقاله2011/ 1390و رنجبردار )  یعباس

حضور    یسندگان هدف مقاله را مستندسازیاند. نوآن« پرداخته  یافغانستان: اهداف و آثار اقتصاد

تاثیا و  افغانستان  در  بر شمردهر  یران  اقتصاد دو کشور  بر  اصلیاند. فرضآن  تاث  یه  مثبت یمقاله  ر 

شکلیا  یهاکمک در  بازساز  یده ران  افزا  ی هارساختیز  یبه  و  و  یافغانستان  مبادالت  حجم  ش 

بانک    ی هاو با استفاده از داده   ی ن مقاله با روش اسنادیران در آن کشور است. ایا  یگذارهیسرما

وزارت مالیجهان ای،  افغانستان، گمرک  اقتصاد و دارایه  امور  سفارت   یهاو گزارش  ییران، وزارت 

است.  یا انجام شده  کابل  ن  یهاافتهی ران در  ممقاله  استراتژیشان  که  ص  یبر تخص  یخاص  یدهد 

روابط    یهارساختیبه ز  یدهافغانستان، باعث شکل  یها حاکم بوده و ضمن کمک به بازسازکمک
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و    یرانیا  یهاشدن شرکت  ین، فراملیمابیف   یهایگذارهیش حجم مبادالت و سرمایدو کشور، افزا

  شده است.   یک کشور خارجی یاز حضور در بازساز یکسب تجربه ناش
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 ینه تجربیشیخالصه پ  (2-2)جدول 

 هاافتهی کشور   سال سنده)گان(ینو

 ه یجرین 2014 مباح و آماسوما 

دلکمک به  سیها  مشکالت  و     یاسیل 

اثر   یگسترده بر رشد اقتصاد   یفساد مال 

 داشته است.  یمنف

 ش یبنگالد 2014 ن یحس

اقتصاد   ی اثر مثبت داشته، ول   یبر رشد 

بین س  یشتریاز  نهاد  اصالح  است یبه 

 است.

 ایآلبان 2014 آماردا

بر روند توسعه داشته است.   یر مثبتیتأث

ظرف در  خصوص  و    یفن  یساز تیبه 

 . یمدن یهایزان آگاه یباالبردن م

 ن یپیلیف 2014 ا یابورا

اجتماع  حوزه  جزء  متغیبه  بر    یرهای ، 

تقو  یاقتصاد به  و  داشته  مثبت  ت یاثر 

بانکیس شرکتیستم  و   یها،  کوچک 

 کمک نموده است.    یمتوسط صنعت

 2014 باسنِت

ش، هند،  یبنگالد

النکا، نپال، و  یسر

 پاکستان 

-اثر مثبت؛ اما بر پس   یبر رشد اقتصاد

ممکن   یبوده است. ول   ی منف  یانداز داخل

انداز پس  یمثبت، اثر منف  یرشد اقتصاد

 را در بلندمدت جبران کند.  

 2012 یو، محمد و مزیل

ا،  ی، کنیبروند

ا و  یرواندا، تانزان

 اوگاندا 

دل نهادها یبه  و  فساد گسترده  -یب  یل 

اقتصادیفیک رشد  بر  منفیتاث  ی ت    یر 

و طور  به  و  کاهش  یداشته  به  منجر  ژه 

 ه در بلندمدت شده است. یانباشت سرما
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 افغانستان 2011 لیتوتاخ

به    یهاکمک به   ها NGOآلمان  منجر 

پاسخگویتضع عدم  و  دولت  آنها    ییف 

ز  ین  یفن   یهابرنامه انتقال مهارت  و   شده

نظارت چندان موفق نبوده  نبود    لیدلبه  

 است.

 2010 و چترنا  یکیاِکنا

ا، یکشور از آس 85

-یکایقا، امریافر

ن و حوزه یالت

 بیکارائ

اقتصاد رشد  بر  مثبت  رشد ؛  یاثر  بر 

د  یک دوره موثر و بر تولیفقط در  ه  یسرما

سوو    ی داخلناخالص اثر  و    تورم  داشته 

امر در  اشتغال بر  موثر  ن  یالتیکایفقط 

 بوده است.  

 قا یقاره افر 2009 اندروز

،  یده گرفتن مسائل فرهنگیل نادیبه دل

فقط از نظر    یکالن اقتصاد  یهاشاخص

که یدهد؛ درحال  یبهبود را نشان م  یآمار

 ن توده مردم گسترده است.یکه فقر در ب

 و رنجبردار  یعباس
1390 

(2011) 
 افغانستان

ز  یدهشکل دو  روابط    یهارساختیبه 

افزا مبادالت، یکشور،  حجم   یفرامل  ش 

و کسب تجربه   یرانیا  یهاشدن شرکت

د  یناش حضور  بازسازاز  کشور  ی  یر  ک 

 یخارج

 افغانستان 2002 گودهند 

تحک  هاکمک در  است  پروسه یممکن  م 

داشته باشد،    ی صلح نقش مهم  شکننده

 شرو را ندارد. ینقش پ  یول
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باً همه  یکه تقرنیکند. نخست ای، حداقل دو موضوع را مشخص میتجرب نهیشیبر پ  یمرور

عموماً  -قاتیتحق است  اقتصادانان  توسطکه  شده  بررس  -انجام  بر    یخارج  ی هاکمک  رابطه  یبه 

. نکته  اند را لحاظ نموده یتوسعه اقتصاد مسائل  و کمتر « تمرکز نمودهی»رشد اقتصاد یهاشاخص

د  یتوان دیم  یمثبت را  فقط در کشورها  جینتا که  یابه گونه هاست.ن کمکیا امدیپ دوم در مورد  

به عنوان   بوده است.ز حاکم  ین  ی اسیوجود داشته و ثبات س  یو اجتماع   یفن  یهاول  یهارساختیکه ز

سیاسی  مثال ساختار  از  که  هند  و  فیلیپین  آلبانی،  مانند  کشورهای  در  خارجی  کمک  بسامان  ، 

سازی فنی و  ند، توانسته است بر متغیرهای رشد اقتصادی، تقویت سیستم بانکی، ظرفیتبرخوردار

-ظام سیاسی که کشورهای افریقایی که نهای متوسط و کوچک صنعتی موثر باشد. در حالی شرکت

 منفی بوده است.  کمک خارجی نیز اثر شان ثابتی ندارند، 

 ی نظر  نهیشیپ  2-9

اجتماع   یا بوده که کمتر حوزه  یت مسئله توسعه به حدیاهم را   یاقتصاد-یاز مطالعات 

هاست که در  پرداز، قرنهیها نظرو ده یفکر ن نحلهیافت که به آن اشاره نشده باشد. چند یتوان یم

ز باعث شده  ین  یاجتماع -یاسیحوادث و اتفاقات س یاند. از طرفتعمق و اظهار نظر نمودهنه ین زمیا

ز ین  یخارج  ی هارد. در مورد کمکینه شکل گین زمیدر ا  یمختلف و متضاد  یکردهایاست تا رو

برخوردار    یچندان  یخیاز قدامت تار  یخارج  یهاموضوع کمک  ،نین قصه صادق است. به جز ایا

  یت خاصیتوسعه شده، اهم  یها وارد عرصه مسائل نظر که مبحث کمک  یهم از زمان ست. با آن  ین

ها  هین نظرینجا به مرتبط و مهمتریرا به خود مشغول نموده است. در ا  ی ادیز  یهادا نموده و ذهنیپ 

 شود.  یاشاره م

 ی مكتب نوساز  2-9-1

  ی ند یته( به فرایتفاوت وجود دارد. تجدد )مدرن  2«و »تجدد  1«ین »نوسازیب  یاز نگاه مفهوم

است.    یدر غرب اشاره دارد که نشأت گرفته از دورن جوامع غرب  یو نسبتاً طوالن  یعی، طبیخیتار

شرفت. از نظر یپ   یبرا  ییته است به عنوان الگویاز مدرن  ی رغربیتجربه جوامع غ   ،یکه نوساز  ی در حال

 
1 Modernization  
2 Modernity  
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برخالف تجدد محصول عمل    یو تجدد در سه مورد فرق است؛ نوساز   ین نوسازی( ب1378ه )یریبش

خودجوش و محصول انقالب   ، یندیفرا  ی که تجدد غرب  یاست. در حال  یآگاهانه کارگزاران اجتماع 

ل شد. روند  یتکم  ی اسیو س  یصنعت   یهاانقالب  لهید بود که بعدها به وسیقرون جد  یو نظر  یفکر

-ها و تمدنا تداخل فرهنگیخودجوش و محصول مداخله    یاتجربه،  یرغربیغ   یدر کشورها  ینوساز

-نیدر سرزم  ینوساز  تجربه  یخ یدر سرنوشت تار  یاکنندهنیین خصلت، نقش تعیها بوده است. هم

ن  یچند  ی و آهسته بود که در ط  یجیتدر  یندیفرا  ی گر آنکه تجدد غربیداشته است. د  ی رغربیغ   ی ها

نسبتاً    یندیفرا  یرغربیغ   یهانیدر سرزم  یکه تجربه نوساز  یحال افت. در  ین و تکامل  یقرن تکو

جاد  یگذاشت. ا  ی د آن کشورها باقیخ جد یبر تار  یاکنندهنییر تعیو ُپر شتاب بود؛ که تأث  ی ناگهان

،  ی، تأخّرفرهنگیاسیو س ی ، فرهنگی، اجتماع ی مختلف فن  یهاان حوزهیمند منظام  ی های ناهماهنگ

از جمله    یو اجتماع   یل منازعه فکریش پتانسیسم و افزایسنت و مدرنان  یو کشمکش م  ییارویرو

ناگهان یهم  ی امدهایپ  و  فراین خصلت شتابزده  نوسازیبودنِ  تجربه   یند  آخر در  نکته  است.  بوده 

 ی هانیدر سرزم  یکه برعکس در تجربه نوساز  یاست؛ در حال   یتجدد غرب   یناخودآگاه و بدون الگو

ه، یریوجود داشت )بش  ی اسیو س  یاقتباس نوسازان و مصلحان اجتماع   یغرب برا  یالگو  یرغربیغ 

از گذشته   دهیته »ایتوان گفت که، مدرنی ن وجود می(. با ا85-84:  1378 جدا کردن زمان حال 

کهن  یندیفرا یج برا یرا »واژه 1به اعتقاد لِرنر  یکه نوساز ی(. در حال558: 1384است« )عضدانلو، 

ص معرِّف جوامع  یافته خصایکمتر توسعه    یکه کشورها  یبه نحو  یر اجتماع ییند تغیفرا  یعنیاست؛  

علم، دشتیتوسعه   از  نقل  )به  را کسب کنند«  م  ی افته  نوساز65:  1393،  ییرزایو  عنوان   ی(.  به 

شته  بر گ  1950  آن به دهه  یخی، سابقه تاریو اجتماع   یاز توسعه اقتصاد  یو مدل  ینظر  یکردیرو

-االتید. ظهور ایآیبه شمار م  یدر دوران بعد از جنگ دوم جهان  یخیداد مهم تاریو محصول سه رو

عنوان   به  زمانیمتحده  در  ابرقدرت  قدرت  ی ک  بودند؛    یی اروپا  یهاکه  نموده  افول  اثر جنگ  در 

 ی هایامپراطوره  یت، تجزیو در نها  ی شرق  ین و کُره تا اروپایم از چسیکمون  یگسترش جنبش جهان

سوم  د در جهانیجد  ین که موجب ظهور کشورهایالت  یکایقا و امریا، افریاروپا در آس  یاستعمار

،  یخیتار  نهین زمیک چنیبودند. در    یرشد و توسعه اقتصاد  یبرا  ید که هرکدام به دنبال الگویگرد

 
1 Daniel Lerner  
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نوظهور به  یدن کشورهایاز غلت  یریجلوگ  یبرا  ی شمندان علوم اجتماع یکا با کمک اندینخبگان امر

کرد  ین رویاد ای(. بن30-31:  1378نمودند )سو،    یزیریرا پ   یسم، اساس مباحث نوسازیدامن کمون

گر بودن، رگرا نبودن، محاسبهی، نظم و مشارکت، تقد ییگراو تعقل  یمانند خردورز  یبر عناصر  ینظر

، بدون توجه به یه پردازان نوسازینظر  شرفت داشتن و... استوار است.یل به پ یر بودن، میپذسکیر

کنند  یم  یبررس  یاانه و کالن به گونهیت موجود را در سطوح خُرد، میجوامع، وضع  یخیگذشته تار

چون وجود روشنفکران و   ییرهایو متغ  یفرد  یازهایو امت  یروان  یهانهیکه در سطح خُرد به زم

انسان نوگرا،  جوانان  تُجار،  م  یاهیحاش  یهاروشنگران،  سطح  در  عواملیو...؛  به  وجود    یانه  چون 

ارتباطات،    یز بر چگونگیشرو و...؛ و در سطح کالن نیپ   یهاها و گروهها، انجمنمدارس، کارخانه

ند  ینمای شدن و... تمرکز و توجه م  ی، صنعتینیو ارتش، شهرنش  یدولت ی، نظام بروکراسینظام آموزش

،  ی از مناظر مختلف اقتصاد  یاد ینظران زکرد صاحبین روی(. در ا174-176:  1393،  یا و غفاری)ازک

سیاجتماع  روانشناخت  یاس ی،  مقتضا  ی و  به  متناسب  اند.  پرداخته  توسعه  موضوع  به    یبه  بحث، 

 شود.یاشاره م ینوسازپردازان هینظر یو اقتصاد یات اجتماع ین نظریمهمتر

 یاجتماع  ی نوساز  2-9-1-1

جامعه کالسبرخالف  مثبتیشناسان  نگرش  عموماً  که  تغ  یک  اجتماع ییبه  د  یجد  یرات 

ز پارسونز، مور، اسمسلر و... از ی ن آنها نیشان قابل تأمل بوده و در ب  یهادگاه ین دینداشتند، متأخر

ک و  یچون تفک یبه مسائل یف نوسازیشناسان در تعرن جامعهیبرخوردارند. معموالً ا  یگاه خاصیجا

  ی و منطق  ی عقالن  یهاشدن کنشن غالبیها و همچندر کنش  یها و دگرگون نقش  یز اجتماع یتما

از   یفکر  ید و بندهایمتجدد شدند که ق  ین افراد جامعه تمرکز دارند. از نظر آنها »افراد زمانیدر ب

گر  ید یان رفت؛ که باعث شد افراد به گونهیاز ب یجمع ی هاموزش و پرورش، سواد و رسانهق آیطر

 (.  26: 1373سته و به اصطالح آگاهانه انتخاب کنند« )گلدتورپ، یبه جهان نگر

ک یتئور  ی ادهای« از بنیی« و »کارکردگراییگراه »تکامل یدو نظر  الف: تالكوت پارسونز:

نوساز م  یمکتب  تکاملیآیبه شمار  صن  ییگراند.  انقالب  بود،    یعتکه محصول  فرانسه  انقالب  و 

از جامعه سنت  توانست اروپا  تببه جامعه    یگذار  را در قرن نوزدهم  نمایینو  ل  ین دلید. به همین 

ه  یح دهد. در نظریز توضیجهان سوم را ن  یتواند کشورهایم  ینوساز  پژوهشگران معتقد بودند که
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به دنبال توضییکارکردگرا پارسونز  ای،  انسانیح  بود که جامعه  نکته  زیمشابه    ین  اندام  -ستیک 

-مختلف اندام یهاست. از نظر پارسونز بخشاود فهم آثار یسم« کلی»ارگان استعاره بوده و یشناخت

گونه هماناند. درست  ک جامعهی   ل دهندهیمختلف تشک  یدهاسه با نهایقابل مقا  یشناختستیز  یها

با هم دارند. پارسونز   یکیز روابط نزدیک جامعه نی  یگر وابسته اند، نهادهایکد یزنده به    یهاکه اندام

او با    ی کند. از طرفیستم/نظام« استفاده میان نهادها، از مفهوم »سیدادن تطابق موزون منشان  یبرا

ژه مهم  ید چهار کاروی اندن بازنده م  ی« معتقد است که هر جامعه برایطرح مفهوم »ضرورت کارکرد

گر(، و حفظ  ی کدیوند نهادها با ی )پ  ی کپارچگیبه هدف،  ی ابیط، دستیرا به انجام رساند: تطابق با مح

اقتصاد، دولت،    یفه نهادهایب وظیگر. که هر کدام به ترتیک نسل به نسل دیاز    یارزش  یالگوها

ا است.  پرورش  و  آموزش  و  و خانواده  و حقوق  )ین چهار کارویمذهب  به  اصطالحاً  (  1AGILژه 

طرف از  اند.  در    یهااندام  یمعروف  وضعیزنده  و  یک  متعادل  میت  سر  به  )تعادل  یکنواخت  برند 

  ی ا در اجز رییو کاهش تنش منجر به تغ از اجزا، به خاطر حفظ تعادل یکیر در ییخودمحور( که تغ

-یتعادل خودمحور م  یالزم برا  یهایت هماهنگ یز به رعایشود. از نظر پارسونز، جامعه نیگر مید

ر  ییقابل تغریستا، ثابت و غ یت ای ک وضعیه، جامعه  ین نظری(. بر اساس ا34-32:  1378پردازد )سو،  

 ل اند.  یر و تعد یی»نظام« همواره در حال تغ دهندهشکل ینبوده، بلکه نهادها

ک  ی« و تفکیت »نوسازیو وضع  یدارهیجهان سرما  ی افتگی ح نحوه توسعه  یتوض  یپارسونز برا

ن مفهوم  یکند. منظور او از ایمطرح م  2« ییالگو  یرهایاز جوامع نوگرا، مفهوم »متغ  یجوامع سنت

شود. به  یل میگر تبدید  یاها، به گونهتیا وضعیاز رفتارها    یا، گونهیان نوساز ین است که در جریا

متغی د  یعبارت اجتماع یی الگو  یرهایگر،  روابط  فرهنگ  یمهم  ی،  »نظام  بستر  در  که  «  یهستند 

برخوردارند.    یریدوام و تکرارپذ  یژگیپارسونز( قرار داشته و از و  ین نظام در چهارچوب نظری)مهمتر

 ن شرح اند:  یکند، که به ایصحبت م ییر الگویاز پنچ دسته متغ ینوسازند یپارسونز در فرا

 

 

 
 1 AGIL= Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency  
2 Model Factors  
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 ت مدرنیوضع  یالگوها یت سنتیوضع  یالگوها

 ی روابط عاطف : 1

 انه یگراروابط خاص: 2

 ی منافع جمع: 3

 بر انتساب  یروابط مبتن: 4

 تداخل کارکردها : 5

 ی رعاطفیروابط غ : 1

 انه یگراروابط عام : 2

 ی منافع فرد: 3

 ی سته ساالری بر اکتساب و شا یروابط مبتن: 4

 ک کارکردها یتفک: 5

 

 یرفتار انسان ها براحساس و عاطفه مبتن  یدهد که در جوامع سنتیرها نشان مین متغیا

ن  یگزی رود و عقل جایان میاز م ی و عاطف یاحساس یهات مدرن جنبهیکه در وضع ی است، در حال

ن و ضوابط یشاوندان و...( بوده؛ قوانیله، خویها به جمع )قبانتساب انسان  ی شود. در جوامع سنتیم

ت  یا هر موقعیرد وجود نداشته، بلکه هر شخص و  یکسان در بر گیر که همه افراد را  یعام و فراگ

ن جوامع بر اساس نَسَب اختصاص  یها در اها و مقامتیاست؛ ارزشها، موقع  یمشمول ضوابط خاص

دارند.    یک نشده و معموالً تداخل کارکردیگر تفکیکدیاز    یاجتماع   یهاها و نقشتیافته؛ و مسئولی

به باور پارسونز (.  80-81:  1386،  ین موارد برعکس است )ساعیا   که در جوامع مدرن همه  یدر حال

اقته  یزیشوند و در جامعه تمایتر مافتهیزیتر و تمادهیچیدر طول زمان پ   افته ویجوامع همواره توسعه  

(.  186:  1393،  یا و غفاریتر شوند )ازکیرشخصیتر و غ ید انتظار داشت که روابط رسمی ده بایچیو پ 

  ی هاس در عنوانی« پارسونز به طرح فرناندو تونییالگو  یرهای»متغ  یشه اصلیلتون ریالبته از نظر هم

ت« ماکس  ین »عقالنیاست و همچن  یاجتماع   یهان انواع سازمانی ز بی»اجتماع« و »جامعه« که تما

 (.  75: 1386، یگردد )آزاد ارمکی وبر بر م

« به بسط  ییالگو یرهایبا استفاده از »متغ یانپرداز هیبعد از پارسونز نظرل اسملسر:  یب: ن

ز  ید مفهوم »تمایاز آنهاست که کوش  یکی  1پرداختند. اسملسر  یمهفوم نوساز  یات او و بررسینظر

عموماً مشتمل   یرد. از نظر اسملسر نوسازیجهان سوم به کار گ  یمطالعه کشورها   یبرا« را  یساختار

را بر  یاچندگانه یکه کارکردها یادهیچیند، ساختار پ ین فرایاست؛ چرا که در ا یز ساختاریبر تما
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فه خاص  یک وظیک تنها انجام  ی شود که هر  یم میتقس  یمتعدد  ی تخصص  یعهده دارد به ساختارها

ف ساختار  ی، در کُل همان وظای تخصص  ید متشکل از ساختارهای جد  ن مجموعهیهده دارند. ارا بر ع 

ار کارآمدتر  یبس  یاوهید خود به شی جد  نهین تفاوت که کارکردها در زمیدهد، با ایه را انجام م یاول

 یاگونهده داشت. به  یچیپ   یساختار  یخانواده سنت  ، در گذشته  مثالً رسند.  یاز گذشته به انجام م

وجود گستردگ با  چند  ی که  گرفتن  بر  در  خویو  گرفتن  قرار  و  نسل  در  ین  محیشاوندان  ط؛  یک 

که    یز به عهده داشت. در حالی را ن  ین مالیو تأم  یت عاطفید مثل، حمایمربوط به تول  یکارکردها

ف خود را از دست داده است  ی از وظا یاریشده و بس یز ساختاری در جامعه مدرن خانواده دچار تما

 (.  40-41: 1378)سو، 

در چهار   یان توسعه اقتصادیاست. و جر  یمترادف با توسعه اقتصاد  ینوساز  ،از نظر اسملسر

 که،  یاح است. به گونهیقابل توض یشناس، صنعت و بومی(، کشاورزی)تکنولوژ یشناسفن نهیزم

 بوده؛  یبه سمت کاربرد دانش علم یر از فنون ساده و سنتیی، تغیشناسدر فن -

کشاورز - معیدر  زراعت  از  تحول  تول  یشتی،  سمت  تجاریبه    ی کاالها  ی د 

 ؛یکشاورز

ن - از  از استفاده  شدن    یوان به سمت صنعتیانسان و ح  یرویدر صنعت، گذار 

 کند؛ ی رانسان کار میغ  یرویآالت که با ننیانسان با ماش یا همکاریکامل 

از مزرعه و دِه به سمت مراکز شهر؛   یی، جابجای تبوم شناخ  یهاشیو در آرا -

 است. 

ا که  است  معتقد  فرایاو  پ   ی ندهاین  وقوع  به  همزمان  اغلب  ساختار یچندگانه  بر  و  وسته 

به گونهیر م یتأث  یاجتماع  به تما  یاگذارد.  اقتصاد، خانواده،    یهادر عرصه  یز ساختاریکه منجر 

د به خصوص در یجد  کنندههماهنگ  یا باعث استقرار ساختارهایشود. و  یم  یمذهب و قشربند

-جان، شورش، تنش و جنبشی)ه  ی اجتماع   یهایتواند ناآرامی م  ی است شده و حتیعرصه قانون و س

ن  ی سملسر ابه اعتقاد ا  ی(. از طرف313-311:  1376د )اسملسر،  ی جاد نما ی( ایو مذهب   یاسیس  یها

ن یز به وجود آورد. که مهمتری ن  یگرید  یهایجهان سوم دگرگون  یتواند در کشورهایرات مییتغ

اخذ   یهاخود را به نظام  یجا  یاو دهکده  یالهیقب  یهااست است که »نظامیقلمرو س  یآنها دگرگون
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احزاب سیعموم  یآرا )ازک  یکشور م  یادار  یهاو دستگاه   یندگی، نما یاسی،  ،  یا و غفاریدهند« 

در حال توسعه    یدر کشورها  یند نوسازیه اسملسر در مورد فراین نکته نظری(. اما مهتر192:  1393

  ی نظم اجتماع  زنندهان برهمیک جرین کشورها به عنوان  یا  یرا برا  یان نوسازین است که او جریا

او ناش  ینظمین بیداند. ایم د  یجد  یهاتیو تعارض فعال  یجوامع سنت ر ساخت  ییاز تغ  یاز نظر 

-میعظ یوانیاست. او جوامع در حال گذار را به ح ی میقد ی زندگ یهابا روش ی و اجتماع  یاقتصاد

خود    ی رود، اما اعضایش م یش پ یک از اعضایکند که با تکان دادن هر  یه میقواره تشبیالجُثه و ب

برخالف   گاه  و  هماهنگ  نسبتاً  گاه  میکد یرا  تکان  )همان:  یگر  نظر  (.194-192دهد  از  کُل،  در 

و    ی همواره دچار نابسان   ید و سنتی جد  ی افته به خاطر تعارض ساختارهایاسملسر جوامع توسعه ن

 هرج و مرج اند.  

 ی اقتصاد  ی نوساز  2-9-1-2

تغیب  یاقتصاد  ینوساز گرو  در  و  ییشتر  حوزه  ی دگرگونرات  تولیصنعت  یها در  د،  یشدن، 

است. البته   یورو بهبود بهره  یوانیانسان و ح  یهایروین  یبه جا  ینیماش  یه و استفاده از انرژیسرما

بخش   یز در کنار نوسازین یدیتول یبه سمت الگو یشتیمع یو عبور از کشاورز یکشاورز ینوساز

ن ید. اما همه ایآیبه شمار م  یاقتصاد  یت نوسازرا دارد؛ از مقدما  کنندهلیخدمات که نقش تسه

ن بدون  آموزش  ی انسان  یرویمقدمات  و  س یدکارآمد  با  همراه  پولینو  یهاستمیده  و    یمال-ی ن 

زی آالت جدنیهمه ماش  ییت و کارایفیتواند کیم  یحسابرس را  اید  بَرَد. در  به یر سوال  ن مبحث 

 شود.  یاشاره م  یاقتصاد یات نوسازینظر یاصل یهاتر به عنوان چهرهیات روستو و شومپینظر

م با کتاب »مراحل 1960در    ییکایپرداز امرهیاقتصاددان و نظر  :1تمن روستویالف: والت و

شه  یبرآمد. در اند  یتصادح مسئله رشد اقیبه دنبال توض  2« یستیرکمونیغ   یاهیانی: بیرشد اقتصاد

ن قالب،  یشود. در ایتش به »مصرف« ختم میکه نها  یتوسعه وجود دارد؛ راه  یراه براکیروستو  

را    ید محصوالت مصرفیخر  یبرا  یصرف مبالغ   ییاست که در آن توده مردم توانا  یاتوسعه مرحله

:  1393س، یلیاست )و ینیه شهرنشیبر پا  یو زندگ  یرکشاورزیطور عمده غ داشته باشند. اقتصاد به
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بود که کشورهایتوسعه، ما  یپردازان غربهیر نظریسا (. روستو همانند  52 به   یل  توسعه  در حال 

با    ی علل و موانع رشد اقتصاد  یپرداز هیند. او همه تالش خود را در نظریدا ننمایش پ یسم گرایکمون

کارل مارکس    یهنظر  یبرا  یگزنیخود را »جا  یهبه کار برد و نظر  یخارج  یهاتوجه به نقش کمک

شهرت   1«داریه که به »رشد خودپاین نظری(. اRostow, 1990: 2داند )یخ مدرن« میدر مورد تار

ن یبه »سرزم  یابیدست  یاست که به اعتقاد روستو برا  یا ند پنج مرحلهیبر فرا  یافته است مبتنی

ر یمس ید در راستایتوسعه بامند، همه جوامع در حال  با ثبات و ثروت کیبرال دموکراتیل 2موعود«

ند از »مرحله ین فرای(. ا50:  1393نز،  یا حرکت کنند )هیتانیا بری متحده  االتیهمچون ا  یکشورها

م   3« یسنت ایآغاز  دلیشود. در  به  و فنین مرحله  علم  اساساً  یوتونیشانیپ   یآورل وجود  اقتصاد   ،

اجتماع   یکشاورز ساختار  تولر؛  یناپذ انعطاف  یمراتبسلسله  یو  از سقف محدود یگسترش  فراتر  د 

  5« یاز »تکان خارج  یاست که با نوع  4«ز )جهش(یخ  یهاشرطشیار دشوار است. دوم، مرحله »پ یبس

  ی اقتصاد به حالت محل   ی ابد و اتکای یبازتاب م  یشود. علم مدرن در صنعت و کشاورزیک میتحر

ز با  ین  یو اجتماع   یاسیشود؛ از نظر سیل میحرکت تسه  یالمللنیو ب  یکمتر شده و به سمت مل

شتر شده و در کسب  یب یگذاره یافراد در سرما یریپذسکی، ریخاص اجتماع  یهاگروه یریگشکل

آورد. از نظر روستو، مرحله  یرا فراهم م   6« زی نه مرحله »خین تحوالت زمیشوند. ایتر مسود مصمم

  یاز درآمد مل  یبه عنوان سهم  یگذارهیسرمان مرحله  یکه در انیدارد. نخست ا  یژگ یجهش دو و

ت  ی د سرانه از رشد جمعیش، تولین افزاین ایتضم جهیابد؛ که در نتیی ش میحداقل تا ده درصد افزا

  یجه، نهادهایکه، در نتنیابد. و دوم اییش میمحسوس افزا  یابه گونه  ی د صنعتیگرفته و تول  یشیپ 

تواند تا  یابد. از نظر روستو مرحله جهش میم رشد قوام  ر شکل داده تا تداوییتغ  یو اجتماع   یاسیس

ن مرحله از رشد یکه به ا  یاروستو، هر جامعه  یویست سال به طول انجامد، اما بر اساس سناریب

توسعهیبرسد د تلقینگر  »به سوینم   ی افته  ا  7« بلوغ  یشود. مرحله چهارم،    ه ن مرحله دوریاست. 
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افته  یاقتصاد گسترش    یهامدرن به »اکثر« شاخه  یزمان، علم و تکنولوژن  یت توسعه است. در ایتثب

  یاسیماند. اصالحات سیم   یباق  ی%( درآمد مل   20تا    10ن  ی)ب  ییدر حد باال   یگذارهیزان سرمایو م

»عصر    ت مرحلهیرد. و در نهایگ یدر رقابت مناسب قرار م  یالمللنیابد و اقتصاد از نظر بییادامه م

انبوه تثب  1«مصرف  پ یاست که مستلزم  و  توسعهیت  تول  یشتر یب  یاشرفت  ک  ی   یدیاست. قدرت 

جامعهیچن قدر  یان  میپ   یبه  که  ی شرفت  انتخاب جهت  ی کیکند  سه  قابل  یاستراتژ  یریگاز  ک 

ک دولت  یا در  یکا متمرکز شود،  یمانند جامعه امر یتواند در مصرف فردیدسترس هستند. ثروت م

مورد استفاده قرار   یجاد قدرت و نفوذ جهانیا هم در ایت شود؛ و  یا و سوئد هدایتانیرفاه مانند بر

ش  یافزا  ی ن مرحله، سطح رفاه عمومی(. اصوالً در ا50-52)همان:    یرد، مانند نمونه اتحاد شورویگ

شود و  یشتر میت بی، رفاه، بهداشت و امنی ن اجتماع یدر تأم  یگذارهیکه سرما  یاابد، به گونهییم

گر مسئله  ی د  ی زندگ  ی ه و اساسیاجات اولیکه احت  یگردد؛ به نحوی عرضه م   یکاالها و خدمات بهتر

تولین آنها  کنار  البته در  ن  ید کاالهایست.  افزایلوکس  م یز  امرییش  روستو،  بسیابد.  و  از    یاریکا 

 (.  240-241: 1386، یدیداند )سعین مرحله میاز ا ی را مصداق یی اروپا یکشورها

 روستو یه( خالصه نظر2-3جدول )

 مشخصه  مرحله 

 یسنت
-لهی قب یهای، وفاداریوتونیماقبل ن ی، تکنولوژیبرکشاورز یاقتصاد مبتن

 ملت. -ر و فقدان دولتیناپذ انعطاف ی؛ ساختار اجتماعیخانوادگ-یا

  یهاشرطشیپ 

 ز یخ

اقتصاد به سمت مل   یالمللنیو ب  یبازتاب علم مدرن در صنعت، حرکت 

شکل اجتماع   یهاگروه  یریگشدن،  ر  یخاص  در    یریپذسکیو  افراد 

 کسب سود. 

 ز )جهش(یخ
نرخیافزا پیگذارهیسرما  یهاش  جمعیشی،  رشد  از  سرانه  و  ی گرفتن  ت 

 . یو اجتماع   یاسیس یر شکل نهادهاییتغ

 بلوغ  یبه سو
-نی، کسب قدرت رقابت بیتکنولوژ   ش گسترهیت روند توسعه، افزایتثب

 ه.یشدن امکان انباشت سرمااقتصاد و فراهم یالملل
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 عصر مصرف انبوه

لوکس،    ید کاالهایو رشد تول  ین رفاه عمومیدر تأم  یگذارهیش سرمایافزا

پس و  مصرف  قدرت  رسباالرفتن  و  جامعه  تول یانداز  مرحله  به  و  یدن  د 

 مصرف انبوه.

دارند. به اعتقاد    یادیت بن یاهم  روستول  یدر تحل  یان یباال، سه مرحله م  گانهدر مراحل پنج

دار،  یر رشد پایگرفتن در مسو قرار  اندک   ید از حالت رکود با درآمدهاخروج اقتصا  یعامل اساس  او

د  ی ، باین رشدیچن  یاست. برا  ی انداز از درآمد ملو پس  یگذارهی سهم سرما  ش قابل مالحظهیافزا

شکل   یاعمده  یو اجتماع  یاسی، سیو تحوالت نهاد مدهد آی ان و تجار پدنین از کارآفرینو یا طبقه

خ  ین است که به اعتقاد او، اگر تاریه این نظریمورد مناقشه در ا  (. نقطه119:  1393رد )هانت،  یگ

  ی ن حرکت خطیبه ا  یده خواهد شد که تحوالت تمام جوامع بشریرد، د یقرار گ  یجوامع مورد بررس

  یی رها تمام مراحل را گذرانده و امروزه در مرحله نهااز کشو  یکه بعض  یاشود. به گونهیشامل م 

ده  ین ایکه ای(. در حال64:  1384،  بیدر اول راه اند )خط  یو گروه  انهیدر م  یاعده  قرار دارند؛ و

مصرف انبوه    مرحله  راکد به  یشتیاز مرحله اقتصاد مع  ی مشابه  یزمان   یهادوره  ی که تمام کشورها ط

،  ی(. از طرف 119:  1393اعتبار شد )هانت،  یب  یخیو با توجه به شواهد تارزود    ی لیشوند، خیمنتقل م

-هیر نظریده گرفته و همانند سایند توسعه نادیرا در فرا  ی عوامل فرهنگ یبیه به شکل عجین نظریا

نوساز  داخل  یپردازان  عوامل  به  )ه  یمعطوف  همچن(.  53:  1393نز،  یاست  ان  یو  کنار  ها  نیدر 

آرمانتوان گفت  یم احتمال کارآ  یروستو جوامع غرب  ی که نمونه  آن در جوامع توسعه   یی بوده و 

 ار اندک است.  یافته بسین

« است. یتمرکز بر »نوآور   یشیاقتصاددان اتر  دگاهیددر    یاصل  نکته  :1تریب: جوزف شومپ

  ر بوده یپذسکیر  اقتصاد را در دست دارند،  یو رهبرت  یهداکه  تر، نوآوران )کارفرماها(  یاز نظر شومپ

اند  گر  ران که محاسبهیبرخالف مد  یعنی  کنند.ی دن به اهداف استفاده میرس  یها براو از حداقل

نوآور244:  1386،  یدی)سع اساس  بر  او، توسعه  باور  به  تولیدر جر  ی(.  امکانیان  و    ر است.یپذد 

افته آرام و تابع  یندر جوامع توسعه  یل رشد اقتصادین دلیاست. به هم  یدر فناور  یمنظور نوآور 

ب، یک مرحله وجود ندارد )خطی ار باال در  یدن به رشد بسیجامعه بوده و امکان رس  ینوسانات اقتصاد
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روح  او(.  77:  1384 کنار  کارفرمایدر  پ   یی ه  روشیو  »جوّ یتول  یفنّ  یها شرفت  موضوع  به  د 

  ی و روان  یاس ی، سیط اجتماع ی شرا  که در  ی ن معنی. به اداردز در روند توسعه اشاره  ین  1«یاجتماع 

اید در آن شرایاست که کارفرماها با ان  ید سود و زی با  ین اجتماع یفا کنند. قوان یط نقش خود را 

توز  ی اقتصاد  یهادستگاه   نامناسب درآمدها و کاهش سود شده تا به   عیرا در نظر داشته و مانع 

 (.  225-226: 1393، یا و غفارینشوند )ازک ینگذاشته و منجر به دلسرد  یکارفرما اثر منف یهروح

ن  ینکه ایمحدود است. نخست ا  یلیافته به دالینتوسعه  یتر در کشورهایشومپ  یهکاربرد نظر

اشاره دارد.    19و    18قرون    یکایو امر  ی بغریاروپا  یکشورها  یو اقتصاد  یجتماع ستم ایه به سینظر

ن  یکه، در ان یکند. دوم ای قا به شکل مانع عمل میافته دقینتوسعه  یط کشورهایکه شرایدر حال

ستند  ین  ی طیز در شرایمبتکر ن  یروهایکشورها فقدان قدرت ابتکار کامالً محسوس بوده و اندک ن

کنند. و سوم،  یگر استفاده م ید   یابداعات کشورهاشتر از  ین خلق کنند. و بینو  ی هاکه مرتباً روش

،  یسنت  ی که روابط اجتماع یداند. در حالیاقتصاد م  یرات داخلییجه عمل تغیه توسعه را نتین نظریا

ن  یا  یانداز، همه مسائل داخلافته در پسیتوسعه ن  یز کشورهایناچ   ییمانده و تواناعقب  یتکنولوژ

)قره از طرف185-183:  1385ان،  ی باغ کشورهاست  شای(.  »نوآور ی،  که  بتوان گفت  راه  ید  تنها   »

 تواند باشد. یگر م یالزم در کنار شروط متعدد د  یهااز شرط ی کید؛ بلکه یآیتوسعه به شمار نم

 ی اسیس  ینوساز  2-9-1-3

توسعه ساخت  یندیفرا  یاسیس  ی»نوساز و  گسترش  با  که  افزا  یاسیساست  ش  یجامعه، 

-کیت دموکراتیو در نها  یاسی س  یهاچون احزاب و انجمن  یی نهادها  ش یدایو پ   ی اسیمشارکت س

)ازک است«  غفاریشدن جامعه همراه  و  الگوها58:  1393،  یا  تأخّر  و  تقدّم  موضوع    ی(. در مورد 

ز  ینوساز نظر  برخیاختالف  است؛  نظر  یاد  اهیاز  بر  پ یپردازان  که  باورند  نوسازینش ین    ی کُل  یاز 

ر کند تا  ییتغ  یاسید ساختار سی که نخست با  ین معنیاست. به ا  یاسیس  یمانده، نوسازجوامع عقب

از    ی کی(. در ادامه به  79-78:  1390زاده،  ییافت )لهسای ها دست  نهیگر زمیرات در دییبتوان به تغ

 شود.  یاشاره م  یاسیس ینوساز یهاهین نظریمعروفتر
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 یاسیس  یپردازان نوسازهین نظرینگتون از بزرگتریبدون شک هانت  :1نگتون یسموئل هانت

« باشد؛ اما  ینظم جهان  یها و بازسازشتر شهرت او از کتاب »برخورد تمدنید بی د. شایآیبه شمار م 

نوساز   عمده  به  مربوط  س  یاسیس  یمباحث  »سامان  کتاب  جوامع  یاسیدر  خوش دست  در 

«، یاسیت اقتدار سی»عقالن  ن کتاب از سه مقولهی( در ا1382نگتون )یمطرح است. هانت  2«یدگرگون

 ی نوساز  یهان جنبهیترن کننده یی« به عنوان تعیاسی« و »مشارکت سیو ساختار  ی ز کارکردی»تما

 کند.  یاد م ی یاسیس

 ی معن مقوله

معقول شدن 

 یاسیاقتدار س

به مرجع اقتدار  یو قوم  ی، خاندان ی ، مذهبیسنت یاسیگاه اقتدار سیر جاییتغ

  یروهایانسان است، نه ن   دهییکه حکومت زا  ین معنی؛ به ایو مل   یویواحدِ دن

 . یعیو مافوق طب یعیطب

  یکارکردزیتما

 یو ساختار

ارگانیا تخصص  یهاجاد  مراتبیمستقل،  سلسله  انتساب  ی،  کمتر   ی برا  یو 

،  ی، اداری ، نظام یخاص حقوق  یهاتیصالح  ک حوزهیو تفک  ی اسیف سیوظا

 است. یاز قلمرو س ی علم و

مشارکت  

 یاسیس

زان نظارت بر حکومت به یش میافزا  یاست برایمردم در س  اشتراک گسترده

 .  یسنت یهان از حکومتینو  یهاز دولتیعنوان راه تما

او، در صورت رعا ایاز نظر  بردارفرضشین پ یت نشدن  الگو   یناقص، نوساز  یها و صِرفِ 

با خشونت   ینوساز  ر جامعه گردد. او معتقد است، رابطهخشونت و فساد دتواند منجر به گسترش  یم

 یوجود دارد. کشورها  یتنگاتنگ  )فقر( رابطه  یاقتصاد  یان خشونت و واپسماندگیده بوده و میچیپ 

اقتصاد  ی که سطح تحرک اجتماع  از نظر سیو رشد  باال بوده است،  تر استوارتر و آرام  یاسیشان 

 ی ر یگجهی توان به »تز فقر« نتین مقوله میهمراه است. از ا  یبا استوار  3« نن شدیاند. پس »نوبوده

چ وجه ی{ بوده و به هیثباتی}تزلزل/ب  یعلت نااستوار   یو اجتماع   یاقتصاد  ینمود، که واپسماندگ

دموکراسینم هم  یگذارد  از  دهد؛  انجام  را  رویکارش  نوسازین  با  ی،  استواریرا  راه   ی اسیس  ید 
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ت  یت و عدم موفقیعامل موفق  یاس یس  یو نااستوار   ین باور است که استوارینگتون بر ایهانتدانست.  

غ   یجهان غرب  یپروسه نوساز ا  یرغربیو  به  نااستوار   ین معنیاست.  ا، یدر آس  یاسیس  یکه رواج 

ن  یدر ا  یرد که نرخ نوسازیگیت سرچشمه مین واقعیستم، از ای ن در قرن بیالتیکایقا و امریافر

دتر  یار شدیبودند، بس  ین دوره در معرض نوسازیش از ایکه پ   ی ن دوره، از مناطقیمناطق و در ا

  یناش   یهاا و بحرانی چند سده انجام گرفته بود و قضا  ی، طیشمال  یکایدر اروپا و امر  یاست. نوساز

در   یازبه نسبت متناسب رُخ داده بودند. اما نوس  یو در فواصل زمان  یک ی  یکی، عموماً  یاز نوساز

نه    یرغربیغ   یهابخش د  یک یجهان،  از  همیگریپس  بلکه  پد،  م ی زمان  ایآید  نوسازیند.    ی ن 

دامن می»الگوبردار  آرزوها  به  را تشد یزند و سپس سرخوردگی« شده، نخست  م یها  از  ید  کند. 

اجتماع   یخود معلول موارد  ینااستوار  یطرف نبود تحرک  اقتصادیمانند  توسعه  نابرابری،  و...    ی، 

ل ارتباط  یش سواد و وسایافزا،  ینیروشن است. شهرنش  یو نااستوار  یاست. رابطه تحرک اجتماع 

کشانند؛ و اگر  یاست میها را به صحنه سند و افراد و گروه یافزایها را م داشتآرزوها و چشم یجمع

ثروتمندان   منجر به ظهورز  ین  یانجامد. رشد شتابان اقتصاد یو خشونت م  یبرآورده نشود، به نااستوار

و... شده که در    یسنت  یهایبند زدن گروه، برهمیق طبقاتی، شکاف عمیه، مهاجرت داخلیکسنو

، یاسیس  یبا نااستوار  ینرخ رشد اقتصاد  کند. البته رابطهیتر مرا فزون  یاجتماع   یت سرخوردگینها

،  یانیرابطه مثبت؛ در سطوح م  نین، اییکند. در سطوح پایر مییتغ  یبه تناسب سطح توسعه اقتصاد

نگتون معقتد  یز هانتیبا فساد ن  ینوساز  است. در مورد رابطه  یمنف  یف و در سطوح باال به کل یضع

با نوساز اجتماع   یاست که دامنه فساد  اقتصاد  یشتابان  از   یک دارد. نوسازینزد  یهمبستگ  یو 

حاکم    یسنت  ی هنجارها  یسو  است ازیآن با س  د ثروت و قدرت که رابطهینش منابع جد یق آفریطر

مسلط بر    ی هاکه گروه   ینینو  یدن هنجارهاین از راه آفریچنح نشده است؛ و همیبر جامعه تصر

ل به  یسوم، فساد تبد در جهان  ، ین معنیا  بهزند.  یاند؛ به فساد دامن مشان نگشتهیرایجامعه پذ 

را نظام،  ی؛ زیرقانونیغ   یهااز راه  یاسیتازه به درون نظام س  یهاجذب گروه  یشود برایم  یالهیوس

و    ی اسیان صاحبان قدرت سیشود میل میتبد  یق خود را ندارد؛ و فساد به ُپل یقدرت تطب  ییتوانا

د  ینوپد یونرهایلیم لهیمجالس سنا و عوام به وس یهاید کرسیکه شاهد خر یاثروتمندان؛ به گونه

د مشاغل  یخر  یخود برا  یکه از حق رأ  یهاا تودهیم. و  یشان با نظام هستاز مخالفت  یر یجلوگ  یبرا
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-ها در جهت پاداشپلوماتیند. و انتصاب دیجویسود م  یو محل  یاسیو جلب مساعدت دستگاه س

  یهاگروه  یبانیجلب پشت   یبرا  یدولت  یهاطرح  یا آرام ساختن منتقدان و اجرایدادن به دوستان  

ن یبه قدرت است، در ا  یابیله دستیکا که ثروت وسیستم امریشود. و برخالف سیاستفاده منفع  یذ

که تازه    ینگتون در کشورهاید. به باور هانت ی آیدن به ثروت به شمار میرس  لهیاست وسیکشورها، س

که    یرا هر قانونیکند. زیر میز امکانات فساد را تکثی ن نیر قوانیشده اند، تکث  یخوش« نوساز»دست

گردد. از یفساد م  ن گروه سرچشمه بالقوهیجه، اینتک گروه تمام شده و در یان  یشود به زیوضع م

ه فساد، تنها به  یرانه علین سختگیوجود دارد، وضع قوان  یاکه فساد گسترده  یا، در جامعهرونیا

خشونت است. هر دو ز علت فساد، همانند  یانجامد. کارکردها و نی فساد م  یهاتر شدن فرصتفزون

اند. هر دو    یاسیس  ینهادها  یشده اند؛ هر دو نشانه سُست  یشتابان و الگوبردار  ینوساز  ختهیبرانگ

  ند. ینمایمرتبط نموده و در آن مشارکت م  ی اسیها با آن خود را به نظام ساند که افراد و گروه   ی لیوسا

که  یز باالست. در حالیاش نفساد دارد، استعداد خشونت  یبرا  یی ش باالیکه گنجا  یاپس جامعه

 یکه نوساز یک نظام خطرناک است. درجه فسادیکارکرد  یشتر از رواج فساد برایرواج خشونت ب

گوناگون   یارزش  یهادارد. وجود نظام یبستگ  یت جامعه سنتیآورد، به ماهیک جامعه به بار میدر  

رق را در آن جامعه دامن م  ی، به خودیک جامعه سنتیب در  یو  ن، در یچنهم  زند.یخود فساد 

  یرگیا کالن چیکه مصالح فرد، خانواده، جرگه    یندارند و در جوامع  یکه احزاب کارآمد  یهادولت

ل  یک جامعه، هم مستلزم تعد ی شتر دارد. کاهش فساد در  یرواج ب  یگری د  یجادارند، فساد از هر

در    یی هایشوند و هم به دگرگونیمناسب پنداشته م  یاست که بر رفتار کارمندان عموم  یی هنجارها

(. در مورد  53-108:  1382تون،  نگیاز دارد )هانتین هنجارها نین کارمندان در برابر ایا  یرفتار عموم

ن  یب  است که از قرن نوزدهم رابطه  باور  نینگتون بر ایز هانتین  یو دموکراس   یتوسعه اقتصاد  رابطه

ن  یماند. البته ا  ی رومند باقیمثبت ظاهر شده و همچنان ن  یبه شکل همبستگ  یثروت و دموکراس

میا  یهمبستگ به دموکراسیجاب  وهله نخست، در کشورهایکند که گذار  سطح متوسط   ی، در 

  یت اما در کشورهار محتمل اسیر غ یفق  یدر کشورها  یرد. دموکراسی، صورت پذ یتوسعه اقتصاد

شود. یمنجر به گسترش »طبقه متوسط« م یانجام شده. به باور او، توسعه اقتصاد یمند عملثروت

نی طبقه متوسط در مراحل نخست   ی ست؛ اما با گذشت زمان برای ن  یدموکراس  یبرا  یی روین الزاماً 



 
 

77 

راه سیشبرد مقاصد و تأمیپ  از  انتخاباتین منافع  : 1394نگتون،  یشود )هانتیوارد عرصه م  یاست 

ز به ین  یط خارجیو مح  یافته، بستر فرهنگی زیتما  ی(. او در کنار ثروت،  از ساخت اجتماع 79-69

ارتش    ی ان جنگ دوم جهانیاد نموده و معتقد است که در جری  یعنوان عوامل گسترش دموکراس

، یکه با حضور ارتش شورو یرد؛ در حال ز با خود بُیرا ن یکا به هرجا که قدم گذاشت، دموکراسیامر

ن باور  یز به فاکتور مذهب اشاره نموده و بر این  ی گشت. در مورد بستر فرهنگیدار می سم پدیکمون

ک یر کاتولی، مذهب پروتستان دارد. تأثیرا با دموکراس  ین همبستگیشترین مذاهب بیاست که در ب

رشد دموکراس و مالیبر  کُند  و شم ی،  و هندو  مانعی؛  راه دموکراس  ینتو  ننمودهیا  یبر  اند. در  جاد 

- 104:  1378اقتدارگرا هستند )سو،    یهاحکومت  یسم منادیسم و بودیانیکه اسالم، کنفوسیحال

100 .) 

 ی روان  ی نوساز  2-9-1-4

کنند،  یانه را انتخاب میسطح خُرد و فردگرا   یهاخود واحد  یهالیکه در تحل  یه پردازانینظر

 یاست. نوساز  یدر سطوح اجتماع   یتحقق نوساز  یهشرط اول  یو فرد   یروان  ینوسازمعتقد اند که  

فرا  ی مفهوم  یروان به  که  تغیاست  ارزشییند  سطوح  در  سبکر  و  ی شناخت  یهاها،    ی هایژگیو 

را مدرن    ی م انسانیتوانیم  ی(. اصوالً وقت66:  1393،  ییرزایو م  یشود )علم، دشتیاطالق م   یتیشخص

  یی رها  یرعقالن یو غ   یر سنتیدست و پا گ  یهاشهیر نموده باشد و از کلییفکر او تغم که طرز  یبدان

مانند    یپردازانهی، نظریروان  یات نوسازینظر  طهیش گرفته باشد. در حیتازه در پ   یافته و راه و روشی

ن یدر ا یت و... فراوان بحث نموده اند. اما آن کس که شهرت خاصیلند، اسمکلهگن، مکیراجرز، ه

 ل لرنر است؛ که به آن اشاره خواهد شد. یحوزه دارد، دان

  رد و بهیپذیرا م  یانسان مدرن امکان دگرگون  یند نوسازیاز نظر لرنر، در فرا  :1ل لِرنِریدان

خودش    یطیمح  یهایتواند با دگرگونی ر دارد که میپذت انعطافیآن باور دارد. او شخص  یندیخوشا

 یهاارزش  یبه جا  یکل  یهاش به ارزشیش از پ یب  یها همراهند با اتکاین دگرگونیرا سازگار کند. ا

)به نقل از    ی انتساب  ی ارهایو نه بر مع  یدستاورد  ی ارهای اند بر مع  ی افراد متک  ی ابی، و در ارزییجز

 (.  54: 1382نگتون، یهانت
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ا شاخص که در ظهور تحرک  یجهان سوم از چهار عنصر    یه نوسازی( در نظر1383لرنر )

اند از، بسط و گسترش بَرَد؛ آنها عبارتینوشدن موثر اند، اسم م  یبرا  انسان  یروان  یو آمادگ   یذهن

( و مشارکت  ی)تحرک اجتماع   ین یالت، شهرنشیسطح تحص  یو ارتقا  ی، سواد آموزی گروه  یهارسانه

-ی ک جهانِ بیها،  دهد که رسانه بر توده یمطالعات او نشان م   یدان یم  ی ها. داده یاقتصاد-یاسیس

مدرن و »مستقل« عمل    یارهایکه بر اساس معنید؛ البته به شرط ای گشایم را میرمستقیت و غ ینها

غ   ند.ینما بیدر  آن،  اجتماع یر  نظارت  و  کنترل  وس  ی شتر  تسهحکومت  لهیبه  را  میها  تا  یل  کند 

 ینوساز  یخیر تاریداند. از نظر او، سیم  یر نوسازین متغیتریدیرا کل  ینیشهرنش  او.  یمشارکت فرد

است. اگر   یشرط الزم نوساز  ینیل، شهرنشین دلیآغاز شده است. به هم  ینیدر غرب با شهرنش

ط قبل از شروع  یت در شرایدرصد جمع10حدود    یعنی ن سطح خود،  یترنییدر پا  ینیب شهرنشیضر

مهاجرت به شهر   ی ، صرف به معنینیبوده است. البته که شهرنش  ز« باشد؛ همان مورد انتظاری»خ

در سطح   یاش سواد و مشارکت رسانهیبه سمت افزا  یادر هر جامعه  ینیش شهرنشیست. افزاین

شدن، هم  یو شهر  یند نوسازی از دارند. سواد در فرایت باسواد نیل دارد. شهرها به جمعیتما   یمل

ن چهار  ین ایدهد که بیکشور نشان م54لرنر در مورد    ی تجرب  یها شاخص است و هم عامل. داده 

ب  ی زان ضرین میاز کمتر  %61با    ینین؛ و شهرنشیشتریب  %91، سواد با  یند نوسازیشاخص و فرا

ا  یهمبستگ ل  یرا تشک  ینوساز  یکُل توال  یربناین باور است که سواد، زیبرخوردار است. لرنر بر 

ز  ی دادن« ن  یل به »رأیدر کنار روزنامه خواندن و مصرف نمودن، تما  یدهد. فرد باسواد شهریم

تغ  یاریکه بس  یطیدارد. در شرا عنوان روش  به  را  براید جامعه م یر و تجدییانقالب  او    یدانند، 

  ین موارد، لرنر انسان مدرن را انسانیا  کند. در کنار همهیم  یز یرز برنامهیآمرخشونتیاقدامات غ 

توص می»همدل«  ایف  دیکند.  با  انسان  »ی ن  مانند  ی« میکیگران  او  که  است  معتقد  چون  شود، 

  ی اس یسازد که به بحث و جدل سیاو را قادر م  1«یخواهد مانند آنها باشد. »همدل یا میآنهاست،  

از طریبپردازد   برادگاهی ق تضارب دیا  لرنر  یبه وفاق دست    یجامعه مشارکت  یریگشکل  یها  ابد. 

بر سنت و    یباال، فرهنگ مبتن  یی (، خوداتکایسواد)کم  ییگران تخصصییپامانند، درجه    یموارد

شمارد.  ینشده بر م  یجوامع نوساز  یهایژگ یا وی  یز به عنوان موانع نوسازیرا ن  یتقدّم قواعد خانوادگ
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خواهند  یها من جوامع »عجول و ناصبور« اند. آنیاسد؛  ینویمانه  یخاورم  ند توسعهیرد فرااو در مو

هم به  رسانند؛ آنه است، در عرض چند سال به انجام باتفاق افتاد  ها قرن  یطآنچه را که در غرب  

 ی اسیخاص آن است که از لحاظ س  یمحورانه، قومیخاورم  ینوساز  یدگیچی. پ روش خاص خودشان

که   یابد. تنفریینمود م   ی« احساساتیترسگانهیدر »ب یو از لحاظ روانشناخت ی افراط ییگرای در ملّ

استعمار  یهاتوسط جنبش نهادها  یضد  فقط  آنها  است.  م  یکاشته شده  را  نه  یمدرن  خواهند، 

اهداف مدرن؛ ثروت و کاالها  یهایدئولوژیا نه  نه عقل مدرن. در    یمدرن؛ قدرت مدرن،  مدرن، 

ا  یربنایکه در زیحال الزامات رفتارینوساز  یکیدئولوژیاَشکال  وجود دارد که    ینیمع  ی و نهاد  ی، 

و    یخط  یک الگویز  یلرنر ن  ینوساز  ی(. الگو77-119:  1383آنها مشترک است )لرنر،    همه  یبرا

ل  یم به تعدیانه تصمیدر خاورم 1970-80حوادث  یدر پ کهذکر شده است.  یهابر شاخص یمتک

 ز اشاره نمود.  ین انی نظام ی ابیها و قدرتبه نقش انقالب یاو در مقاله هخود گرفت یهنظر

اول ظهور خود   ک دههی ه حداقل در  ین نظریتوان گفت که ایم  یبحث نوساز  یبنددر جمع

چون نظروبدون  بر  علومیچرا  جامعه  یاجتماع ات  بود.  اقتصادمسلط  و  با    ییکایامر  اندان شناسان 

کمکیمستق  پشتوانه گستردهبه  یدولت  یهام  ایتأم  یبرا  یاطور  منافع  جذب    متحده،االتین 

بعدها    یکرد نوسازیسم تالش نمودند. اگرچه رویافته و سد نمودن راه کمونیتازه استقالل    یکشورها

ات توسعه نبوده  ی دان نظریتاز مکتهیگر آن  یبه بعد، د  1970از    یل قرار گرفت؛ ول یمورد جرح و تعد 

»نژادپرستانه«   یهادگاه یات، داشتن دین نظریاز اتهامات وارده بر ا  یکیشده است.    یفراوان  یو نقدها

ت غرب دارند  یل به مرکزیتما  یبه طرز روشن  یید از نوگرایو تمج  ییگرااست که با نکوهش سنت

ایو    (.86:  1386،  ی )ساع  طور  ، بهیند نوسازیر در متن فرایپذبیخاص اقشار آس  یازهایکه ن نیا 

ا و  نبوده  زیرو  نیخاص مطرح  تا حدّ  تکنولوژ  یادیکرد  تکنولوژیاست. در حال  یمتک   یبه    ی که 

سرمایپ  کشورهابر  هیشرفته  در  و  سرماینتوسعه  یبوده  کمیافته،  ناب،  یه  با  -یانسان  یرویو  گرچه 

که انتخاب    نده هستندیفزا  یکاریب  مشکل  ین کشورها دارایل این دل یبه هم  .است  ادیز  - کممهارت  

- 43:  1377تر سازد )دوبِ،  میتواند اوضاع را وخیم   -نیآغاز  حداقل در مرحله-شرفتهیپ   یتکنولوژ

46  .) 
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 ینوساز ی ( خالصه الگوها2-4جدول )

 ف یتعر ی نوساز  یالگوها

 یاجتماع  ینوساز
 ینی، شهرنشیر در روابط خانوادگیی، تغیم کار اجتماع یکه با تقس  ییالگو

 ( به وجود آمده است.یوانساالری)د یو ادار یآموزش یهاو تحول در نظام

 یاقتصاد ینوساز

د،  یشدن، تولیصنعت  یهادر حوزه  یرات و دگرگونییکه در گرو تغ  یاپروسه

و   یوانی انسان و ح یهایروین یبه جا ینیماش یه و استفاده از انرژیسرما

 است. یوربهبود بهره

 یاسیس ینوساز

ش مشارکت یجامعه، افزا  یاسیسکه با گسترش و توسعه ساخت  یندیفرا

ک یت دموکراتیو در نها  یاسیس  یهاش احزاب و انجمنی دایو پ   یاسیس

 شدن جامعه همراه است. 

 یروان ینوساز
  یی که توانا  یاکردها به گونهیها، احساسات و رودر ارزش  یاساس  یدگوگون

 جاد شود.  ینظارت بر آنها در انسان اعت، جامعه و یدگرگون ساختن طب

ن عوامل عدم  یتریدن پروسه توسعه، از اصلی د  یات مشابه و غربی، فرضی در کُل، نگاه خط

 ند.یآیسوم به شمار من مسئله جهانییدر تب ینوساز یهاهیت نظریموفق

 ین و نئونوسازسِایآمارت 2-9-1-5

در کتاب »توسعه    او شد.    یدی م وارد مرحله جد1990از اواخر دهه    1ن سِبا    ینوساز  یهنظر

آزاد پرداختن(  1999)  2«یبه مثابه  نابرابر  ی به مسائل  با  آزادی، حمایمانند فقر،  از  روند    یت  در 

 یقرار گرفت که آزاد  یسمیبرالیدگاه نئولید دخالت دولت در امور بازار در مقابل دییتوسعه و تأ 

 ظر سِن، جهان امروز حداقل دو مشخصه از ن  د.یپسندی و عدم دخالت دولت را م  یاقتصاد  ی هاتیفعال

آکنده    ی دو قرن گذشته قابل تصور نبود؛ و جهان   ی کیکه در    ی سرشار از نعمات ماد  ی بارز دارد. جهان

و    ده گرفتن عالئق و نقش زنانی ، نادنیادیه و بنیاول  یهایبه آزاد  یتوجهی دار، بیاز ظلم، فقر پا

ع یمردم در ابعاد وس  یاجتماع -ی اقتصاد  یست و زندگ یط زیدار، محی شده بر ثبات پادات اِعمالیتهد
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ن مشکالت، محور یغلبه بر ا  که، در اشکال مختلف قابل مشاهده است.  یر و غنیفق  یکه در کشورها

کرد، ین رویدر اشکال متنوع آن است. در ا  یو راه آن، توجه بر نقش آزاد  بودهتوسعه    برنامه  یاصل

  ی اب یشود. دستیده میتوسعه د  یاصل  یه و هم به عنوان ابزارهایهم به عنوان هدف اول  یگسترش آزاد

چون فقر و    یعوامل  ن برود.یاز ب  یضدآزاد  یعوامل اساسر است که  یپذامکان  یحالبه توسعه در  

و    ی ن امکانات عمومیبا تأم  یتوجهی ، بیمند اجتماعت نظامی، محرومیکم اقتصاد  ی هاظلم، فرصت

گر و هر آنچه که مردم را محدود و فرصت سرکوب  یهاش از حد دولت یا دخالت بی عدم تسامح و  

را موجّه تشخ آنان  آنچه  را سلب میص می انجام  تأکیکند، رفع شود. ای دهند  آزادین  بر    یهاید 

ش  یا افزای ،  یدناخالص ملّیتوسعه را برابر با رشد تول  از توسعه، که  ی محدود  ی هادگاه یبا د  یانسان

  GNPن و اختالف دارد. رشد  ی دانند، تبایک میتکنولوژ  یهاشرفتیا پ ی کردن،  یا صنعتی درآمد افراد  

  ی گر یبه عوامل د  یاست؛ اما آزاد  یفرد  یهایتوسعه آزاد   یبرا  یابزار مهم   یفرد  یا رشد درآمدهای

  ی اسیا حقوق سی (  ی)امکانات آموزش و بهداشت همگان   یو اجتماع   یاقتصاددات امور  یاز جمله تمه

  یهایکند: آزادی ز میخود متما  ی را در مطالعات تجرب  یدارد. سِن پنج نوع آزاد یز بستگین  ی و مدن

. 5ی ت ی، و نظام حما4تین شفافی، تضم3ی اجتماع   یها، فرصت2یالت اقتصادی، امکانات و تسه1یاسیس

ن ییکند. او در تبیفرد کمک م  یت عمومیشرفت و قابلیها به پ ن انواع حقوق و فرصتیاز اهر کدام  

ان و انتخابات( کمک  یب  ی)مانند آزاد  ی اسیس  یهایها با توسعه معتقد است که آزادین آزادیا  رابطه

امن اقتصادیبه گسترش  فرصتی م  یت  آموزش  یاجتماع  یهاکند.  امکانات  بهداشت  ی)مانند  (  یو 

اقتصاد م   ی مشارکت  ممکن  تسهی را  و  امکانات  اقتصادیسازد.  تأم  یالت  فرصتی)مانند    ی هان 

را فراهم کند.    یالت اجتماع یتسه  یالزم برا یتواند منابع عمومیز مید( نیمشارکت در تجارت و تول

که به    است  یضرورت کنند. پس  یرا تقو  گری توانند همدیگر بوده و میکدیل  مکمّ  ین موارد آزادیا

ن  ی، ساختار بازار، تأمی قانون  یساالر، سازکارها مردم  یهاچون نظامهم  یی ت نهادهایگسترش و تقو

توانند حاصل  ین نهادها میپرداخته شود. ا ی الت ارتباطیگر تسهی بهداشت و آموزش، مطبوعات و د
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اقدام و    یتعاون   یمانند واحدها  یمختلف  یساختارهان  یچنو هم  یعموم  یهاابتکار عمل مردم و 

 یاریسد: بسینویاشاره نموده و م  یباشد. سِن در ادامه، به اَشکال نبود آزاد  یردولتیغ   یهاسازمان

کم به امکانات    ی، دسترسییو کمبود مواد غذا   یبرند. قحطیرنج م  یاز مردم جهان از نبود آزاد

- یت اقتصادیو نبود امن  یکاریزودهنگام، ب   یرهایو م  سالم و آموزش، مرگ  یدنی، آب آشامیبهداشت

  ی ادیثروتمند، افراد ز  یاز کشورها  ی در مناطق  یو... در جهان سوم و حت  یتیجنس  ی، نابرابریاجتماع 

آس مقیپذبیرا  ایر،  است.  تباه ساخته  و  آزادید، محدود  نبود  ناشیم   ین    ی هااز »فرصت  ی تواند 

  یهاار دارند؛ مانند نبود فرصتی خود در اخت  یهابه حداقل خواسته  یابیدست  ی« که مردم برایناکاف

 ی رارادیغ  ی ها و گرسنگیماریاز وقوع ب  یریگشیا پ ی از مرگ زودرس  یریت جلوگیه چون قابلیاول

 یاز نظر سِن، آزاد  باشد.   ی و مدن  ی اسی« مانند نقض حقوق سیناکاف   یندهایاز »فرا  ی ا هم ناشی و  

مردم بوده    یبرا  ی اساس  یهایاز آزاد  ی کی  ی اسیو س  یمدن   یهایز در کنار آزادیمبادله و معامله ن

  یاسارت و بندگ   یهااز راه  یکی کار    مشارکت در بازار  یآزاد  ید. نف یآیتوسعه به شمار م   یکه از اجزا

سوم به همان اندازه  جهان  ی از کشورها  یارین نوع اسارت در بسی ه ایمردم است. و امروزه مبارزه عل

اهمیامر  یمهم است که در جنگ داخل تول  یت داشت. عدم دسترس یکا  بازار  زُمرهیبه  در  غالباً    د 

خُرده  یهاتیمحروم که کشاورزان  تولاست  و  شرایپا  در  تالشگر  سنتیدکنندگان  رنج   یط  آن  از 

آزادیدر حال  برند.یم اقتصاد  یکه  نوعاً میدر مبادالت  اقتصاد،  نف  یوتور رشد    یمحسوب شده و 

باشد. سِن در    یتواند منشأ ضدآزادینفسه می ، فیدلبخواه  یهاق کنترلیاز طر  مبادله  یهافرصت

کند. به اعتقاد او، مردم  ی ن منظر برخورد میقاً از همیز دقین  ی اجتماع   ی هاها و فرهنگمورد سنّت

رند.  یم بگیخواهند حفظ کنند، تصمیا نمی خواهند  یکه م   یهاد بتوانند آزادانه در مورد سنتی خود با

  یضدآزاد  یا سکوالرها امری  یبسنت از جانب مقامات مذه   یا ترک اجباریصرار بر استمرار و  وگرنه ا

ا حق  یمطبوعات،    یسرکوب آزاد   یبرا  یاد بهانهینسبت به سنت نبا  یمشغولشود. دلیشمرده م

ان شده است را  یها قبل بکه قرن  ی اتیت نظریگر باشد. مشروع ی کدیشهروندان با    ارتباط  یبرقرار

توان  ین مسُدگاه  ید  یبه هر صورت، در جمع بندکنند.  یم  ی ند که امروز زندگینماین م ییتع  ی مردم

د که از نظر او، انسان محور، مدار و هدف توسعه است. توجه به کرامت، منزلت، ین برداشت رسیبه ا

ن  یا  استمداران باشد.ید سرخط نگاه سی با  یقدرت انتخاب آدم  ش دامنهیو افزا  یو برخوردار  یآزاد
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آزاد  دیبرداشتِ  توسعه  از  برخوردار  1«محور»عامل  یدگاهیمحور  با  افراد  فرصت  یاست.   یهااز 

ند. گسترش یگر کمک نمایکدیطور مؤثر سرنوشت خود را رقم زده و به  توانند بهی، میکاف   یاجتماع 

که انسان    نمودهکند، بلکه کمک  ی م  د و بند رها یاز هرگونه ق  و  ی ما را غن  ی ها نه فقط زندگیآزاد

ت  یاحساس مسئول  یها با کسب آزاد ، انسانی م. از طرفییبوده و به اراده خود عمل نما  یکامل اجتماع 

هم شرط الزم و هم    یآزاد  دوجانبه است.  ت، رابطهیو مسئول  یدآزا  آموزند. اصوالً رابطهیز میرا ن

ا  یریپذتیئولمس  یبرا  یشرط کاف  ساز تحقق نهیت است که زمیهمراه با مسئول  ین آزادیاست. 

ا  یه  یبود که صرفاً به انباشت سرما  یاز توسعه متک  یتوان به نگرشیاالصول نمیعل  شده وتوسعه  

د  یت دارند. نبا ینفسه، اهمیم و فیبه طور مستق  ی و مدن  یاسیس  یبسط بازار تمرکز نموده است. آزاد

بهیاهم را  آنها  تأثیطور مستقت  اقتصاد دارند  یریم و بر حسب  بر  انموده  یتوج  که  آزادی.  ها  ین 

بشر و حقوق  ت نقش حقوق یاهم  د بهیبازدارنده بوده و با  شانانکار  اند. انسان  یآزاد  یعناصر اساس

 (.  331، 317، 8-70: 1382در توسعه توجه نمود )سن،  ی مدن

خالصه نمود: اول،   « را در چند گزارهی»توسعه به مثابه آزاد  یهتوان نظریم  ن اساس،یبر ا

  ید بر بازار آزاد و آزادی؛ دوم، تأکی درونزا با تمرکز بر نقش دولت در تحوالت داخل  د بر توسعهیتاک

ابزار و تسر عنوان  به  آزاد  کنندهعیمبادله  بر  به    ی و مدن  یاسیس  یهایروند توسعه؛ سوم، تمرکز 

در   یتیت از دخالت دولت به عنوان عنصر حمایعنوان امر مقدم بر رشد درآمدسرانه؛ چهارم، حما

  ی ر یگو بهره  یبر توسعه اقتصاد  یاسید بر تقدم توسعه سی مردم؛ پنجم، تأک  یریپذبیروند کاهش آس

 ی در روند توسعه؛ و ششم، سازگار دانستن سنّت با توسعه به عنوان امر  یانسان   یهایاز توانمند

لذا،یلیتکم از طرف  .  مثابه »مع  ی آزاد  یسِن  به  و یرا  است که وجود  و معتقد  دانسته  توسعه«  ار 

-و هم بوده ک جامعه ی ی افتگینهزان توسعه و توسعیسنجش م یبرا  ی ار مناسبیمع یگسترش آزاد

ها برداشته یکه اگر موانع آزاد  ی ن معن یکند. به ایاد م یز  یبه عنوان »ابزار توسعه« ن  ین، از آزادیچن

 گردد.  یافته و شکوفا م یز گسترش یابد، توسعه نیشود و فرصت و امکانات برابر گسترش 
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 یوابستگ  یهنظر  2-9-2

وارد مطالعات توسعه  یات نوساز ینقد فرض وهی ابتدا به عنوان ش، 1960بعداز دهه  یوابستگ

اشت؛ عوامل  د دیافته تأکیجوامع توسعه ن  یکه عموماً بر موانع داخل  یه برخالف نوسازین نظریشد. ا

  یانقالبات  یشه در نظریر  یشناسکه از لحاظ روش  یداند. وابستگی م  یافتگ ین  را عامل توسعه  یرونیب

و    یالمللنیت ساختار بین ادعاست که وضعیمکتب اِکال دارد، بر ا  یسم و برنامه اصالحینئومارکس

شود که روستو یم  یریته در امتداد مسیمانع گذار از سنت به مدرن  یطور کلبه  یاقتصاد  ی هانظام

دارانه بوده هیسرما  یاندهیطور فزابه  16از قرن    ی فرض که اقتصاد جهان  نیبا ا  کرده بود.  ینیبشیپ 

به   دولتیتدرو  به  »پ   1«»مرکز   ی هاج  استیتقس  2« رامونیو  شده  درآمدها  م  به  صادرات   ی که 

رامون«  یپ »شبه  یهاان دولتین میاند. در ابوده  یه به خارج متکیاول  یمحصوالت و فروش کاالها

(.  55-56:  1393نز،  یاند )هبا هر دو طرف در تعامل بوده  یز قرار داشته که ضرورتاً از نظر اقتصادین

،  یصنعت  یه در کشورهایع سرمایباعث شده که انباشت سر  یالمللنی، روابط نابرابر بن اساسیابر  

رامون به مرکز، یان خروج مازاد از پ یجر  ور نباشد.  یپذرامون، امکانیپ   یبدون انتقال مازاد از کشورها

 یدارهینظام سرما  یسم ذات یرامون و مکانیمرکز به پ   و سلطه  بودهر  یفق  یاکشوره  انع عمده توسعهم

کمک    ید وابستگی ، به تشدیها غربها و دولتر با شرکتیفق  یکشورها  یاسیو س  یو ارتباط اقتصاد

جاد  یه و ایسرماکردن انباشت  زاحرکت در جهت درون  ، یبا نظام جهان  ی ، قطع وابستگلذاکند.  یم

آن، شرط    ی هاوند در بخشیجاد پ یو ا  یحفظ استقالل اقتصاد  قیطردر اقتصاد، از    یداخل  یی ایپو

ق مداخله دولت یاندازها، از طرش پسیت واردات و افزاین ممنوع یباشد. همچنیتوسعه م یالزم برا

 (. 288-291: 1386، یدی)سع

که امروزه  یاگونهر نمود. به  ییکرد شان تغیرو یابا گذشت زمان تا اندازه  یات وابستگینظر

جا  نیکنند. در ایاد م ید«  ی« و »جدی»سنت  یات وابستگینظر  مطالعات توسعه از آنها به دو دسته  در

 شود.  یاشاره م  یوابستگ  کیکالسکرد  یرو  یهاندهیفرانک و باران به عنوان نما  یهادگاه ینخست به د
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است. مفهوم »مازاد    یشاخص مکتب وابستگ   ها انگذران و چهرهیاز بن  1باران   الف: پُل باران:

او محسوب مینظر  دواژهی، که کل2«یاقتصاد را در کتاب »اقتصاد سیات   یبرا  3«رشد  یاسیشود 

وابستگییتب مسئله  توسعه  ین  م جهان  یافتگینو  کار  به  ایسوم  بر  »یبَرَد.  اساس،  منبع «مازادن   ،

التفاوت مابه  یکار دارد و به معناارزش   یهنظرشه در  یر  ،ه است که در قرائت مارکسیانباشت سرما

کسو یاز    او  شود.یف میتعر  گرشده توسط کارکار و ارزش خلق   یروید نیخر  یبرا  یدستمزد پرداخت

ارائه   ی گریف دین مفهوم تعری از ا  ، نزیاقتصاد کالن ک  متأثر ازگر  ید  یر مارکس و از سویتحت تاث

ه  یبا نظر  یچندان ارتباط  ییا، به لحاظ محتویستیاز صورت مارکس  یکه ضمن برخوردار  ؛ دهدیم

به    ی، مازاد اقتصادینز است. از نظر ویک ی انداز ملک به مفهوم پسیشتر نزدیو ب اشتهکار ند ارزش

داشته شده« به  »عقب نگه  یزان آن در اقتصادهایل است که مد و مصرف کُیالتفاوت تولمابه  یمعنا

ا  یلیدال اول  است.  بهرهینازل  مبتن  یورنکه سطح  علت عقب  یبرکشاورز  یدر جوامع    ی ماندگبه 

اسییپا  یاورفنّ اصلت.  ن  کشاورز  یمحل  بخش  ا  بوده  یمازاد،  پای اما  علت  به  بخش  بودن  یین  ن 

رد که  یگیقرار م  یار مالکان اراضینکه مازاد در اختیاز جامعه است. دوم این  دیناتوان از تول  ،یوربهره

  و   ل کنند. یه مولد تبد یتوانند آن را به انباشت سرماینم  یانه و تجملیگرامصرف  یل رفتارهایبه دل

  بهد  یتول  یراداخل و چه ب  یمونتاژ برا  یریگهتچه با ج  ی صنعت  ی هاتیفعال  یریگنکه شکلیسوم ا

شود، بلکه  ین اقتصادها منجر نمی، نه تنها به توسعه در ایه خارجیبا کمک سرما یصادرات یبازارها

( سه نوع  1359(. باران )1390، یترکمان   ی نی)د  گردد یم  یمرکز یل مازاد به اقتصادهاموجب انتقا

جامع   یزیربر برنامه  ی»بالفعل«، »بالقوه« و »مبتن  یکند. مازاد اقتصادیک میتفک  را  یمازاد اقتصاد

 «.یستیالیدر نظام سوس یاقتصاد

 به صورتد. که  ی آیتفاوت محصول بالفعل جامعه با مصرف بالفعل بدست مبالفعل؛ از   -

  ی ه که طد یگرد  ی گوناگون متجل  یهایه که به شکل دارائیا انباشت سرمای   یانداز جارپس

ارز    یانبار، موجود  ید، موجودیشود. مانند امکانات تولیثروت جامعه افزوده م  خاص به  دوره

 طال.   رهیو ذخ
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و   یط فنید آن در شرایکه تول  یاز محصول  یعبارت از تفاضل مصرف ضروربالقوه؛   -

ر موثر  یین نوع مازاد، تغیتحقق ا  موجود، ممکن باشد. الزمه  ی دین و با امکانات تولیمع  یعیطب

 رات ژرف در ساخت جامعه است.ییو تغ یع محصول اجتماع ید و توزیدر سازمان تول

برنامه  ی مازاد مبتن - اقتصاد  یزیربر  تفاوت مابیستیالیدر نظام سوس  ی جامع  از  ن  ی؛ 

ن بر اساس  یمع  ی خیتار  ک دورهیخاص    یو فن   یعیط طبیمحصول »حدمطلوب« جامعه در شرا

سو و حجم مصرف کیموجود؛ از    یدیاستفاده »مطلوب« و مطابق برنامه از همه امکانات تول

 »مطلوب«. 

  ی جامعه، محصول  یخورد: مصرف اضافیچشم ماز نظر باران، مازاد بالقوه در چهار حوزه به  

و سوءاداره  یبندباریکه به علت ب  یشود، محصولیر مولد در جامعه تلف م یکه به سبب کارکنان غ 

د  یاز هرج و مرج تول  ی ناش  یکاریکه به علت وجود ب  یرود، و محصولیبه هدر م  یدیدستگاه تول

 شود. ید نمیموثر اصال تول ی تقاضا یی و نارسا یدارهیسرما

که سطح   یی است. جا یاز مصرف ضرور ی، تخطیجامعه: مصرف اضاف  ی مصرف اضاف -

توان یرا م  یدر دسترس عامه محدود، مصرف ضرور  ی و مجموعه کاالها  بودهن  ییعموم پا   یزندگ

کالر غذا  یبر حسب  فضاییمواد  پوشاک،  که سطح    ی زمان  ین کرد. حتیو... مع  یمسکون  ی، 

ب درآمد  یتوان مقدار و ترکیشود، م یاز اجناس و خدمات را شامل م   یادیو تعداد ز  مصرف باال 

 ن نمود.ییمناسب را تع  یزندگ یبرا یواقع

شوند که تقاضا  ی م   ی د اجناس و خدماتیکه صرف تول  یهاتیرمولد: فعالیکارکنان غ  -

با   یاکه در جامعه  یدانست، به نحو  یدارهیسرمامناسبات نظامتوان مختص  یآنها را م  یبرا

رمولد به  یاز کارگران غ   یاد یب، تعداد زین ترتیگر وجود نخواهد داشت. به اید  یی نظم عقال

ه  یاشتغال دارند. بق  یو تفاخر اجتماع   یتجمل  یهاو نشانه  یحات، مصنوعات تجملید تسلیتول

نظامعبارت کارکنان  دولت،  کارمندان  از  روحانی اند  متخصصون،  ی،  فرار  یوکال،  و    یاتیمالن 

بازرگانان    ، دالالن، یغاتیتبل   یهارمولد، آژانسیگر کارکنان غ ی. گروه دیعمومکارشناسان روابط

از محل مازاد    ید ضروریبه تول  ی رمولد ربطین اساس کار غ یااند. برو سفته بازان نداشته و 

به سمت  یستیالیجامعه سوسشرفت ین شاخص پ ید. و مهمتری نمایجامعه ارتزاق م  یاقتصاد
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سا و... که  یمانند ارتش، کل  یو کاهش حجم نهادها رمولدیغ  یزان کارهایسم، کاهش مینکمو

 شود.ی، منجر می در جهت رفاه انسان یو ماد یبه آزاد شدن منابع انسان 

 ین شکل مازاد اقتصادید: سومیهدر رفتن محصول به علت سوءاداره دستگاه تول -

ن امر محصول یرند. همیگیم  ین رده جاید، که در ایتول ی های نابسامانها و ل یف و میاز ح

انسان یرا نسبت به آنچه با  یواقع از امکانات  د، به شدت  یصرف شده بدست آ  یو ماد  ید 

م طرفیکاهش  از  رقابت   یدهد.  و  انحصار  مختلف  عوارض  اثر  بر  امکانات  و  منابع  اتالف 

 ر است.  ی ار چشمگیز بسین یانحصار

رفتن   - بهدر  علت  به  عدم   یناش  یکاریمحصول  تول  یهماهنگ از  ایامکانات  ن  ید: 

ب  یمورد مربوط به محصول با  اثر عدم  یو ماد   یانسان  یروین  یکاریاست که    ی هماهنگبر 

 توان یرو و امکانات را م ین نیرود. گرچه ایموثر به هدر م  ی تقاضا  یی نارساد و  یامکانات تول

  ی شود، حت  یاگر اصوالً عمل  یدارهیل در اقتصاد سرماین تبدیت مولد کرد، اما ایصرف فعال

 عات فراوان همراه است. یر و ضایط با تأخین شرایدر مساعدتر

مانده اشاره نموده و معتقد  عقب یدر کشورها یمازاد اقتصاد یبیباران، سپس به نقش تخر

اصل ایرشد سر  یاست که، مانع  اقتصاد  اقتصادیع  از مازاد  آنها  استفاده  بالقوه    ین کشورها، نحوه 

  ی در داخل و خارج، بروکراس یبانک  یهاش سپردهیطبقات باال، افزا یاست؛ که غالباً به مصرف اضاف

تأسیب و  نظامیکاره  ب  یسات  و  میفایپرخرج  اختصاص  می یده  اذعان  او  مقدار سود ی ابد.  که  دارد 

از کشورهایب  یهایگذارهیسرما بینتوسعه  یگانه  مراتب  به   ، عوایافته  از    ی هایگذارهید سرمایش 

را    یخارج  یگذارهی(. در کُل، باران، سرما371-372و    127-151:  1359آنهاست )باران،    یداخل

ن مسئله باعث خروج مازاد  ین باور است که ایداند و بر ایمانده نمعقب  یکشورها  موجب توسعه

  سوم، فاکتورجهان  یافتگینشود. البته از نظر او در روند توسعه  یمانده م عقب  یاز کشورها  یاقتصاد

کنند. و  ی م  یدکننده را بازی، نقش عامل تشدیکننده و عوامل داخلنییعامل تع  یالمللنیاستعمار ب

  یبه جا  یکه در آن مازاد اقتصاد  یاست؛ »انقالب  یز انقالب اجتماع ین کشورها نیاتوسعه  حل  راه

 یهمگر در سا ست،  یر نیپذن امکانیبه کار گرفته شود؛ و ا  یصنعتتوسعه  انتقال به خارج، در جهت  

 (. 43: 1390زاده، یی« )لهسایستیال یامپر یبه کشورها یقطع وابستگ



 
 

88 

-دگاه یست است که بر اساس دی ز از متفکران نئومارکسین  1فرانک  ب: آندره گوندر فرانک:

-ی« به خاطر اشاعه و »مردم یمند شد. شهرت او در »وابستگ عالقه  ی افتگینباران به فهم توسعه  یها

براین د یا  2« ساختن او   رهی عبارت »زنجاز    سومجهان  یافتگینت توسعهین وضعییتب  یدگاه است. 

او، توسعه و توسعهی رامون« استفاده میپ -مرکز  یروابط استثمار ازنظر  ک  ی  یدو رو  ی افتگینکند. 

و عقب نگهداشتن    یافتگینتوسعه  جهیمتروپل در نت  یکشورها  یافتگ یکه توسعه  یاگونهسکه اند. به

و در نت  یا هیحاش  یکشورها  ی ماندگاست؛ و متقابالً عقب  یاهیحاش  یکشورها -توسعه  جهیلزوماً 

، همزمان در جهان،  یدارهیند گسترش سرمایمتروپل و استعمارگر است. و فرا  یکشورها  یافتگ ی

(.  295:  1386،  یدیرا به وجود آورده است )سع  یساختار  ی افتگی و هم توسعه ن  یهم توسعه اقتصاد

به مراکز  یتوسعه ن  یند مداوم غارت مازاد کشورهایرا فرا  ی افتگینفرانک توسعه انتقال آن  افته، و 

مردم آن  ن روند، منجر به تداوم فقر توده یتحقق ا که نحوه یاداند. به گونهیم  یجهان یدارهیسرما

-توسعه  یت طبقات حاکم کشورهایرا عدم موفق  یافتگینشدن توسعه  یشود. او علت دائمیجوامع م

داند. در واقع،  ین کشورها میانباشت مولد در داخل ا یاستفاده از مازاد موجود برا نهیافته، در زمین

  ی د کاالهایا صرف خریا صادر شده،  ی د،  یآیر به دست م یکار مزدبگیرویکه از دهقانان و ن  یمازاد

ن کشورها  یدارانه در اهیسرما  یها تیشود. فعالیم  یدر معامالت شهر  یبازا بورسی ن و  ی، زمیتجمل

داران انحصارگر از بدست  هیاست. سرمایرپویکارانه و غ ن محافظهیانه بوده و بنابرایز، نوعاً انحصارگراین

ارند. عالوه  ند یا و رقابتیپو  یدارهیجاد بخش سرمایبه ا یلی خشنود؛ و تما  یانحصار  یآوردن سودها

ن یز در دست داشته، و از ایرا ن  یاسین، طبقات ناظر بر نحوه استفاده از مازاد، مهار قدرت سیبر ا

-پشت  ی، تنها راه ممکن برای طین شرایکنند. در چنی حفظ وضع موجود استفاده م  یقدرت برا

انقالبیو اجتماع   یاسیسرگذراندن مشکالت، »انقالب س   یستیالیسوسآن نظام  ی که ط  ی « است. 

-یم  یداران خارجهیوابسته( و سرما   یدار هیکمپرادور )سرما  یان بورژوازین ائتالف موجود میگزیجا

اقتصادیشود؛ که وظ به عهده م   یاسیو س  یفه توسعه  از نظر  86-87:  1393رد )هانت،  یگیرا   .)

ق »تجارت« یاست که با خروج مازاد از طر  یندیست، بلکه فرایت نیک وضعی  یافتگینفرانک، توسعه
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پ   یدارهیسرما  لهیبوس ن  یکه مازاد آنها به ا  ی مناطق  دا نموده است. و همهیشکل مسلط غارت را 

رامون« به یپ -»متروپل   یند با دو قطبین فرایاند. ا  یافتگینشود، محکوم به توسعهیق غارت میطر

ق تجارت با  یاز طر  یرامونین مناطقِ پ یر دارند. ارامون قرایدر پ   یی است که، مناطق روستا  یاگونه

ق  یز از طرین یمحل  یها( ارتباط دارند. مازاد متروپلیمحل  یهامراکز کوچک انباشت مازاد )متروپل

رامون  یز به شکل پ ین شهرها نی شود. ایغارت م   یامنطقه یهامتروپل  لهیبوس  ی اقتصاد  ی هاتیفعال

گونه  نیتخت هستند. و ایا پای  یکه معموال بنادر اصل  یهادارند. متروپلوند  یپ   یاصل  یهابا متروپل 

- 205شود )همان:  یف میتضع  ی محل  دکنندهیاست که، مازاد توسط تجار انحصارگر غارت شده و تول

  ی ا به عبارتیو    یافتگیند توسعهی ط منجر به تشدین شرایاست که ا  همانند باران معتقد(. او  204

ف و  یوندها با »مرکز« ضعیقابل عبور است، که پ  ی شود. و زمان  ی م  1«یافتگینتوسعهتوسعه گر، »ید

 قطع شود.   یا حتی

 یلگران وابستگیپر نفوذ و تحل یهاستیز از نئومارکسین  2نیر امیر از باران و فرانک، سمیغ 

ن باور است  یدر اروپا است. او بر ا  یق روند توسعه افتصادیتوف  ین بر چگونگ یشتر تمرکز امیبود. ب

ابزار تولیعموم، تول  یمصرف  ی د کاالهایزمان سه بخش تولکه در اروپا هم  ید و بخش کشاورزید 

دو بخش اول و دوم با هم با هم بوجود آمده و    18و    17در قرون    یخیوجود دارد؛ که از لحاظ تار

ب،  یاند )خطز هماهنگ بودهین  یکشاورز  بخشتوسعه  ن دو بخش در  یز هستند؛ و ایبا هم هماهنگ ن

حال 40-39:  1384 در  ن  ی(.  توسعه  جوامع  در  تولیکه  ابزار  بخش  فقدان  و یافته،  داشته  وجود  د 

 ستند.  یز با هم هماهنگ نین ی و مصرف یکشاورز  یهابخش

قاً  یات فرانک، دقیکه نظر  یاقدعلم نمود. به گونه  یات نوسازیدر تقابل نظر  یمکتب وابستگ

زان یانجام شد. م  یز انتقادات فراوانین  ی در مورد وابستگ  ی روستو است. ول  یافت نوسازیقابل رهدر م

الگوی  یبودن، طراح  ی انتزاع   یباال وابستگ  یک  و  جهان  یکشورها  همه  یبرا  یعام  کسان  یسوم 

:  1378افت است )سو، ین رهین اشکاالت وارده بر ایتریاز اصل یرامونیمناطق پ  قلمداد نمودن همه

مود که یرا پ  یقاً همان راهیبودن، دق یدر مقام عام بودن و انتزاع  یافت وابستگی(. که البته ره163
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ر موضع  ییتغ 1980افت از ین رهیباعث شد تا ا یه وابستگینموده بود. انتقادات بر نظر یط ینوساز

ات توسعه،  ین بازگشت دوباره در ادبیدوباره به صحنه بازگردد. ا  ی د و واقعیجد  ی هاداده و با مولفه

نِ  یافته است. کاردوزو، اونز، سانتوس، اودانل و گلد معروفترید« شهرت  یجد  یات »وابستگیبه نظر

 ند.  یآیان به شمار مین جریا

 دیجد  یوابستگ  2-9-3

د  یپد  یوابستگ  یمیدگاه قدیانتقادات وارده به د  که در واکنش به  1د یجدیافت وابستگیره

 یانیداند، آن را جریم  یو اقتصاد  ی، خارجیند عمومیرا فرا  یکه وابستگ  یدگاه سنتی آمد؛ برخالف د

  ی میگردد )کریا و همه جانبه میپو  یاجاد توسعهیدانسته که منجر به ا  یو داخل  یاقتصاد-یاجتماع 

ک دولت  یگر به عنوان  یافت، دولت در جهان سوم دین رهینظر ا(. از نقطه  53:  1390،  یو فرخ

  یهبا سرما  یطور ضمناست که به  ی بلکه دولت عامل فعال  ان در نظر گرفته نشده، یبسته به خارجوا

  ی محل یهان دولت، سرمایم یاسیس ن منازعهیدارد. به عالوه، ا یهمکار  ین المللیه بیو سرما یمحل

 (. 210: 1373 دهد )سو،یرا شکل م یر وابستگیت دائماً متغیوضع  است که ی ن المللیه بیو سرما

 ی د وابستگیک و جدیکالس اتینظر یها شباهت و تفاوت (2-5)جدول 

 ی د وابستگی افت جدیره ی وابستگ یافت سنتیره هامشابهت

 همان توسعه جهان سوم  قاتیکانون تحق

 همان   یسطح ملّ لیسطح تحل

 همان رامون یپ - مرکز، یوابستگ م عمده یمفاه

-استیات سیمقتض

 یگذار

در   یوابستگ مضر  عامل  عنوان  به 

 ر توسعه یمس

 همان

  هاتفاوت

 ق یروش تحق
تأک  یباال  درجه الگو یانتزاع؛  بر   ی د 

 یعام وابستگ

تاکیخیتار-یساخت بر  ی؛  د 

 ی ت خاص وابستگیوضع
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 عمده  یهامؤلفه
مؤلفهیتأک بر  مبادله ی رونیب  یهاد   : 

 نابرابر، استعمار

بر  یتأک :  یرونیب  یهامؤلفهد 

 طبقات، دولت  مبارزه

 ی اسیس ی اجتماع  یادهیغالباً پد  یاقتصاد یادهیغالباً پد  ی ت وابستگیماه

 و توسعه یوابستگ
مسیتبا متقابل:  به کیر  ین  طرفه 

 ی افتگیسمت توسعه ن

: توسعه مقارن یستیت همزیقابل

 ی با وابستگ

 ( 170:  1378)به نقل از سو،  

ت آنها در مورد یبا اکثریدهد که تقری د نشان میکرد جدیپردازان روهینظر  یمطالعات تجرب

  یهالین، تنها تحلیالتیکایامرتوسعه    یکه برا  ین انجام شده است. مطالعات یالت  یکایامر  یکشورها

 د نظر در روابط کشورها با غرب هستند.  یدانند و به دنبال تجدینم  یرا کاف  یاقتصاد

- ساالروانیا همان دولت د ی  یاسیخاص از سلطه س  یامعتقد به ظهور گونه  1لرمو اودانلیگ

و  یلین و سپس در ش یل و آرژانت ینخست در برز 1960که به زعم در دهه  یهااقتدارگرا بود. دولت

ساالر )نقش پر نگ وانیت دیاند از حاکمعبارتها ن دولتیا ن شاخصهیاروگوئه ظاهر شدند. مهمتر

  یها)اعمال کنترل  ی اسیوان ساالر حضور داشته اند(، انحصار سید   یهاکه قبال د سازمان  یافراد

ل  ی)تقل  یی زدااستینمودن و کاهش حضور مردم در اقتصاد( و س  یاس ی)س  ی (، انحصار اقتصادیعموم

 (.  ی به مسائل فنّ ی مسائل اجتماع 

به شکل2وانز یا  تر یپا  یو   برزائتالف سه  یریگ، که معتقد  در  میگانه  ائتالف  است.  ان  یل 

ا  یه داخلی، سرمایه خارجیسرما ائتالف، بر خالف دیو دولت. که در  ن، دولت  یشیپ   یهادگاه ین 

و    ین عامل سازماندهید. و همچنینما یداشته و در جهت کسب منافع خود عمل م  ینقش مؤثر

قرار دارد.   یمقابل وابستگ هده دارد. از نظر او توسعه در نقطهز به ع یروها را نیگر نی ن دیب ی هماهنگ

وند خورده است )آزاد یپ   یخارج  یهبه سرما  ی وابستگ  ل، توسعه لزوماً با ادامهیکه در برز  یابه گونه

 (. 130-133: 1386، یارمک
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نئومارکسین  1سانتوسدوس از  وابستگ  یلیبرز  یهاستی ز  باران،  از  متأثر  که  را   یاست 

م   یتیوضع مع  یتیداند. وضعیمحدودکننده  گروه  اقتصاد  آن  در  اقتصاد    ینیکه  تابع  از کشورها، 

  ید که در گروه دوم )کشورهایآیاز آنجا به وجود م  یوابستگ  ن رابطهیگردد. ایگر مید  یکشورها

انگیصنعت توانای(  و  اول )کشورها  یهایی زه  اما در گروه  دارد؛  به دال  یتوسعه وجود    یلیوابسته( 

  یحل انقالبن جوامع، راهیت ای وضع  یحل سانتوس براوجود ندارد. راه  ییهایی زه و تواناین انگیچن

ن ین چنیانه را در ایگرایانجیحل مسم. او هرگونه راهیالیجاد دولت سوسیو ا  یاست. انقالب مردم

 (.123-127: 1386، ی خواند )ساع یهوده میو ب یآکنده از تضاد، آرمان  یفضا

ک به توسعه یکالس یوان از وابستگیگذار تا یخیند تاریاست که فرا یپردازانهیاز نظر گُلـد

، مفهوم ی اسیو هرج و مرج س  ی ثباتیق در بیتحق  یا را دنبال کرد. او به جایوابسته و توسعه پو

وان مورد استفاده قرار داد. او معتقد است یتا  یاسیو ثبات س  یرشد اقتصاد  حیتوض  یرا برا  یوابستگ

 یان است. به گونهیالت  یکایامر  یه به کشورهایز در روند توسعه، از غالب جهات شبیوان نیکه تا

  ین وابستگیا  ی بود. ول  جاپان   کامال تحت سلطه   1859وان در  ی تا   ی اجتماع -یت اقتصادیکه وضع

شد قبول  ینم یگر به سادگیکه د ی وان را متحول نمود؛ طوریتا یساختارها یرقابل انکاریطور غ به

وان ی، تاجاپانو شکست    یافته است. اما بعد از جنگ دوم جهانین توسعه  ین کشور، کشوریکرد که ا

کا شروع به  یت امریبا حما  1960نکه از  یگرفت. تا اشین درآمد و راه هرج و مرج را پ یبه سلطه چ

  ی هاز به کمک شرکتیرا ن  یو صنعت  ی اقتدارگرا نموده و اصالحات اقتصاد-ساالروانیل دولت دیتشک

،  یط اقتصادیشرا ی ابیا«، با ارزی پو ی وان با نگرش »وابستگیآغاز کرد. به نظر گلد، دولت تا یتیفرامل

ن  یدست زد، که بتواند از ا  یوند با نظام جهانیپ   ینوع   یجامعه، به برقرار  یهای ازمندیها و نتیقابل

و موقعتیقابل برده  بهره  راهبردیها  ارتقا بخشد.  را  تعم  یت کشور  به  شدن،  یق صنعتیکه منجر 

 (.  224-230:  1373د )سو، یگرد ی عموم یز همبستگیع و نیروزآمدن شدن صنا

باشد.    2فرناندو کاردوزو د،  یجد  یافت وابستگیره  یهان چهرهید از مهمتریت، شا یو در نها 

سال  یپردازهینظر سکه  قدرت  عرصه  در  نیبرز  ی اسیها  تبیل  در  او  داشت.  حضور  فعاالنه  ن ییز 
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م، چون یک سکه بدانی ی را دو رو ی سم و وابستگیالید؛ اشتباه است اگر امپریگوی د می جد یوابستگ

به عنوان    وابسته را  یشاء و کشورهایسم( را به عنوان فعال مایالی)امپر  ین صورت عامل خارجیدر ا

و   یداخل  یروهایان نی، بلکه مناسبات می م. در نه صرفاً عوامل خارجیاکرده ی منفعل تلق یموجودات

، او جدال بر سر  ی(. از طرف128- 129:  1386،  یدهد )ساع یرا شکل م  یاست که وابستگ  یخارج

واردات   ینیگزیجا،  یا خارجی  ی داخل  ید بر بازاهایا عدم آن، تاکی مانند رشد صادرات و    یراهبردها

آنان    ی و آگاه   یمردم   ی هااز نظر او، جنبش  ی داند، بلکه مسئله اصلیو... را مسئله امروز توسعه نم

ن  یی، تعیها، مبارزات طبقاتت فراوان دارد، جنبشینسبت به منافع خاص آنهاست. پس آنچه که اهم

ائتالف س و  منافع  تغ  یاسیمجدد  امکان  مییاست که  فراهم  را  تحول  و   & Cardosoکند )ی ر 

Faletto, 1979: 52  .) 

،  یکرد سنتی« کاردوزو برخالف رو1ی ا »توسعه مقارن با وابستگی»توسعه وابسته«    یالگو

  ی ن الگو وابستگیکه اشاره شد، در ا  یورزد. چنان ید میتأک  یبه ساخت داخل  یط خارجیشتر از شرایب

،  یتیفرامل  یها)شرکت  یالمللنی و طبقات ب  یداخل  ن طبقات حاکمهیب  یوند منافع و همسازیه پ یبر پا 

ها و  عمل گروه  ق نحوهیاز طر  یخارج  یرویو...( قرار دارد. اما از نظر او، سلطه ن  یخارج  یبورژواز

به   یکه طبقات داخل  یگردد. به نحویظاهر م  یداخل  یرویک نی به صورت    یداخل  طبقات حاکمه

گونه که  نی(. ا129:  1386،  یز حفظ شود )ساعین  یجخار  یروهایکنند که منافع نیعمل م   یشکل

ن معنا، آنها خود  یشود و بد یوابسته سازگار م  یکشورها  یبا رونق داخل  یخارج  یها»منافع شرکت

ن راستا  ی(. او در ا173:  1378.سو،  یکنند« )به نقل از  یکمک م  یرامونیتوسعه کشور پ   یبه ارتقا

- ینظام  یگران )دولت اقتدارگرایباور است که ائتالف سه گروه از بازن  یل، بر این مسئله برزییتب  یبرا

بورژواز  یتیچندمل  یهاک، شرکتیبروکرات به دستیمحل  یو  منجر  شان  منافع  سر  بر  به    یابی( 

 ن کشور شد.یدر ا  یتوسعه مقارن با وابستگ
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 مكتب اِکال  2-9-4

از   1947است، در سالمعروف شدهن  یالتیکایامر  یون اقتصادیسیکه به کم  1«»مکتب اِکال

س ی( تأسینی)اقتصاددان آرژانت  2شیت رائول ِپربیریو با مد  یلیش  یاگویجانب سازمان ملل در سانت

زا« توسعه »درون  ین، الگویالت  یکایامر  یکشورهاتوسعه    یمکتب اِکال برا  یشنهادیپ   یشد. الگو

حاکم بر اقتصاد    یرامونیپ -ط مرکزیانتقاد از شراانه به  یساختارگرا  ی ش و همکارانش با نگاهیاست. ِپرب

  ی ان کشورهایبه ز  1870ط مبادله با توجه به شواهد موجود از  یپرداختند. به نظر آنها شرا  یجهان

  ی ت کشورهایبا مرکز  یاقتصاد  یهامنظومه  یدگاه، تعدادین دین بوده است. بر اساس ایالت  یکایامر

منافع خود    ین نظام را در راستایک، ایتکنولوژ  یهاشرفتیاستفاده از پ افته وجود دارد که با  یتوسعه

دکننده و  یتول  ی، کشورهایصنعت  یک از کشورهایکنند. در اطراف هر  یت میل داده و هدایتشک

ن  یمرکز هستند. چن  یتابع، در تعامل با کشورها  یاراتیه به صورت س یمواد خام و اول  صادرکننده

رامون یزا« را بر پ »برون یالگو  یرامون شده و نوع یپ -ن مرکزیرابطه نابرابر بجاد یباعث ا ی سازمانده

پ   ی کند. و تا زمانیل میتحم ای که  از نظام  ین وضعیرامون با  باشد؛ و  ارتباط  نابرابر با مرکز در  ت 

دگاه،  ی ن دیخواهد بود. بر اساس ا  یآن حتم  یافتگیند، تداوم توسعهینما  یرویزا« پ »برون توسعه  

ک بخش تبهکار  ی، به عنوان  یرامونیپ   یکشورهاتوسعه  بر    یل آثار منفیبه دل  یالمللنیآزاد ب  تجارت

را   ین، مواردیالتیکایتوسعه امر  ین مسائل، مکتب اِکال برایا  یهشود. بر پایو مخرب محسوب م

 کند: ی شنهاد میپ 

و    یبر اقتصاد محل  یزا« مبتنزا« به »درون»برون  یر توسعه از الگو یر مسییتغ -

 .یداخل

تقو  ی صنعت  یهااستیس  یاجرا  - باعث  اقتصادیکه  مشارکت  اجتماع ی ت  و    ی، 

 ن جامعه گردد. ییطبقات متوسط و پا یاسیس

 د. یان در امر تولیبه منظور گسترش مشارکت روستائ یانجام اصالحات ارض -

 گرا.توسعه یهادولت یاسیت سیتقو -

 
1 Economic Commission of Latin America (ECLA)   
2 Raul Perbisch   
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ایحاکم - در  توسعه  یدئولوژیت  درونگرا  توسعه  تأکقالب  با  استراتژیزا  بر   ید 

 (.  16-17: 1391ا و مختارپور، یواردات )ازک ینیگزیجا

 ینیصنعت، شهرنش  یها ان مکتب اِکال، با نشانهین نکته قابل ذکر است که ساختارگرایالبته ا

د شامل  ی باتوسعه  ی بودند که راهبردها  ی نداشتند؛ بلکه آنها مدع  ی ته مشکلیمدرن  یگر نمادهای و د

باشد تا به آنها اجازه دهد خود را بدون رقابت با    یع مل یت از صنایشتر دولت در حمایب  مداخله

 یهابخصوص وضع تعرفه-مکتب اِکال  ی(. راهبردها84:  1393س،  ی لیر کنند )ویدا  یخارج  یهابنگاه 

از جانب اکثر   -یاست اصالحات ارضیو س یخارج یاز ورود کاالها یریجلوگ یبرا  ین گمرکیسنگ

  ی محدود داخل  ی مردم و تقاضا  ی ن درآمدهایین اجرا شد. اما بنا به سطح پا یالتیکایامر  ی هادولت

بازارها بودن  پ یداخل  ی)کوچک  به  منجر  گردیچی(  توسعه  موضوع  شدن  طرفیده  از  نظرید.  ه  ی، 

و    ی، اجتماع یقلمداد نموده و از جوانب فرهنگ  یرا صرفاً اقتصاد  یز مسئله وابستگیپردازان اِکال ن

 آن غفلت نموده بودند.   یاسیس

ه بر »دولت  یافت با تکین رهیتوان گفت که اید م یجدیوابستگ  یبنددر جمعبه هرصورت؛ 

  نه یگانه، زمسه  یهایروین نیب   یتواند با هماهنگ یمقتدر مدولت  یاقتدارگرا« معتقد است که الگو 

  ی هادن به توسعه با هماهنگ شدن با شرکتیرا فراهم سازد. اما رس  یرامونیجوامع پ   یتوسعه اقتصاد

تکنولوژ   یتیچندمل واردات  به  اقدام  کشورها  یو  هزیصنعت  یاز  هم  همزمان  هم  نهی،  و  است  بر 

طرففرصت از  نینویتکنولوژ  یسوز.  مال ین  منابع  به  ن  یی باال   یاز  و  را   یکمتر  یانسان   یرویدارد؛ 

کشور    یز براین  یطیمحستیز  ی هایشده و آلودگ  یکاریش بین خود منجر به افزایطلبد؛ که ایم

د ی« تول یمصرف جوامع »مرکز  یاست که برا  ید کاالهایاز تول  یکه ناش   یهایآورد، آلودگیبه بار م

 شده است.   

  ی مکتب اکال و الگوها ی هادگاه ید، دی و جد یسنت یات وابستگیُپر واضح است که همه نظر

ند )البته  یآیبه شمار م یستیم مارکسیپارادا ر مجموعهی، زیمیمانند مائو و...، در کُل از لحاظ پارادا

و ضد    یستیونالی؛ که ناسیستی کردشان نه مارکسیاند که رو  ی نظران مکتب اِکال خود مدع که صاحب

پردازان  هینظر دگاه ی ن دیب یمنجر شده است تا در موارد یمین اشتراک پرادایاست(. ا یستیالیامپر
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توانست ید که م یطرح گرد  یاتی نجا فقط مباحث و نظریشود. در هرحال، در اده  یز دین یهاشباهت

 نوشته سازگار باشد.  یبا موضوع اصل یابه گونه

 شدن و توسعه   یجهان  2-9-5

دگرگون کرده    یزیانگطور شگفتجهان بهاردها انسان را در سراسر  یلیم  ی شدن زندگ  یجهان

ژه واکنش  یو، بهیاجتماع   یهنظر  ی ک رشته تحوالت درونی  ی امدهایتوان از پ یه را م ین نظریاست. ا

توان یشدن میجهان   ی هایژگیکرد. از و   ی شدن تلق  زهیه مدرنین مانند نظریشیپ   یهادگاهی در برابر د

ه  یده که بقین عقیدادن به تحوالت جهان غرب و ا  ینمود. برتر« آن اشاره  انهیگراغرب  یر یبه »سوگ

تزر و گودمن،  ین تحوالت هماهنگ سازند )ریش با ایش از پ ین ندارند که خود را بیجز ا  یاچاره

جریا(.  663-662:  1390 ازین  تار  ان  فرایخیلحاظ  سه  محصول  است.  ی،  مرتبط  اما  متفاوت،  ند 

و    یج، از لحاظ اقتصادیافت و به تدریتوسعه    16که از قرن    یجهان   یدارهینخست، اقتصاد سرما

  ی م نمود. دوم، جهانیرامون تقسیرامون و پ یجهان را به مناطق مرکز، شبه پ   ی، کشورهایاتوسعه

د. و  یت گردیتقو  18که از قرن    یک و صنعتیتکنولوژ  یهاانقالب  لهیبوس  یو اقتصاد  یاسیشدن س

 یاشکل گرفته بود. به گونه  16و استعمارگر که از قرن    یستیالیامپر  ی هات، گسترش نظام یدر نها

ب از  یکه  چند قدرت   یمستعمرات  یهایی امروز، جزء داراتوسعه  در حال    یدرصد کشورها  90ش 

شدن به خاطر    ی ز، جهانین  یرگذاری(. از لحاظ شکل و نحوه تأث82-83:  1393نز،  یبودند )ه  یغرب

  ی( قابل بررسی)نهاد  ی اسیو س  ی، فرهنگ ی، اطالعات یاقتصاد  مهم و مداوم در چهار حوزه  ی امدهایپ 

 است. 
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 شدن  ی( ابعاد جهان 2-6جدول )

 ی ابعاد جهان

 شدن 
 حیتوض

 یاقتصاد

-ها و در دست شرکتخارج از کنترل دولت  یندیشدن اقتصاد، فرا  یجهان

ند با  ی ن فرایشدن اقتصاد است. ا  یالمللن یاز ب  یبوده و جدا  یتیفرامل  یها

 ی کردی، به دنبال روی ملّ  یگاه اقتصادهای اشاعه نظام بازار آزاد و کاهش جا 

 کننده است.همگون

 ی اطالعات

شدن،    ی ان جهانیشدن است. در جر  یجهان  یدیکل  یهااز جنبه  یتکنولوژ

از حالت زمان  به خود   یت عملکردیخارج، و ماه  یمکان -یمفهوم فاصله 

ظرفگرفته   مدد  به  افراد  تکنولوژی است.  ایت  از  خارج  چه ی،  در  که  ن 

توانا  ییایت جغرافیموقع به متن جهان   ییهستند؛  البته    یورود  دارند.  را 

ا  یتواند سودمند و عامل توسعه؛  یم  یاست. ول  یخنث  یذاتاً امر  یتکنولوژ

 آور و منبع اعمال کنترل شهروندان باشد. انیز

 ی فرهنگ

که نی تواند به دو گونه باشد؛ ایشدن در حوزه فرهنگ، م  یعملکرد جهان

 یبرا  ی و جهان  ی محل  ی فرهنگ  یها در قالب استفاده از درون دادهافرهنگ

نوعیآفر التقاط  ینش  و    ی فرهنگ  بپردازد؛  متقابل  کنش  نفوذ ی به  با  ا 

 را رقم زند.  ی سم فرهنگیالیک« فرهنگ، امپریروزافزون »

 ( ی)نهاد یاسیس

-ید میاست تأکیس  یا ناهمگونی  یبر همگون  یهمانند بُعد فرهنگز  ین نیا

خت در یهمر  یهاملت و حکومت-همگون طرفدار مدل دولتاستیکند. س

  یناهمگون بر کاهش نقش ساختارهاکه مدل  یسراسر جهان است. در حال

  ی ها و نهادهاملت؛ و رشد سازمان-ن قدرت دولتیو همچن  یمحل  یاجتماع 

 نظر دارد.  یفراملّ

 (86-88:  1393نز،  ی. ه663-665:  1390تزر و گودمن،  ی. ر3-14:  1380فرد،  یشگاهی)پ
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ت شده  یهدا یشدن طرح ین بُعد از جهان ینز معتقد است که ایه یاست، جفریدر مورد س

از  یاالت متحده و اتحادیتوسط ا ن  یکند. ایم  یرویاستاندارد پ   ی ک الگو یه اروپا است که معموالً 

دموکراس همانا گسترش  جهان  یالگو  آزاد  بازار  سرد، حکومت  یو  از جنگ  پس    ی غرب  یهااست. 

دند، بلکه آن  ی دیم  یاقتصاد  یآزاد ساز  یک جزء ضروریرا نه فقط به عنوان    یگسترش دموکراس

 (. 95: 1393نز، یسم هم مَدِّ نظر قرار دادند )هیبه کمون یینها را به عنوان ضربه

  دنز یگ  یآنتون؛  شدن نموده  ی موضوع جهانصرف    یادی که زمان ز  یپردازانهیاز نظریکی  

از مولفهیاست. او جهان ذکر    ابعاد چهارگانه  یداند. و ضمن بررسیمتاخر م  تهیمدرن  یها شدن را 

- یاجتماع   یتیدانند، او روایم  یاقتصاد  یاشدن را صرفاً مقوله  ی که جهان  یشده؛ بر خالف کسان

بر نقش    1«دنز در گفتار نخست کتاب »جهان رهاشدهیل است. گیمفهوم قان  یا  یرا برا  یاسیس

-وهیشدن، ش  یکند. به اعتقاد او، جهان ی د میشدن تأک  یاالت متحده، در جهانی ژه ایطور وغرب و به

ده از غرب سرچشمه گرفته ی ن پدی دهد. اید ساختار قرار م یخوش تجدقاً دستیما را عم  ی زندگ  یها

اقتصاد  ی اسیرومند قدرت سیر نیو تأث ایامر  یو  با وجود  او میکا را به همراه دارد.  رد که  یپذی ن، 

  رند. اما نکتهیگیر  میداً از آن تأثی ز شدیکا و غرب نیه است و امریند دو سویک فرایشدن    یجهان

-وطنو »جهان  2«ییادگرای»بن ییاروی کند؛ رویشده به آن اشاره م  یدنز در عصر جهانیکه گ  یمهم

او، حتیب یرا م  4« یجهان  ی»جامعه جهان وطن  ی است. او ظهور نوع   3«ییگرا  یروین  یند. به باور 

جهان مخالف  محصولین  ییگراسنّت  ی عنیشدن،    یعمده  خود  جهان  یز  بعالوه،    یاز  است.  شدن 

کنند. از نظر  یاستفاده مها(  )مانند رسانه  یجهان   ی روهایشبرد اهداف خود از نیپ   یبرا  یی ادگرایبن

-انه دارد. اما صرفیگرایو مل   یاس ی، سی، اخالق ی مانند مذهب  یگوناگون  یهاصورت  یی ادگرایدنز، بنیگ

ده همواره ی ن پدین لحاظ کرد؛ ایآفرمشکل  یادهیرا به عنوان پد  ییادگراید بنینظر از اشکال آن، با

(.  32-41:  1379دنز،  یاست )گ  یوطنجهان  یهااحتمال خشونت را به همراه دارد و دشمن ارزش

گیدنز از جهانی شدن به نسبت دیگران رویکردی    توان اینگونه برداشت کرد که تلقیِدر مجموع می

 
1 Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives   
2 Fundamentalism   
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4 Global Cosmopolitan Society   
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متاخر    تهاجتناب ناپذیر توسعه و رشد مدرنیو عقیده دارد که جهانی شدن نتیجه  ؛  »مثبت« است

 ت.اس

پد به گست  یکه جهان   یگرید  یهادهی از  پدشدن منجر   ، آن شده    ی ها»سازمان  ده ی رش 

سازمان  1«یردولتیغ  بازبه  یردولتیغ   یهااست.  جد یعنوان  عرصهیگران  در  ورود    ی اجتماع   ی هاد 

، یها، مدارس و موسسات آموزش، دانشگاهیتیامن  یها، شرکتیها و موسسات مال اند. بانکنموده

  ی، نهادهایستیط زی، محیخدمات پزشکها و موسسات بشردوستانه، موسسات فعال در حوزه  هیریخ

  یردولتیغ   یهاهاست. سازمانن سازمانیا  دهنده حضور گسترده، احزاب و ... همه نشانیحقوق بشر

ف دولت  یدولت محور و تضعتوسعه  افت  یاقتدارگرا و شکست ره  ی هاف دولتیاگرچه از عوامل تضع

،  ی ، اجتماع ی اقتصاد  یکارکردها  یبرخ  یرها مجبور به واگذاند؛ با آن هم دولتیآیرفاه به شمار م

ن علت که خواهان کاستن از فشار  ید به ایگران هستند. شاین بازی خود به ا  یتیامن  یو حت  یاسیس

زنند.  یم  ین اقدامی ها دست به چنن سازمانیا  یایا هم به خاطر مزایبر دولت بوده و    یافکار عموم

دولتمحدود   مقررات  به  تبعینبودن  عمومت  ی،  افکار  از  غ ینکردن  ای،  نمودن، یدئولوژیر  عمل  ک 

از ایریگمیسرعت عمل در تصم   یهاسازمان   ن،یهمچناست.  ین مزا ی، نداشتن اهداف متعدد و... 

د را  ی جد  ین نظم اجتماع یانه و همچنیگرایهمکار  یها، ارزشیجاد جامعه مدن یا  یی توانا  یردولتیغ 

ت مردم است.  یآن متحول نمودن ذهن  ین شده و مبنایین« تعییکه از »پا  ی نظم اجتماع   ز دارند. ین

فعال  یاریاما بس به در  یردولتیغ   یهاسازمان  یاتوسعه  یهاتیاز  از    ی مال  یهاافت کمکیوابسته 

و   بیدولت  منابع  حال  یرونیا  در  اصوالً    یاست.  با  NGOکه  راه یها  در  و  گرفته  پول  مردم  از  د 

چون بانک    یی ها   2IGOها و  ان جنگ سر، حکومتی بشردوستانه خرج کنند؛ اما از پا  ی هاتیفعال

از    یاتوسعه  ی هابرنامه  یاجرا  یبرا  یجهان استفاده نمودند. دولت   NGOخود  «  ی»شمال  یهاها 

مانند    یهاگسترش برنامه  یز برای« را نی»جنوب  یکشورها  یها  NGO،  یداخل  ی هاسازمان  بعالوه

«  ی«، »کمک به جامعه مدنیردولتیغ   یهات سازمانیت«، »تقویظرف  یجاد و ارتقایباز«، »ا  »جامعه

 (.  99-165الف: 1382نمودند )قوام،  ی مال  یهو... تغذ
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کشورها نظرات متفاوت است. موافقان  توسعه  شدن در    یبه هرصورت، در مورد نقش جهان 

م  یمستق  یگذارهیط سرمایل شرای، بهبود ارتباطات، تسهمانند کاهش موانع تجارت  ین روند، مواردیا

،  یجهان  یتر مردم به کاالهاشتر و راحتیب  ین کشورها، دسترسیه در ب یگردش سرما  ی، آزادیخارج

و...    ین فرهنگیب  یط گفتگویل شرای، تسهیاز منابع اعتبار خارج  یریگو بهره   یمال  یظهور بازارها

مانند    یز مسائلیسو، مخالفان نشمارند. اما در آنیشدن بر م   یمثبت جهان  یامدهاین پ یرا از مهمتر

  یکار، همانند ساز  یط رقابت در بازار جهانیفراهم شدن موجبات فراهم مغزها، نابرابر نمودن شرا

  ی ن عواقب منفیترز از عمدهی»جنوب« و... ن  یدر امور کشورها  یاس ی، مداخالت سیزندگ   یهاسبک

  یهادهد که اگرچه شاخصی، آمار نشان می(. از طرف5-7:  1390،  یدانند )زاهدیشدن م  یجهان

  ی ز از امکانات پزشکیر نیفق  یر رو به رشد بوده و کشورهایدر چند دهه اخ  ی توسعه انسان  یجهان

تر  قیر عمیو فق  ی غن  ین کشورهایبرخودار گشته اند، اما شکاف ب  یشتریب  ی د به زندگ یبهتر و ام

(. در  37-38: 1383، یدا نموده است )گودرزیز گسترش پ یدز نی مانند ا یمهلک  یهایماریبشده و 

  ی اقتصاد-یاسیرا تجربه نموده و ثبات س  ییباال  یکه رشد اقتصاد  یکشورها  یشدن برایجهان  کل،

آن   یهاسوم که دولتجهان  یشود. اما برایم  یز تلقید، بلکه به عنوان فرصت نی دارند؛ نه تنها تهد

ملت به طور کامل شده است؛  - دولت  یریگمانع شکل یی ک داشته و قومگرایدئولوژی ت ایعموماً ماه

شود یمحسوب م  یسازملت-ه پروسه دولتیعل  یجد  یدیشدن روشن نبوده و تهد  یت جهانیوضع

 (.243-247الف: 1382)قوام، 

 ی امدل دو وقفه  2-9-6

وقفه )دو  شکافه  دو  نخست1یامدل  از  از    ییهامدلن  ی(  که  بررس  1965است  نقش   یبه 

اقتصاد  یخارج  یهاکمک ا  2و استروت   یپرداخته است. استدالل چنر  یبر رشد و توسعه  ن  یدر 

،  یو ارز خارج  یانداز داخلت در پسیل محدودیافته به دلیتوسعه ن  ین است که کشورهایه اینظر

ن  ییت سطح پایه و در نهایل سرماین تشکییبه سطح پا   یانداز ناکافمانند. پسی م  یافته باقیتوسعه ن

ت  یز باعث محدود ین  یارز  یگر، کمبود درآمدهای د  یشود؛ از سویمنجر م  یداخل  یگذارهیسرما

 
1 Tow-gap Model   
2 Hollis B. Chenery & Alan M. Strout  
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افته ینتوسعه  یافته به کشورهای توسعه  یشرفته از کشورهایپ   یو تکنولوژ  یاهیسرما  یواردات کاالها

-ش یتواند پ یم  یخارج  یهاسندگان، کمکی(. به اعتقاد نو165:  1393و آزادوار،    ی خواهد شد )امام

 یمقدمات جهش، برا  مرحله  ی پرور را مستقر سازد و در ط-رشد خود  یجهش به سو  یهارطش

از  یمورد ن یمال یهازان کمکین دوره، میها، ساختن نهادها و ... الزم است. البته در امهارتتوسعه 

ن یت، اولین ظرفیزان این میتخم  یشود. آنها براین مییت جذب آن تعیک کشور، بر حسب ظرفی

 ی ن روش، اگر کشوریرند. بر اساس ایگی ن و رودان را به کار میگانه روزنشتاسه  یهاروش از روش

ن صورت با استفاده از  یدر پنج سال گذشته شده باشد؛ در ا  یگذارهیزان سرمایش میموفق به افزا

باشد    یزان قبلیشتر از میب  یابد که اندکیاز رشد دست    یزانیتواند به می، منطقاً م ی فن  یهاکمک

نظر129-130:  1393)هانت،   در  استروت، محدود  یچنر  یه(.  ارزی و  از  ین محدودیسوم  یت  ت 

ظاهر    ی ت زمانین محدودیدهد. ایل میافته را تشکینتوسعه  یرشد در کشورها  یاصل  یهاتیمحدود

انداز  ل به پسیش میالزم« و »افزا  یها»مهارت  یهات یغلبه بر محدودک کشور پس از  یشود که  یم

(.  171دار سازد )همان:  یع را پای، تالش کند رشد سریساختار  ی از به دگرگونی«، با وجود نیداخل

آالت و نیزات، ماشیش تجهیازمند افزایع نیل است که رشد سری ن دلیبه ا  یت ارز یظهور محدود

زان یشود. هرچه میافته معموالً از خارج وارد م ینتوسعه  یرد در کشورهان موایه است؛ ایمواد اول

سر تخصعیرشد  باشد،  نیتر  سرمایرویص  و  الگوهایکار  از  آنها  کردن  جدا  و  جهت  یسنت  یه   ،

  ی ص با سرعت کافین تخصیشتر الزم خواهد شد. اگر ایر توسعه، بیاز بروز مشکل در مس یریجلوگ

ت مانع  یو در نها  یگذارهیمنجر به محدود ساختن سرما  یواردات  یهاول  یانجام نشود، کمبود کاالها

ن است یه این نظریا  ی(. استدالل اصلChenry & Strout, 1966: 682شود )یشتر میاز رشد ب

 ی ضرور  یهایگذارهیسرما  یبرا  یداخل  یاندازهاپس  یا با کسریدرحال توسعه    یشتر کشورهایکه ب

. بر اساس فرض یواردات  یاواسطه  یکاالها  ی ن مالیتأم  یبرا  یارز خارج   یا با کسریمواجهند و  

ن حال  یاز لحاظ حجم نابرابر بوده و در ع   ی( و ارز خارجیداخل  یانداز )منابع واقع ه، شکاف پسینظر

ن فرض  یوجود ندارد. ا یخارجانداز و ارز  ان پسیم ینیگونه جانشچیه  یعنیروابسته اند؛ یمتقابالً غ 

ا که  یبر  دارد  معنا داللت  ا  ی کین  زمانیاز  هر مقطع  هر کشور در حال    یبرا  ی ن دو شکاف، در 

افته در گروه دوم قرار داشته ینتوسعه  یعموماً کشورها  ی ر است. ولیآور و اجتناب ناپذ، الزامیاتوسعه
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ارز خارج ناپذ  یبرا  یکه شکاف  اجتناب  ایآنها  تول  یدارا  یکشورها ن  یر است.    یاضاف  یدیمنابع 

کنند. وجود  یواردات صرف م   یموجود خود را برا  یارز خارج  یکار( هستند و تمام   یروی)عمدتاً ن

را به اجرا در آورند؛ البته به   یگذارهید سرمایجد  یهابه آنها اجازه خواهد داد تا طرح  یمنابع داخل

از منابع مالیا همراه آن   یفنّ  یهاو کمک  یاهیسرما  یواردات کاالها  یبرا  یخارج  ین شرط که 

  یخارج  یهااست که کمک  یط ین شراین در چنی(. بنابرا502-503:  1378مند باشند )تودارو،  بهره

ارز خارجیتواند مفیم ُپر نموده و نقش    یاهیسرما  یواردات کاالها  یبرا  ید واقع شده و خأل  را 

 د. ی نما ین کشورها بازیا یصادرشد اقت یش نرخ واقع یدر افزا یحساس

 نظریات  یبندجمع  2-10

از اواسط قرن   یها در حوزه مطالعات توسعه که به صورت جدّدگاهیز دیآمتعارض  یستیهمز

  ییارویاوج رو  1970تا    1950  یها از زمان با فراز و فرود همراه بود. دهه  یهاستم آغاز شد، در بُرههیب

ک کاسته شده و مباحثه بر یدئولوژین نبرد ایجان این که از هیبود. تا ا  یو وابستگ  یات نوسازینظر

از زمان غلبه    ی ات بر دورانی(. هر کدام از نظر208:  1378جهان سوم فروکش نمود )سو،  توسعه  سر  

مانند ملزم دانستن   یرا مسائل  ی نوساز  یهدان بدر شدند. نظریدا نمودند و با تنگ شدن عرصه، از میپ 

جهان    یافتگیدخالت غرب در توسعه ن  ی، غفلت از فاکتورهایغرب  یاز الگو  یرویپ   جهان سوم به

از عرصه بدر کرد. مکتب    یدئولوژیک ایل شدن به  ین جوامع و تبدیا  یاجتماع   یهاسوم و سنّت

د  یوابستگ عام  خاطر  فرای به  تحمیدن  سوم،  جهان  در  ب  یلیند  از  آن  نگاه  یدانستن  صرفاً  و  رون 

خود را از دست داد. و مکتب   یعلم  تنزّل نموده و وجهه  یک شعار و لفاظیداشتن؛ در حد    یاقتصاد

دل به  شدیاِکال  دخالت  تعرفهی ل  وضع  و  دولت  کیسنگ  یهاد  کاهش  کاالهایفین،  و    یداخل  ی ت 

 »مرکز« از رونق افتاد.   یبه تکنولوژ یوابستگ

که    یمخالفان خاص خود را دارد. در حالز موافقان و  ین   یخارج  ات مربوط به کمکینظر

اصالحات ضرور  یخارج  کمک  1بائر  انجام  مانع  م افتیدر کشور در  یرا  بنیکننده  –ن  یامیداند؛ 

  ممکن است ضد  یخارج  یهان باور است که پرداخت کمکیبر ا  -کیپردازان اقتصاد نئوکالسهینظر

که    ی اتینظر  ی(. به استثنا354:  1393دارد )هانت،    یارزش مثبت  یفنّ  یهامولد باشد، اما کمک

 
1 Bauer  
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دفاع  ، از آن  یخارج  یهاج در باب کمکیرا  یهادگاهی د  یهدارند، بق  یستیشه در تفکرات مارکسیر

نان از قوه به فعل ی مسئله را اطم  و  را بالقوه مثبت دانسته  یکه کمک خارج  ین معنیاند. به انموده

آنها م یتبد ادانند.  یل شدن  با ن کمکیالبته معتقدند که  پرداخت شوند که   یطید تحت شرایها 

عنوان مثال، روستو بر ن شود )همان(. بهیتضم  -کننده انتظار داردآنگونه که پرداخت–کارا    استفاده

ش  یو باورها( در کنار افزا  یهاالت )ارزش یر در تمایین و تغیرات نهادییها بر تغت نقش کمکیاهم

پسیم مقدمهزان  مثابه  به  موفق  انداز،  سویآمتی»جهش«  به  م   یز  اشاره  او،  یرشد  نظر  از  کند. 

از    یموثر  د که استفاده ریافته قرار گی نتوسعه    یار کشورهایدر اخت  ی د زمان ی با  ی خارج  یها»کمک

مکتب اِکال که نگران کمبود مکرر و   یهادر »نزد اقتصاددان ی(. حت129آنها ممکن باشد« )همان: 

، کاهش فشار  یخارج  یهاکمک ین بودند، نقش اصلیالت  یکایامر  یمل یوسان ارز در اقتصادهاُپر ن

پرداخت تراز  بر  موارده  به شمار  نظریا  (. همه170د)همان:  یآیها«  براین  مقدار   ینیبشیپ   یات 

ممکن    یاستفاده نموده و معتقدند که هر کشور  یاکرد مدل دو وقفهیاز از رویمورد ن  یهاکمک

 انداز روبرو گردد. پس-یگذارهیاز دو شکافِ سرما یکیاست به 

از دو    ی کیشود که به  ی را شامل م   ی اتین بخش، آن دسته از نظریمباحث طرح شده در ا

هم وجود دارد که    یاتیم« مرتبط بوده است. نظری»مستق  ا وابسته موضوع به گونهیر مستقل  یمتغ

غ  صورت  »سرمایرمستقیبه  با  آن  رابطه  و  توسعه  مسائل  به  خارجیگذارهیم  و    ی«  ا  یپرداخته 

ات،  ین نظریکه در ا  یی محور به موضوع توسعه دارند. اما از آنجامتأخر که نگاه انسان  یکردهایرو

از اطناب  یریوگشد و به خاطر جلیده نمین نوشته دیا مفهومیت قرار گرفتن در چهارچوب یظرف

ک زنان ی استراتژ یازهایت و توسعه«، که بر نیمانند »جنس یهادگاهیز شد. دیشان پرهانیکالم از ب

توانمندساز اجتماع ی)اقتصاد  یو  مختلف تصمیاس یو س  ی،  آنها در سطوح  کُل،  یریگمی(  و در  ؛ 

م جوامع به ین که با تقسیوالرشتا«  یه »نظام جهانیا نظریکنند. و  ید میت قراردادن زنان تأکیعامل

-توسط شرکت یخارج یگذارهیخود سرما یاز راهبردها یکی؛ در یرامونیو پ  یرامونیمه پ یمرکز، ن

ا و  یداند )ازکیافته میکمتر توسعه  یافته به کشوریرا عامل انتقال جوامع توسعه ن  ی تیچندمل  یها

و توسعه« که به دنبال گسترش اعتماد،    ی اجتماع ه  یکرد »سرماین روی(. و همچن319:  1393،  یغفار

به    یده گرفتن منافع شخصی، نادیجاد شبکه روابط اقتصادیمشترک، ا  یهارواج هنجارها و ارزش
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نظران مکتب »پساتوسعه«،  ت، صاحبیرشد و توسعه بود. و در نها یسازنهیزم ی نفع جمع و... در پ 

ا  یاجتماع که معتقدند ساخت پساتوسعه،  یفراک  یدئولوژی و  تا گفتمان  باعث شده است  ند توسعه 

 یسازیغرب  کننده پروژه تیغرب و هدا  ی هژمون  یالگو  کننده توسعه را منعکس  یستیه مدرنینظر

شه ی، ریانداز اجتماع ک چشمی و    یدئولوژیک ایعنوان  کرد، »توسعه« بهین رویا بداند. از نظر ایدن

اقتصاد و جامعه    ید از مدل جهانیو تقل  یرویجهان را به پ   یدارد که کشورها  ینوساز  یهادر آرمان

افت تکنوکرات، از  ین مدل توسعه و رهین باور است که ایکند. آرتورو اسکوبار بر ایق میتشو  یغرب

دوم اتخاذ    ی در دوره پس از جنگ جهان   ی گر موسسات جهان ی االت متحده و دیو ا  ی بانک جهان  یسو

ه به  است.  نیمشده  خاطر  همین  صحیز  کارکرد  هرگز  و  بوده  ناعادالنه  است.   یحیشه  نداشته 

ن  یاند. به ا ی فرهنگ یهاتیانداز و اولودن به چشمین نقد، خواستار تنوع بخشیان با ایگراپساتوسعه

رمدرن،  یو غ   ی رغربینمودن توسعه، تمرکز بر انسان غ   ی زا، انساندرونتوسعه  د بر  یکه با تأک  یمعن

فرهنگ، به دنبال    یو دال مرکز  ی ها و جامعه مدن  NGO  یگری؛ با متولیو جمع  یفراماد  یهاارزش

زا و  ، برونیو فرد یماد یهاه ارزشیکه بر پا ییدگاه توسعهین به باالست. در مقابل دییاز پا  یمدل

ها و  دولت  یگریز، و متولیهمه چ  اقتصاد و رشد به مثابه  یبا دال مرکزن،  ییگرا، از باال به پاغرب

د پساتوسعه را  ی (. البته که با48-51:  1392،  ی خانداهللیو ب  یاست )احمد  ی تیچندمل  یهاشرکت

نت و  مدرن  یامدهایپ   جهیمحصول  توسعه  انتقاد-مخرب  و  الگوهایادیبن  ی محور  بر  رشدگرا،    ین 

 دارد.   ی محل-ی بوم ی شه در مباحث فرهنگیکه ر گرا دانست،گرا و عام غرب
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 ات فصل دوم ی( خالصه نظر2-7جدول )

 اس یمق کنشگران هینظر
نگاه به 

 توسعه
 حیتوض

 یرشد اقتصاد ی مل دولت و بازار ی نوساز

به   یتوسعه غرب یارائه الگو 

غالب و موثر در   یکردیعنوان رو

 توسعه جهان سوم. 

 یرشد اقتصاد ی مل دولت یوابستگ

  یکشورها ید بر بهره کشیتاک

ق جهان  یشمال از جنوب و تشو

 . یسوم بر خروج از اقتصاد جهان

  یجهان

 شدن

  یهاشرکت

و   یتیچندمل

NGO 

و   یمل

 ی فرامل

و   یدموکراس

 بازار آزاد 

و   ی ردولتیغ  یهاج سازمانیترو

کاهش اقتدار دولت همراه با ارائه 

 ن به باال. ییتوسعه از پا یالگو

مدل دو  

 ی اوقفه

دولت و شرکا  

 یخارج

و   یمل

 فراملی 
 یرشد اقتصاد

به   یخارج یهاد بر کمکیتأک

-پس افزایش یبرا یعنوان ابزار

 یو ارز خارج یانداز داخل

 (230: 1393س، یلیاقتباس از )و

ن مکاتب با  یان شده است. هر کدام از این فصل بیادر  است که    مباحثیفوق، رئوس  موارد  

پردازان  هیاند. همه نظرخود مشغول نمودهرا به    ینظران، سالها ذهن صاحبدیو جد  یر سنتیتفاس

اند. اختالف  یاصل  یهاعاتاً در گزارهیطب  یک مکتب نظریشامل در   هم اگر هست، در    یمشترک 

ات شامل  ین نظریترن نوشته، شاخصیاست. موارد مطرح شده در ا  یو مطالعات تجرب  یموارد جزئ

 اند.  ت انتخاب شدهیا هم بر حسب موضوع ی را شامل شده و  یک مکتب نظریدر 
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 ق یتحق  یمفهوم مدل  2-11

شتر به ارائه  یب  ی سازمانده  یات مرتبط به موضوع آغاز؛ و برایم و نظرین فصل با مرور مفاهیا

بودن سطح سنجش و تنوع  بودن روش، کالن  یبیورزد. ترکی ق مبادرت میتحق  1ی چارچوب مفهوم

ن دست،  یاز ا  یموضوعات  یده و برایگردیچارچوب نظر  درنظر گرفته شده، مانع از ارائه  یرهایمتغ

مفهوم  ابعاد  شدن  مشخص  کفا  یصرف  میپژوهش  چارچوبیت  اصوال  چون  آن   ینظر  کند.  از 

استفاده    ینظر  یهااز سازه  یبی ا ترکیک  یها از  هین فرضییتب  یاست، که پژوهشگر برا  یقات کمّیتحق

و ذهن محقق را نسبت به وجوه   هدیبخش  ق جهتیبه تحق  ینظرا  ی  یمفهوم  چارچوبکند. اما  یم

به  سازد.  یار میشکه آن را احاطه کرده است، حساس و هُ  یا بافتیمورد مطالعه    ده ی از پد  یمشخص

ق  یان تحقیم  یوندیپ   یمفهوم  چارچوب   خواهد داشت.  یشتریپژوهش سامان و انسجام بب،  ین ترتیا

دهد که قرار یرا نشان میدانش است. ز  یو تراکم  یت تجمعیاز ماه  ی دانش و بازتاب  نهبا بد  ورد نظرم

چندگام نخست را  ،هی در همان مراحل اولگونه نی«؛ ادوباره اختراع کندچرخ را » یست هر محققین

 (.1392ان: ی)منصور کند یم  یبه سرعت ط

  روند   یل چگونگیه در تحلین نظریا  یهایی، توانایدر قسمت مباحث مربوط به مکتب نوساز

 ینیاست مانند؛ شهرنش  یراتییهمگام با تغ  ین اساس »نوسازیان شد. بر ایجوامع جهان سوم بتوسعه  

مانند احزاب و    یحکومت  یبه هم مرتبط بروکراس  یو ابزارها  یدولت ملتوسعه  ،  ی و ارتباطات جمع

مدرن    یدیو تول  یادار  یگذارهیو مشابه آن، سرما  ینظامو شبه  ی نظام  ی، واحدهایاسیس  یروهاین

و   ی، سوادآموزیگروه  یها، بسط رسانهی (. از طرف32:  1392ر آن« )محمدپور،  یدرگ  یاکارخانه

تحرک    یهانهیاز زم  ی و اقتصاد  یاس یو مشارکت س  یو تحرک اجتماع   ینیالت، شهرنشیتحص  یارتقا

ها، فقر،  فرصت ی)مانند نابرابر یضدآزاد ین شرط که عوامل اساسی»نوشدن« است. البته به ا یبرا

ع یمبادله به عنوان تسر  یزادان برداشته شده و بازار آزاد و آی( از مینبود تسامح و موانع دموکراس

تقو  کننده با  همگام  توسعه  آزادیروند  مدن   ی اسیس  یهایت  رشد    یو  بر  مقدم  امر  عنوان  به 

ت ی»عقالن  توان در سه مقولهین موارد را م یا  ت شناخته شود. همهی، به رسمیدرآمدسرانه اقتصاد

اقتدار س پ یو ساختار  یز کارکردی« و »تمایاسی«، »مشارکت سیاسیو  به عنوان   ی هاشفرضی« 
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  یناقص، نوساز  یها و صِرف الگو بردارشفرضین پ یت نشدن ایخالصه نمود. و در صورت رعا  ینوساز

 تواند منجر به گسترش خشونت و فساد در جامعه گردد. یست؛ بلکه میساز توسعه ننهینه تنها زم

به    ی رات و تحوالت اجتماع ییابعاد تغ، توجه به همه  یه نوسازیل انتخاب نظریگر دالیاز د

آن قابل سنجش    ینظر  یهاکه گزاره  یاوسته و مرتبط است. به گونهیبه هم پ   ک مجموعهیعنوان  

ع  از  و  بن  یریپذتینیبوده  بر  است.  ایبرخوردار  نظریاد  سنتین  جوامع  فرا  یبرا  یه،  به  ند یورود 

ک، ی است که در حوزه تکنولوژ  یارات به گونهیین تغیرا در خود اِعمال کنند. ا  یراتیید تغی، باینوساز

کشاورزیعلم در  مکانی؛  ماشی،  صنعت،  در  بومنیزه،  در  شهرنشیشناختمحور؛  خانواده،  ی،  در  ن؛ 

 باشد.  ی؛ و در اقتصاد، بازاریاست، عقالنی؛ در سیوی؛ در باورها، دنیاهسته

تبین  ی ات مکتب وابستگی نظر  ،یهمزمان با مباحث مکتب نوساز اییز در  ن  ین موضوعات 

سم  ی، مکانید بر عوامل خارجی با تأک  ی وابستگ  یهاید و کارآمد باشند. تئوریتوانند مفیم  ینیچن

بودن« بودن« و »وابستهیرامونیک گام به عقب برده و »پیرا    یاسیس  یثباتید بید و تشدیتول  یِعلّ

ن  یا  یهاول  یهاند. فرضطرح نموده  ی اسیس  ی ثبات یعلل منجر به ب  سلسلهالعلل در  را به عنوان علت

،  یکه وابستگ  یااست. به گونه  یاسیس  ی ثباتی بر خشونت و ب  یم وابستگیات عبارت از اثر مستقینظر

  یاس یس  یثبات یش بی، موجب افزایاقتصاد  یش نابرابریق افزایش داده، از طریرا افزا  ی اسیس  ی ثباتیب

  یزندگ ی عموم ی موجب کاهش استانداردها ی اجتماع -یشده؛ و با کُندتر کردن نرخ توسعه اقتصاد

 ی(. کشورها118-117:  1389برد )طالبان، ی را باال م  یاسیس  یثباتیل بیق پناسین طریشده و از ا

از خود را در  یمورد ن  یهاا فرآوردهیبه مواد خام و    ی، امکان دسترسق ارائه کمکیدار از طرهیسرما

  یهاها اغلب در پروژهنه، کمکیرنده ممکن نموده، و با مشخص نمودن کانال هزیگکمک  یکشورها

متکهیسرما و  پروژه  ی بر  و  واردات صرف شده  م  یی ربنایز  ی هابر  قرار  غفلت  )الهیگی مورد  ،  ی رند 

راه توسعه از گذرگاه قطع  ،  یات وابستگینظر  ی هافرضشی ن، بر اساس پ ی(. بنابرا158-161:  1373

-ی م  ین نظام تلقیبه ا  یبر وابستگ  یریمس  یخارج  یهاگذشته و کمک  یدارهیسرمارابطه با نظام

د از مرحله ینمودن راه »نوشدن« نخست با  یط  ی، برایدگاه مکتب نوسازی که از د  یشود. در حال

ر و  یناپذانعطاف  یجتماعا  ی، ساختارهایبر کشاورز  ی که اقتصاد مبتن  یاعبور کرد؛ مرحله  یسنت
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ن مرحله، کمک یعبور از ا  یآن است. برا  یاصل  یهایژگیملت از و-و فقدان دولت   یسلسله مراتب

 کند. ی جهش عمل م داشته و به عنوان مقدمه ی نقش اساس یخارج

های عملیاتیِ را بر  یافتگی شاخصپردازان مکتب نوسازی برای سنجش میزان توسعهنظریه

گیرد. رشد اقتصادی  در مرحله جهش، تولید سرانه از رشد جمعیت پیشی میها  شمارند. از نظر آنمی

و افزایش درآمدهای فردی، آموزش، بهداشت همگانی و حقوق مدنی ابزار مهمی برای توسعه بوده  

و آموزشی، مرگ و میرهای زودهنگام و بیکاری از اشکال    صحیو در مقابل؛ فقر، کمبود امکانات  

ثباتی بوده و میان خشونت و  فقر و واپسماندگی اقتصادی علت بیبود آزادی به مثابه توسعه است.  ن

که پیدایش احزاب و نهادهای مدنی به عقالنیت سیاسی  فقر رابطه تنگاتنگی وجود دارد. ضمن آن

 ازنیز  های جمعی  . سوادآموزی و بسط رسانههستندکننده توسعه  اجزای تعییناز  کمک نموده و  

توان مدل مفهومی  ها، میبر اساس این شاخصد.  نآیها برای توسعه به حساب میعناصر روانی انسان

 زیر را ارائه نمود. 
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 ق یتحق  ی هاهیفرض  2-12

 : یه اصلیفرض

در افغانستان رابطه   یو اجتماع   یو توسعه اقتصاد  یخارج  یهان کمکیرسد که بیبه نظر م

 وجود دارد.

 : یفرع  یهاهیفرض

 ( افغانستان داشته است.GDP)  یدناخالص داخلیاثر مثبت بر تول یخارج یهاالف: کمک

 افغانستان موثر بوده است.   یمل  بر سرانه ی خارج یهاب: کمک

(  صحیبه خدمات    ی)بهبود دسترس  ی د به زندگ یمنجر به بهبود ام  ی خارج  یهاج: کمک

 شده است. 

 د مواد مخدر( موثر نبوده است.ی)تول زراعتت یبر بهبود وضع یخارج یهاد: کمک

 به بهبود آموزش موثر بوده است.   یخارج یهاهـ: کمک

 موثر نبوده است. یتیت امنیبه بهبود وضع یخارج یهاو: کمک

 موثر بوده است. (HDI) یبر بهبود شاخص توسعه انسان  یخارج یهاز: کمک

 ت اثر مثبت داشته است. یش جمعیبر افزا یخارج یهاک: کمک

 موثر بوده است. یکار یبر نرخ ب یجخار یهال: کمک
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 تحقیق و روش  یشناس روش  سوم:فصل



 روش تحقیق   3-1

 ی، تحقیقی« اجرا شده است. »تحقیق ترکیبیق ترکیبی این نوشته بر اساس »روش تحق

یا یک مطالعه    ی شناسرا در قالب روش  یو کیف   ی کمّ  ی هااست که رهیافت  و  یک مطالعه واحد 

 ی هااستفاده از تکنیک  یترکیب  یهاکند. اصل بنیادین تحقیق با روشیبا هم ترکیب م  یاچندمرحله

انجام گیرد، به   2ییا متوال 1زمانتواند به صورت هم یاز تحقیق است که م یدر مراحل یو کیف یکم

(. به  48:  1389پوشان باشد« )محمدپور،  نقاط قوّت مکمل و نقاط ضعف ناهم   یکه دارا  یاگونه

  یهااست که بر اساس آن پژوهشگر هر دو نوع داده   ییا آمیخته روش  یدیگر، روش ترکیب  یعبارت

  ی قوت ترکیب  ق، بر اساس نقاط یتحق  یهادرک سوال  یرا با هم ادغام نموده و برا  ی و کیف  یکمّ

کند  یاز سوال پژوهش فراهم م  ین فرض که »ادغام«، درک بهتری کند؛ با ایارائه م  یها، تفاسیرداده

پرداختن به    یبرا  ییبه تنها  یکرد پژوهشیک رویکه   ین منظور، هنگام ی(. به ا22:  1395)کرسول،  

  ی فیک  یهاب دادهیرد. ترکیگیدر کانون توجه قرار م  یبیترک  یهانباشد، روش  ی کاف  یمسئله پژوهش

کنندگان  شرکت  یهادگاه یق از دین درک عمیچنها و هممیق توجه به روندها و تعمیاز طر  یو کمّ

ا  ی  ی ها )کمک نوع از دادهیاست که    ین حالت زمانید. ایبدست آ  یترر جامعیشود تصویباعث م

بازگوکردن تمام داستان    یک نوع داده برایرد. ممکن است  یگیگر قرار م ی ( در تضاد با نوع دیفیک

پرداختن به مسئله   یشده برا  یگردآور  یهاداده  یی به توانا  ی ا پژوهشگر اعتماد کافینباشد،    ی کاف 

-ا ممکن است نوع اطالعات جمعی(. و  36:  1390پژوهش را نداشته باشد )کرسول و پالنوکالرک،  

موضوع را نداشته و    یاین همه زواییت تبیکفا   یی به تنها   یفیا کی   یکم   وهیک شیشده به    یورآ

به پاسخ سوال   یدسترس  یبرا  یخوب  نهیگز  یبیترک  یها، روشیطین شرایناکارآمد باشد، در چن

 مسئله است.  

 

 
1 Concurrent  
2 Sequential  
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 یب یل انتخاب روش ترکیدال  3-2

توص به  »نوشتن    یهبنا  مشخصیکرسول،  که  پاراگراف  دالک  روش  یکننده  از  استفاده  ل 

ن ی(. بنابرا35:  1395ن روش است« )کرسول،  یند استفاده از ایفرا  یهااز گام   یک یخته باشد،  یآم

از  یکین قرار است که، ین پژوهش از ایا ی، آن هم با نوع »همگرا« برایبیل انتخاب روش ترکیدال

وشن  ق را ریتحق از موضوع یمتعدد ی هاهیا و ال یزوا یی توانست به تنهاینم ی فیا کی  ی دو روش کمّ

ن از  یچنق موجود بود. و همیتحق  یرهاییه و متناسب به متغیثانو  یها، دادهید. در قسمت کمّینما

به زمان    یآن هم در کوتاه مدت منته  –خود    یشخص  یجامعه فقط زندگ  یکه مردم عاد  ییآنجا

م  -حال بررسیبیرا  توان  و  تصمیدق  ینند  ندارند،  را  تهیق موضوع  از  تا  آن شد  بر  و  ی م  ن  یتدوه 

ز از روش مصاحبه و  ین  یفیک  یهانظر شود. در قمست دادهداده صرف  یآورجمع  یپرسشنامه برا

  دهنده تواند نشانیه میثانو  یها ن استدالل که دادهیمند استفاده شد. با اهدف   یهاانتخاب نمونه

اما برا  یاجتماع -یاقتصادتوسعه  ت  یسطح کالن وضع  یرهایمتغ   یهال دادهیتعد  یجامعه باشد؛ 

جامعه، اقدام به انجام مصاحبه با نخبگان آگاه نسبت به  توسعه ت ی تر از وضعقیو شناخت دق هیثانو

 توسعه صورت گرفت.  یهاها و شاخصت کمکیوضع

 ی شناسروش  3-3

  ی هاروششناسان با مطرح کردن  ، محققان و روشیو بعد از مباحث طوالن  1990از دهه  

در تحقیقات    ی و کیف  یو ترکیب دو رهیافت کمّ  یهمگرای  ی، در صدد ایجاد نوع 1یتحقیق ترکیب

گیرد، آغازگر  یپراگماتیسم صورت م  یبرآمدند. این ترکیب که عمدتاً با پشتوانه نظر  یعلوم اجتماع 

و    یح« بوده که از اصول طرایشناسبا عنوان »جنبش سوم روش  ی از توسعه روش  یمرحله جدید

این نکته است که در یک تحقیق، برخوردار است. بنیان فلسفه پراگماتیسم تاکید بر    ی متفاوت  یاجرا 

)محمدپور، صادق   یچیزهر   ببرید  کار  به  را  است  و مفید  کارا  رضای  یکه  این  78:  1389،  ی و   .)

  ی هامنسجم و دقیق )نظریات و روش  یگرایتاکید دارد و به تلفیق  2ی معرفت  یگرای»رویکرد بر کثرت

تواند موثر و کار واقع شود، معتقد است. همه مشاهدات، تجربیات،  یمتضاد( که م  ی متفاوت و حت

 
1 Mixed Methods Research  
2 Epistemological Pluralism  
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  یارزیاب   یمهم درک جهان زندگ   یهاها تا آنجا که موثر واقع شوند، به عنوان شیوهها و داده آزمون

  یمشترک انسان  یهاد دارد؛ و ارزشیق تأکیحقدر ت  ییگراافت بر ارزشین رهین ایچنگردند. همیم

دموکراس آزادیچون  ترقی،  و  عدالت  م  ی،  ارج  )محمدپور،  یرا  تب45:  1389نهد«    ی هانیی(. 

توض  یستیپراگمات صدد  و یدر  عمل  ی اجتماع   ی زندگ  لیتسه  ح  سطح  مسائل    ی در  حل  هدف  به 

نتوانند مسائل را حل و فصل کنند،    یستیم پراگماتیبر پارادا  یقات مبتنیج تحقیهستند. چنانچه نتا

ن اساس، محققان پراگماتیست  یشوند. بر ایم  ی تلق  ی ده و فاقد ارزش و اعتبار علمی فای ب  یقاتیتحق

و    ی، کیفیکمّ ی هاتوانند از همه روشیانتخاب نظریه یا روش ندارند؛ آنها م یبرا ی هیچ محدودیت

 (. 76و75ب: 1392ند )محمدپور، یرا حل نما ی ااستفاده نموده تا مسئله یترکیب

م یپراگمات را  تاریسم  دوره  دو  به  نوپراگمات کیکالس  یخیتوان  و  تقسستیها  نمود.  یها  م 

به عرصه آمدند؛    - هامدرنو متاثر از پست-ستمیآخر قرن ب  یهاها که عموماً در دههستینوپراگمات

  ی، مذهب یاسی، سیقیتحقرون نموده و ابعاد روشیمحض ب  یم را از الک فلسفسیتوانستند که پراگمات

  یالقول اند، ردّ مفروضات سنتآن را توسعه دهند. اما آنچه هر دو گروه بدان متفق  یشناختییبایو ز

ق  یرا تنها از طر یبه جهان واقع یت است. آنها دسترسیقت و واقعیت دانش، حقیماه خاص در باره

مالزم،    ی هافرض  یک سریکنواخت با  ی  ی( مردود دانسته و اتکا به روشی)اثبات  ی علمک روش  ی

داشت، یف و عرضه میقت تعریحق   خود را به مثابه  یهامتعارف که گزاره  یهایبندها و سنخهیرو

ا چند روش، بلکه با تمرکز بر  یک  یها نه با  ستیق بامعنا از نظر پراگماتیکنند. تحقیم  یمعنا تلقیب

-مشاهده که معرفت به جهان از »ابژه یاشود. به گونهیل به جهان بهتر آغاز میو م یمعمول تجربه

درک،    ی« که دانشمند برایمی ا مفاهی« ادامه؛ و به »سوژه  یشده« شروع؛ با »دانشمندِ درحال بررس

پا یگین جهان به کار مین اییح و تبیتشر از  (. در  50:  1390ابد )محمدپور،  یی ان میرد؛  هرحال، 

  است.  ی میق پارادایو تلف  ییه بر تز همگرایکرد، تکین رویا  یشناختو روش  ی ن اصول فلسفیتریاصل

ا در  یبه صورت همزمان    یفیو ک   یتوان از هر دو روش کمیشناخت سوژه م  یکه برا  یابه گونه

 چند مرحله استفاده نمود.  
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 قیروش تحق  یشناسگونه  3-4

ترک متعدد  یبیروش  انواع  سنخیتقس  ی به  دو  در  است.  شده  نظر   یشناسم  از  معروف، 

-و همزمان؛ و از لحاظ »منطق استدالل« به طرح یمتوال یبیترک یها« به طرحیافت پژوهشی»ره

خود   یمتوالی بیترک  یهاکه طرح  یاشود. به گونهیم  یدسته بند  ییو استقرا  یاس یق  ی بیترک  یها

(، ی)همسوساز  یبندهی ز به زاوی همزمان نیبیترک  یهار؛ و طرحیرپذییو تغ  یاکتشاف،  ینییبه انواع تب 

 1«یبندهیزاو-همزمان  یبین نوشته بر اساس »طرح ترکیم شده است. ایر تقسیرپذ ییکرده و تغالنه

  شود.یانجام م

  یت برابر طراحیبه صورت همزمان و با وزن و اهم  ی فیو ک  ین طرح، هر دو روش کمّی»در ا

ها به طور  ن روشیک از ایها در هر  ل دادهیو تحل  یند گردآوریحال، فرانیشوند. با ایشده و اجرا م 

سه و  یگر مقای کدیبا   ی فیو ک یکمّ  یهالیج و تحلیرد. سپس، نتا ی گیهمزمان، اما جداگانه صورت م

کرسول و همکارانش ارائه شده است، از   ن طرح که توسطیا(.  85-84شوند« )همان:  یب میترک

ز شهرت  ی« نیاست؛ که به طرح »همسوساز ی بیترککردها در روشین رویترشدهو شناخته متداول

ک مسئله یمتفاوت، اما مکمِّل، در مورد   ییهابه دست آوردن داده یافته است. هدف از همسوسازی

  یفیو ک  ی کمّ  یهارا کامالً درک نموده و نقاط قوّت و ضعف روش  یاست؛ تا بتوان مسئله پژوهش

 
1 Concurrent-Triangulation Mixed Methods Design   
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،  یفیک  یهاافتهی با    یکمّ  یهاافتهیم  یمستق  سه و مقابلهیمقا  ین طرح برایرند. از ایدر کنار هم قرار گ

ز ی، خود نیشود. طرح همسوسازیرا بسط دهد؛ استفاده م  یج کمّینتا  یفیک یهاکه داده یبه شکل

-یاست. »مدل همگرا« که سنت  یو چندسطح  یها، رواسازل داده ی چهار مدل همگرا، تبد متشکل از  

پژوهشگر    و  مورد استفاده قرار گرفته  قیتحقن  یاست، در ا  یبیدر روش ترک  ین طرح همسوسازیتر

کند،  یده م ی پدک  یدر مورد    یف یو ک  ی کمّ  ی هال دادهیو تحل  یبه صورت جداگانه اقدام به جمع آور

ن  یاشوند. هدف  یب میهم ترکر با  یان تفسیسه و مقابله در جری اق مقیمتفاوت از طر  جیسپس نتا

(.  72-69:  1390ده است )کرسول و پالنوکالرک،  یک پدیرامون  یپ معتبر    ی جیدن به نتایمدل رس

شود؛  یبه صورت مجزا شروع م  یفیو ک  یکمّ  یهال داده یه و تحلیو تجز  یآورطرح همگرا با جمع

ک بحث یع شده و در قالب  یا استنتاج تجمیر  یتفس  یها در کنار هم قرار گرفته و برابعداز آن داده

ن کار  یشوند. ایگزارش م  یفیج ک ینخست، و سپس نتا  ی ج کمّیگردد. پس از آن نتایان میمتقابل ب

: 1395مختلف موضوع ارائه کند )کرسول،    یایاز زوا  یر مختلفیکند تا تصاو یبه پژوهشگر کمک م 

را   ک نوع از داده یتوان اعتبار  یز شکل گرفته و م یاز موضوع ن  یدرک بهتر  نهیوه زمیشنی(. در ا57

 نمود.   یگر بررسید  یهاداده لهیز به وسین

 اطالعات  یگردآور  وهیش  3-5

  ی فیبا مصاحبه ک  یرمزاحم کمّیغ   یهاها، همراه کردن سنجه1ب داده یترک  یهااز حالت  یکی

حاصل از    یهاه را با دادهیحاصل از منابع ثانو  ی ن حالت، پژوهشگران اطالعات کمّیباشد. در ایم

 ی ز بر مبناین  قیتحقن  یا  یها، داده لذا(.  391:  1395،  یو تشکر  یکنند )تدل یب میمصاحبه ترک

( با  یرمزاحم کمّیغ   ی )روش یکمّ   یهاداده یه ل ثانویکه حاصل جمع روش تحل ی روش-انیب میترک

ا  یفیروش مصاحبه ک البته با در نظرداشت    ی بیترک  یهان نکته که در طرحیبدست آمده است. 

( مستقل یفیو ک  ی)کمّ  ها شوند، دو شکل دادهیم  یآورها به صورت همزمان جمعکه داده   ی »هنگام

 (. 128: 1390)کرسول و پالنوکالرک،  گر اند یکدیاز 

 

 

 
1 Data 
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 ی ر یگنمونه  وه یش  3-6

  انه یمانند اطالعات سال  یه بدست آمده است. منابعیق از منابع ثانوین تحقیا  یکمّ  یهاداده

همکار با دولت    یالمللنیو ب  یمل  یهاملل، دولت، نهادها و سازمان سازمان  توسعه  ، برنامهی بانک جهان

موثق منبع  هر  و  داده  یافغانستان  راستای هاکه  در  پاسخیرس  یش  به  برا  یدن  و  سوال  یبهتر  ها 

 د باشد. یق مفین تحقیا یهاهیفرض

شوند،  یاد می  2رمزاحمیا غ ی  1ی رواکنشیغ   یهاه که اصطالحاً به عنوان سنجهیثانو  ی هاداده

شود.  یرا شامل م   ی متعدد  یها ر شاخهیست که خود زآنهااز    یک ی  3دارند. مصنوعات   یانواع مختلف

هستند    یی هاها دادهنیشود. ایده م ینام  4«مکتوب  ی همگان  یهان نوشته است، »ثبتیاآنچه مدنظر  

غ   یدولت  یوهای آرش  لهیکه به وس تول   یبرا  یردولتیو  ع  یشوند. مانند ثبت وقا ید میمصرف عموم 

  ی هادشده با مخاطبیتول  یهاگر ثبتیو د  یی، قضایاسیس  یهار و...(، ثبتیوم)زادوولد، مرگ  یاتیح

 (.  204-201ب: 1392محدود )محمدپور، 

-سوالاز   یاوه، مجموعهین شیباز بدست آمده است. در ا ق مصاحبهیاز طر یفیک یهاداده

ان گذاشته شده  یبا مصاحبه شونده در م  یقبل   یشده با هماهنگ   یاز قبل طراحساختارمند و    یها

اطالعات   یهکه بتوان کل  یاد به اندازهیها باشود. پرسشیل ضبط میه و تحلیتجز  یز برایها نو پاسخ 

-باشد که پرسش   یاز به گونهیشان ن شنونده استخراج کند، کامل؛ و وضاحتاز را از مصاحبهیمورد ن

 (.98: 1388، یری)سفدرک کند  یمحقق را به روشن  شونده خواسته

   6یی ای و پا  5ییروا   7-3

معتبر و قابل اعتماد    یف یو ک  ی کمّ  ی هاخته »اگر دادهیآم  ی هابر روش  یقات مبتنیدر تحق

(. بر  338:  1395،  یو تشکر  یهم باال خواهد بود« )تدل   یبیترک  ی هاداده   یت کلیفیباشند، آنگاه ک

دادهیا اساس،  از  یا  ی کمّ  یهان  که  نوشته  ثانون  شدهیمنابع  انتخاب  دله  به  »واقع یاند،    بودن یل 

 
1 Nonreactive Measures  
2 Unobtrusive Measures  
3 Artifacts  
4 Written Public Records  
5 Validity   

6 Reliability   
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 یهاات و آزمونیعتاً انتظار انجام عملیشان مورد قبول بوده و طب تیفیمنابع«؛ ک ها« و »اعتبارداده

 رود. ینمها ن داده یمجدد بر ا یی ای و پا ییروا

م  یت در پارادایفیسنجش ک  یها( از مالکیی( و اعتبار )رواییا یت اعتماد )پایکه قابلیدر حال

م   یکمّ برایآیبه حساب  واقعیفیک  یبررس  ید؛  و  دادهیت  پارادابودنِ  در    ی هاراهز  ین  ی فیم کیها 

را به عنوان مفهوم کالن    2« یر یار »اعتمادپذیکار معنیا  یبرا  1نکلن و گوبا یوجود دارد. ل  یمشخص

 5ی ریپذ، انتقال4یریپذنانی، اطم3یریباورپذص آن چهار شاخص  یتشخ  ینموده که برا  یمعرف   یفیک

 (. 346)همان:  شمرندیرا بر م 6یریپذقیو تصد

  یریسنجش اعتمادپذ  یارهای( مع3-1جدول )

 یریباورپذ 
ها همزمان  هیدان و مشاهده مداوم آن. اصالح فرضیمدت در م  یحضور طوالن

 (. یمنفل موارد یق در پرتو شواهد ناقض )تحلیند تحقیبا فرا

 ی ریپذقیتصد
  یهاادداشتیفات و  یق خالصه کردن، توصیل از طریو ضبط، تقل  یگردآور

 به کار گرفته شده.  یهاها و مقولهداده یها، بازسازکوتاه از داده 

 یریپذانتقال
ستند؛ یق مذکور ن یر تحقیکه درگ یر افرادیمنظم با سا یهاگفتگو و نشست

 به منظور شناخت نقاط کور پژوهش.  

 ی ریپذنانیاطم

  یی آزمایها. راستیابیو ارز  یداور  یق و مناسب بودن مبنایق تحقیدق  یابیارز

  یاعضا  لهیها و رفتارها به وسدهی محقق از رخدادها، پد  ی هاق برداشتیو تصد

 ق.یدان تحقیم

 (.27:  1391زاده،  ؛ عباس348-338:  1395،  یو تشکر   ی؛ تدل421-420:  1387ک،  ی)فل

  افراد دان حضور داشته و با  یرا در م  یدیدر مورد پژوهش حاضر، پژوهشگر مدت زمان مد

  ند بعالوه ین فرایا  ات همهییرا گفتگو نموده است. همزمان جز  یاد یز  یهاساعت اگاه و کارشناس  

 
1 Lincoln & Guba  
2 Trustworthiness  
3 Credibility  
4 Dependency  
5 Transferability  
6 confirmability  
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شده   ینیاده و حروفچی سپس پ ز ثبت؛ و یق و ریق به صورت دقیتحق ی هاات مصاحبهیینکات و جز

 است. 

 لیه و تحلیوه تجزیش  3-8

و   SPSS  هایافزارنرم  لهیف، به وسیو توص  یبندن پژوهش، بعد از طبقهیا  یکمّ  یهاداده

MINITAB  ن حال، اطالعات بدست  یرد. در همیگیر قرار می آن مورد تفس  یهایل؛ و خروجیتحل

 رد.یگیقرار م   یی ل نهایمورد تحل  1« ل مضمونیروش »تحلز بر اساس  ین  یفیک یهاآمده از مصاحبه

 ل مضمون یتحل  3-8-1

  یاست. روش  یفین حال ساده در مطالعات کیک روش کارآمد و در ع یل مضمون،  یتحل

انعطاف  ی ایاز مزا  ی کیژه، که  یو ا  ی ریپذآن  ل و  یشناخت، تحل  یبرا  یل، روشین نوع تحلیاست. 

  ی متن  یهال داده یتحل یاست برا یندیبوده و فرا ی فیک ی هاموجود در داده یالگوها یبرا یگزارش

دن  ی ند، با دین فرایکند. ایل میتبد  یلیو تفص  یغن  یهاپراکنده و متنوع را به داده  یهاکه داده

تواند در اکثر  یم   ی فیل اطالعات کیمتن، برداشت و درک متناسب از اطالعات ظاهراً نامرتبط؛ و تحل

ل مضمون،  ی(. در تحل153-152:  1390و همکاران،    یجعفر  یبه کار رود )عابد   ی فیک  یهاروش

متون کُدگذار کُدگذاریم  یابتدا  م  یشود.  قادر  را  اطالعات یمحقق  تا  به ش  یسازد    ی هاوهیرا که 

-مشترک  یهایژگیها را بر حسب ونموده و آن  یده و سازمان  یبند اند، دستهشده  یمشابه کُدگذار

، یاز کُدگذار  یندین اساس، مضمون، برای« درآورد. بر اییها ا »خانوادهی شان، به صورت مقوالت  

افته  یبسط    یاا جملهی (. مضمون، عبارت  22-14:  1395است )سالدنا،    یلیتحل  ی ا تأملی  یبندمقوله

ن  یترسادها به چه معناست. که در  یست  یچ  ها در باره ک واحد از دادهیکند  یاست که مشخص م

ده را یاز آن پد ی هان حد، جنبهیکند و در باالتریم  ی ان و سازماندهیده را بی از پد ی های شکل، تلق

ک کُل معنادار یتکرار شونده را ضبط نموده و آن را به    یهااد تجربهیا بنیر. مضمون، سرشت  یتفس

بر    یر اطالعات/ مبتنماً قابل مشاهده دیزند. مضمون ممکن است در سطح آشکار )مستقیوند میپ 

(.  267ده مشخص شود )همان:  یه( پدیبر نظر  ی مبتن  / یدرون  ی هاه یا در سطح پنهان )در الیداده( و  

ست؛ بلکه مستلزم آن است که  ی ها نجالب در داده  افتن نکتهیصرفاً    یشناخت مضمون هرگز به معن

 
1 Thematic Analysis 
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ن  یمب  ی، »مضمون« به طور ضمنیاست. از طرف  یزیها دنبال چه چپژوهشگر مشخص کند در داده

توان مضمون  یها ظاهر شود، نمکبار در داده یرا که صرفاً    یاتکرار )حداقل دو بار( است. لذا مسئله

ن  یدر مضام  یز باشند. اگرچه همپوشانیگر متما ی کدید از  ی ن بایت، مضام یبه حساب آورد. و در نها

ن وجود نداشته باشد،  یان مضامیم  یاشدهفیز مشخص و تعرر است، اما اگر مریناپذاجتناب  یدر حد

 (.  161:  1390و همکاران،    یجعفر  ی رها عرضه نمود )عابدیها و تفسلیاز تحل  یتوان درک درستینم

 



 های کمّی()بخش اول: یافته تحقیق  یهایافته :فصل چهارم



 مقدمه   4-1

م شده است.  ید، به دو قسمت تقسیآیق به حساب میتحق  یهاافتهیفصل که مجموعه این 

ارائه    و  فیتوص  ،یبندر، طبقهی ل، تفسیه تحلیبرگرفته از منابع ثانو  یکمّ  یهاداده  ،در قسمت اول

مصاحبه  گردد.یم دوم،  قسمت  م  ییهادر  در  تحقیکه  شدهیدان  انجام  مکمل ق  عنوان  به  است، 

استخراج یل و مضامی، تحلیبندق؛ مقولهیتحق نهایگیقرار م  یآن مورد بررس   شدهن  تا در  ت  یرد. 

ر یپژوهش تفس  یدن به پاسخ اصلیرس  یبا هم ادغام شده و در راستا  یفیو ک  یکم  یهامجموع داده

 گردند. 

شود که مفهوم کمک خارجی که در حقیقت به عنوان متغیر اصلی و مستقل این یادآور می

های مالی، کاالیی و سخت افزاری، سیاسی و... به  آید، معرّف همه مساعدتحساب میپژوهش به  

های مالی  های آماری( مساعدتهای ثانویه و تحلیلتحقیق )داده  نتایج در بخش اول    د. آی شمار می

کننده ذیل اعداد و ارقام  و در گزارش منابع کمک  شدن داشت  و کاالیی )هر آنچه که قابلیت کمّی

یاز   یافتهاد شدهآنها  است. در قسمت دوم  قرار گرفته  )تحلیل مصاحبه( مالک  های  ها( کمکها 

 . گردیدسیاسی نیز در سواالت مصاحبه گنجانده و نتایج آن بررسی 

 ( یو استنباط  یف ی)توص  ی کمّ  یها افتهی  4-1-1

ن کشور یدو قرن گذشته ا  یاست که ط ر افغانستان باعث شده  ینظک کمیت ژئواستراتژیموقع

قدرت توجه  مورد  جهان   یهاهمواره  گ  ی بزرگ  جغرافیقرار  لحاظ  از  افغانستان  حدفاصل    یی ایرد. 

کند. به  یها را به هم وصل م نین سرزمیقرار داشته و ا  یو جنوب  ی، غربیشرق  یایانه، آسیمیایآس

دلیهم تواناین  ترانزیتبد   ییل  قدرت  به  شدن  طرف  یتیل  از  داراست.  را  زمیمنطقه  شناسان  نی، 

ارزش ذخایو مقامات پنتاگون اخ  یی کایامر ک  یاستفاده نشده در افغانستان را حدود    یر معدن یراً 

ن معادن به  ینِ ایتروم و الجورد از مهمیوم، اورانیتیاند. آهن، طال، مس، لبرآورد نموده  دالرون  یلیتر

ن  یتریاز غن  ی ک ین کشور به وجود آورده و آن را به  یا  یبرا  یاهکنندرهیل خیند که پتانسیآیحساب م

اWeb Site: The New York Times, 2015ا بدل نموده است ) یدن  یکشورها احتماالً  ن  ی(. 
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را    - کایتا امر  یا و شورویتانیاز بر- ی جهان  ی هاقدرت کارانهطمع  یهاباشند تا علت نگاه  ی ل کافیدال

 ن درک نمود.  ین سرزمیبر ا

حضور خود در افغانستان  یها برادهد که هرکدام از قدرتیخ معاصر نشان میبه تار  ینگاه 

د  ییبر تأ  ی ملل مبنت سازمانیامن  یاز مستندات شورا  ی کا جدای داشتند؛ اما امر  ی خاص  ی هابهانه

ترور القاعده در حمالت  و همی  یستیدست داشتن  از ت گروه  ین حمایچنازدهم سپتمبر  طالبان 

  االت متحده با وعدهیه حضور خود استفاده نمود. ایتوج  یبرا  یاژهیل ویالحفیسران القاعده؛ از لطا

ن کشور را به خود یافغانستان نه تنها نظر مردم و نخبگان ا  توسعهسم و کمک به  یمبازره با ترور

عنوان   به  بلکه  نمود،  بسیجلب  تا  توانست  بالمنازع  قدرت  اعضا  یغرب  یااز کشوره  یاریک    ی و 

« 1ساف( یت )آیکمک به امن  یالملل نیب  یرویز در افغانستان با خود همسو نموده و »نیسازمان ناتو را ن

تشک رهبریرا  و  همینما  یل  آنها  پ یچنند.  با  کنفرانسین  در  شدن  به    یهاشقدم  توسعه  کمک 

  ی هااز کشورها و سازمان  یارین مبالغ کمک را متعهد شدند، بس یشتریعالوه که خود بافغانستان به

 ند.  یت و توسعه افغانستان ورود نمایب نمودند تا به عرصه کمک به امنیز ترغ یرا ن یجهان

( و به دنبال آن سقوط طالبان؛  1380  میزان15کا و متحدانش )یامر  یپس از حمله نظام 

تفاهم اساس  بر  افغانستان  موقت  سال  دولت  تا  زمان  آن  از  گرفت.  بُن شکل  ن  یچند  1395نامه 

ن امر در نظر یا  یبرا  دالراردها  یلیکمک به توسعه افغانستان برگزار و  م  یبرا  یالمللنیکنفرانس ب

  های برنامهافغانستان جز  توسعه  ت، ثبات و  یامنر مسئله  یاخ  م دههیونکی  یاست. اصوالً طگرفته شده

از کشورها، افغانستان را   یاریبوده و بس  یاو منطقه  یمعتبر جهان ی هاسازمان ملل و سازمان یاصل

 توسعه کشور  یهان حال، شاخصیاند. با اگاه مطلوب کمک نمودهیدن به جایو رس  یدر امر بازساز

فاصله دارد. آنچه در    وضع مطلوبدن به  یتا رس  یداشته و در موارد  یادیها نوسانات زسالاین    یط

میا ارائه  بخش  برا  استیها افتهیشود،  ین  گرفته  یهاشاخص  یکه  نظر  مدر  مورد  در  زان  یشده 

 گردد.  یارائه م ی و اجتماع   یاقتصاد یافتگیتوسعه

 

 

 
1 International Security Assistance Force (ISAF) 
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 ها منابع و مقدار کمک  4-1-2

سال   از  یب  1396تا    1380از  بش  کنفرانس  بررس  یالمللنیپانزده  مورد  ت یوضع  یدر 

و چگونگ ا  یافغانستان  به  است. شرکتیکمک  برگزار شده  ان کشور  ها در  ن کنفرانسیکنندگان 

ب  یموارد از صد کشور و موسسه و در بسیبه  ب  یاریش   ی المللنیحداقل هفتاد کشور و موسسه 

 حضور داشتند. 

 به افغانستان  مربوط  یها( کنفرانس1-4جدول )

 ها آجندا و برنامه کنفرانس 

 2001بُن: 

 1380 قوس

-شیمقدمات نگارش پ   یجاد دولت مؤقت، بررسیم قدرت و ایتقس  یچگونگ

اساسینو قانون  برنامهیس  ر ی اول  یبرگزار  یبرا  ی زیر،  انتخابات  است  ین 

 . یخارج یروهایاستقرار ن و نحوه یجمهور

 2002و: یتوک

 1381 دلو

  ، ظرفیدالرارد  یلیم  1/5  کمک  یبرا  یخارج  یهاکشورها و سازمان  تعهد

 .افغانستان یبازساز یمدت پنج سال برا

 2004ن: یبرل

  1383 حمل

  ی جامعه جهان  یاردیلیم  8  افغانستان و تعهد  یدالرارد  یلیم  12  درخواست

، یسازراه  تیاولوبا    یبازساز  ی هاشبرد برنامهیپ   به هدف  نده یآ  سه سال  یبرا

 . و درمان صحیت یو بهبود وضع ین انرژیمأ ت

 2006لندن: 

 دلو

مبارزه   ،شفاف و پاسخگو  رهجاد ادایبه ا  یمبتن  «توافقنامه افغانستان»  امضا

  ی جامعه جهان  ؛ و تعهد متقابل ت حقوق بشریسم و رعایه مواد مخدر، تروریعل

 .یدالرارد ی لیکمک حدود ده م اب

 2007رُم : 

 1386 سرطان

روز نمودن  اصالح و به  یراهکارها  یت قانون و بررسیحاکم  یبرا  یزیربرنامه

 ن منظور.  یا یبرا یدالرون یلیم 360افغانستان؛ و تعهد   ییستم قضایس

 2008س: یپار

 1387 جوزا

ارد یلیم   50  و درخواست  ییربنایز  یهاپروژه  ساخت  یبرا  ساله5  مهه برنایارا

 .  ی ارد از طرف جامعه جهانیل یم 14ن منظور؛ و تقبل یبه ا دالر

 2009هاگ: 

 1388 حمل

  ی ت در افغانستان و چگونگیو امن  یدارت حکومت یتقو  یراهکارها  یبررس

 روابسته القاعده و گروه طالبان. یغ  یحل مصالحه با اعضا دن به راهیرس
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 2010کابل: 

 1389 سرطان

مبارزه   ت ازیو مشارکت موثر در حما  ی جهاندولت و جامعه  ید تعهدهایتجد

فسادادار حکومتدارقانونتیحاکم  ، یبا  بشر  خوبی،  حقوق  توسعه  ،  و 

 .موادمخدر سم ویت و ادامه مبارزه با ترورین امنی، تأمی و اجتماع  یاقتصاد

 2010سبون: یل

 1389 عقرب

  ی ا نشست سران ناتو با موضوع افغانستان با هدف چگونگیسبون  یکنفرانس ل

انتقال مسؤلرون افغان تا    یخارج  یروهایاز ن  یتیامن  یهاتید  به سربازان 

مرب2014سال   اعزام  ک  یبرا  ی،  تعهد    یتیامن-ی نظام  یدرهاآموزش  و 

 مدت.   ی طوالن یهایهمکار

 2011استانبول: 

 1390 عقرب

عملیا نقشه  و  یامن  یبرا  یجاد  از خروج بعدان  ستافغان  یاقتصادتوسعه  ت 

جلب   یک برایپلماتید   یهااز تالش  یدی آغاز دور جدو    یخارج  یروهاین

 .  2014بعداز سال  در دوران ی ت جامعه جهانیحما

 2011بُن: 

 1390 قوس

 یالمللنید تعهدات بی تجد  سال گذشته و10در    و موانعدستاوردها    یبررس

دولت افغانستان در مبارزه   ، به شرط تالش2024  تا سالمتقابل    یبر همکار

 .  ید اداربا فسا

 2012کاگو: یش

 1391 ثور

از یمورد ن  ین منابع مال یتأم  یچگونگ  ینشست مشترک با سران ناتو و بررس

 یواگذار،  روهاینن  یابه    یدالرارد  یلیم  4کمک  ،  افغانستان  ی نظام   یروهاین

ل نقش  یو تبد    2013مه سال  ین  از  افغان  به سربازان  یتیامن  یهات یمسؤل

 . یتیحما گاه ی ناتو به جا

 2012و: یتوک

 1391 سرطان

، مشروط به مبارزه سال 4مدت    یبرا  ی جامعه جهان  یدالرارد یلیم  16تعهد  

 .یبا فساد ادار یقاطع و جد

 2014لندن: 

 1393 قوس

 ی گذارهیجذب سرما  یارائه طرح اصالحات از طرف دولت با محور تالش برا

بهبود   یتالش در راستا  ، بعالوه یت بخش خصوصیو تقو  یخارج صلح و 

 یهمکار  ین تعهد پاکستان در راستایافغانستان و همچن  یت اقتصادیوضع

 سم. یمبارزه با ترور یبرا
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 2016بروکسل: 

 1395 میزان

  ی ادار  ، مبارزه با فساد ی، رشد اقتصادیبازساز روند    ادامه  ی چگونگ  یبررس

  ی بازه زمان  ی ط  دالرارد  یلیم  2/15و تعهد مبلغ    افغانستاندر    حقوق بشر  و

 . 2020تا  2017

ت  یسا؛ وب1391،  یو آزاد یت رادیسا؛ وب 2011وله،  چهیت دویسا؛ وب17-11:  1389ه،  ی)وزارت مال

 (. 2016،  ی سیبیت بیسا؛ وب2010،  یسیبیب

 

ط فوق،  موارد  بر  سالیا  ی عالوه  منطقهن  یچند   یهان  ب  یاکنفرانس   یبرا  یالمللنیو 

افغانستان برگزار شده است. به عنوان نمونه مجموعه توسعه  ، صلح و  یتیت امنیبهبود وضع  یچگونگ

،  یاستانبول، کابل، آلمات   یدر شهرها  2017تا    2011ا« که از سال  ی»قلب آس  انهیسال  یهاکنفرانس

اسالم امرپکن،  و  یآباد،  باکو  و  )هند(  نشسیستر  )مارچ  ا  با 2009ت مسکو  مبارزه  با موضوع  ( که 

ن کنفرانس یچنند. همیآیسم و قاچاق موادمخدر برگزار شده است، از آن جمله به شمار میترور

  ژه یو  به  هیهمسا  یکشورها  نقش  طالبان و   با  مذاکره   ت،یامن  ( که با موضوع2010  یلندن )جنور

ا نشست ی(  2016)  1انجام شده است. کنفراس وارسا  افغانستان  ثبات  و  تیامن  در  پاکستان  و  رانیا

افغانستان برگزار و   ینظام   یروهایز نی ت و تجهیز که با موضوع امنیناتو ن  یخارجه کشورها  یوزرا

ت یسان موارد است )وبیداشته است؛ از ا  یافغانستان را در پ   یناتو برا  یو آموزش  یت مالیوعده حما

 (. 2009ه، یو روسیت رادیسا؛ وب2016وله، چهیدو

ب کنفرانسیدر  )  یهان  بُن  کنفرانس  دو  افغانستان،  مورد  در  توک2001برگزارشده  و  و ی( 

مهم2002) همه  از  بعالوه(  بُن  کنفرانس  در  است.  بوده  افغانستان،    یطراح  تر  حکومت  ساختار 

ت یناتو مسؤل  ی دام از اعضاهرک  یاشد. به گونه  یزیرز برنامهیناتو ن  یروهایورود و استقرار ن  یچگونگ

امنیتأم بازسازین  به  عنوان مثال،  یاز وال   ی کی  یت و کمک  به  عهده گرفتند.  به  را  افغانستان  ات 

ه و... سپرده شد.  یس، وردک به ترکیا، هلمند به انگلیتالیت بلخ به آلمان، هرات به ایت والیمسؤل

ات مستقر نمود. اما نشست یاز وال  یاریبا در بسیش را تقریروها یقراول ناتو، نشیز به عنوان پ یکا نیامر

  ی رنقدیو غ   یمال   یهاکمک  نجا بود که برنامهیافغانستان بود. در ا  یو سرآغاز کمک به بازسازیتوک

 
1 Warsaw  
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طراح  یبازساز  یبرا گرد  یافغانستان  آغاز  کنفرانسی و  همه  گونه  یبعد  یهاد.  راستا  یابه   ی در 

 بوده است. یمصوبات دو کنفرانس اول

ک عدد واضح و  یدن به  یها، رسات کمکییق و همراه با جزیزان و مقدار دقیاما در مورد م

بس کار  دشواریمشخص  گزارش   یار  اساس  بر  که  به خصوص  از مجموع   است.  افغانستان،  دولت 

ز بودجه و توسط خارج ا  %82دولت؛ و    یق بودجه رسمیاز طر  % 18فقط    1390ها تا سال  کمک

ات و اطالعات  ییاند تا جزکننده حاضر نبودهنه شده است. و مراجع کمکیکننده هزمراجع کمک

افغانستان قرار دهند )وزارت مالیکرد را در اختنهیهز  نحوه از  27-25:  1389ه،  یار دولت  (. مثالً، 

افغانستان اطالعات و جز1390سال    یدالرارد  یلیم13  یهانهیمجموع هز  4/1ات فقط  یی، دولت 

ن  ی« گزارش شده است. همچنی سراسر  یهابه عنوان »کمک  یار دارد؛ و مابقیارد آن را در اختیلیم

( کابل  کنفرانس  همه1389/2010در  که  کمک  یکشورها  (  نمودند  تعهد  زان  یم  %50کننده 

 یهاتیها به اولومجموع کمک  %80ه شود؛ و  نیدولت هز  یق بودجه رسمیاز طر  یمال  یهامساعدت

(.  6:  1391ه،  یدا نکرد )وزارت مالین امر تحقق پ یکه ا  ی افغانستان در نظر گرفته شود؛ در حال  یمل

  یهازان پرداختیم  یو حت  یها، با تعهدات کتبدر کنفرانس  ین رقم تعهدات شفاهیز بین  یدر موارد

رُم به صورت شفاه  یاختالف وجود دارد؛ برا  یواقع به  ینزد  ی رقم  ینمونه، در کنفرانس    360ک 

 (.  13: 1389ه، یپرداخت شده است )وزارت مال دالرون یلیم 40وعده شد؛ اما در عمل  دالرون یلیم

 (دالرارد  یلیها )اعداد به م( مقدار کمک4-2جدول )

خارج   بوده است   ی که همراه با کمک مال  یهاکنفرانس

 ها کنفرانس
 مجموع 

 بروکسل  ویتوک کاگو یش س یپار رُم لندن  ن یبرل ویتوک

1/5 6/5 7/8 04/0 14 14 16 2/15 56 64/134 

 1395تا سال  ی تعهدات شفاه
تا سال   یتعهدات کتب

1390 

ها تا سال  پرداخت

1390 

64/134 85 70 

 (. 2016،  یسیبیت ب یسا؛ وب43:  1391ه،  یوزارت مال)
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ها، همکاران ( فقط در هشت کنفرانس از مجموع نشست4-2جدول )  یهابه استناد داده

  یتیت امنیوضع ی، بررسیزیربرنامه یها برانشست یهکمک داده اند؛ بق  افغانستان وعده یالمللنیب

ز به صورت دو جانبه و خارج  یها ن از کمک  یمیبا نیها و... بوده است. تقرکمک  نهینحوه هز  یابیو ارز

  ی لیاالت متحده خیا  یهاژه در مورد کمکیون موضوع بهیها انجام شده است. ااز تعهدات کنفرانس

امر افغانستان عمل نموده    یقراول کشورهاز پش ین  ی کا در مورد مسائل مالیبارز است.  حاضر در 

«،  1گار(یافغانستان)س  یبازساز  یژه برایه »بازرس و( ادار2017که بر اساس گزارش )  یااست. به گونه

افغانستان    یبازساز  یبرا  ییرا به تنها  دالرارد  یلیم  74/119خ مبلغ  ین تاریاالت متحده تا ایدولت ا

  یتیامن  یروهایامور ن  یهان مبلغ در برنامهین گزارش آمده که ای ات ایینه نموده است. در جزیهز

(، مبارزه  99/0)  ییربنای(، امور ز69/3)  2ع فرماندهان یواکنش سر  ارد(، برنامهیلیم  27/68افغانستان )

 ، توسعه یت، حکومتداریت امنی ( و... با هدف تقو41/19)  یاقتصاد  یهات ی(، حما63/8با موادمخدر )

ارد( یلیم  91/79)  3کا یها از آدرس وزارت دفاع امرشتر کمکینه شده است. بیو نظارت هز  یانسان

  5(، وزارت امورداخله41/19)  4االت متحدهی ا  یالمللنیتوسعه ب  یندگ یارائه شده؛ و سپس دفتر نما 

انجام دادهنهیهز  ی( مابق55/18مختلف )  یها( و سازمان88/4) را  -Sigar, 2017: 65اند. )ها 

  یالمللنیب  چندجانبه  یهاکنفرانسکا در  یامر  یها، قطعاً شامل کمکدالرارد  یلیم  74/119(. عدد  67

ن مبلغ به صورت دو جانبه و ین موضوع که چه مقدارِ ایک ایست. تفکیآنها ن  یشود و سوایز مین

، جمع اعداد کُل ارائه ید. از طرفینمایم  یامر ناممکن ی ل نبود اطالعات کافیچندجانبه است، به دل

ا  یهاشده در گزارش و  افغانستان  بر    یمبلغ  االت متحده،یدولت  نشان    دالرارد  یلیم  254بالغ  را 

  ین عددین چنیز ایخصوص که دولتمردان افغانستان ند؛ بهینمایت م ین عدد دور از واقعیدهد. ایم

ن دو ین است که، احتماالً مبالغ ارائه شده در ایان نمود ایتوان بیرا باور ندارند. اما آنچه را که م

 
1 Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) 
2  Commander’s Emergency Response Program (CERP) 

المنفعه مانند ساخت  دهد تا از این پول در راستای امور عامبه فرماندهان نظامی ارتش امریکا اجازه می CERPبرنامه 

 های بشردوستانه و...  استفاده کنند. ها، مکاتب، کلینیک، کمکجاده

3 Department of Defense (DOD) 
4 United States Agency for International Development (USAID) 
5 Department of State 
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انش را ینظام  یشخص  یهانهیمتحده هزاالتین که ایا هم ایدارند. و    یگزارش با هم تداخل عدد

افغانستان اضافه نموده باشد. در   یبازساز یز در سرجمع مبالغ ارائه شده برای)دستمزد و غذا و...( ن

ها  ات کمکییشدن موضوع، جزروشن  یست. برایقت نیاز حق  یارد خال یلیم254ن صورت، عدد  یا

شده در  ادآور شد که مبالغ پرداختی د  ی ( ارائه شده است. اما با4- 3جدول )ز در  یک سال نیبه تفک

که اعداد  یاز جانب کشورها و مؤسسات مختلف فراهم شده است؛ در حال  1390تا  1381 یهاسال

ن  یدهد. و ایاالت متحده را نشان میا  یهافقط مقدار کمک  1391-95  یهاسال  یارائه شده برا

کا  ین در مستندات دولت امریها است. همچنن سال یا  ی هابه اسناد و داده   یاز عدم دسترس  ی ناش

 ه گزارش شده است. یو بدون ذکر مقدار تعهد اول یمبلغ پرداخت ز صرفاًین

 ( دالرارد یلیها )اعداد به مک تعهدات و پرداختی( تفک4-3جدول )

 یدرصد پرداخت پرداخت  یتعهد کتب سال

1381 23/3 61/2 8/80 
1382 10/3 62/2 5/84 
1383 63/4 17/4 90 
1384 51/6 18/6 9/94 
1385 83/5 89/4 8/83 
1386 20/12 79/11 6/96 
1387 47/8 13/7 1/84 
1388 26/8 32/6 5/76 
1389 79/16 90/10 9/64 
1390 93/12 93/12 100 

11391 646/14 646/14 100 
1392 631/9 631/9 100 
1393 812/6 812/6 100 
1394 352/6 352/6 100 

 
برای سال   1 ارائه شده  ایاالت متحده می مختص کمک  1395تا    1391های  اعداد  اداره  های  اعداد  بین  البته  باشد. 

سایت و  های     www.foreignassistance.gov/explore/country/afghanistan »سیگار«  نهاد  از  نیز  دو  هر  که 

 دولتی امریکا هستند، اختالف وجود دارد. 

http://www.foreignassistance.gov/explore/country/afghanistan
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1395 658/5 658/5 100 

 %  90 639/112 049/125 مجموع 

 Sigar, 2017 July: 225.؛ و  213:  2015گار، اکتبر  ی؛ س24-22:  1389ه،  یوزارت مال

 

،  جاپانب،  یاند به ترتن کمک را نمودهیشتریکه ب  یمتحده، ده کشور و سازماناالتیبعد از ا

ن  ید  هستند. با ا، هند، کانادا و هالنی ، بانک جهانییایس، آلمان، بانک توسعه آسی ه اروپا، انگلیاتحاد

ست برابر بوده  ینسبت به کشور دوم حدود ب  1390ان سال  یکا تا پایامر  یهاتفاوت که مقدار کمک

نه یافغانستان هز  یدر بازساز  دالرارد  یلیک میش از  ی برتر، ب  کنندهاست. البته همه ده مرجع کمک

کننده ن کمکیاول  دالرون  یلیم   399افغانستان، با    یههمسا  ین کشورهایز در بیران نینمودند. و ا

 بوده است.

 1390تا آخر سال  کننده به افغانستانکمک یهاست کشورها و سازمانی( ل4-4جدول )

ره
ما

ش
 

 پرداخت  تعهد مرجع

ره 
ما

ش
 

 پرداخت  تعهد مرجع  

 103 140 عربستان 25 524/47 383/57 کایامر 1

 58 139 ن یچ 26 821/3 821/3 جاپان  2

 120 138 سیسوئ 27 816/2 077/3 ه اروپا یاتحاد 3

 کوریای 28 578/2 574/2 سیانگل 4

 یجنوب

116 83 

-یجمهور 29 978 435/2 آلمان  5

 چک 

111 105 

 24 77 یب.ت.اسالم 30 129/1 400/2 ییایب.ت.آس 6

 57 61 کیبلژ 31 852/1 378/2 ی ب.جهان 7

 40 40 وزلند ین 32 759 371/1 هند  8

 28 30 پولند 33 371/1 371/1 کانادا 9

 21 22 رلندیا 34 110/1 109/1 لند اه 10

 19 19 تیکو 35 806 935 ایاسترال  11

 11 12 لوگزامبورک 36 712 852 ناروی 12
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 5 6 هنگری 37 736 736 نسوئد 13

 5 5 ی توانیل 38 589 697 ایتالیا 14

 5 5 شیاتر 39 503 503 دانمارک 15

 - 5 پاکستان  40 182 446 سازمان ملل  16

 0 4 یبرونئ 41 367 399 ران یا 17

 1 2 ونانی 42 199 376 فرانسه  18

 2 2 سنگاپور 43 193 226 ه یترک 19

 1 1 ی استون 44 193 220 ایاسپان 20

 0 1 پرتغال  45 178 178 فنلند 21

 151 169 متحدهامارات 22

 147 151 ه یروس 23 723/69 116/85 مجموع 

 140 140 اد آقاخانیبن 24

 (. 376-375:  1389؛ آرزو،  44و43:  1391ه،  یمبنع: )وزارت مال

 

( ل4-4جدول  همهی(  کنفرانسشرکت  یکشورها  ست  در  بازساز  یها کننده  به    ی مربوط 

اند،  داده  یهمکار  ها حاضر و وعدهن نشستیز در ایگر نین کشور و سازمان دیست. چندیافغانستان ن

  یا نقطه ضعف   لیآشو موضوع تعهد و تحقق را به پاشنهدا ننموده  ی تحقق پ   ها که بعد از گذشت سال

دولت افغانستان،    یهادر گزارش  یز، در منابع مختلف و حتین  یل نموده است. در مواردیها تبدکمک

( مبلغ مجموع تعهدات  375:  1389وجود ندارد. به عنوان مثال، آرزو )  ین اعداد ارائه شده همخوانیب

را   است.    دالرون  یلیم  260پاکستان  نموده  مالی ذکر  وزارت  گزارش  در  )یا  مقدار  59:  1389ه   ،)

 ی ابیز دستینمورد اعداد که در ن یان شده است. ضمن ایب دالرون یلیم 850اد آقاخان یبن یهاکمک

 ر نبود. یپذامکان 1395به   یبه مستندات پنج سال منته

زان یبردن به میو پ   ییک عدد واحد و نهایدن به  ین مباحث، رسیاز ا  یدر هر حال، جدا

 ین است که طیست. آنچه مهم است، ایها نتین پژوهش جز اولویا ی، برایخارج یهاق کمکیدق
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به عنوان کمک وارد افغانستان شده است. پژوهشگر در    یر، مبالغ هنگفتیاخ  م دهه یونکیش از  یب

 ها بر توسعه افغانستان است. ر کمکیتاث یچگونگ  ین گام به دنبال بررسیاول

  قرضهکمک بالعوض و    4-1-3

ب قرن  آغاز  مبالغیاز  و    یهادولت  یبرا  یمتعدد  ی ستم،  عنوان کمک  به   قرضهافغانستان 

ن قرن یآخر ا  یهادر دهه  قرضهن مقدار کمک بالعوض و  یشتریکه ب   یپرداخت شده است. به نحو

وقت بوده است. اما بعد    یستیکمون  دولت  یهاهیم پایو به هدف تحک  یر شورویاز طرف اتحاد جماه

،  1389ها بالعوض بوده و تا سال  ت مطلق کمکی، اکثر1380سال    یاجتماع -یاسیاز تحوالت س

ن یا  افت نموده است. مراجع وام دهندهیوام در  دالرارد  یلیم میو نکیدولت افغانستان تنها حدود  

پول، سازمان اوپک و    یالمللنی ، صندوق بی، توسعه اسالمییای، توسعه آسی جهان  یهاز بانکیمبلغ ن

  ی هاسال  است که در فاصله یادآوری قابل   (.111و  27گر بوده اند )همان: یچند موسسه و کشور د

و    ی کا، کرواسیه، عربستان، امری، آلمان، روسین، دانمارک، اسلواکیچ  ی، کشورها1391تا    1381

ده و از یشده به افغانستان را بخشپرداخت  قرضه  دالرارد  یلیم  382/12در مجموع، مبلغ    یجهانبانک

 (.   14: 1391، یاند )بودجه ملافت آن صرف نظر نمودهیدر

 ی خارج ی هاکمک  یبنددسته  4-1-4

در افغانستان از چهار حالت   یخارج  یهاتوان گفت که کمکی، م ی کُل  یبندک دستهیدر  

ک شده و همراه ی. آمار تفکیو فرهنگ  یحاتی(، تسلیی)کاال  یرنقدی ، غ ینقد  یهاستند. کمکیخارج ن

ت و مبارزه  ین امنیکه مسئله تأم  ییارائه نشده است. اما از آنجا  ییجاچیها در هن حوزهیات اییبا جز

  ی د، پس جایآیاو به شمار م  یالملل نیدولت افغانستان و همکاران ب  برنامه  یهاتیسم از اولویبا ترور

نه شده باشد. به استناد گزارش دولت ین راستا هزیز در این  ین مبالغ پولیشری ست که بیتعجب ن

به )وزارت    یتیامن  یهاها، در حوزهمجموع کمک  %51ن  یانگیر مطوافغانستان،  است  صرف شده 

هز12:  1391ه،  یمال نوسازبه  یتیامن  یهانهی(.  شامل  کُل،  پ   یطور  دستگاهیلوارتش،  و    یهاس 

  یکوپترهای، هلیسوار  یها، موتریزره  ی هاک، تانک مه سبُیک، نسبُ  شود. اسلحهیم  یاستخبارات

  ی تیامن، انتظامی و  ینظام  یهاشده به دستگاهو... از جمله موارد کمک  یکیلوجست، وسائل  ی نظام

 است.
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موارد  همه  ینقد  یهااما کمک نقد  یآن  به صورت  نقدی  ینگیرا که  پرداخت   نه یهز  یا 

مپروژه شامل  را  است  بوده  تأمی ها  قسمتیشود.  بودجه  ین  هز  یرسم  از  پرداخت   نهیدولت، 

آب    یسازسالم  یها، جاده، ُپل، پروژهیادار  یها، ساختمانمکاتبها،  کینیساخت کل  یقراردادها

  ی هاو... نمونه  یتیامن-ینظام   یروهاین  ی، پرداخت دستمزدهاهای هواییمیدان  ی، بازسازی دنیآشام

ا اما کمکیآین دست به شمار میاز  شود که به یم  یآن موارد  ز شامل همهین  یرنقدیغ   یهاد. 

افغانستان مساعدت شده است؛ همانند تجهیکاال و تجهصورت    ی زات ادار یزات به مردم و دولت 

-نی، داروها و واکسها شفاخانه،  های هواییمیدانزات  یو...(، تجه  یپاچاپ و ک   یهاوتر، دستگاه ی)کامپ

دست ن یز از ایو... ن یرسانآب و برق  یهازات شبکهی، تجهزراعتیل یاصالح شده و وسا یها، بذرها

م طرفیمحسوب  از  کمک  یشوند.  پژوهش  تعلیمی  یهاهمه  بورس  یو  ،  یلیتحص  یهاهیهمانند 

 یهارشته  یاندازها، راهز کتابخانهی، تجهیآموزش  یهاورکشاپ  ی، برگزاریخیتار  ی بناها  یبازساز

-اندازهها تا  ن بخش از کمکیات اییگردد. جزیم   ی فرهنگ  یهاو... شامل کمک  هاپوهنتوند در  یجد

»اداره عامه و    پوهنحیز  یس و تجهیهزار معلم، تأس  81تر است. به عنوان مثال، آموزش  روشن  یا

در دانشگاه هرات    یات آلمانی زبان و ادب  دیپارتمنتکابل، هرات، بلخ و    یهاپوهنتوندر    1«یسیپال

ات فرانسه در دانشگاه  یزبان و ادب  دیپارتمنتس  یشناسانه، تأسباستان  ی هایها؛ حفاریله آلمانیوسبه

توسط دولت فرانسه؛    ی لیمختلف و مقاطع تکم  ی هادر رشته  یلیتحص  یهبورس  100کابل و اختصاص  

مدت  کوتاه  یاحرفه  یهاآموزشبورسیه    675و    ماستریسانس و  یلبورسیه    675انه  یاختصاص سال

در    یلیتحصبورسیه    600از طرف دولت هندوستان؛ اختصاص    زراعت   یراودکتبورسیه  ن  یو چند

 یران؛ بازسازین کتابخانه توسط دولت ایز چندیکابل و تجه یاحرفهیهمه مقاطع، احداث مرکز فن

و    یسنت  یقیموس  مکتبدو    یانداز، راهیخیتار  ن خانهیارگ هرات، باغ بابُر )کابل( و چند  یبناها

زبان و   دیپارتمنتز  یو تجه  یاندازاد آقاخان؛ راهیبن  لهیبه وس  یلیتحص  نهیهزن کمکین چندیتأم

ه؛ صدها  یاز طرف دولت ترک  مکتب  65ز  ی، ساخت و تجهیدر دانشگاه کابل، نوساز  یات ترکیادب

مسائل حقوق زنان،    یهال ورکشاپیمدت، تموکوتاه  یآموزش  یهادوره  ی، برگزاریلیتحصبورسیه  

برابر از   یهزار معلم، چاپ ب52، آموزش  یتیجنس  یکودکان، حقوق بشر و  ون کتاب  یلیم  97ش 
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(. و  104-57:  1389ه،  یکا )وزارت مالیو... از طرف امر  یدرس  صنفهزار    4، ساخت حدود  مکتب

مک شده  ن بودجه و کیتأم  یگر کشورها و موسسات خارج ید  لهیکه به وس  ینین چنیا  ها نمونهده

 است. 

 ی اتوسعه   یها کمک  4-1-5

در    یت مردم انجام شود، گام یبهبود وضع  یکه برا  یافته، هر تالشینتوسعه  یدر کشورها

ت  ین امنیو تأم  یتیامن  یهارساختیتوان بدون فراهم نمودن زیتوسعه جامعه است. مگر م   یراستا

به شکل   یاجتماع  یهاد. اندامیمطلوب رس ط یبه شرا یاجتماع  یها ر حوزهیشهروندان، در سا یجان

ن موضوع و  یاست. با علم به ا  یگری هر کدام در گرو د  یبا هم مرتبط بوده و دوام و بقا  یادهیچیپ 

- یتیرامنیغ   یهاانجام شده در حوزه  یهاج مطلوب، پژوهشگر، کمکیدن به نتایصرفاً به خاطر رس

است که   یی هاآن مساعدت  ن عنوان، همهیخوانده است. منظور از ا  یاتوسعه  یهارا کمک  ینظام

-ت یو سالمت، حما  صحت،  تعلیم و تربیه،  هاو روستا  زراعت، توسعه  یداربهبود حکومت  یهادر حوزه

،  ییزاو اشتغال  یاقتصاد  یهاتی ست، حمایط زی، محیتی جنس  ی، حقوق بشر و برابریاجتماع   یها

 رند.  یگی و... قرار م یرشد بخش خصوصت از ی، حماییربنایامور ز

ورود به اصل   یبرا یاقت مقدمهیان شده است، در حقیب بخشن یکه از اول ا یمباحث همه

د.  یآیاست، به شمار م   یو اجتماع   یاقتصاد  توسعه  یهاشاخص  یموضوع پژوهش که همانا بررس

ن بحث بر آن اساس خواهد  یا  به آنها اشاره شده و ادامه  تحقیق  یکه در مدل مفهوم  یی هاشاخص

 بود.  

 ی اقتصاد  توسعه یهاشاخص  یبررس  4-1-6

اخ  یدر ط سال  افزایچند  با  نسبیر  مرکز  یش  دولت  حاکم  یاقتدار  اقتصاد  یو  قانون،  ت 

ن  یرسم خوبیافغانستان  نسبتاً  رشد  درآمدها  یز  است.  نموده  تجربه  مال  یرا  از  و  ی حاصل  ات 

دولت   یهایین کشور بزرگتر و توانایتا حجم اقتصاد ا باعث شد  ی صادرات ی شترشدن تنوع کاالهایب

تام بیدر  درصد  بودجه  یشترین  آنیش  یافزا  یمل  از  با  دولت همابد.  بودجه  به  هم  وابسته  چنان 

و بودجه    یاست. بودجه دولت افغانستان متشکل از دو بخش است. بودجه عاد  یخارج  یهاکمک

درصد بودجه   60ش از  ین بیانگیطور مو به  ین، صد درصد بودجه انکشافیانگیطور م. بهیانکشاف
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ز دستمزد کارمندان یرا ن  ی ش از دو سوم بودجه عادیبوده و ب  یخارج  ی هاوابسته به کمک  ی عاد

 دهند.  یل میتشک

 افغانستان  یمل در بودجه یخارج ی ها( سهم کمک4-1نمودار )

،  39، 28، 24: 1396تا 1391افغانستان،  یمل ؛ بودجه21:  1391ه، یمنبع اعداد: وزارت مال

57 ،73  ،64 .) 

بودجه در پانزده سال حدود    ین وابستگیانگیدهد که می ( نشان م4-1به نمودار )  ینگاه 

   دالرارد یلیم 167/2به  1382( در سال  %24) دالرون یلیم 382د دولت از یاست. اما سهم عوا 64%

 

اس  ین مقیز به همیدولت ن  ی هانهیافته است. اگرچه که هزی ش  یافزا  1396( در سال  34%)

ابتدا برابر شده است.  استنباطیترییچند  ا  ین  از  آمار میکه  ا  توانین  ن است که در یارائه نمود 

افتد، اقتصاد  یاتفاق ن  یریگر چشمییبماند و تغ  یباق  ید دولت در سطح فعلیکه حجم عوا  یصورت

 ی اگونهرا حفظ خواهد نمود؛ به  ی خارج  یهاخود به کمک  یز وابستگینده نیافغانستان در چند سال آ

  که بودجهید. در حال ی ها را قطع نمابه کمک  یبودجه عاد  ید بتواند وابستگی شا  ، ن حالتیکه در بهتر

 خود را ادامه خواهد داد.  یر قبلیهمچنان مس  انکشافی
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 ید ناخالص داخل یتول  4-1-6-1

سنجش    یدولت، برا  ی درآمدها-نهیهز  ی از چگونگ  ی و بعد از آگاه  یمبحث قبل   در ادامه

اقتصاد عملکرد  اخ  ینحوه  سال  پانزده  در  تولیافغانستان  داخلیر، شاخص  ناخالص  بررس  ید    یرا 

ک کشور یرا که در داخل    یها و موسساتهمه افراد، شرکت  ین شاخص عملکرد اقتصادیم. ایکنیم

 دهد.  یت دارند را نشان میفعال

 افغانستان ید ناخالص داخلی( تول4-2نمودار )

 (World Bank, 2017منبع اعداد: )
 

  ی زمان  ک بازهیدر افغانستان در    یدات ناخالص داخلی(، تول4-2نمودار )  یهابه استناد داده

درصد و    66/52ن  یانگیبا م  یدات، امور خدمات ین تولیپانزده ساله، حدود ده برابر شده است. در ا

ن  یانگیکه سهم معادن با م ین سهم را به عهده دارند. در حالیشتریدرصد ب 06/25با  زراعتبخش 

ن حال،  ی(. در هم39و    3:  1395،  ین حد ممکن قرار گرفته است )بانک جهانیدرصد در کمتر  65/0

زان پرداخت یش میدهد که با افزای انجام شود، نشان م  4-2و نمودار    4-3ن جدول  یب  یاسهیاگر مقا

ش بوده  یز رو به افزاین کشور نی در ا  ید ناخالص داخلیزان تولیوعده شده به افغانستان، م  یهاکمک

ت و ابزارآالت مدرن، یفیبا ک  یانجام شده در آموزش کشاورزان، استفاده از بذرها  یهانهیاست. هز

تولی ورود محصوالت جد به سبد  و همی)زعفران، سو  زراعتیدات  ید  و...(،  ن گسترش بخش  یچنا 

 است.  یدات داخلیزان تولی ر آنها در میها و تأثکمک  یجانب یامدهایز از پ ین یخدمات خصوص
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 ی مل  سرانه   4-1-6-2

را دارد؛ شاخص درآمد    ی سنجش رشد اقتصاد  ییکالن که توانا  یهاگر از شاخصید   یکی

بدست ک ساله  یدوره    یت کشور طیبر جمع  یدناخالص داخلیم تولین شاخص از تقسیسرانه است. ا

 سال تجربه نموده باشد؛ درآمد سرانهن  یرشد را در ا  ین نکته است که اگر اقتصادیانگر ایآمده و ب

 ابد.  ییش م یز افزایجامعه ن

 در افغانستان یمل ( سرانه4-3نمودار )

 

ن  یمنتج شده است. با ا ی دناخالص داخلیتول ی( از نرخ رسم4-3شده در نمودار )اعداد ارائه

پانزده سال    یدر ط  یت دارد و رشد حدوداً پنج برابریمردم روا  یت اقتصاد یحال اعداد از بهبود وضع

–افغانستان    یه و غیررسمید غافل شد که اقتصاد در سایز نباین نکته ن یدهد. اما از ایرا نشان م

را برخوردار بوده و »اقتصاد خود    ییاحتماال حجم باال   -وجود ندارد  یچ منبع مستندیاگرچه که ه

خودفراهمی«  ینیتأم »مصرف  نا  نقش گستردهیساز«  در   یا ز  دارد؛  اقتصاد کالن کشور  در حجم 

د ناخالص  یکه تول  ییجاک را ندارد. از آنیچ  یکه شاخص درآمدسرانه توان سنجش و محاسبه هیحال

 ز موثر بوده است.  ین  یها بر سرانه ملکمک  است، پس طبیعتایخارج  یهاکشور متأثر از کمک  یداخل
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 ی كاریاشتغال و ب 4-1-6-3

انداز  با چشم  یسازمان ملل متحد، افغانستان از لحاظ اقتصاد  به استناد گزارش برنامه توسعه

  ی افته و ناامنیکاهش    یزان قابل توجهیر به میدر پنج سال اخ  یروبرو است. رشد اقتصاد   ینامشخص

د  یها و قدرت خرمتیموجب کاهش ق  یالمللنیب  یهاتیشده است. کاهش حما  یگذارهیمانع سرما

در سال    ی دانیق میک تحقیج  ی ن حال، نتای(. در همUNDP, 2015شده است )  یکاریش بیو افزا

ند  یآیمردم به شمار م  یهاین نگرانیتریاز اصل  یو فسادادار  یکاری ، بی دهد که ناامنینشان م  1394

(The Asia Foundation, 2015:20-23  .) 

 در افغانستان  یکاری( نرخ ب4-4نمودار )

 
 ( & ,UNDP, 2017  UNDP 2015منبع اعداد: )

 

افراد باالتر از شانزده سال که در هفته، حداقل هشت ساعت    ، همهیف رسمیبر اساس تعر

شوند )وزارت یانجام دهند؛ شاغل محسوب م  ی ا شخصی   یکار همراه با مُزد و به صورت استخدام

ک نفر در  یاز هر چهار نفر صرفاً    1392-93ف، در سال  ین تعری اد همی(. بر بن32:  1394اقتصاد،  

ا کمتر از هشت ی افراد    یهون نفر. بقیلیم  9/1حدود    یتیجمع  یعنیبازار کار مشارکت داشته است؛  

ل یسال تشک  25ر  یکار را جوانان زیدرصد افراد ب  6/45، و  کار بودهیا هم کامالً بیساعت در هفته و  

اداده بیو    ییط در مناطق روستایاست که شرا  ین در حال یاند.  زنانیا در  تر یبه مراتب بحران  ن 

  1393درصد در سال    7/37به    1390درصد در سال    8/6ان از  یروستائ  یکاریگزارش شده و نرخ ب

ن  یکاریافته و نرخ بیش  یافزا بیزنان در شهرها  )بانک  یز  بوده است  برابر جامعه مردان  از دو  ش 

درصد   3ت کشور حدود  ین نرخ رشد جمعیانگیم  ی(. از طرف24-20:  2017و وزارت اقتصاد،    یجهان
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:  1396، یشوند )بانک جهانیک به چهارصدهزار نفر وارد بازار کار مینزد یتیبوده و همه ساله جمع

دور از ذهن    1394-95سال    یز برایدرصد ن  40  یکارین موضوع، اعالن نرخ بی(. با علم به ا5-6

م  نبوده ایو  به  باشد.  قبول  قابل  دلیتواند  کنفرانس شین  از  بعد  که  )یل  که  2012/1391کاگو   )

ن گرفته شد، حجم  زان افغابه سربا  یتیامور امن  یناتو و واگذار  ینظام  یروهایم به خروج نیتصم

ن کاهش  ید. ایگرد  یتیافته و عمدتاً معطوف به امور امنی ج کاهش  یز به تدرین  ی خارج  یهاکمک

د و اقتصاد افغانستان را با رکود مواجه نمود یگرد  یکاریش بیمنجر به کاهش تقاضا در بازار و افزا

علت  یکی  (.162:  2015گار،  ی)س ن  ییهااز  کاهش  کمکیکه  و  زمان   یخارج  یهاروها  در مدت 

درصد    76ساختار اشتغال در کشور است. حدود    یگذاشت، چگونگ  یر منفیبر اشتغال تاث  ی کوتاه

اند. با کاهش  مشغول  یو کار در بخش خصوص  یآزاد، کارگر  یهاد شاغل در افغانستان به شغل افرا

ناظر    یِ المللنیو ب  یمل  ها موسسهز کاهش و دهین  ی و ساختمان  یعمران  ی ها، پروژهیخارج  یهاکمک

کار در یروین یرو نموده و منجر به کاهش تقاضا برایل نیا تعد یل و یها تعطپروژه  کنندهو هماهنگ

 بازار شدند.  

 اشتغال یها( حوزه4-5نمودار )

 
 ( 33و32،  1394منبع اعداد: )وزارت اقتصاد،  

به خود اختصاص داده اند که بابت کارشان دستمزد    یرا افراد  یدرصد  12ت  یدر آمار شاغالن، جمع

را   یها افرادن یشود. اما ایکار بدون مُزد شغل محسوب نم  یکنند. اصوالً از لحاظ علمیافت نمیدر

کمک به   یا برای و    یی غذا  افت وعدهیدر  یمانند فقر مطلق و صرفاً برا  یل یشوند که به دالیشامل م
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و آموزش فن و حرفه، در هفته    یریا هم در جهت فراگی؛ و  یخانوادگ  دوکان خانواده در مزرعه و  

 کنند.  یافت نمیدر یدستمزد یشتر از هشت ساعت مشغول بوده؛ ول یب

 فقر   4-1-6-4

اطالعات  ینگاه  م  ی اقتصاد  به  نشان  طیافغانستان  که  رشد یاخ  یهاسال  یدهد  نرخ  ر 

با توجه که شاخص فقر  یش بوده است. در حالیز رو به افزاین  یمل  همواره مثبت و سرانه  یاقتصاد

که    یآمار  اندکاما    را تجربه کند؛  یرفت بهبود نسبی، انتظار میق منابع خارجیتزر  یبه حجم باال

ک خط مشخص و  یهمچنان در  یخین معضل تاریدهد که ایدر مورد نرخ فقر وجود دارد، نشان م

 کند.  یر م یس یینسبتاً باال

 ( نرخ فقر در افغانستان4-6نمودار )

 
 ( World Bank, 2017و    2017  ییای اعداد: )بانک توسعه آسمنبع  

 

(  4-3)جدول    یخارج  یهازان کمکیش میل افزایبه دل-   1389-91  یهاسال  یبه استثنا

ل به صعود داشته یها مسال  یهابد، بقی یکه نرخ فقر کاهش م  -قبل و بعد   یهاسه با سالیدر مقا

ش از سه  یب  به اندازه  یتی، جمع1386سه با  یدر مقان نکته است که  یانگر ای ب  1393است. آمار سال  

نیتأم  ییکه توانا  یافراد  ون نفر به جامعهیلیم خود را ندارند، افزوده شده است؛    یازهاین حداقلِ 

ا  یگروه با  افزایکه  سین  مرز  به  میش  نزدیلیزده  نفر  گزیون  به  اند.  شده  رسمارک  دولت    یش 

  ی هاش فقر در جامعه است. کمکین عوامل افزایتریاصل  یکاریو ب   ی، فساد اداری افغانستان، ناامن

  ی تر شدن شکاف طبقاتقیت فقر کمک ننموده، بلکه منجر به عمی نه تنها که به بهبود وضع  یخارج
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چ  یدرصد افراد جامعه ه  40  یقیش درآمد سرانه در مصارف حقیکه افزا  یاده است. به گونهیز گردین

-درآمدشان تجربه نموده  را در سرانه  یدرصد9ش  یاد با بضاعت، افزادرصد افر20نداشته؛ اما    یریتاث

هلمند و قندهار که در   تیاست که دو وال  یان مسئله به گونه ی(. ا17:  1394ند )وزرات اقتصاد،  ا

از کابل )با جمعیخارج  ی روهایده سال اول حضور ن  یط ترتیونیلیم  5ت حدوداً  ی، بعد  ب ی( به 

درصد باالتر از   15ن مناطق یکه نرخ فقر در ا یاند. در حال افت نمودهیدرها را زان کمکین میشتریب

ا  56و حدود    ین کشوریانگیم اُرزگان که  یت همراه با والین دو وال یدرصد برآورد شده است.  ت 

د مواد مخدر را به  یو تول  ین نرخ فقر، ناامنیدهند، باالتریل می کشور را تشک   یغربمنطقه جنوب

البته که  اند.  د نمودهیگر را بازتولیبوده و همد  یگریو هر کدام علت و معلول دخود اختصاص داده  

 از عوامل دیگری مانند خشکسالی نیز نباید غفلت نمود. 

 کشور   والیاتن یرتری( فق4-7نمودار )

 
 (.  14:  2017و وزارت اقتصاد،    ی؛ بانک جهان112و    47:  1389-91ه،  یمنبع اعداد: )وزارت مال

 

مشابه    ی و نهادها  ی بانک جهان  ی ت فقر در افغانستان، آمار رسمیاعداد اعالن شده در مورد وضع  همه

خود استفاده نموده    یهاد و در گزارشییز تأ ین اعداد را مرکز آمار افغانستان نیآن است. اگرچه ا

ست یدهد. پس دور از ذهن نیرا نم   یدان یم  ق و مطالعهیامکان تحق  گسترده  یهایاست؛ اما ناامن

 تر از حد اعداد و ارقام باشد. ین مناطق بحرانیعت ایکه وض
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 ی تیرات جمعییتغ  4-1-6-5

آمار مشخص و موثقیدر مورد جمع افغانستان  ندارد. آخر  ی ت  انجام   ین سرشماریوجود 

  ینابسامان جنگ امکان برگزارط  یگردد. و از آن پس بنا به شرای سال قبل بر م40شده به حدود  

رفت تا دولت  ین می، تصور بر ایل نظام فعلیو بعد از تشک  1380فراهم نبوده است. از    یسرشمار

ا استراتژیافغانستان  برنامه  در  که  اگرچه  دهد.  قرار  کار  دستور  در  را  مهم  امر  توسعه   ی مل  ین 

  ی هاشکاف  ی. از طرف1افت یگاه تحقق نچیشده بود، اما ه  1389انجام آن تا سال    ی نیبشیافغانستان پ 

-یزنچانه  یبرا  یابه حوزه  یتی ت و اعداد و ارقام جمعیباعث شده است تا کمّ  یخیتار  شهیبا ر  یقوم

ک قوم بر ی  یک نمودن برتر یبه دنبال هژمون  یل شود. گفتمان قومیبر سر قدرت تبد  یاسیس  یها

که یآن قوم را دارد. در حال  یو زبان  یفرهنگ  یهابر ارزش  یسازملت  ن و بنا نهادن اساس پروژهیریسا

نفوس و مسکن   یسرشمار  یرفتن موضوع نبوده و خواهان برگزار یر اقوام همواره حاضر به پذیسا

 یاسیس  یهان نزاعیتریاز اصل  یکیآن،    یجانب  یهاهیو حاش  یکه مسئله سرشمار  یاند. به نحوبوده

 قدرت افغانستان بوده است.  م در یسه  یهان جناحیر در بیچند سال اخ

ت کشور ارائه نموده ی(« از جمع1396ه افغانستان)یاحصائ  یکه »اداره مرکز  ین برآوردیآخر

 ون اختالف دارد. یلیمک به پنجینزد یسه با آمار بانک جهان یاست، در مقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تا کنون فقط هشت کشور لبنان، میانمار، توگو، جیبوتی، افغانستان، آنگوال، کنگو و   1985بر اساس گزارش سازمان ملل، از سال  1

 (.  www.sigar.mil:  2010/ 01/ 30ارتیره سرشماری انجام نداده اند. )به نقل از سیگار، 

http://www.sigar.mil/
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 ت افغانستانی( جمع4-8نمودار )

 
 (world bank, 2017منبع اعداد: )

 

ون نفر گزارش شده،  یلی م  6/34ت افغانستان بالغ بر  ی، جمعی جهانن آمار بانکیاساس آخربر  

ش از احتساب  ین افزایدهد. ایش را نشان م یون افزایلیم  14، حدود  1380سه با سال  یکه در مقا

 حاصل شده است.   ین برگشتیت مهاجریجمع درصد، بعالوه3نرخ رشد 

کشورها از  همچنا  ییافغانستان  که  جواناست  از  نیترن  و    یانسان  یروین  بوده  برخوردار 

  ی ن در حال یاند. ات جامعه را به خود اختصاص دادهیاز جمع  یمی ر چهارده سال، حدود نیجوانان ز

افته است. در مقابل، تعداد افراد یدرصد کاهش    8/43درصد، به    5/48از    یسِن  ن رده یاست که آمار ا

 است. شتر شدهیدرصد ب 5سال، حدود  64تا15 یشامل در گروه سِن
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 ی تیرات جمعیی( تغ4-9نمودار )

 
 ( Ibidمنبع اعداد: ) 

از  یافغانستان در چند سال اخت  یدهد که وضعینشان م  یشناختتیجمع  یهاشاخص ر، 

کاهش   و زاد و ولد ریمرگ و م  یهاش و نرخیافزا  ید به زندگین نظر رو به بهبود بوده است. ام یا

و فقر از معضالت    یکاریکه ب  یاجامعه  یان کاهش نرخ خام زاد و ولد براین میافته است. در ای

دار ی پا  یو برا  یطوالن   تواند اثربخش بوده؛ اما در بازهید، در کوتاه مدت م یآیآن به حساب م  یاصل

 د.  یآیبه شمار م یاصل یهاجوان از الزمه  یانسان  یرویشدن روند توسعه، ن

 د موادمخدر( ی)تول  زراعت  4-1-6-6

کشت خشخاش در افغانستان است. بر    یند فراز و فرودهایفرا  ین عنوان بررسیهدف از ا

نموده )اداره    ی درصد شهروندان کشور در روستاها زندگ  71، حدود  ین آمار رسمیدتریاساس جد

گسترده    یآنهاست. اما فقر و ناامنن اشتغال  یمهمتر  مالداریو    زراعت(؛ و  2:  1396ه،  یاحصائ  یمرکز

ان  یروستائ  یجاد انحراف در کشت و زرع مردم شده است.  فقر از معضالت اصلیمنجر به ا  یدر مناطق

ن  یرتریهلمند و قندهار در شمار فق  ی(، ساکنان روستاها4-7د؛ و به استناد نمودار )یآیبه حساب م

د شده در  یدرصد موادمخدر تول 50است که  ل  ین دلید به همیشوند. شایمردمان کشور محسوب م

ن ایافغانستان  در  دو  یز  کن  موالیت  )یشت  بهUNODC,2017: 16شود  نتا  یاگونه(.  ج  یکه 
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درصد  71دهد،  ی ملل« نشان مم و موادمخدر سازمانیش انجام شده از طرف »اداره مبارزه با جرایمایپ 

دل رویکشاورزان  اقت  یل  مشکالت  را  خشخاش  کشت  به  اند    یصادآوردن  برشمرده 

(UNODC,2015: 43  .) 

 د موادمخدریزان تولی( م4-10نمودار )

 
 (.UNODC,2017: 13-46منبع اعداد: )

 

کشاورزان است. نمودار   یتر از نگاه اقتصاددهیچیار پ یاما مسئله موادمخدر در افغانستان بس

طالبان و   مت موادمخدر را در دو دورهیرکشت و قین زی زان زمید، می( سه موضوع مقدار تول10-4)

جمهور بررس  یاسالم  یدولت  را  هفت  یافغانستان  در  است.  بهنموده  طالبان  حکومت  طور  سال 

ز محصول برداشت یهزار تُن ن3ن خشخاش کشت؛ و حدود  یهزار هکتار زم68ن ساالنه حدود  یانگیم

تُن بوده   4565با    1378ک سال، مربوط به سال  ی زان برداشت محصول در  ین میشتریشده است. ب

بوده است.    دالر  75ن دوره حدود  یز در ایاک خُشک در مزرعه نیلو تریمت فروش هر کین قیانگیو م

هزار هکتار کشت و بدون احتساب   152ن ساالنه حدود  یانگیطور م، بهیاسالم  یاما در دوره جمهور

68 8 74 80 131 104 165 193 157 123 123 131 154 209 224 183 201 328

3048

185

3400 3600
4200 4100

5300

7400

5900

4000
3600

5800

3700 5500

6400

3300
4800

9000

73

295

382
355

187

155
137

110
91 80

150

241

210 172

133

171
187

155

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

توليد موادمخدر

هزار: هکتار تُن: تولید دالر: قیمت یک کیلو در مزرعه



 
 

143 

تُن برداشت محصول وجود داشته است.    5000ک به  ینزد ها(،ل نقص در دادهی)به دل  1380سال  

  188ن ساالنه  یانگیمت میتُن؛ و ق  9000، با  1396ز به سال  یزان برداشت محصول نین میشتریب

د یاک تولیک محاسبه ساده، ارزش مجموع تریا  اک در مزرعه بوده است. بیلو تریهر ک  یبرا  دالر

که بر اساس محاسبات اداره   ی بوده، در حال  دالرارد  یلیم  14ک به  یر نزدیشده در هفده سال اخ

د شده  یاک تولیتر  یدرصد ارزش واقع  4ن عدد حدود  یم و موادمخدر سازمان ملل، ایمبارزه با جرا

 موادمخدر رفته است.  یالمللنیب  یایماف کیسهآن به  ی بوده و مابق

در افغانستان، مبارزه و محو کشت خشخاش   یخارج  یروهایل حضور نیاز دال  ی کی،  یاز طرف

ن کشور یافغانستان«، ا  یبازساز  یاالت متحده برایژه ایف شده است. بر اساس گزارش »بازرس ویتعر

نه نموده است.  یا موادمخدر هزمبازره ب   یدر راستا  دالرارد  یلیم  8/ 02مبلغ    2017تا سال   ییبه تنها

نه شده است. از  یه موادمخدر هزیز از صندوق مبازره علیگر نید  دالرون  یلیم  50ش از  یبه عالوه، ب

ارزه با موادمخدر بوده  مب ژهیس ویلوو آموزش پ  یراه انداز یصرفاً برا دالرارد یلیم 3ن پول حدود یا

مبارزه با موادمخدر    عرصه  یس به عنوان فعاالن اصلیانگلاالت متحده و  ی ها، ان سالیا  است. در همه

ب مزارع خشخاش از  یش گرفتند. آنها نخست به دنبال تخریرا پ   ین استراتژیدر افغانستان، چند

 دالرون  یلیم  700ک به  یز آن را اجرا و نزدین  یبوده و مدت   طیارهمخرب با    ی هادن سم یق پاشیطر

اطراف   یهامزارع و باغ ین کار برایبار اانیل عوارض زیافغانستان به دلنه نمودند. اما دولت یز هزین

ق نمود تا مزارع را یرا تشو  ها والی کا سپس  یمردم، مخالفت نمود. امر  ی زندگ  یو آلوده نمودن فضا

؛ 9-4اکتوبر:    2014گار،  یافت کنند. )سیدر  والیت  یبرا  یقیتشو  نموده و در عوض بودجهب  یتخر

Sigar, July 2017: 65-77 & Sigar, Special Report, Oct 2014: 2ت امر  ی(. اما واقع

آن در مبارزه با مواد مخدر، نه تنها که    یالمللنیدولت و همکاران ب  یهااستیدهد که سینشان م

، و 100رکشت ین زیر زم، مقدا50د یزان تولین میانگیموثر نبوده؛ بلکه پاسخ معکوس داده است. م

  که به اندازهیافته است؛ در حالیش  یسه با دوره طالبان افزایدرصد در مقا  100ش از  یمت آن بیق

در زمان طالبان    ی نه انجام گرفته، ولیآن هز  ینابود  ید شده، برایمت موادمخدر تول یدرصد کُل ق  65

 ت بوده است. یزراعت خشخاش آزاد و بدون محدود
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 یهستند که دولت افغانستان کنترل چندان  یت مزارع خشخاش در مناطقیدر هرحال، اکثر

ناامن از  و  نداشته  آنها  م   والیاتن  یتردر  شمار  به  احتماالً  یآیکشور  افزا  یکیند.  عوامل  ش  یاز 

ه دولت  یجنگ عل  ین منابع مالی ستان از آن به عنوان ابزار تأممخالفان دولت افغان  خشخاش، استفاده

ق  یگر، به استناد تحقی د  ید. از طرفینام  1«سمیترور-توان آن را »نارکویکه اصطالحاً م   یزیباشد. چ

مردم افغانستان    یاصل  یهایدولت و نگران  یجد  یهااز چالش  ی(«، فساد ادار2015)  2ایاد آسی»بن

ک یستماتیدکننده موادمخدر، فساد سیتول  والیاتدولت در    یشود. عدم کنترل سراسریمحسوب م

در افغانستان    3«موادمخدر-ساز ظهور »دولتنهیتواند زمی، میالمللنیب  ی روهایخروج کامل ن  و شائبه 

 باشد.  

 ی توسعه اجتماع  یهاشاخص  یبررس  4-1-7

ز متزلزل یافغانستان ن  یط اجتماع یدار باعث شده است تا شرایاقتصاد ناپات شکننده و  یامن

ب ت یامن  ها بر مسئلهن سالیاش در ایدولت و همکاران خارج  یها ن تمرکز و برنامهیشتریباشد. 

درصد    49هم حدود  نه شده است. با آنین حوزه هزیدر ا  یخارج یهااز کمک  یمیش از نی بوده و ب

اقتصادی، اجتماع یاسیبه مفهوم عام )س  یا توسعه  یهابخش  یبراها  مجموع کمک ،  ی ، فرهنگی، 

ش از  یب  یها، مبلغ ن درصد از کمکی( ا4-3جدول )  یها( در نظر بوده است. بر اساس دادهییروستا

آن موجود  دالرارد یلیم 33ات حدود یجزئ یرسم یهارد. در گزارشیگیرا در بر م دالرارد یلیم 55

مابق  ن  یو  دسترس  در  حوزهیآن  حکومتدار   یهاست.  آموزش،  صحت،  یبهبود  دهات،  ،  انکشاف 

نه شده است  یآنها هز ین پول برایاست که ا ییها از بخش ییربنایو امور ز یاجتماع  یهاتیمصئون

-شاخصق، به  ین بخش از تحقی(. در ا33-32:  1389ه،  یو وزارت مال  15-12:  1391ه،  ی)وزارت مال

افغانستان که در مدل تحق  یاز توسعه اجتماع   یی اه پرداخته  یق نیدر  ز به آنها اشاره شده است، 

 شود.  یم

 

 

 
1 Narco-terrorism 
2 The Asia Foundation (2015) 
3 narco-state 
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 آموزش  4-1-7-1

آید؛ به حدی که رابطه های بنیادی توسعه اجتماعی به شمار میتعلیم و تربیت از شاخص

   .استتوسعه با آموزش، رابطه متقابل و الزم و ملزومی

ها نظام  ن سالیک قرن گذشته و در ایش از  یمدرن در افغانستان ب مکتبن  یس اولیتأساز 

پ   یب یکشور راه پر فراز و نش  یآموزش ن روزگاران، خود خانه یکه نخست  یستمیموده است. سیرا 

ممکن بدل گشته بود.    ین فضایترآمد، در اواخر قرن به منحطیخواهان کشور به حساب ممشروطه

ل  ی از تحص  یرید دارد که معارف در دوران طالبان، با جلوگین نکته تردیدر ا  یکس  احتماال کمتر

ان طالبان و  ینمود. با پا  خود را تجربه  ی ن روزهایتر، تلخیدختران و استحاله نمودن نظام آموزش

،  یخارج  یهامن کمکیُبه    یستم آموزش یها، سد، به استناد آمار و گزارشیکار آمدن دولت جدیرو

 داشته است.  ی رشد مناسب یو کمّ  ی کیزیحداقل از لحاظ ف

 ( آموزش و پرورش4-11نمودار )

 
 

ک به  یو نزد  متعلمون  یلیک می،  مکتب  3389از    یان حکومت طالبان، نظام آموزشی در پا

بود. س یهزار معلم تشک20 تقر  یستمیل شده  زنان  هیکه  نقش یباً  امروزه    یچ  اما  نداشتند.  در آن 

1381, 3389

1396, 16364

1381, 20000

1396, 203148

1381, 1000000

1396, 8956204

1381, 50
1396, 1495

1381 1396
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  ی دولت  مکتب  16500ک به  یهزار معلم و نزد203ش از  ی، بمتعلمون  یلیآموزش و پرورش حدود نُه م

ن  یانگیدرصد معلمان را زنان به خود اختصاص داده و م 31و  متعلمیندرصد  38ش از یکه ب ؛دارد

معلم،   به  شاگرد  بخش خصوص  46نسبت  است.  با  ین  ینفر  ب  یردولتیغ   مکتب  1495ز  از  یو  ش 

  یآموزش  یهای ت فضایفیبه عهده گرفته است. ک  یدر نظام آموزش  ایسهم عمده  متعلمهزار  427

روز گشته ز بهین یدرس یهاها جلد کتاب، برنامهونیلیر نموده و با چاپ میی تغ یریبه شکل چشمگ

  ی درس  صنفو    مکتباز    متعلمیندرصد    88ون حقوق بشر افغانستان،  یسیاست. بر اساس گزارش کم

بق و  بوده  برخوردار  استاندارد  خانهینسبتاً  از  مسجد، خیشخص  ی هاه  فضا  مهی،  استفاده    ی و  باز 

ست؛ یموضوع ن  یاین همه زوای ن حال، ای(. با ا25:  1396ون حقوق بشر افغانستان،  یسیکنند )کمیم

ش از  ی ب  1396که تنها در سال    یکند. به نحوید م یز تهدیانستان را نافغ  یها نظام آموزشیناامن

زان مشارکت  یشده و م  یلیمجبور به تعط  یتیامن  ی دهایدر سراسر کشور به خاطر تهد  مکتبهزار  

،  1396سال    ن است. به عنوان مثال، بر اساس آمارییناامن پا  یهاوالیت  یبرا  یمردم در نظام آموزش

اندازه  والیت اندازه    یت داشته، در حالیهرات جمع  والیتدرصد    65  قندهار به  درصد    31که به 

 ی اکننده، نرخ سواد همچنان در مرحله نگرانی(. از طرف 1396دارد )وزارت معارف،    متعلم هرات  

حدود   و  داشته  تشک  40قرار  باسوادان  را  جامعه  بزرگسال  افراد  میدرصد  )یل   Aboutدهند 

Afghanistan, 2016ست،  یدر دسترس ن یی ن موضوع سند قابل اعتنایا (. در مورد آمار گذشته

ابد  یش  یدرصد افزا  60افغانستان به    یهازان باسوادیم  1400اما بر اساس برنامه، قرار است تا سال  

ساالنه هزاران نفر را در سراسر   ین استراتژیتحقق ا ی(. دولت برا16: 1395، یت سوادآموزینی)مع

م آموزش  آمار  یکشور  م   1395دهد.  اینشان  در  تنها  که  حدود  یدهد  سال  در  417ن  نفر  هزار 

سازمان    ین برنامه که با همکاری اند. ادرصد آنها زنان بوده60شرکت نموده که    یسوادآموز  یهادوره

ان  یو زندان  به سربازان  یسوادآموز  یهارهدو  یاز تمرکز خود را به برگزار  یشود، بخشیونسکو اجرا می

 (.17ب: 1395، یت سوادآموزینیاست )معاختصاص داده

بعد ا  ی نکته  زمیدر  تحصیالتین  بحث  پوهنتون  یعالنه،  این   ها است.  در  سالیز  در  ن  ها 

  ی ارهایبر اساس مع  یستم آموزشیروز نمودن سرا بر داشته است. به  یمهم  یهاتحول گام  یراستا
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ن تحوالت  یاز ا  یقسمت  ید و کادرسازی جد  یهارشته  یانداز، راهی کیزیف  ی ربناهای، ساخت زیجهان

 است. 

 

 ی الت عالی( تحص4-12نمودار )

 
 

وزارت »تحصیبنابرآخر آمار،   234)  یدولت  پوهنتون  36ت  یافغانستان« مسؤل  یعالالتین 

از  ی( را با بپوهنحی ت  یدرصد ظرف  22استاد به عهده دارد. حدود    5474و    محصلهزار  180ش 

هزار دانشجو در 131ش از  یحال، بنیار زنان است. در همیدرصد استادان در اخت  14و    ییدانشجو

گر کشورها به صورت  یز در دی هزار دانشجو ن20؛ و حدود  خصوصی  یعالتحصیالت  موسسه  135

تحص  هی بورس به  الیمشغول  درحالیاند.  که  ین  پااست  حدود  یدر  افغانستان  در  طالبان،  دوره  ان 

محدود و    یهادانشکده( با تعداد رشته  92)  ی دانشگاه دولت  19استاد در    1400هزار دانشجو و  22

وجود نداشت   یایردولتیغ   و موسسه  پوهنتونچ  یل بوده و هیبدون حضور زنان، مصروف به تحص

(.  1396،  یالت عالی؛ وزارت تحص1395،  یمرکزه  ی؛ اداره احصائ5- 2:  1395،  یالت عالی)وزرات تحص 

که   یاد شده است. به حدین مردم افغانستان زیدر ب  یبه شکل روزافزون  ی الت عال یاقبال به تحص

به    1396ن عدد در  یوجود داشت؛ اما ا  ی هزار متقاض15حدود    1381سال    یکنکور سراسر   یبرا

(.  1396  یسیب یت بیساب؛ وب2011وله  چهیت دویساافته است )وبیش  یهزار نفر افزا187ش از  یب
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ا وجودیبا  با  حال،  دانشگاه  ین  ز  یهاکه  منابع  لحاظ  از  امروزه  کُلم،  ی)کار  یرساختیافغانستان 

باً  ی، تقریآموزش  یدرهال کمبود کیبه دل  یدارند؛ ول  یو...( امکانات نسبتاً مُدرن  یآموزش  تعمیرهای

ُپرنمودن   یست. دولت برایفراهم ن  ی لیالت تکمیمقاطع تحص  یها امکان برگذاراز رشته  یاریدر بس

معتبر منطقه و جهان را هموار   یهابا دانشگاه ی علم یهایر همکارین خأل، در تالش است تا مسیا

 د.  یمافات نماق جُبرانین طرینموده و از ا

 ت یامن 4-1-7-2

امنیت جانی. این    است؛مالک است، امنیت عینی و واقعی  در این پژوهشآنچه از امنیت  

وستار توسعه افغانستان است. ی پ   یمفقود  ن حلقهیترمردم و مهم  نهیرید  یهایت از آرزویامننوع  

نقاط جهان یسردرگم بدل گشته و عوامل آن به اقص  ین به کالفین سرزمیا  یت برایمسئله امن

 یاریناتو در افغانستان، تصور بس  یروهایمبر و حضور نازدهم سپتیشه دوانده است. بعد از حوادث  یر

 یریش است. اما دیدر پ   یخوش  یان آمده و روزگارین بود که دوران ناخوش جنگ به پایاز مردم ا

  ی انهید، هزانپرداخته  ینیار سنگیبس  یت بهایامن  ید تا تصورات وارونه شود. مردم افغانستان برایینپا

 ست. ین نیقابل تخم یگرچ محاسبهیکه با ه

 ها در افغانستان یرنظامی( آمار تلفات غ 4-13نمودار )

    
 ( Unama, 2017: 1-3 & Unama,2016: 3-9 & Crawford,2016: 3منبع اعداد: )

 

حکومت  یهاسال شده یا زخمی، در مورد تعداد افراد کشته و یبه خاطر فقدان منابع آمار

ملل در  سازمان  یندگ ینما  1388وجود ندارد. اما از سال    یچ رقم موثقیا قبل از آن هیطالبان و  

2375
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آمار کشته و زخمیوناما( تصمیافغانستان ) به ثبت  آمار    یرنظامیغ   یهاشده  یم  گرفت. در مورد 

« اظهارنظر نموده  1»موسسه واتسون دانشگاه براونیهاپژوهش  ز تنها ین  1387تا    1380  ی هاسال

  یرنظامیهزار غ   89ش از  ی،  ب1396تا    1380  یهان سالین دو منبع، بیاست. براساس مجموع آمار ا

شده بودند. در   یهزارشان زخم 52هزار کشته و   36ش از یشده که ب یدر افغانستان کشته و زخم

ست و سهم زنان و  یبه دسترس ن  یچ آماریهشت سال اول ه  یها یکه در مورد تعداد زخمیحال

  یهزارشان کشته و مابق  8ک به  یهزار نفر، که نزد  25ش  یر بیکودکان از مجموع آمار نُه سال اخ

 اند.  شده یزخم

 1395تا  1388( تلفات زنان و کودکان از 4-14)نمودار  

 
 (  Unama, 2017: 9-12 & Unama,2016: 16-20و    21-17:  2015وناما،  یمنبع اعداد: )

 

  یهاگروه  وهزار از تلفات، افراد    57ش از  یدهد که عامل بینُه سال آخر نشان م  ک شدهیآمار تفک

 یهاو قتل  ی، حمالت انتحارجاده   های کنارنی، میاند. حمله به مناطق مسکونمخالف دولت بوده

؛  43:  2015وناما،  ید ) ی آیمخالفان دولت به شمار م  یریبه کارگ  یهاوهین شیترهدفمند از مرسوم

Unama,2017: 27 & Unama,2016:51.)   می»آ  یروهاین  یی حمالت هوا   ی هانیساف«، 

، اشتباهات  یارتش پاکستان به مناطق مرز  ، حمالت توپخانه یمانده از زمان جنگ با شورو  یباق 

است که منجر به یگر عواملی، حمالت داعش و... از دینیزم  یهادولت در جنگ  یروهاین  یکیتاکت
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ان از سال  یرنظامیسازمان ملل، آمار تلفات غ   یهاان شده است. به استناد گزارشیرنظامیتلفات غ 

افته و با استفاده از حمالت یش  یافغانستان افزا  کا بهیامر  از زمان حمله  یاسابقهیبه شکل ب  1386

مناطق مسکونیانتحار و  به شهرها  را  نمودهیهدا  ی ، جنگ  به گونه2015وناما،  ی اند )ت  که    یا(. 

اند  شده  ین نوع حمالت کشته و زخمیبر اثر ا  1394-95درصد( در دو سال    34نفر )حدود    5841

حضور داعش 1394، سازمان ملل از سال  ی(. از طرف16:  1394ون حقوق بشر افغانستان،  یسی)کم

ز عامل قتل  یون حقوق بشر نیسی (. و کم24:  2015وناما،  یکند )ید م ییاز افغانستان را تأ   یدر مناطق

، ربشون حقوق یسینموده است )کم  یرا گروه داعش معرف  1395ان در سال  یرنظامینفر از غ   661

1395 :18  .) 

ل نموده و  یرا تحم  یادیز  یانسان   یهانهیز هزین نیردم، به طرفم جنگ در افغانستان بعالوه

از  ، بعد1«جنگ  یهانهیاند. به استناد پژوهش »هزها تلف شدهن سالیهزاران نفر از دو طرف در ا

هزار نفر    228ش از  یر بین درگی و طرف  یرنظامیکا به افغانستان، در مجموع از افراد غ یحمالت امر

 اند.  شده یکشته و زخم

 1395-1380دان جنگ ی( آمار تلفات افراد حاضر در م4-5جدول )

 فیرد
سربازان  

 افغان

  یروها ین

 یی کای امر

  ی روها ین

 2ناتو 

مانکاران  یپ

 یی کای امر
 مانکار یپ

کارمندان  

NGO 
 خبرنگاران 

ن  یمخالف

 دولت 

-کشته

 ها
30470 2371 1136 1650 1890 382 24 42100 

-یزخم

 ها
17000 20179 3800 15348  -- 299  -- 19000 

Crawford, 2016: 9 

هزار نفر بوده    47ش از  ی س افغانستان بیلوارتش و پ   یروهای( سهم ن4-5براساس جدول )

ن سربازان به خاطر  یاز ا  یارینبوده و بس  یاجبار   عسکرین کشور  یاست که در ا  ین در حالیاست. ا

برا  یکاریط بیشرا ن  ی، ایوندند. از طرف یپ ی مسلح م  ی روهایافت دستمزد به نیدر  یو فقر و صرفاً 

 
1 Costs Of War 

 شود.  فقط نیروهای انگلیس، کانادا، فرانسه و آلمان را شامل می 2
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نده  ین بوده و آیهزار سرباز دارد، سنگ  330که مجموعاً حدود    یسیلوو پ   اردو  یمقدار تلفات برا

 کند.یک میت جامعه را تارین امنیتأم

در افغانستان رو به وخامت بوده و هر    یتیت امنینجا ارائه شد، وضعیکه تا ا  یبنا به آمار 

ان هدف قرار  یرنظامیغ   یابه شکل کم سابقه  1388سه با سال قبل، بدتر شده؛ و از  یسال در مقا 

در    یخارج  یهادرصد مجموع کمک  51ش از  یافتد که بیاتفاق م  یطیها در شران یا  اند. همهگرفته

  ی مسلح که در زمان طالبان کامالً متالش  یروهایده است. ستاد نینه گردیهز  یتیحوزه مسائل امن

و   عسکرهزار    157س  یلوهزار؛ و پ   174ش از  یو امروزه ارتش ب  یبازساز  1381از سال  شده بود،  

(. در کنار  10ب:  1395افغانستان،    یه مرکزیحات نسبتاً مدرن دارد )اداره احصائیافسر همراه با تسل

ساف« و با  ی»آ  ی روهایاز پنجاه کشور و در قالب ن  یتیرو چندملیهزار ن   113، حدود  ی داخل  یروهاین

ن یاند. البته ان دولت را به عهده داشتهیت افغانستان و مبارزه با مخالفی ت امنی»ناتو« مسؤل  یرهبر

  یروهایز کامال نیازده کشور نی افته و  ینفر کاهش    13576( به  2014)  1393رو از سال  یتعداد ن

را به    ی نظام  یروین نیشتریاالت متحده در هر دو مقطع بی ند. ااخود را از افغانستان خارج نموده

  ییکا یسرباز امر 6941دوم   ، و در مرحله74400که در مرحله اول  یاگونهاست. بهافغانستان آورده

ب مربوط به  ین تعداد سرباز به ترتیشتری، بامریکان کشور بوده و هستند. در مرحله اول، بعد از  یدر ا

 :Livingston & Halon, 2012ا بوده است )یا، فرانسه و استرالی تالیس، آلمان، ایانگل  یکشورها

5 & Web Site NATO, 2017اگرچه دولت طالبان را ساقط نمود،   یخارج  یروهای(. حضور ن

مش  ت و آرای، امنکیر تاکتییو تغ  ی نیکال با استفاده از احکام دی راد  یهاشد تا گروه  یابهانه  یول

همجوار با پاکستان محدود بود،   والیتل به چند یجنگ را که اوا  ه خطر انداخته و گسترهمردم را ب

 ند. یدان جنگ نمایرا عمالً م یاز کشور پراکنده نموده و مناطق مسکون یمیش از نیبه ب

 صحتسالمت و    4-1-7-3

ر از یدو دهه اخ  یاست که ط  یی هااز جمله شاخص  صحیبه خدمات    یدسترس  یچگونگ

شود. امروزه در  ید میتاک  یدن به توسعه اجتماع یرس  یبرا  ین المللیب  یهانهادها و سازمانطرف  

توسعه دلیجوامع  به  برخورداریافته  ن  یل  و    ی انسان  یرویاز  مرگ  متناسب،  امکانات  و  کارآزموده 

 یدسترس  ن خدمات صحییده و مردم به بهتریزان ممکن رسین میبه کمترو  قابل کنترل    یرهایم
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د. تحوالت حوزه سالمت در  یآیبه شمار م   یاصل  یهایکه در جهان سوم از نگران  ی دارند؛ موضوع 

را تجربه نموده    یها رشد نسبتاً خوبن سال یدر ا  یخارج  یت کشورهایو حما  ی بانیافغانستان، با پشت

 است.

 ( تحوالت حوزه سالمت در افغانستان  4 -15نمودار )

 
 

و    صحیدرصد مردم افغانستان به خدمات    67( امروزه  4-15نمودار )  یهابه استناد داده

درصد بوده است. بر اساس    9ن عدد در گذشته حدود  یکه ا  یدارند، در حال   یه دسترسیاول  طبی

جامع و   صحیمرکز  2147شفاخانه(،  139) یدولت شفاخانهتخت  13267، در مجموع 1395آمار 

در افغانستان    یردولتیغ   شفاخانهک و  ینیکل  200زن( و حدود    داکتر  1723)  داکتر  8700با    یفرع 

  ی )به ازا  1600ر مادران باردار از  یومبه خدمات باعث شده است تا مرگ   ین دسترسیوجود دارد. ا

ر  یو م؛ و مرگ55هزار( به    ی)به ازا  257ر پنج سال از  یر کودکان زیو م؛ مرگ327صدهزار( به  

از   داکترو  قابله ر نظر یز یهامانیزان زایابد. میمورد کاهش   45هزار( به   ی)به ازار 161نوزادان از 

نفر   4600به    467ز از  ین  هاقابله؛ و تعداد  1396درصد در    4/56، به  1382درصد در سال    3/14

-؛ وزارت32ب:  1395،  یه مرکزی؛ احصائ16ب:  1396،  یه مرکزیافته است )اداره احصائیش  یافزا

احصائ22و  3:  1391عامه،  حتص افغانستان،  یسی؛ کم89-82:  2011،  یه مرکزی؛  بشر  ون حقوق 

ز  ین فلج اطفال نین، بخصوص واکسیها، فراهم نمودن امکانات واکسن ی(. در کنار ا36و35:  1396
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مرگ و میر نوزادان سال5مرگ و میر کودکان  مرگ و میر مادران دسترسی به خدمات صحی
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ن موارد فلج اطفال به شمار یشتر یاست. افغانستان در گذشته جز سه کشور اول با بیادآوری قابل  

را فراهم نموده و در سه    یمارین بینه کنترل این، زمیواکس  یکه برنامه سراسریآمد. در حالیم

  ی گر، دسترسید   ی(. از طرف1396ش شده است )وزرات صحت عامه،  ارمورد گز  46سال گذشته فقط  

ردار یواگ  یهایماریمردم و کاهش ب  یت زندگ یفیز باعث بهبود کیسالم ن  ی دنیمردم به آب آشام

کنند )اداره  یدرصد مردم افغانستان از آب سالم استفاده م  7/64ن اطالعات، یآخرشده است. بنا به  

درصد مجموع   5/3ن امکانات، حدود  یفراهم شدن ا  ی(. برا16ب:  1396افغانستان،    یه مرکزیاحصائ

نه یدر حوزه سالمت هز  یالمللنیب  ، از طرف پانزده کشور و موسسه1390  تا سال  یخارج  یهاکمک

ن فلج  یواکس  ی هانهیتر بوده است. هزنه ُپر رنگین زمیاالت متحده در ایا  یهاکمکشده، که نقش  

  پرستار  2000، آموزش حدود  صحیمراکز   670 یا بازسازیدرصد کودکان، ساخت    95  یاطفال برا

:  1387ن کشور پرداخت نموده است )تمنا،  یاب را ای و کم  یضرور  ین داروهایو تأم  قابلهو    )نرس(

نه کمک  ی ن زمیدر ا  دالرارد  یلی ک میحدود    یکا، مبلغین گزارش دولت امریبر اساس آخر(. که  180

 (.Sigar, 2017: 186نموده است )

 مهاجرت 4-1-7-4

  یهاو دافعه  یصنعت  یکشورها   یهااست. جاذبهیده و چندبُعدیچیپ   یمسئله مهاجرت امر 

-جا شده و مسئله توسعها جابهی در دن  ی انسان  یرویها نونیلیشود تاساالنه میجوامع مبدأ باعث م 

پ در جهان  ی افتگین را  اقتصادی اسیتر کنند. مسائل سدهیچیسوم  ا  ی ،  را فراهم ین زمیو جنگ  نه 

ن  یند. در اینما   یشان زندگ یون نفر دور از موطن اصلیلیک به هفتاد میا نزدینموده تا امروزه در دن

زان مهاجر به حساب ین میشتری ن کشور با بیا و عراق، چهارمیکلمبه،  یان، افغانستان بعد از سوریم

 (.  Unhcr, 2016: 66-70د )یآیم
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 ن افغانستانیزان مهاجری( م4-16نمودار )

 
 

کنند؛ که  ی م  ی ا زندگیکشور دن   56ون نفر از شهروندان افغانستان در  یلیک به شش مینزد

کنندگان،  ن و عودتیپاکستان و آلمان هستند )وزرات امورمهاجرران، یشان در سه کشور انیشتریب

ت خود مهاجر داشته و یدرصد جمع  20ن اساس، افغانستان به اندازه حدود  ی(. بر ا19-22:  1395

و بعد از    1357  یهابرد. اوج مهاجرت مردم به سالیک نفرشان در هجرت به سر میاز هر پنج نفر،  

ها  ونیلیگردد؛ که در آن مقطع می به افغانستان بر م  یشورو  یروهایو حمله ن  ی اسیس  ی های ثباتیب

شورو شکست  شدند.  خانه  ترک  به  مجبور  جنگینفر  عوامل    یداخل  یها،  طالبان  ظهور  و 

ز آماده  ین نیط برگشت مهاجرید شرایجد   یاس یکار آمدن نظام سیبودند. با رو  یدکننده بعدیتشد

اند. ون نفر به افغانستان برگشتهیلیم7حدود    1395به    یسال منته  14  ن آمار، دریشد. بر اساس آخر

ون نفر( بوده است )همان، یلی)دو م  1381امر و در سال    یزان آن در همان ابتداین میشتریکه ب

ران  یم این مقیصدهزار از پاکستان و چهارصدهزار از مهاجرون و ششیلیک میان  ین می(. که از ا19

ون صدهزار برگشت  یلیک میش از  یبا ب  1395ز، سال  ی(. پس از آن نUnhcr, 2005: 1بودند )

ران، ی هزار از اصدهزار از پاکستان، چهارصدوچهلن سال هفتین قابل تأمل بوده است. در ایمهاجر

از مهاجرازده یو   اروپا برگشته، که حدود هزار نفر  از  اروپا، به اجبار اخراج شدهیهزار مهاجر  اند ن 

ها از  مهاجرت افغان  سوم  یا موج  (. مرحله30-24:  1395کنندگان،  ن و عودتیمور مهاجر)وزارت ا

و    یش ناامنی، منجر به افزایمال  ی هاناتو و کاهش کمک  یروهای ( آغاز شد. خروج ن2014)  1393

طرفیگرد  یکاریب از  پاکستان  یاسیس  یها تنش   ید.  روابط  افزا-در  آن  تبع  به  و  ش  یافغانستان، 

4684794

519273 487399

5691466

2160000 1947044

176329

آسیا امریکاواقیانوسیه اروپا مجموع ایران پاکستان آلمان
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در    ی ران زندگیها از اقتصاد اارانهی ن در پاکستان و حذف  یمهاجر  ی هااردوگاه  رانهیگسخت  یرفتارها

هزار 250حدود    2014ن باعث شد تا تنها در سال  ین دشوار نمود. ایمهاجر  یز براین دو کشور را نیا

ون  ی سین افغانستان در اروپا و عمدتاً در آلمان ثبت شود )کمیجراز طرف مها   یدرخواست پناهندگ 

پاکستان و اتفاقات    یاسیس  یاست که رفتارها  یادآوری(. البته قابل  72:  1396بشر افغانستان،  حقوق 

  1395ن به مقصد افغانستان در سال  یبرگشت مهاجر  یز از عوامل حجم باالیران نیدر ا  یاقتصاد

ران و پاکستان،  یرفتن به اروپا را داشتند و نه توان ماندن در ا  یکه نه پا  یی آنها،  ین معنیاست؛ به ا

ن در یدرصد مهاجر  21دهد که  ینشان م   یدانیم  یهاش گرفتند. اما پژوهشیراه افغانستان را در ب

ز  ینبوده و علت آن را ن  یشان به افغانستان راضاز بازگشت  1395درصد آنها در    29، و  1394سال  

 یها با همکارن سالی(. اگرچه دولت در ا80گفته اند )همان:    یو خشکسال  یکاری، بی ناامنوجود  

وجه نقد و    دالر400هر نفر    یاند به ازا که داوطلبانه به کشور برگشته  ینیسازمان ملل، به مهاجر

نموده  س کمک یتازه تأس یهامترمربع در شهرک   300ن با حداقل یک قطعه زمیهر خانواده  یبرا

-افغانستان به گونه  یط اجتماع یشرا  ی (. ول41-37:  1395کنندگان،  ن و عودتیاست )وزرات مهاجر

ظرف  یا که  پذیاست  ایت  مهاجریرش  از  نکته ین حجم  ندارد.  را  مهاجرت   یان  دوم  موج  در  که 

اافغان است،  تأمل  قابل  کسانیها  اکثر  که  سال  ین  در  تصمیاخ  یهاکه  افغانستان یر  ترک  به  م 

کا  یز به مقصد اروپا و امریکه عموماً ن  نسبتاً متوسط بوده  یط اقتصادیاند، افراد باسواد و با شرارفتهگ

افغانستان زم  یخارج  یروهایحضور ن   یشوند. از طرفیخارج م نه مهاجرت نخبگان را فراهم  ی در 

اخ به عنوان  ینموده است. در هفده سال  افغانستان  از شهروندان  نفر  ،  ترجمان،  نیرانجی ر، هزاران 

  ی نمودند. با شروع روند خروج و کاهش حضور نظام  یهمکار  یخارج   یروهایو... با ن  یادار  یروین

را »به پاس    م گرفتند تا همکاران افغانیاالت متحده تصمیژه ایو، اکثر کشورها و بهیخارج  یروهاین

زحمات  ی قدردان کشورهااز  به  ا  یشان«  در  ببرند.  ایمن یخود  راهاالتی ان  با    پروژه  یاندازمتحده 

هزار شهروند افغانستان را    48ش از  ی( تا اکنون ب2009)  1388از سال    1«خاص مهاجرت  یزای»و

  ی روهایشود که با نیم  ین پروژه شامل همه افرادیکا برده است. ایشان به امریهاهمراه با خانواده 

(  2020)  1399اند؛ و قرار است تا سال  نموده  یاالت متحده همکاریا  یاا رسانهی و    ی اسی، سی نظام

 
1 Special Immigrant Visas (SIV) 



 
 

156 

ن پروژه  یکا هدف ای(. اگرچه امر1395ب،  1396،  1396کا،  یامر  یت: صدا یادامه داشته باشد )وب سا

ا،  یدن  زنده  یهااز زبان  ی کیف نموده است، اما تخصص، تسلط به  ی ن افراد تعریا  یت جانیرا حفظ امن

تجربه پا یچند  و  در  کار  پروژهای نظام  یهاگاهین سال  م   ی مرانُع  ی،  آنها  برایو...  روند    یتوانست 

نه الزم دارد  یها زمان و هزسال  ینین چنیا  ی روهاید باشد و آموزش مجدد نیافغانستان مف  توسعه

 مانند افغانستان گران خواهد بود.   یکشور یکه قطعا برا

 ی جامعه مدن  4-1-7-5

های  یافتگی، فعالیت احزاب و سازمانتوسعهمنظور از جامعه مدنی به عنوان یک شاخص  

بر    اطالعات این بخش غیردولتی در جهت کمک به مردم برای دسترسی به حقوق اساسی است.  

نمایند؛ بدست آمده است.  میفعالیت  های غیردولتی که در جامعه  اساس تعداد احزاب و سازمان

  است  افغانستاناست، امری مصطلح در  برداشتی که از مفهوم جامعه مدنی در این تحقیق ارائه شده

امر کمک و کشورهای کمککه موسسات غیردولتی که در  را  رسانی همکار دولت  کننده هستند 

نظری از »جامعه مدنی«، نسبتاً  -یخوانند. در حالی که این برداشت با تعاریف علم جامعه مدنی می

 نیست. همخوان 

رشد نموده   یاندهیبه شکل فزا  یخارج  یهاکه به مدد کمک  یهااز حوزه  یکیبه هرصورت،  

-کمک  یدولت و کشورها  یکمک  ی( به عنوان بازوNGOs)  یردولتیها و موسسات غ است، سازمان

ها انجام  ن سازمانیله ایها به وساز پروژه  یکه قسمت بزرگ  یااست. به گونهییننده در مسائل اجراک

نهاد در سالیا  شده است. در مورد تعداد و عملکرد دل  یهان  به  ستم یبود و ضعف سل کمیاول 

  2100، حدود  1395و    1394  ی هاسال  وجود ندارد؛ اما بنا به گزارش  یآمار و گزارش موثق  ینظارت

غ  به  یردولتیسازمان  افغانستان  رسمدر  عرصه  یطور  فعال  یهادر  میمختلف  که  یت    268کنند؛ 

 اند. یموسسات داخل ی و مابق یموسسه خارج
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 ی ردولتیغ  یها ت سازمانی( وضع4-6جدول )

 

از پروژهیغ  امن  یی ربنایکالن ز  یهار  و  زراعتی  ،  یآموزش،  صحیخدمات    یها، بخشیتیو 

غ یفعال  حوزه  یاجتماع  مؤسسات  و خدمات  یردولتیت  آموزش    یبوده  واکسقابله،  نرسمانند؛  ن  ی، 

اصالح شده،    یع بذرهای، توزی، مرغداریمدرن، زنبوردار  یاریآب  یهاستمی، سیکودکان، سوادآموز

ب زنان، معلولی، حماهخانواد  ، مشاورهیابان یسرپناه و خیکودکان  از  از    یاو... نمونه  یآبرسانن،  یت 

اقتصاد،   )وزارت  اقتصاد،  26-17:  1395آنهاست  وزارت  ا13-9ب:  1394؛  به  بی(.  منظور،  ش  ین 

مال70 منابع  بودجه رسم  ی درصد  از  خارج  و کشورها  یموسسات،  به صورت کمک  یبوده  کننده 

که تعداد موسسات   یوجودل، با  ین دلیاند. به همن نمودهیم و بدون دخالت دولت آن را تأمیمستق

شان  یافتیدر  یهازان بودجه و تعداد پروژه ین میب  یدرصد کل موسسات است، ول  12حدود    یخارج

درصد    44دو سال،    ی که در ط  یوجود دارد. به نحو  یمعنادار  ، فاصلهیسه با موسسات داخلیدر مقا

ار موسسات  یابع در اختمن  یهتعلق گرفته و بق  یبه موسسات داخل  یدرصد منابع مال  32پروژها و  

  یردولتیکشور و امکانات محدود موسسات غ   یتیط امنی، شرای(. از طرف1بوده است )همان:    یخارج

خود مانع توسعه متوازن گردد.    اجرا و  والیاتامن و مراکز    یها در شهرهاکه اکثر پروژه  باعث شده

کل    % 32)  دالرون  یلیم  529ارزش  ها به  درصد کُل پروژه  22ر حدود  یعنوان مثال، در دوسال اخبه

شود.  یم   دالر  65هر نفر در هر سال    یت، به ازاینه شده که متناسب با جمعیبودجه( فقط در کابل هز

  یآموزش  یهاپروژه  شتر از کُل بودجهیب  دالرون  یلیم  10ییکابل، به تنها  یآموزش  یهاو بودجه پروژه

اختصاص    دالر  5/8و در زابل    دالر  6هر نفر    یبه ازاکا  یپکت  والیت  یکه برایکشور بوده است. در حال

 (. 33-27: 1395افته است. )وزارت اقتصاد، ی

 کارمندان هاتعداد پروژه بودجه  NGOsتعداد   سال

 76509 4135 میلیون دالر  4/820 2070 1394

 78775 5198 میلیون دالر  6/851 2070 1395
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غ  موسسات  عملکرد  عمده  یردولتیبه هرحال،  بخش  مدن  یاکه  جامعه  را   یاز  افغانستان 

ن که یشتر از ایدار و ممتد. آنها بیپا   یااست؛ تا پروسه  یوابسته و واکنش  یندیدهند، فرایل میتشک

هستند که    یمانکارانیها و صاحبان قدرت باشند، پ ام مردم و طبقات فرودست به فرادستیامل پ ح

ها در  ن سازمانین نقش ایاست. موثرتر  یافت منابع مال ی شان در انجام پروژها و درات و مماتیح

است. که با بهبود    یو خدمات  یآموزش   یهاتی از بار مسؤل  یدن قسمتی، به دوش کشیط فعلیشرا

  ر سوال رفته و ادامهیشان زتیاز آنها موجود  یاریبس  یخارج  ی هاکاهش کمک  ط دولت یا یشرا

 از ابهام است.   یاحضورشان در هاله

  68دهند. امروزه در افغانستان  یل میتشک  یاسیرا احزاب س  یاز جامعه مدن   یگریبخش د

س عدل  یرسم  یاسیحزب  )وزارت  دارد  پ 1396ه،  یوجود  س  نهیشی(.  چهارم    یاسیاحزاب  دهه  به 

ها امور مختلف شکل گرفته و سال  یهایدئولوژیکردها و ایکه با رو  یگردد. احزابی بر م  یدیخورش 

که از آن زمان امور قدرت را در دست    هایایدئولوژین  یترش بردند. مهمیجامعه را به پ سیاسی  

ها ستیک نبود. کمونیز نیشان نکدامچیو اسالمگراها بوده، که فرجام کار ه  هاستیگرفتند، کمون

از   یداخل  یهاساز جنگنهیو اسالمگراها زم  یشورو  یمقدمات حضور نظام افغانستان شدند. بعد 

س یدالتأسیا و در کنار احزاب جدید احیبر اساس قانون جد  یم طالبان، اکثر احزاب قبلیسقوط رژ

فعال به  اسام  ی نمودند. نگاهت  یآغاز  م  ی به  »مردم«، »اسالم« و    دهد که سه واژهیاحزاب، نشان 

ت جامعه  یکه واقعی دهند. در حالیل میسازنده اسم احزاب را تشک  ین اجزایتری»افغانستان« اصل

گاه  یان نموده و اکثر احزاب بدون پای ت »ملت« را بیو خأل موجو  ی ق قومیعم یهاافغانستان، شکاف 

به حضور مستمر   یاز عالقهی، دولت نیکنند. ازطرفیت میفعال یط انتخابات یو عمدتاً در شرا یمردم

ه  یت شده و به حاشیه سلب مشروع ینداشته و عموماً احزاب »توسط قوه مجر  یانتخابات  و خارج از بازه

م )بلخیرانده  ن112:  1392،  یشوند«  عموماً  که  احزاب  رهبران  جهادی(.  فرماندهان  از    و  یز 

ندگان مجلس  یو نما  ییران اجرایر، از مدیاخ  یهاند، در سالیآیدموکرات به شمار م   یهاتکنوکرات

خارج از مباحث    یزی، چیخارج  یشان با کشورهایو مال  یاسیس ی های اند. اما در مورد وابستگبوده

کا« در گزارش خود به کنگره  ی ژه امریک مورد، »بازرس ویست. تنها در  یارائه موجود ن  یبرا  یارسانه
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اد  ی ات  یو جزئ  ی، بدون چگونگیاسیس  یهات احزاب و ائتالفیتقو  یبرا   یدالرون  ی لیم  21از کمک  

 (.113: 2013گار، اکتوبر ینموده است )س

 ها رسانه  4-1-7-6

افغانستان به نزدیو راد  ینگاراگرچه عمر روزنامه ن  یرسد، اما مردم ایقرن م کیک  یو در 

ون  یزیدن تلویاند. در حکومت طالبان دنداشته  یها دسترسبه مانند اکنون به رسانه  یچ زمانیکشور، ه

باز    یات رسانهیفعال  یعت« بود. با سقوط طالبان، فضا برایشر  یموجود »صدا  یویحرام، و تنها راد

قانون اساسیب  ید »آزادی جد  یاساسو  )قانون  از تعرض مصؤن« دانست  را  (.  34: ماده  1382،یان 

از    یلغات یو فراهم شدن بازار تب  ی ، اقبال مردم یالمللنیب  ی مال   یها دولت، کمک  ی قانون  یهاتیحما

 ند.  یآیها در افغانستان به شمار معوامل رونق رسانه

 افغانستان یها( رسانه4-7جدول )

 روزنامه ویراد ونیزیتلو

68 200 25 

تلو  68امروزه   حدود  یونی زیشبکه  نشر  25،  ییویراد  شبکه  200،  صدها  و  در  یروزنامه  ه 

و عمدتاً متمرکز به کابل بوده    یها به صورت محلرسانه  یاریباً بسیکنند. تقریت م یافغانستان فعال

ه به بخش  یو بق  یدولت  ان، دو شبکهین میوجود دارد. از ا  یسراسر نسبتاً    یونیزیشبکه تلو  10و تنها  

-نیز دارد. به همین  والیتی   یهارمجموعهیبودن، ز  یعالوه سراسربه   یتعلق دارند. شبکه مل  یخصوص

بزرگ هستند. اما    والیاتکز  ا هم مریتخت و  یو متمرکز به پا  یز عمدتاً خصوصیها نگونه روزنامه

دارند.    ییویراد  شبکهز  یکوچک ن  یهااز شهرستان  یشتر برخوردار بوده و بعضیب  یوها از پراکندگیراد

فرهنگ،   و  اطالعات  بیسا؛ وب1392)وزارت  وله،  یت دویسا، وب2014،  ی سیبی ت  ج؛  2011چه 

پژواک،  یساوب احزاب، جر2014ت  اکثر  »سلبر  یاسیس  یهاانی(.  مذهب1یهایتیو  قومی «  و    ی، 

ک نمودن  یهژمون  یبرا  ت بهره رایمستقل برخوردار بوده و نها  یام رسانهیا تیاز رسانه و    یاهیسرما

شده است  آنها باعث  یرگذاریها و درک قدرت تاثبه رسانه  یبرند. اقبال عمومیخود م  یهایدئولوژیا

از  کا ین حوزه داشته باشند. امری در ا ی ز تمرکز خاصیمتحده ناالتیژه ایوو به یخارج یکه کشورها

 
1 Celebrities 
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را به    یادیکمک ز  1افغانستان«  یهارسانه  ی»توسعه توانمند  قالب پروژه( در  2004)  1383سال  

پ  تجه  ی فنّ  یبانیشتیعنوان  ارتقأ  تقویو  هدف  با  و  دموکراسیزات  آزاد  یت  بهبود  یب  یو  ان، 

ن شهروندان یب  یبه اطالعات، گفتگو  ی، آموزش و مشاوره، دسترسیجاد مشارکت مدن ی، ایحکومتدار

ساز توانمند  دولت،  حمایمدن جامعه  یو  کثرتی،  فرهنگ  از  )ت  است  نموده  و...   ,USAIDگرا 

  54ن منظور، مبلغ یکا آمده است که به ایژه امریانه از بازرس وی(. تنها در دو گزارش سال1 :2012

گار،  ینه صورت گرفته است )سی ( هز1392  یون برایلیم  32و    1389  یون برایلیم  22)  دالرون  یلیم

ز تا سال  یست. قبل آن نیها نن همه کمکی(. اما ا103: 2010گار، اکتوبر یو س 130: 2013اکتوبر 

متخصص   یرویش از دوهزار نی نموده؛ ب  یاندازز و راهیرا تجه  ییویراد   شبکه  56االت متحده  ی، ا1387

، ژورنالیسم  هایپوهنحیز  ی، ساخت و تجهیدرس  یهابرنامه  ینوساز  یو برا  ا در حوزه رسانه آموزشر

 ی برا  دالرون  یلیم  10ش از  ی، پرداخت بیاستادان رشته خبرنگار  یبرا  ی مطالعات  یهافرصتجاد  یا

در روستاها و... کمک   یدیخورش  یویهزار دستگاه رادگان چهلیع رای، توزییویستم رادیتوسعه س

طالبان در مناطق    یارسانه  یها تیمقابله با فعال  یکا برای(. امر177-175:  1387نموده بود )تمنا،  

( 2014)  1393نمود؛ اما از سال    یو کمک مال  یانداز را راه  ییویها شبکه رادبا پاکستان، ده   یمرز

  یخارج  ی هاکه به کمک  یهات اکثر رسانهی، وضعی مال  یهاو کمک  ینظام   یروهایو بعد از کاهش ن

شوند،  یمحسوب م  ی مدن  از جامعه  ی ئز که خود جزیها نوابسته اند، مبهم و نامشخص است. رسانه

ساندهیآ همانند  بخشیشان  مدن  یها ر  تار  یجامعه  و  بیمبهم  از  است.  رسانهیک  همه    یهان 

ها را داشته و با تسلط به بازار  ط بعد از کمکیبقا در شرا  ییاز آنها توانا  یشمار، انگشتیردولتیغ 

 شان مقدور است.   یکار برا غات امکان ادامهیتبل

   یتوسعه انسان شاخص    4-1-7-7

سنجش سه   ین شاخص برایقت ایاست. در حق  یبیک شاخص ترکی  یشاخص توسعه انسان

 ی اشده است. به گونه  یطراح یو امکانات آموزش صحیبه خدمات  ید، دسترسیت قدرت خریوضع

ل  یتحص  یهان سالیانگیل و مید به تحصی، امی د به زندگید(، امی زان درآمد سرانه )قدرت خریکه م

ن شاخص که همه ساله از طرف بخش توسعه سازمان ملل  ین شاخص هستند. ایابزار سنجنش ا

 
1 Afghanistan Media Developmet and Empowerment Project (AMDEP) 



 
 

161 

تر باشد  کیک نزدین رقم به  یکه هر چه ا  ردیگیم  ک را دربریاز صفر تا    یرقم  شود،یم  یابیارز

رتبه و    479/0د. افغانستان با نمره  دار  ی شتر آن کشور در حوزه انسانیب  ی افتگیداللت بر توسعه  

  ی ن در حالین قرار دارد. اییپا  ی با توسعه انسان  ی ( در دسته سوم و جزء کشورها1395)سال    169

ن  یگاه کشورها در ایبوده است. البته جا  155رتبه افغانستان در جهان،    1381است که در سال  

،  گرید   یت کشوهایاست تا رتبه؛ چون با بهبود وضع  ی ابیشتر بر اساس نمره قابل ارزیشاخص، ب

 کند.   یر مییز تغیها نرتبه

 در افغانستان  ی( شاخص توسعه انسان4 -17نمودار )

 
 ( UNDP, 2016منبع اعداد: )

 

درصد رشد را تجربه 3ک به  ینزد  1380-89  یهان سالی ن شاخص بینمره افغانستان در ا

شاخص    یدرصد بوده است. اجزا  1حدود    1389-95  ی هاسال  ین عدد برایکه ا  ینموده؛ در حال 

  1/10ل در بدو تولد  ید به تحصی سال؛ ام  3/63  ی د به زندگیام  که  ن قرار استیاز ا  1395سال    یبرا

بوده است   دالر  561هر فرد    سال؛ و درآمدسرانه  5/3آحاد جامعه    لیتحص  یهان سالیانگیسال؛ م

،  ی د به زندگیو ام  صحی به خدمات    یط دسترسیشرا  ینسبن اساس، با وجود بهبود  ی)همان(. بر ا

و باال    افغانستان بوده  ین شاخص براین بودن اییپا   یاصل  یبزرگساالن از عوامل  یسوادیاما فقر و ب

ط  ی، در شرایقبل  یهاشاخص  یج بررسیداربودن امکانات است. با توجه به نتایازمند پا یرفتن آن ن

برطرف و    یاست. که اگر معضل ناامنیخارج  یهاافغانستان وابسته با کمک  ت توسعهیوضع  یفعل

0.341 0.373 0.381 0.396 0.405 0.415 0.433 0.434 0.448 0.454 0.463 0.47 0.476 0.479 0.479 0.479

0

0.2

0.4

0.6

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

شاخص توسعه انساني  

شاخص 
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قابل    ینسب  یداریدهد که پاینده ادامه داشته باشد، شواهد نشان م یچند سال آ  یز طیها نکمک

 ممکن است.  یحداقل دسترس بوده و توسعه

 ها هیآزمون فرض 4-1-8

ایمتغ ارائه شده،    یبنا بر مدل مفهوم« است. و  یخارج  یهان پژوهش »کمکیر مستقل 

وابسته در نظر گرفته    یرهایز به عنوان متغین  یاجتماع -یتوسعه اقتصاد  ی هازده مورد از شاخصیس

ها در نرم افزار ر، امکان سنجش آنیکامل در مورد چهار متغ  یها ل نبود داده یشده است. اما به دل

SPSS  ی ابیشتر ارزیب  ی فیک  ی هاافتهیف و در قسمت  یرها صرفاً توصین متغیوجود نداشت. لذا ا  

ر یشان با متغیشان ممکن بود، رابطه آماریهابه داده  یکه دسترس  یگریر د یخواهد شد. نُه متغ

 شود.یو ارائه م یمستقل بررس

  یبا متغیرها  یخارج  ی هان کمکیرابطه ب  یبررس  یعنی ق،  یتحق  یهاهی جهت آزمون فرض

ان(  یرنظامیت )تلفات غ ی، امنی، شاخص توسعه انسانید به زندگ ی، امیمل، سرانه  ی د ناخالص داخلیتول

بی موادمخدر، آموزش، جمع با توجه به سطح سنجش فاصلهیکاریت و  به دل؛  اما  ل  یای متغیرها، 

نمونه )  حجم  اسپn=15کوچک  آزمون همبستگی  از  م   1رمن ی(  آزمون در یاستفاده  نتیجه  شود. 

 ارائه شده است.  4-8جدول 

 رمنی( نتایج آزمون همبستگی اسپ4-8جدول )

 
  ی کمکها

 ی خارج

تولید 

ناخالص 

 یداخل

سرانه  

 یمل

امید به  

 ی زندگ

شاخص 

توسعه  

 یانسان

تلفات 

غیر 

 نظامیان 

تولید 

مواد 

 مخدر 

آموزش 

)تعداد 

 دانشجو(

ش یافزا

 تیجمع
 یکارینرخ ب

  یهاکمک

 ی خارج

ض.  

 رمن یاسپ

  یخطا

 آزمون

1 
696 /0 

004 /0 

736 /0 

002 /0 

539 /0 

038 /0 

545 /0 

036 /0 

554 /0 

032 /0 

382 /0 

159 /0 

529 /0 

043 /0 

539 /0 

038 /0 

583 /0 - 

046 /0 

تولید ناخالص 

 یداخل

ض.  

رمن  یاسپ

  یخطا

 آزمون

696 /0 

004 /0 
1 

993 /0 

000 /0 

932 /0 

000 /0 

935 /0 

000 /0 

918 /0 

000 /0 

202 /0 

470 /0 

929 /0 

000 /0 

932 /0 

000 /0 

179 /0 

579 /0 

 
هاست. اگرچه خروجی دو  ها، دلیل به کارگیری آزمون اسپیرمن پایین بودن حجم دادهبا توجه به نرمال بودن داده  1

  اند.آزمون پیرسون و اسپیرمن نیز با هم مقایسه شده و همبستگی و معناداری با هم شبیه بوده 
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 یسرانه مل

ض.  

رمن  یاسپ

  یخطا

 آزمون

736 /0 

002 /0 

993 /0 

000 /0 
1 

911 /0 

000 /0 

915 /0 

000 /0 

907 /0 

000 /0 

202 /0 

470 /0 

907 /0 

000 /0 

911 /0 

000 /0 

106 /0 

744 /0 

 یامید به زندگ

ض.  

رمن  یاسپ

  یخطا

 آزمون

539 /0 

038 /0 

932 /0 

000 /0 

911 /0 

000 /0 
1 

998 /0 

000 /0 

936 /0 

000 /0 

177 /0 

528 /0 

996 /0 

000 /0 

989 /0 

000 /0 

500 /0 

098 /0 

شاخص توسعه  

 یانسان

ض.  

رمن  یاسپ

  یخطا

 آزمون

545 /0 

036 /0 

935 /0 

000 /0 

915 /0 

000 /0 

998 /0 

000 /0 
1 

938 /0 

000 /0 

163 /0 

562 /0 

996 /0 

000 /0 

979 /0 

000 /0 

500 /0 

098 /0 

تلفات 

 غیرنظامیان 

ض.  

رمن  یاسپ

  یخطا

 آزمون

554 /0 

032 /0 

918 /0 

000 /0 

907 /0 

000 /0 

936 /0 

000 /0 

938 /0 

000 /0 
1 

161 /0 

567 /0 

929 /0 

000 /0 

936 /0 

000 /0 

518 /0 

085 /0 

 تولید موادمخدر 

ض.  

رمن  یاسپ

  یخطا

 آزمون

382 /0 

159 /0 

202 /0 

470 /0 

202 /0 

470 /0 

177 /0 

528 /0 

163 /0 

562 /0 

161 /0 

567 /0 
1 

181 /0 

520 /0 

177 /0 

528 /0 

095 /0 - 

769 /0 

آموزش )تعداد 

 (محصل

ض.  

رمن  یاسپ

  یخطا

 آزمون

529 /0 

043 /0 

929 /0 

000 /0 

907 /0 

000 /0 

996 /0 

000 /0 

996 /0 

000 /0 

929 /0 

000 /0 

181 /0 

520 /0 
1 

996 /0 

000 /0 

500 /0 

098 /0 

 تیش جمعیافزا

ض.  

رمن  یاسپ

  یخطا

 آزمون

539 /0 

038 /0 

932 /0 

000 /0 

911 /0 

000 /0 

989 /0 

000 /0 

979 /0 

000 /0 

936 /0 

000 /0 

177 /0 

528 /0 

996 /0 

000 /0 
1 

500 /0 

098 /0 

 یکارینرخ ب

ض.  

رمن  یاسپ

  یخطا

 آزمون

583 /0 - 

046 /0 

179 /0 

579 /0 

106 /0 

744 /0 

500 /0 

098 /0 

500 /0 

098 /0 

518 /0 

085 /0 

095 /0 - 

769 /0 

500 /0 

098 /0 

500 /0 

098 /0 
1 

وابسته دهد، رابطه بین همه متغیرهای  چنانی که خروجی نرم افزار در جدول فوق نشان می

)به جز یک مورد( با متغیر مستقل معنادار بوده است. در همین راستا، نمودار ماتریس پراکنش داده  

 گردد.  نیز ارائه می
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 ها ( ماتریس پراکنش داده4-18نمودار )

 

داده به  توجه  )  ی هابا  )  (،4-8جدول  نمودار  فرضینت  (4-18و  آزمون  صورت هیجه  به  ها 

 شود. یم حیجداگانه ارائه و توض

فرضینتا اول:یج  کمک  ه  بین  آزمون  تول  یخارج  یهامعناداری  داخلیو  ناخالص    ی د 

رها، همبستگی نسبتاً باال و  یبین متغ  696/0درصد و ضریب همبستگی    5تر از  (، کوچک004/0)

د ناخالص  یبر تول  یخارج  یهادهد؛ لذا فرضیه صفر رد شده و اثر مثبت کمکمثبت را نشان می

دا  یش پ یافزا  یخارج  یهاشود. و این یعنی، هر چقدر کمک( افغانستان پذیرفته میGDP)  یداخل
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  4-2به نمودار    ی نگاه  یدا کرده است. از طرفیش پ یز افزایافغانستان ن  ی د ناخالص داخلیکرده، تول

ای نشان م به عنوان  ین متغیدهد که  اقتصاد  یهااز شاخص  یکیر  افزایکالن  با    ی هاش کمکی، 

در همین راستا، نمودار نقاط پراکنده این متغیر نیز    به افغانستان رو به رشد بوده است.  یاقتصاد

 شود. گزارش می

 ( پراکندگی متغیر تولید ناخالص داخلی 4-19نمودار )

 

فرضینتا دوم: یج  کمک  ه  بین  آزمون  سرانه  یخارج  یهامعناداری  (،  002/0)  یمل  و 

دهد؛ لذا  رها را نشان میین متغیهمبستگی مثبت ب  736/0درصد است؛ و ضریب    5تر از  کوچک

شود. و این  افغانستان پذیرفته می یبر سرانه مل یخارج یهافرضیه صفر رد شده و اثر مثبت کمک

-3دا کرده است. نموار  یش پ یز افزاین  ی افته، سرانه ملیش  یافزا  یخارج   یهایعنی، هر چقدر کمک

  ی هاش کمکیدهد که درآمد سرانه مردم افغانستان با افزایم  ن موضوع بوده و نشانید ایز مؤین  4

 داشته است.  یر صعودیش و سی، افزایخارج
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 ( پراکندگی متغیر سرانه ملی4-20نمودار  )

 

 

فرضینتا سوم:یج  خارج  ه  کمک  بین  آزمون  ام  یمعناداری  زندگ یو  به  (،  038/0)  ید 

رها، همبستگی مثبت را ین متغیب  539/0همبستگی  درصد است؛ و مقدار ضریب    5تر از  کوچک

اثر مثبت کمک  دهد؛ لذانشان می افغانستان    ی د به زندگیبر ام   یخارج  فرضیه صفر رد؛ و  مردم 

اپذیرفته می افزااست که هر قدر کمک  ین معنیشود. به  به زندگیافته، امیش  یها  ن  ی د  ز  یمردم 

از توسعه در نظر گرفته شده است؛   یک شاخص اجتماع یر که به عنوان  ین متغیافته است. ایش  یافزا

د  ینماید مییز تاین  4-9به نمودار    یان نموده و نگاه یرا ب  صحیمردم به خدمات    یدسترس  یچگونگ

 7ش از  یمردم افغانستان ب  ید به زندگ یموثر؛ و نرخ ام  صحتانجام شده در حوزه    یهاکه کمک

 است.افتهی ش یسال افزا
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 ( پراکندگی متغیر امید به زندگی 4-21نمودار  )

 
 

(،  036/0)  یر توسعه انسانیو متغ  یمعناداری آزمون بین کمک خارج  ه چهارم:یج فرضینتا

نشان رها، همبستگی مثبت را  یبین متغ  545/0درصد و مقدار ضریب همبستگی    5تر از  کوچک

د که هر چقدر  ینمای د مییپذیرفته شده و تا  یبر توسعه انسان  یخارج  دهد؛ لذا اثر مثبت کمکمی

 4-17افته است. نمودار  یز بهبود  ین  یت توسعه انسانیدا کرده، وضعیش پ یافزا  یخارج  یهاکمک

زان ی، به میاز توسعه اجتماع  یبیک شاخص ترکیعنوان به یانساند که نرخ توسعهی نماید م ییز تاین

ش  یافزا  479/0زان  یبه م  341/0ک شده و از مقدار  ی( نزدیآل جهاندهی )سطح ا  1به عدد    138/0

 افته است.ی
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 توسعه انسانی( پراکندگی متغیر 4-22نمودار  )

 

 

فرضینتا  پنجم:یج  کمک  ه  بین  آزمون  متغ  یخارج  یهامعناداری  امنیو  )تلفات  یر  ت 

 یخارج  یهاصفر رد و اثر مثبت کمکدرصد است؛ لذا فرضیه    5تر از  (، کوچک032/0ان( )یرنظامیغ 

  ی هامابین کمک  554/0شود. ضریب همبستگی  ان در افغانستان پذیرفته میی رنظامیبر آمار تلفات غ 

ق که  یه تحقین اساس، فرضیدهد. بر اان، همبستگی مثبت را نشان مییرنظامیو تلفات غ   یخارج

د و از موثر  یید داشته است؛ تای ان تاکیرنظامیبر کاهش تلفات غ   یخارج  یهابه موثر نبودن کمک

ک شاخص  ی( به عنوان  یت )ناامنیر امنیکند. متغی ت میحکا  یتیت امن یها بر بهبود وضعنبودن کمک

-دهد که کمکینشان م   4-13به نمودار   یق در نظر گرفته شده است. نگاه ین تحقیدر ا  یاجتماع 

ان به صورت یرنظامید؛ و آمار تلفات غ ی ن نمایمردم را تأم  یت جانی نتوانسته است امن  یخارج  یاه

 ش بوده است.  یوسته رو به افزایپ 
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 ( پراکندگی متغیر امنیت4-23نمودار  )

 
 

  ی خارج  یها( بین کمک382/0اگرچه که مقدار ضریب همبستگی )  ه ششم:یج فرضینتا

 5(، بزرگتر از  159/0اما آزمون معناداری )دهد؛  د مواد مخدر، همبستگی مثبت را نشان مییو تول

-د مواد مخدر وجود نداشته و کمکیو تول  یخارج یهان کمکیب یدرصد است؛ لذا رابطه معنادار

د  یی ز تایق نیتحق  یهن حالت فرضید مواد مخدر موثر نبوده است؛ که در ایدر کاهش تول  یخارج  یها

و همچن با مقا یشده است.  این،  با نمودیسه  آزمون  تایا  4-10ار  ن  نکته  زان یشود که مید میین 

جامعه    یهانهیش بوده؛ و هزیر همواره رو به افزا یاخ  م دههیک و نید مواد مخدر در  یکاشت و تول

 کشت خشخاش موثر نبوده است. ینابود یبرا یجهان

 

 

 

 

 



 
 

170 

 ( پراکندگی متغیر تولید موادمخدر4-24نمودار  )

 
 

(، 043/0)  ر آموزشیو متغ   یخارج  یهامعناداری آزمون بین کمک  ه هفتم: یج فرضینتا

از  کوچک اثر مثبت کمک  5تر  شود. ضریب همبستگی  پذیرفته می  یخارج  یهادرصد است؛ که 

دهد؛ به  ی خبر م  یط آموزشیو بهبود شرا  یخارج  ی هان کمکی مثبت ب  یز از همبستگین  529/0

افزاین  محصالندا کرده، تعداد  یپ   ش یافزا  یخارج  یها این معنی که، هر چقدر کمک افته  یش  یز 

و قابل فهم    ینیرا ع   یو همبستگ  یج معناداریز نتاین  4-11و    4  -12  ی، نمودارهایاست. از طرف

ش حجم  یو افزا  یآموزش  یهارساختیز  یدر آماده ساز  یخارج  یها دهد که کمکینموده و نشان م

 ان موثر بوده است.یدانشجو
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 ( پراکندگی متغیر آموزش 4-25)نمودار  

 
 

کمکینت  ه هشتم:یج فرضینتا بین  معناداری  آزمون  متغ  یخارج  یهاجه  افزایو  ش  یر 

از  (، کوچک038/0ت )یجمع همبستگی مثبت را نشان    539/0درصد؛ و ضریب همبستگی    5تر 

اثر مثبت کمکمی لذا  افزا  یخارج  یهادهد.  پذیرفته مییش جمعیبر  افغانستان  ات  به  ن  یشود. 

کمک  یمعن افزا  یخارج  یهاکه  جمعیبر  همچنیش  و  است.  بوده  موثر  افغانستان  اعداد یت  ن، 

تغیبر متغ  ی خارج  یهادهد که کمکیز نشان مین  4-8ذکرشده در نمودار   به   یتیرات جمعییر 

ش یر افزای ن متغیموثر بوده است. ضمن آن که رابطه ب  یتوسعه اقتصاد  یهااز شاخص  یکیعنوان  

 ز معنادار بوده است.ین یاجتماع -یاقتصاد  یرهایر متغیت با سایجمع
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 ( پراکندگی متغیر جمعیت 4-26نمودار  )

 
 

 ی کاریر نرخ بیو متغ  یخارج  یهاجه آزمون معناداری بین کمکینت  ه نهم:یج فرضینتا

و معکوس را نشان    یهمبستگی منف  -583/0درصد؛ و ضریب همبستگی    5تر از  (، کوچک046/0)

که   ین معنیشود. به اپذیرفته می  یکاریش نرخ بیبر افزا  یخارج  یهادهد. لذا اثر مثبت کمکمی

ش یها افزازان کمکیکه هرگاه م  یاموثر بوده است. به گونه  یکاریش بیبر افزا  یخارج  یهاکمک

  ی کاریها رو به کاهش بوده است؛ نرخ بکه کمک  یه کاهش؛ و زمان رو ب  یکاریافته است، نرخ بی

به    یکاریر نرخ بیبر متغ  یخارج  یهادهد که کمکیز نشان می ن  4-4افته است. نمودار  یش  یافزا

 موثر بوده است. یتوسعه اقتصاد ک شاخصیعنوان 
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 ( پراکندگی متغیر نرخ بیکاری4-27نمودار  )

 
 های زمانیسریتحلیل    4-1-8-1

های روزانه، ماهانه،  باشیم، مانند دادهسری داده مرتب شده بر حسب زمان داشتهچنانچه یک

های خود را به زبان ریاضی توصیف کنیم، به عبارت دیگر اگر ساالنه و ... و مایل باشیم رفتار داده

داده به  را  ریاضی  مدل  یک  دادبخواهیم  برازش  بر  ها  و  آیندهه  رفتار  مدل  این  را    مبنای  فرآیند 

کنیم. یک سری زمانی مجموعه های زمانی استفاده میبینی نماییم، در این صورت از سری پیش

توان گفت یک سری زمانی  اند. به عبارت دیگر میمشاهداتی است که بر حسب زمان مرتب شده

 اند. دست آمدهبه هایی که از مشاهده یک پدیده در طول زمانعبارت است از داده

ای از مشاهدات بر روی یک متغیر مورد توجه در نظر  عنوان دنبالهما یک سری زمانی را به

شود.  می های مساوی دارند، مشاهدهای از زمان که معموال فاصلهگیریم. متغیر در نقاط گسسته می

کند.  تولید دنباله میای است که  های زمانی متضمن توصیف فرآیند یا پدیدهتجزیه و تحلیل سری

های  بینی مقادیر آینده سری، دو هدف سریها و پیشکشف و شناسایی مدل احتمالی مولد داده

زمانی برای تجزیه و تحلیل است. در یک سری زمانی با بررسی رفتار گذشته سری مدل احتمالی  
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ها در آینده نیز رفتاری هکه دادها باشد را شناسایی کرده و سپس با فرض اینتواند مولد دادهکه می

کنیم مقادیر آینده  مشابه خواهند داشت و از مدل برازش داده شده تبعیت خواهند نمود، سعی می

 بینی کنیم. سری را پیش

های زمانی الزم است که رفتار فرآیند را با یک مدل ریاضی که قابل  بینی سریجهت پیش

ماینده خوبی از مشاهدات در هر بخش موضعی  گسترش برای آینده باشد، توصیف کرد. مدل باید ن

از زمان نزدیک به حال باشد. معموال ما نیاز نداریم که مدل نماینده مشاهدات خیلی قدیمی باشد.  

که مدل  های زمان حال برخوردار نیستند. به محض اینگونه مشاهدات از ویژگیبه این علت که این

توان اتخاذ  بینی مناسب را مید، یک تکنیک پیشهای زمانی تثبیت شمعتبری برای فرآیند سری 

توان  کرد. اولین گام در تجزیه و تحلیل یک سری زمانی رسم نمودار آن است. از این نمودار می

دست آورد. اگر مشاهدات یک سری زمانی را در برابر  ها بهاطالعات مفیدی در مورد طبیعت داده

است.    tمشاهده در زمان    Xtآید.  دست میزیر بهها رسم کنیم نموداری به شکل  زمان وقوع آن

الگو در آوردن عدم قطعیت در مشاهدات فرض می برای هر نقطه زمانی، یک    Xtکنیم  برای به 

های احتمال تعیین کرد )خرمی و  وسیله توزیعرا به  Xtتوان رفتار  متغیر تصادفی باشد. بنابراین می

 (. 1386نیا، بزرگ

های گذشته، با استفاده از نرم افزار  ه از اطالعات مربوط به سالدر این پژوهش با استفاد

MINITAB17  اقدام به مدلسازی روند تغییرات هر یک از متغیرهای پژوهش در طول زمان شده ،

های اساسی  ها و استراتژیتواند راهنمای تعیین اولویتدست آمده میهای بهاست. استفاده از مدل

سازی متغیرها کارایی دارند.  های سری زمانی در بررسی تغییرات و شبیهباشد. تعداد زیادی از مدل

های پرت در  توان به مدل رایج »آریما« اشاره کرد. جهت شناسایی داده ها میکه از جمله این مدل

ها شد. تغییرات هر یک از متغیرهای پژوهش بر حسب این مطالعه اقدام به رسم نمودار روند داده 

 :ر استزمان به شرح زی
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 ( تحلیل روند متغیر مستقل کمک خارجی 4-28نمودار )

دهد. که بر اساس آن کمترین این نمودار روند تغییرات متغیر کمک خارجی را نشان می

بوده است.   1391و بیشترین آن در سال    1381ها یعنی در سال  میزان کمک در آغاز پروسه کمک 

 است. و از پس، روند همواره سیر نزولی داشته 

 ( تحلیل روند متغیر وابسته تولید ناخالص داخلی 4-29نمودار )
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ای که گونهدر این نمودار روند تغییرات متغیر تولیدناخالص داخلی قابل مشاهده است. به

نشان  همواره رو به افزایش بوده و از آن پس نسبتاً ثابت، ولی میل به کاهش    1391این روند تا سال  

 داده است.

 ( تحلیل روند متغیر وابسته سرانه ملی 4-30نمودار )

 
های اخیر با شیب مالیمی روند  سالبر اساس این نمودار، تغییرات متغیر درآمد سرانه در  

 میزان را به خود ثبت نموده است. ترینکم  1381و  باالترین  1391سال نزولی داشته و 

 ( تحلیل روند متغیر وابسته امید به زندگی 4-31نمودار )
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آنچه در نمودار فوق قابل مشاهده است، این که روند تغییرات متغیر امید به زندگی، همواره 

 رو به رشد بوده است. 

 متغیر وابسته شاخص توسعه انسانی( تحلیل روند 4-32نمودار )

 
بر اساس این نمودار، روند شاخص توسعه انسانی به عنوان یک متغیر وابسته و در عین حال  

جزیی در   های آخر عالئم ثبات و یا تغییرات خیلیاجتماعی، همواره در حال رشد بوده اما در سال

 آن نمایان است.

 وابسته امنیت ( تحلیل روند متغیر  4-33نمودار )
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معرف وضعیت  بر اساس نمودار فوق، میزان تلفات غیرنظامیان به عنوان شاخص عملیاتی  

بیشترین میزان  1392های مورد مطالعه رو به رشد بوده است. و سال امنیتی جامعه، در همه سال

 را به خود اختصاص داده است. 

 ر ( تحلیل روند متغیر وابسته تولید موادمخد4-34نمودار )

 
دهد. که  یک متغیر وابسته را نمایش می این نمودار روند تغییرات تولید موادمخدر به عنوان  

کمترین میزان را به خود اختصاص داده و در کُل،   1381بیشترین و سال    1386بر اساس آن سال  

 نوسانات روند نیز به وضوح مشهود است. 

 ( تحلیل روند متغیر وابسته آموزش 4-35نمودار )
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آموزش ها به عنوان شاخص معرف متغیر  به دانشگاه  محصالنبر اساس این نمودار، روند ورود  

 سرعت تغییر نیز رو به افزایش بوده است.   1389ای که از سال رو به افزایش بوده است. به گونه

 ( تحلیل روند متغیر وابسته نرخ بیکاری 4-36نمودار )
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را نمایش  این نمودار روند تغییرات متغیر وابسته نرخ بیکاری به عنوان یک متغیر اقتصادی  

های نخست به روندی نسبتاً ثابت داشت است. اما از سال  ی در سالای نرخ بیکاردهد. به گونهمی

 این روند به شکل کامالً جهشی رو به افزایش بوده است.   1392

ها را از لحاظ ایستایی و نا ایستایی بررسی  با توجه به نمودارهای فوق، در قدم اول باید داده 

شوند. یک سری وقتی ایستا است میسیم  های زمانی به دو نوع سری ایستا و ناایستا تقکرد. سری

ای اکید در آن حذف شده  که تغییر منظمی در میانگین و واریانس آن وجود نداشته و تغییرات دوره

های ایستا  توان با تفاضلی نمودن یا پایدار نمودن واریانس آن به سریهای ناایستا را میباشد. سری

 (. Brockwell & Davis, 1996تبدیل نمود )

-گیری درجه اول، ناایستایی میانگین )روند( حذف میهای ساالنه با یکبار تفاضل در داده

تفاضل با  حاضر  پژوهش  در  داده گردد.  اول،  درجه  میگیری  حال  شدند.  ایستا  طریق  ها  از  توان 

از متغیرهای پژوهش برآورد کرد.  داده پارامترهای مدل سری زمانی را برای هر یک  های جدید، 

 ه شرح زیر است:نتایج ب

 پارامترهای سری زمانی برای متغیرها (  4-9جدول )

 Tآماره   ضریب پارامترها  نام متغیر 
سطح معنی 

 داری

 کمک خارجی

AR1 0.2987- 0.97- 0.353 

MA1 1.1978 3.49 0.006 

 0.086 -1.91 -0.01932 مقدار ثابت 

مدل  

ARIMA(1,1,1) 
X(t) =-0.01932 -0.2987 X(t-1) 

تولید ناخالص  

 داخلی

AR1 0.5349- 1.42- 0.185 

MA1 0.2884 0.68 0.515 

 0.581 -0.57 -0.02238 مقدار ثابت 
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مدل  

ARIMA(1,1,1) 
X(t) = -0.02238 -0.5349 X(t-1) +0.2884 Z(t-1) 

 درآمد سرانه 

AR1 0.5384- 1.38- 0.197 

MA1 0.2315 0.51 0.618 

 0.642 0.48 -5.41 مقدار ثابت 

مدل  

ARIMA(1,1,1) 
X(t) = -5.41 -0.5384 X(t-1) +0.2315 Z(t-1) 

 امید به زندگی
AR1 0.5909- 2.42- 0.034 

 0.136 - 1.61 -0.025 مقدار ثابت 

مدل  

ARIMA(1,1,0) 
X(t) = -0.025 -0.5909 X(t-1) 

شاخص توسعه 

 انسانی 

AR1 0.9817- 4.10- 0.003 

MA1 0.1594- 0.46 - 0.655 

MA2 0.9875 3.01 0.015 

 0.000 -7.08 0.0026 مقدار ثابت 

مدل  

ARIMA(1,1,2) 
X(t) = -0.9817 X(t-1) -0.1594Z(t-1) +0.9875Z(t-2) 

 امنیت

AR1 0.1417 0.43 0.674 

MA1 0.9641 3.94 0.003 

 0.066 - 2.06 -22.70 مقدار ثابت 

مدل  

ARIMA(1,1,1) 
X(t) =  -22.70 +0.1417 X(t-1) 

 تولید موادمخدر

AR1 0.4275- 1.24- 0.244 

MA1 0.8885 2.18 0.055 

 0.304 -1.08 -99.35 مقدار ثابت 
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مدل  

ARIMA(1,1,1) 
X(t) = -99.35 -0.4275 X(t-1) +0.8885 Z(t-1) 

 آموزش

AR1 0.3796 0.96 0.359 

MA1 0.9248 2.68 0.023 

 0.519 - 0.67 -0.003364 مقدار ثابت 

مدل  

ARIMA(1,1,1) 
X(t) = -0.003364 +0.3796 X(t-1) +0.9248 Z(t-1) 

 تغییرات جمعیتی

AR1 0.8535 1.09 0.305 

MA1 0.3055- 0.24 0.815 

MA2 1.0381 1.37 0.204 

 0.000 -81167.84 - 1613.57 مقدار ثابت 

مدل  

ARIMA(1,1,2) 
X(t) = 0.8535 X(t-1) -0.3055Z(t-1) +1.0381Z(t-2) 

 بیكاری 

AR1 1.0069 - 4.17- 0.002 

MA1 0.1138 0.30 0.768 

 0.255 1.21 1.483 مقدار ثابت 

مدل  

ARIMA(1,1,1) 
X(t) = 1.483 +0.1138Z(t-1) 

 

مشخص از  نظر بعد  از  باید  پارامترها  گرفت.  صورت  پارامترها  موثر  برآورد  مدل،  شدن 

باشند  در ارتباط    Tتا با مقادیر خطای برآرودها و برآورد مقادیر    گیرندمعناداری مورد آزمون قرار  

(Box & Jenkins, 2015 .)    در نظر گرفتن احتمال خطای برابر یا بیشتر از اگر فرض صفر با

برای بررسی مناسب   ماند. و در مدل باقی می  ه دار بوداین صورت پارامتر معناآزمون شود، در  0.01

ترهای مربوطه باال بودن  ز استفاده شده است. با توجه به پارامها از آزمون پرت مانتو نیبودن مدل

 آید.  به شمار میداری و کم بودن مقدار آماره کای دو، حاکی از مناسبت مدل سطح معنا
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 رد پارامتر متغیرها( برآو4-10جدول )

 برای متغیر کمک خارجی  ARIMA(1,1,1)مدل  

 3.5 آماره کای دو 

 9 درجه آزادی 

 0.939 سطح معناداری

 برای متغیر تولید ناخالص داخلی  ARIMA(1,1,1)مدل  

 6.6 آماره کای دو 

 9 درجه آزادی 

 0.681 سطح معناداری

 برای متغیر درآمد سرانه   ARIMA(1,1,1)مدل  

 6.1 آماره کای دو 

 9 درجه آزادی 

 0.732 سطح معناداری

 برای متغیر امید به زندگی  ARIMA(1,1,0)مدل  

 17 آماره کای دو 

 10 درجه آزادی 

 0.074 سطح معناداری

 برای متغیر شاخص توسعه انسانی   ARIMA(1,1,2)مدل  

 13.1 آماره کای دو 

 8 درجه آزادی 

 0.107 سطح معناداری

 برای متغیر امنیت  ARIMA(1,1,1)مدل  

 6.3 آماره کای دو 
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 9 درجه آزادی 

 0.717 سطح معناداری

 برای متغیر تولید موادمخدر  ARIMA(1,1,1)مدل  

 7.1 آماره کای دو 

 9 درجه آزادی 

 0.628 سطح معناداری

 برای متغیر آموزش  ARIMA(1,1,1)مدل  

 8.2 آماره کای دو 

 9 درجه آزادی 

 0.513 معناداریسطح 

 برای متغیر تغییرات جمعیتی  ARIMA(1,1,2)مدل  

 37.3 آماره کای دو 

 8 درجه آزادی 

 0.000 سطح معناداری

 برای متغیر بیكاری   ARIMA(1,1,1)مدل  

 1.2 آماره کای دو 

 9 درجه آزادی 

 0.999 سطح معناداری

آماره کای دو کوچک و سطح معناداری با توجه به جدول فوق برای تمام متغیرهای پژوهش،  

باشد،  دهنده مناسبت مدل سری زمانی برای متغیرها میبه دست آمده که نشان  0.05بزرگتر از  

 محاسبه شده است.  0.05تنها در مورد متغیر تغییرات جمعیتی سطح معنی داری کوچکتر از  

بینی  شمناسبی جهت پیهای  ها ایستا شده و مدل که دادهدر این مرحله با توجه به این

  10بینی  آینده برای هر متغیر محاسبه گردیده است، نمودارهای ایستا شده برای هر متغیر و پیش

 گردد.  ارائه میدر ادامه  آنسال آینده 
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   تولید ناخالص داخلی بینی روند متغیر ( پیش4-37نمودار )

)کمک خارجی( خلل غیرمنطقیِ    براساس این نمودار، در صورتی که در روند توزیع متغیر مستقل

شود که روند متغیر تولید ناخالص داخلی در ده سال آینده در جهتی  بینی میایجاد نشود، پیش

 ادامه داشته باشد.  متناسب با چهارسال گذشته و یا اندکی کمتر

 بینی روند متغیر درآمد سرانه ( پیش4-38نمودار )
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روند متغیر سرانه ملی در ده سال آینده با اندکی کاهش    نمودار باال بیانگر این نکته است

همانند چهارسال گذشته ادامه خواهد داشت. اما در بهترین حالت، ممکن است از بهترین مورد در  

 گذشته، یا در بدترین حالت از بدترین مورد در گذشته نیز بهتر یا بدتر باشد.  

 دگیبینی روند متغیر امید به زن( پیش 4-39نمودار )

این نمودار بیانگر این نکته است که روند متغیر امید به زندگی در ده سال آینده رو به کاهش  

ای ثابت و متناسب با میانگین پنج سال گذشته ادامه پیدا بوده و ممکن است در بهترین حالت به گونه

کند.  

 
 بینی روند متغیر توسعه انسانی ( پیش 4-40نمودار )
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بر اساس خروجی نرم افزار و نمودار فوق، متغیر توسعه انسانی در آینده سیر نزولی داشته 

و در بهترین حالت نیز ممکن است در آینده نزدیک، صعود حداقلی را تجربه نماید، اما در پنج سال  

 دوم، دوباره روند نزولی خود را حفظ خواهد کرد.  

 امنیتبینی روند متغیر  ( پیش 4-41نمودار )

نمودار فوق حاکی از این نکته است که روند تلفات غیرنظامیان به عنوان مولفه معرف امنیت 

در ده سال آینده با شیب مالیمی رو به کاهش خواهد بود. این روند کاهشی در پایان باالترین و  

 ترین نقطه آینده نیز حفظ خواهد شد.  پایین

 د موادمخدر بینی روند متغیر تولی( پیش 4-42نمودار )
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براساس این نمودار، تولید موادمخدر در آینده بعد از یک جهش مقطعی در روندی نسبتاً  

ثابت و با حداقل کاهش مسیر خود را ادامه خواهد داد. این ثبات همراه با کاهش حداقلی در باالترین  

 ترین نقاط نیز مشهود است.  و پایین

 آموزش بینی روند متغیر ( پیش4-43نمودار )

 
، روند متغیر آموزش در ده سال آینده روندی صعودی بوده و ممکن است  براساس این نمودار

این ثبات نسبی و نزول اندک در هر دو حالت  در آینده دور این روند میل به کاهش داشته باشد.  

  افزایشی و کاهشی نیز نمایان است.

 
 بینی روند متغیر بیکاری( پیش4-44نمودار )
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براساس نمودار فوق، متغیر بیکاری همانند چند سال اخیر، در ده سال آینده نیز ُپر نوسان  

بوده و در این بین میل به افزایش نیز دارد. این نوسان و تمایل افزایشی در هر دو نقطه باالترین و  

 ترین نیز ادامه خواهد داشت. پایین

 یتیتغییرات جمع بینی روند متغیر ( پیش4-45نمودار )

. بر این اساس روند  دهدمی  نشاناین نمودار، روند تغییرات جمعیتی در ده سال آینده را  

جایی که سطح معناداری این متغیر در مدل  تغییرات جمعیتی رو به کاهش خواهد بود. اما از آن

سری زمانی کمتر از حد استناندارد بوده و مناسبت آن برای مدل تایید نشده است، ممکن است  

 بینی آینده نیز مورد سوال بوده و ضریب تحقق آن پایین باشد. پیش

، سیر تغییرات هرکدام از متغیرهای وابسته را نیز در  هاتحلیل سری زمانی داده   در ادامه

 گردد.  متغیر مستقل بررسی نموده و ارائه می مقایسه با تغییرات

24222018161412108642

120

100

80

60

40

20

0

Time

P
O

P
U

LA
T

IO
N

B
O

X
_2

Time Series Plot for POPULATIONBOX_2
(with forecasts and their 95% confidence limits)



 
 

190 

 تولید ناخالص داخلی ( مقایسه تغییرات دو متغیر کمک خارجی و 4-46نمودار )

با توجه با این نمودار، افزایش و کاهش در متغیر مستقل کمک خارجی، افزایش و کاهش  

در    -به جز در چند نقطه–همراه داشته و فاصله تغییرات در متغیر وابسته تولید ناخالص داخلی را 

 اکثر نقاط نزدیک بوده است.  

 کمک خارجی و سرانه ملی( مقایسه تغییرات دو متغیر 4-47نمودار )
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دهد که با  مقایسه تغییرات دو متغیر کمک خارجی و سرانه ملی در نمودار فوق نشان می

افزایش و کاهش متغیر مستقل، متغیر وابسته نیز در همان جهت تغییر یافته است. با این تفاوت  

 که فاصله تغییر در چند سال آخر بیشتر از گذشته است.  

 امید به زندگیسه تغییرات دو متغیر کمک خارجی و  ( مقای4-48نمودار )

 

با توجه به نمودار فوق، روند متغیر وابسته امید به زندگی افزایشی است، در حالی که متغیر  

کاهشی بوده است. به   95لغایت    92های  چنین از سالو هم  88و    87،  85های  در سال   کمک خارجی

های خارجی جدا نموده  زندگی از میانه دوره مسیر خود را از کمکاین معنی که تغییرات متغیر امید به  

و بدون در نظرداشت روند متغیر مستقل، سیر صعودی در پیش گرفته است. این نکته از لحاظ نظری 

های مربوط به امید به زندگی  بعد از آماده شدن زیرساختو منطقی قابل پذیرش است. به این دلیل که  

 ها، روند افزایشی امید به زندگی را نتوانسته مختل نماید.  ش کمکهای نخست، کاهدر سال
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 ( مقایسه تغییرات دو متغیر کمک خارجی و توسعه انسانی 4-49نمودار )

ر  باشد، در حالی که متغیافزایشی میر وابسته توسعه انسانی ین نمودار، روند متغایبراساس 

کاهشی بوده است.    95لغایت    92های  از سالن  چنیو هم  88و    87،  85کمک خارجی در سال های  

جایی که توسعه انسانی به عنوان یک متغیر اجتماعی در تحقیق لحاظ شده است، نوسان در از آن

متتعددی فاکتورهای  از  متاثر  اجتماعی  فاکتور متغیرهای  یک  عنوان  به  خارجی  کمک  و  است. 

 آید.  اقتصادی، تنها یکی از عوامل موثر به حساب می

 ( مقایسه تغییرات دو متغیر کمک خارجی و امنیت 4-50نمودار )
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کمک  ر  باشد، در حالی که متغیشی میر وابسته امنیت افزای ، روند متغیتوجه به نمودار فوق با

کاهشی بوده است. با    95یت  لغا  92های  ن از سالچنیو هم  88و    87،  85خارجی در سال های  

تحقیق   به فرضیه  نبودن کمکتوجه  موثر  بر  این  مبنی  امنیت جانی شهروندان،  بر  های خارجی 

 موضوع قابل تایید است.  

 تولید موادمخدر ( مقایسه تغییرات دو متغیر کمک خارجی و  4-51نمودار )

 

با افزایش و کاهش متغیر کمک خارجی، متغیر   90لغایت    81با توجه به این نمودار، از سال  

این رابطه معکوس بوده است،   95لغایت    91یش یا کاهش یافته و از سال  تولید موادمخدر نیز افزا

با توجه به نمودار، افزایش یا کاهش متغیر کمک خارجی موجب   95لغایت    91به طوری که از سال  

نیز،    90لغایت    81های  چنین در بین سالکاهش یا افزایش متغیر تولید موادمخدر شده است. هم

که   85ر کمک خارجی افزایش یافته متغیر موادمخدر کاهش و در سال که متغی 89و  84دو سال 

یافته است. افزایش  یافته متغیر موادمخدر  راستای   متغیر کمک خارجی کاهش  این نوسانات در 

ها در کاهش تولید موادمخدر تاکید دارد، بوده و نسبتاً آن را  فرضیه تحقیق که بر عدم تاثیر کمک

 کند. پشتیبانی می
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 ( مقایسه تغییرات دو متغیر کمک خارجی و آموزش 4-52نمودار )  

که متغیر کمک خارجی در بعضی از باشد، در حالیبا توجه به نمودار فوق، روند متغیر وابسته آموزش افزایشی می

اینسال از لحاظ نظری و منقطی  نیز  نکته  این  آماده شدن  ها کاهشی است.  از  گونه قابل توجیه است که بعد 

 ها، روند افزایشی آموزش را نتوانسته است مختل نماید.  های آموزشی، کاهش کمکیرساختز

 ( مقایسه تغییرات دو متغیر کمک خارجی و بیکاری 4-53نمودار )
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سال   از  نمودار،  این  اساس  بیکاری91لغایت    81بر  متغیر  کمک   روند  مستقل  متغیر  به 

که روند متغیر شی داشته است درحالیبیکاری روند افزایمتغیر  91خارجی وابسته نبوده و  از سال 

های همبستگی  های حاصل از تحلیلبا ادغام نتایج فوق با یافته  کمک خارجی کاهشی بوده است.

که رابطه این متغیر با متغیر مستقل را منفی و معکوس گزارش داده است، و همچنین    SPSSدر  

 توان نتایج بدست آمده را مقبول دانست.  می ها، پرت بودن سه مورد نخست سری این داده

 

( مقایسه تغییرات دو متغیر کمک خارجی و تغییرات جمعیتی4-54نمودار )

 
بوده، شی  افزای  تغییرات جمعیتیر وابسته  های این نمودار حاکی از این است که متغیداده

  95لغایت    92های  چنین از سالو هم  88و    87،  85در سال های    کمک خارجیر  در حالی که متغی

، تحت تاثیر ند افزایشی متغیر جمعیت در جامعهکاهشی بوده است. از آنجایی که از لحاظ نظری، رو

توان و مهاجرت معکوس بوده است، لذا نمی  صحیفاکتورهایی مانند امکان دسترسی به خدمات  

متغیر مستقل پژوهش مقایسه نمود. از طرفی، سطح معناداری این  سیر این متغیر را به تنهایی با  

متغیر در مدل سری زمانی قابل قبول نبوده و به همین جهت نیز از مدل خارج شده است. اما بر  

 اساس تحلیل همبستگی متغیرها، بین این دو متغیر همبستگی مثبت و معنادر وجود دارد.  
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 (یکمّ  یهاافتهی بخش اول )  یبندجمع  4-1-9

افت نموده  یدو و چندجانبه را در  ی هازان کمکین میشتریر بیافغانستان در چند سال اخ

ها مشخص نبوده و  ن کمکیا  ی، مقدار واضح و واقعیت و حسابرسیل نبود شفافیاست. اما به دل

که دولت    یانه شده است. به گونهیو دور از دسترس دولت هز  از آنها خارج از بودجه  یادیحجم ز

ندارد )وزارت   ی چ اطالع ینه شده، هیهز  یهاک سوم کمکیات  ی است که از جزئ  یافغانستان مدع

اعالمی(. در حال53:  1389ه،  یمال براساس مفاد  پاریکه  )ی ه کنفرانس  و    ی(، جامعه جهان 2008س 

:  1389)رابرتس،  اند  ها شدهمتقابل در مورد کمک  ی و حسابده  ییدولت افغانستان مُلزم به پاسخگو

ها  تیسنجش اولو  ییکننده منجر به عدم توانا ن دولت و مراجع کمکیب  ین عدم هماهنگ ی(. ا4و3

 ی کننده در مواردها شده است. به عنوان مثال، مراجع کمکاز کمک  یجه هدر رفتن مقداریو در نت

امکا  مکتب و... درک،  ینیاقدام به ساخت کل  یبدون هماهنگ  نموده؛ که  تأمروستاها  نین    یروین 

افغانستان فراهم نبوده و هز  ی، معلم و...( براقابلهکتر،  امتخصص )د  یخدمات انجام    یهانهیدولت 

 رفته است.   ع و بربادیجه، ضایشده عمالً بدون نت

سیب  یخارج  یهاکرد کمکنهیهز از  بودجهیرون  ا  ستم  باعث  سازمانیدولت،  موسسات  جاد  و  ها 

کننده  کمک  یخود را از کشورها  ی شده است که چون منابع مال  یمقتدرمند و  ( قدرتی)جامعه مدن

ن موسسات با پرداخت  یبه دولت افغانستان را ندارند. ا  ییبه پاسخگو  یاند؛ عالقهینمای افت میدر

باسواد و توانمند در دولت    یروهای، مانع از حضور نی دولت  یچندبرابر دستمزدها  یایحقوق و مزا

ن  یاند. ارا فراهم نموده  یدولت  یها در دستگاه   یتیریخأل و ضعف مد   نهیزم،  یشده و به صورت ضمن

برخوردار نبوده و اقدام به جذب   یزیبرنامه ر  یبرا  ی کاف  ییاست تا دولت از تواناموضوع منجر شده

ل شده برخود  یتحم  یرا امر  ین خارجیدولت افغانستان، جذب مشاور  د. اگرچهی نما  یمشاوران خارج

ر یاخ  ی هاسال  ی مسبب آن است تا در ط  ی تیری(. مسئله ضعف مد57:  1389ه،  ی)وزارت مالداند  یم

 از بودجه   ی، قسمتیسال مال   ی خود را نداشته و در انتها  نه بودجهیهز  ییخانه توانان وزراتیچند

عدم   یکننده براکمک  یکشورها  یهان بهانهیترین موضوع از اصلیبه خزانه بازگردد. ا  یاختصاص

ب  یتصو  از وهله  ها از پروژه  یاری، بسیاست. از طرف بوده  یرسم  ها در بودجهشتر کمکیاختصاص ب

دست    ی مانکارین موسسه و شرکت پ ین چند یانجام، ب  تا مرحله  ی منابع مال  کنندهنیدر کشور تأم
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ب  یپول به ج  یهه، اجرا؛ و بقیتر از بودجه مصوب اولنییار پایبس  یت به مبلغ ینهابه دست شده و در  

اخذ پروژه از مبدأ را   ییز تواناین  یها و موسسات داخلموسسات رابط و دالل رفته است. اکثر شرکت

 ی گرکنند. واسطهیمراجعه م  - هستند  یز خارجیکه عموماً ن-نداشته و به اجبار  به موسسات رابط

مانکاران و  یل پ یمگسترده، تح  یها، فساد ادارت و صداقت در پرداخت کمکی، عدم شفافیو دالل 

الزم    یهارساختیآور به دولت افغانستان و نبود زن و سرسامیسنگ  یبا دستمزدها  ین خارجیمشاور

پرداخت    یهادرصد کمک  40آکسفام، حدود    یالمللنیموسسه ب  یهایباعث شده تا براساس بررس

 (. Oxfam, 2009)کننده بازگردد ا همان کشور کمکیه یشده به افغانستان، دوباره به مرجع اول

  1393ان است. از سال  یبه افغانستان رو به پا  یخارج  یهادر هرحال، روزگار پرداخت کمک

ن یو همچن  ا هم به حداقل رساندهیرون و  یخود را ب  ینظام  یروهایکا، نیمانان امریپ ( اکثر هم2014)

افغانستان را ن  یمال  یهازان کمکیم االت  یاند. ال دادهیتقلن سطح ممکن  یترنییز به پایخود به 

ها افزوده و  کمک  ا بود، اکنون هر روز به شروط ادامههن کمکیشقراول تأمیمتحده که از نخست پ 

افت، منوط یزان ادامه خواهد ی و به چه م  یها تا کن که کمکید. ایگوی ها سخن مان آنیمدام از پا

ن  یدارد. اما ا  ی ها بستگاستیافغانستان در آن سگاه  یغرب و جا  یاو منطقه  یجهان   یهااستیبه س

است    ی مردم موثر باشد، سوال اصل  ی زان توانسته است بر زندگیها تا چه من مقدار از کمکیکه هم

ها بر  روند تاثیر کمککه    گردیدو مشخص    آن پاسخ داده شد.  یاز اجزا  ینجا به برخیکه تا به ا

اجتماعی افغانستان چگونه بوده و همچنین بر اساس ضوابط و معیارهای آماری،  -اقتصادیمتغیرهای  

های خارجی بر همان منوال گذشته،  شرایط آینده نیز بررسی شد که در صورت ادامه روند کمک

پرداخته  از موضوع  زوایای دیگری  به  بعدی،  در قسمت  بود.  تغییرات جامعه چگونه خواهد  سیر 

 خواهد شد.   
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 ( های کیفی: یافته بخش دومتحقیق )  نتایج

 یخارج  ی هاامد کمکیافغانستان در مورد پ  کارشناسانل مضمون مصاحبه با  یتحل

 مقدمه   4-2

ر یافغانستان چشمگ  یبازساز  یبرا  خارجی  ی هاکه حجم کمک  مشخص شد اول    قسمتدر  

 ی هاها در حوزهاز کمک  یمینش از  یکه ب  یانه شده است. به گونهیهز  یمتعدد  یهابوده و در حوزه

م بر  ی، تصمینگرهیک سوی  از  یی موضوع و رها  یروشن  یها. برار حوزهیدر سا  یبوده و مابق  یتیامن

ز  یرا ن  یخارج  یهاج کمکیع و نتایتوز  یدگاه شهروندان افغانستان در مورد چگونگیآن شد تا د

اشود  یبررس به  انجام مصاحبهی.  به  اقدام  نتیا  یهاافتهی.  شد   یدان یم  یهان منظور   جه ین بخش، 

-باز و استاندارد با مصاحبه  یهااز سوال  یاکه مجموعه   یاگونهاست. به  ی دانیم  یهال مصاحبهیتحل

اده به متن شده و بر اساس روش  یها پ د. سپس پاسخیها ضبط گردان گذاشته و پاسخی شونده در م

 با  شدن  آشنا  از مراحل  عبور  ق یطر  از  ق یکه تحق  یل شده است. به نحویل مضمون« تحل ی»تحل

  حاصل  نیمضام شبکه میترس ن،یشناخت مضام و جستجو کُدگذاری، و هیاول کُدهای  جاد یا ها،داده

ن  یت مضامیه و در نهاین پایا مضامی شده و از کُدها مقوالت    یها کُدگذاراول، داده   د. در مرحلهیگرد

، در سطح آشکار و  یدارشناسی پد  یهاآمده برخالف روشن به دست  ی. مضاماستخراج شد  یاصل

از    یامجموعه  یبندمقوله  یبرا  یراه  . »مضمون در سطح آشکار آن به مثابهها استبر داده  یمبتن

کند،  یم   ی تکرارشونده را سازمانده  یهاشهیاز اند  یاکه دسته  یحیک عنوان تلویها در قالب  داده

است که   یان به گونهیدن به مضامیرس  یند و چگونگ ی(. فرا267:  1395د« )سالدنا،  ینما یعمل م

استخراج ع  به  اقدام  از دل دادهی ن کلمات )بیدر نخست،  به  یها شده، بعد آن، رسانات مهم(  دن 

پژوهشگر صورت گرفته؛ سپس،    یرهایق تفسیانات مهم( از طریها )بآن  ارهدر ب  1بخش« قاعده  ی »معان

قالب مجموعه  ی ن معانیا تجم  ی دهسازمان  یهااز مضمون  یادر  نهایشده  پرداخت و  یع و در  ت 

 (. 268ژرف صورت گرفته است )همان:  یدر نوشتار ن مضامینیا یلیق و تفصیح دقیتشر

 

 

 
1 Formulating Meaning  
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 هاشونده ف مصاحبهیتوص  4-2-1

م بر آن شد تا با  ی، تصماز موضوع  یگریمتخلف و سنجش ابعاد د یایبه زاوا  یابیدست  یبرا

  یکه شناخت و اطالعات کاف   ینفر از کسان   22ب با  ین ترتیز مصاحبه شود. با این کارشناسان جامعه

د  شونده به صورت هدفمنرا داشتند، مصاحبه انجام شد. افراد مصاحبه  یخارج  یهادر مورد کمک

 نش شدند.  یگز  بلخاز سه شهر کابل، هرات و  
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 افراد مصاحبه شونده یهایژگی( و 4-11جدول )

 شغل شهر التیتحص سن 1اسم  شماره

 پوهنتون/استاد دانشگاه هرات  را ودکت 38 ب یحب 1

 پوهنتون/معاون دانشگاه هرات  را ودکت 45 فرهاد  2

 ر در وزارت داخلهیمد کابل  را ودکت 36 سرور  3

 استاد دانشگاه/پوهنتون  کابل  را ودکت 33 د یجاو 4

 پوهنتون/استاد دانشگاه بلخ را ودکت 33 ل یسه 5

 پوهنتون/استاد دانشگاه بلخ را ودکت 32 عیرف 6

 پوهنتون/استاد دانشگاه هرات  ماستر 30 محمد 7

 یخارج NGO  یهار برنامهیمد هرات  ماستر 32 عبداهلل   8

 پوهنتون /استاد دانشگاه کابل  ماستر 35 سیرویم 9

 و مسکن یر در وزارت شهرسازیمد کابل  سانسیل 32 دیحم 10

 یداخل  NGOکارمند   بلخ سانسیل 32 د یجمش 11

 یداخل  NGOکارمند   بلخ سانسیل 35 سهراب  12

 خبرنگار بلخ سانسیل 30 داود 13

 یداخل  NGOکارمند   بلخ سانسیل 62 آصف  14

 و مسکن یشهرسازس در وزارت یرئ کابل  ماستر 31 ف یلط 15

 خبرنگار کابل  سانسیل 36 بالل 16

 ویر مسئول رادیمد هرات  ماستر 51 رسول  17

 یهس در وزارت مالیرئ کابل  سانسیل 65 ع یشف 18

 پوهنتون /استاد دانشگاه هرات  را ودکت 35 عارف  19

 ی ردولتیبانک غ  والیتیمعاون امور شعب  هرات  ماستر 30 مسعود 20

 
 باشند.مستعار ميهاي ارائه شده اسم  1
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   یداخل  NGOس یرئ هرات  سانسیل 35 ناصر 21

 پوهنتون/استاد دانشگاه کابل  را ودکت 37 مشفق  22

( اساس جدول  داراشونده( همه مصاحبه4-9بر  عالیتحص  یها  آن   یالت  کنار  در  و  بوده 

  یهات اظهارنظر در باره کمکیرا داشته که متناسب با آن صالح  یمختلف  یهاکار در حوزه  تجربه

 دارند.ز یرا ن یخارج

 ن استخراج شدهیمضام  4-2-2

  ی د. اما برایها تکرار و به حالت اشباع رسدر روند انجام مصاحبه از مورد پانزدهم، اکثر پاسخ

ست و دوم ادامه داده شد. پس از  یها تا مورد بشتر، مصاحبهیات بینان و به دست آوردن جزئیاطم

سوال 24از    یندین، براین مضامی د. ایارائه گردن استخراج و  یل مضمون، مضامیر مراحل روش تحلیس

قه به طول  یدق  47نِ آن  یتر، و کوتاه65ن مصاحبه  یتری شوندگان بوده و طوالنطرح شده با مصاحبه

 ده است. یانجام

 ی خارج یهان استخراج شده در مورد کمکی( مضام4-12جدول )

 ه ین پایمضام 

ن یمضام 

سازمان دهنده  

 ها()مقوله

ن یمضام 

 ر یفراگ

 یهژمون یالیاست ی اسیاهداف پنهان س -2 یاژاندارم منطقه-1
اهداف 

حضور و 

 کمک

بخش  -3 اسلحه  یرونق  بازار  به  منابع   -4دن  به  طمع  چشم 

 افغانستان
 یمنفعت طلب

 ی تعهد انسان  جبران مافات -7سم یمبارزه با ترور- 6کمک به حقوق بشر -5

د-8 از  بدتر  امروز  تعم-9روز  یاشتغال؛  و  شکاف  یفقر  ق 

امر جانبزراعت-10یطبقات به    -11ی؛  و  ما  نام  به  موادمخدر؛ 

ماف ادار  -12ا  یکام  بخش    -14ت  یریسوءمد  -13  یفساد 

 دیجد ؛ تجربهیخصوص

  ج دوگانهینتا

 یاقتصاد

امد یپ

 هاکمک
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  - 17  ی ن جامعه مدنیریتلخ و ش  - 16عطف    آموزش؛ نقطه-15

خدمات سالمت   -18  و تغییر الگو  ش معکوسچرخ  مهاجرت؛

شده  ی اجتماع   تفرقه  -19 بروز  ورژن  گفتمان  یا  - 20؛  جاد 

 توسعه 

  ج چندگانهینتا

 یاجتماع 

ادار  ی)بازساز  یحکومتدار-21   ی روهاین  -22(  یساختار 

 داریناپا  صلح؛ پروسه - 23نامجهز   ی؛ آماده ولی نظام
 ی اسیج سینتا

حسابیتسو-24 بهانهیناامن  -25  ی امنطقه  یهاه   یبرا  یا؛ 

 تر از مادرمهربان ی هاهیهمسا - 26ماندن 
 ت شکنندهیامن

امر-27 اول  باز-28کا  ینقش  و  نقش سوگل  یهند    -29  یدر 

-31ه  یا؛ فراتر از اتحادیتالیآلمان و ا   -30  جاپاننقش مکمل  

 س  یبه انگل یدگمان ب

 یگران اصلیباز

مراجع 

 کمک

 کننده و

برنامه 

 ندهیآ
 چشم انداز حضور  عشق و نفرت  حس دوگانه - 33رادوکس ماندن و رفتن پا-32

رجعت به    -36ر نظارت  یکمبود اکس  -35م نامتوازن  یتقس-34

 هاتیز اولویتجو  -37مبدأ 
انتظارات   هیرویع بیتوز

برآورده 

 نشده
  ی هاراه  -40معادن سر به مُهر    -39ها  و مهار آب  یدسازبن-38

 (ینرفته )راه ساز

در  یهارساختیز

 ه یحاش



 ر اول: اهداف حضور و کمک یمضمون فراگ  4-2-2-1

ن  یه بوده که شامل مضامیسه مضمون پا  ی»اهداف حضور و کمک« دارا   ریمضمون فراگ  

ه  ین پایمضامن  یشود. الزم به ذکر است که ایم  یو تعهد انسان   ی، منفعت طلب ی هژمون  یالیاست  یهپا

ها  ن سالیا در ایست؟ و آیاز حضور و کمک به افغانستان چ  یخارج  یروهای»هدف ن  یهااز سوال

ن یه مستخرج از ایده اند؟« استخراج شده است. در ادامه درباره سه مضمون پایبه اهداف خود رس

 شوند. یح داده میشتر توضیسواالت ب

 یهژمون  یالیاست

م و گسترش یاالت متحده به خاطر تحکیا  یدارد که غرب به سرکردگن مقوله اشاره به آن  یا

ن مقوله شامل دو مضمون یکند. ای ها استفاده مخود از همه ابزار و روش  ی رنظامیو غ   ی قدرت نظام

 شود.  یاست که به آن اشاره م یفرع 

مانانش به هدف کنترل  یپ کا و همین نکته است که امرین مضمون به ایا  اشاره  :یاالف: ژاندارم منطقه 

ران،  ین، ایتا به چ  دا نمودهیخود به افغانستان حضور پ یرقبا  ینظام -یاس یو نظارت بر تحرکات س

ها  از نمونه  یداشته باشند. به موارد  ی ه دسترسیو روس  یاتم  یها پاکستان و هند به عنوان قدرت

 شود.  یاشاره م

من که   یاعالم نموده است. اما برا  یک تعداد اهداف رسمیحضور خود    یغرب برا

ایتوانم بپذیام، نمنموده  ی ط زندگین محیها در اسال   ی نه براین همه هزیرم که 

منطقه اهداف  قطعاً  باشد.  شده  اعالم  ب  یااهداف  مشترک  مرز  وجود  ن  یدارند. 

شتر به ذهن  ین موضوع را بیسابق ا  یران و شوروین، ایچ  یافغانستان و کشورها

 ساله، استاد(  45فرهاد، آورد. ) یم

 

اساس نظر از  یی، هارتلند )قلب جهان( در حال تغیاسید علوم سیجد   یهاهیبر  ر 

آسیخاورم به  آیم  ی ایانه  است. و جنگ سرد  قفقاز  و  رویانه  با  یامر  ییاروی نده،  کا 

تواند  یت افغانستان مین خواهد بود. و موقعیه و چیروس  یعنین منطقه  یا  یهاقدرت

 ساله، استاد(.  35د )عارف، ی نما یکمک خوبکا یامر یبرا
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خود   یاست خارجیکا معموال در سیاالت متحده امریغرب و به خصوص ا  :ی اسیب: اهداف پنهان س

گران بتوانند آن را درک نموده و نسبت به آن ی کشد تا دیها طول ماهداف بلندمدت داشته که دهه

 ابند.  ی ی آگاه

ابرویغرب ن  یها عاشق چشم و  افغانستان  آنها  یمردم  به ما کمک کنند.  ستند که 

ساله، استاد    33ل،  یخاص خود را در افغانستان و منطقه دارند )سه  ی اسیمنافع س

 دانشگاه(.  

 

  ی اس یل منافع سیذ  ی ندارد. و هر کمک  ییکمک بشردوستانه معنا  ی ط فعل یدر شرا

ساله،    33د،  یکند )جاویز صدق مین مسئله در مورد افغانستان نیکند. ایدا میمعنا پ 

 استاد دانشگاه(. 

 ی منفعت طلب

کا و یحضور امر  یایگر از زواید  یکیرد، معرِّف  یگیه را در بر مین مقوله که دو مضمون پایا

جاد  یبه دنبال ا  ین اساس، غرب با حضور خود در افغانستان از طرفیناتو در افغانستان است. بر ا

 افغانستان است.  یر بعضاً منحصر به فرد معدنیگر استفاده از ذخاید یرونق در بازار اسلحه و از سو

ا بوده یدن  دکنندگان اسلحهین تولیتریکا و متحدان آن اصلیامر  دن به بازار اسلحه:یالف: رونق بخش

جاد  یآنها در افغانستان باعث ا  یاز به بازار دارند. حضور نظام یحات نین تسلیشتر ایفروش ب  یو برا

 د اسلحه نموده است.  یوادار به خر یشده و کشورها یحاتیرُعب و رقابت تسل

امن...   بحران  دچار  غرب  یتیمنطقه  حضور  با  و  ای بود  افغانستان  در  بحران یها  ن 

 یاز کشورها را برا  یتوانند بعض یق مین طریعتاً آنها از ایتر شده است. طبدهیچیپ 

 و(.یر مسئول رادیساله، مد 51ند )رسول، یشتر اسلحه قانع نماید بیخر
 

پایکا با ایامر زند. و  یدامن م   یامنطقه  ی هادر افغانستان به تنش  ی گاه نظامی جاد 

ب خودشان یت منافع آن به جیشده که در نها  یحات یها منجر به رقابت تسلن تنشیا

 ساله، خبرنگار(.  30رود )داود، یم
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  یبرخوردار است. منابع  یسرشار  یرزمنیافغانستان از منابع ز  نابع افغانستان:ب: چشم طمع به م

ن مضمون ید. ای آیا نادر به شمار میوم که از موارد منحصر به فرد و  یو اران  ینتیز  یهامانند سنگ

به دنبال استفاده کننکمک  ی ن نکته دارد که کشورهایاشاره به ا افغانستان،  ا  ی پنهان  ده به  ن  یاز 

 منابع هستند.  

ن برداشت یافغانستان آمده است، ا  و منابع  کا صرفاً به خاطر معادنیم امرییاگر بگو

ول  است.  ا  ی اشتباه  نیقطعاً  اهدافین مورد  ولز جز  امر  ی شان هست.  عنوان   یبه 

 ساله، استاد(.  35)عارف،  یجانب

 

ن مورد یاست. حداقل ابر  نهیکا هزیاستخراج و انتقال منابع افغانستان به اروپا و امر

  45در بلندمدت ممکن است باشد )فرهاد،    ی ست. ولیشان نجز اهداف کوتاه مدت

 ساله، معاون دانشگاه(. 

 ی تعهد انسان

  یروهای ن موضوع اشاره دارد که هدف از حضور نین مقوله شامل سه مضمون بوده و به ایا

افغانستان برایخارج ن یسم است. و همچنیو ترور  ییادگرایاز دست بن  ییرها  ی، کمک به مردم 

 .  یحقوق بشر یبر اساس مبان  یط انسانیبهبود شرا یتالش برا

مردم افغانستان در دوران جنگ   یاصل  ی هااز دغدغه  یانسان  یهحقوق اول  الف: کمک به حقوق بشر:

از آن در زمان حکومت طالبان بود. به تبع مسئله کمک ط یهبود شرابشردوستانه و ب  یهاو پس 

 حضور در افغانستان اعالم شده است. یو آشکار غرب برا یاز اهداف رسم یحقوق بشر

ز عالوه بر دنبال نمودن یل نین دلیک ندارند. به همیدئولوژیساختار ا  ی غرب  یکشورها

ن  یاس یمنافع س اهداف بشردوستانه  را نیخود،    30رند )محمد،  یگی ز در نظر میز 

 دانشگاه(. ساله، استاد 
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و به    یط حقوق بشریها در افغانستان به خاطر بهبود شرایاز اهداف خارج  یبخش

خود پاسخگو   یکشورها  ی خصوص زنان است. چون که آنها مجبور اند به افکار عموم

 ساله، استاد دانشگاه(.  35باشند )عارف، 

ترورب:   با  افغانستان و حمامبر، وجود سران  ازدهم سپتیحادثه    سم:یمبارزه  رژیالقاعده در  م یت 

القاعده    ی هاکا و ناتو در افغانستان بود. غرب با حمله به پناهگاهیل حضور امریطالبان از آنها، از دال

 نه اضمحالل القاعده را فراهم نمود.  یو طالبان، حکومت طالبان را ساقط و زم

سم است. با  یمبارزه با ترورکند،  یان میب  یکه غرب به صورت رسم  یاز اهداف  یکی

کا  ید در اروپا و امریم، بایسم مبارزه نکنین استدالل که اگر ما در افغانستان با تروریا

ه و عراق یران در مورد حضور خود در سوریم. مثل استدالل این کار را انجام دهیا

 ساله، معاون بانک(.   30)مسعود، 

 

  ن کشور به پناهگاه یا  یابود. به گونه  یبحرانار  یط افغانستان در زمان طالبان بسیشرا

افغانستان توانایسم تبدیترور ا  ییل شده بود. مردم  ن بحران را نداشتند. به  یحل 

بودند.    یت نموده و راضیت حمایز از آن وضعیما ن  یهاهیاز همسا  یخصوص که بعض

را از سر مردم افغانستان    تروریسمه  یتوانست سایکا نمیر از امریغ   یاز نظر من کس

 (.  یداخل NGOساله، کارمند  32د، ید )جمشیبرطرف نما

از افغانستان با    یها بعد از خروج شوروین نکته است که غرب یمضمون به ا  اشاره  ج: جبران مافات: 

رخدادها  یتفاوت یب به  همی ا  ینسبت  و  نمودند.  برخورد  کشور  نی ن  گسترش ین  و  ظهور  باعث  ز 

 اند.جبران گذشته ی در پ  یمنطقه شد. حاال با حضور و کمک به افغانستان به نحوسم در یترور

  ی حاتیتسل  یهاب خود کمکیرق  ینابود  ی، برایکا در  جنگ افغانستان با شورو یامر

، افغانستان را فراموش کرد. از  یشورو ی انجام داد. اما بعد از جنگ و فروپاش یادیز

من کمک بهای فعل  یهانظر  شورو  ی،  برابر  در  افغانستان  مردم  است    یمجاهدت 

 ساله، استاد دانشگاه(.  38ب، ی)حب
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 ها امد کمکیر دوم: پیمضمون فراگ 4-2-2-2

مقو دوگانهی»نتا  لهچهار  »نتایاقتصاد  ج  چندگانهی«،  »نتای اجتماع   ج  سی«،  و  یاس یج   »

از مجموع    یندیکه برا  یمقوالتدهند.  یل میر را تشکین مضمون فراگیا  یت شکننده« اجزا ی»امن

ن یشتریمانند، ب  یند. سواالتیآی ها به شمار ممصاحبه شونده  یزده سوال ارائه شده برایس  یهاپاسخ

ها  ن اثر را در کدام حوزه داشته است؟ روند کمکیدر کدام بخش بوده است؟ کمتر یهار کمکیتأث

 ر کند؟ و... . یید تغیبا یبه چه جهت

 ی اقتصاد  دوگانه ج  ینتا

، اقتصاد افغانستان را متحول نمود. یخارج  یهان نکته است که کمکین مقوله به ایا  اشاره

و موادمخدر همچنان مسئله   یکسره هم مثبت نبوده است. فقر، اشتغال، فساد ادارین تحول  یاما ا

نشده است. اما ورود بخش    ی ساز توسعه، توجه کافنهیمحرکه و زم  یرویبه عنوان ن  زراعتاست. و به  

 د.  یآیر به شمار میاخ یهاد از نکات قابل تأمل در سالیجد یهابه عرصه یردولتیغ 

از د بدتر  امروز  اشتغال؛  معرِّف موضوع یا  روز:یالف:  تفسین مضمون،  دنبال  به  گاه  یر جایاست که 

اول، به خاطر    ی هاکه در سال  یاجاد اشتغال در افغانستان است. به گونهیدر ا  ی خارج  یهاکمک

ها، توان بازار در افت. اما با کاهش کمکی  یریت اشتغال بهبود چشمگیها، وضعکمک  یحجم باال

 افت. یکار کاهش  یرویرش نیپذ

سال   روند صعودیوضع  2014تا  اشتغال  کاهش    یت  به  نظر  آن،  بعد  اما  داشت. 

 ساله، استاد دانشگاه(.  35س، یرویافته است )میش یافزا یکاریها بکمک

 

اوایوضع فراوان و    یهال وجود بودجهیل به دلیت اشتغال نوسان داشته است. در 

توان گفت یافته و میرو، کار فراوان بود. اما امروزه سطح اشتغال کاهش  یکمبود ن

مواجه هست کار  بحران  با  )لطیکه  رئ  31ف،  یم  وزارت شهرسازیساله،  و   یس در 

 مسکن(.

ها  شوندهاست که مصاحبه  یند سواالت و مباحثین مضمون برایا  : یق شکاف طبقات یب: فقر و تعم

 ت فقر در افغانستان داشته است.  یبر بهبود وضع یخارج ی هار کمکیدر مورد تأث
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حدود ده برابر شده    ید ناخالص داخلیم، سرانه و تولیم صحبت کنیبخواه  یاگر آمار

انه.  ی نه مساو  یع شده است. ول یمردم توز  همهن  ی در ب  یها به موازاتن پولیاست. ا

شتر شده است )فرهاد،  یط رو به نزول بوده و فقر بیت شرایوضع  2013اما از سال  

 ساله، معاون دانشگاه(.  45

عتاً بهتر شده است. اما با  یقبل طب  یهامردم در تناسب به دوره  یت اقتصادیوضع

  ی فقر گسترده شده و شکاف طبقاتست.  یط قابل قبول نیها، شراتوجه با حجم کمک

 ، استاد دانشگاه(.33د، ی ر و ثروتمند چند برابر شده است )جاوین فقیب

زراعت امرج:  ظرف  :یجانب  ی؛  نظرداشت  در  افغانستان،    یهاتیبا  نقش یم  زراعتخاص  توانست 

توجه  ها و عدم  ن حوزه در جدول کمکیگاه کمرنگ ای در توسعه کشور داشته باشد. اما جا  یدیکل

 رشد جامعه از دسترس خارج نمود.  یرا برا یاد یز ی هان حوزه فرصتیبه ا یکاف 

 یمتحول کند. و عموماً صور  یی ربنایها نتوانسته است زراعت را به عنوان امر زکمک

برا باغدار  به عنوان مثال،  مقدار محصولیهم  یبوده است.  تول  ین  کند،  ی د میکه 

مت اندک بفروشد تا فاسد نشود. در  یوجود ندارد. و مجبور است به ق  یاسردخانه

ساله، استاد    35نه داشت! )عارف،  یکه مگر ساختن چند سردخانه چقدر هز  یحال

 دانشگاه(. 

کار و آب   یرویز و نی خن حاصلیافغانستان است. ما زم  یبرا  یت نسبیزراعت، مز

-ی جهت م  ییربنایک امر زیوان  ن سمت به عنی ها به ام. بهتر بود کمکیدار  یکاف 

تولی در  تا حداقل  استراتژیافت.  م  یم مستقل عمل کنیتوانستیک مید محصوالت 

 ساله، معاون بانک(.  30)مسعود، 

حضور در افغانستان،    یبرا  ی جامعه جهان  یاز اهداف رسم  یک ی  ا:ید: مواد مخدر؛ به نام ما و به کام ماف 

  ی اسیس-یبزرگ اقتصاد  ی هاکه مواد مخدر، همچنان از چالش  یکشت خشخاش بود. در حال   ینابود

شود که کشاورز از آن  ید میتول  یطید. ساالنه هزارن تُن موادمخدر در شرایآیافغانستان به شمار م 

 تبعات آن دامن جامعه و نام مردم افغانستان را گرفته است.  ی نبرده است ول یسود چندان
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وجود    ی هماهنگ  ی ن دولت افغانستان و جامعه جهانیدر مسئله مبارزه با موادمخدر ب

سم، برنامه  ین بود که به خاطر مبارزه با تروریها ایک غربینداشت. و اشتباه استراتژ

ساله،    51ده گرفتند )رسول،  ی ا نادموادمخدر ر  ین المللیو ب  یداخل  ی ایبرخورد با ماف

 و(.یر مسئول رادیمد

 یانجام شده برا  یهانهیمخدر باعث شده است تا هزمواد  یای حضور قدرتمند ماف

ر نبوده  یتأثیه بین قضیز در این  یکاریو ب  یناامن  البتهاثر باشد.    یمحو خشخاش ب

 (. داخلهر در وزارت یساله، مد 36است )سرور، 

و نبود   م طالبانیرون آمده از رژیب در اقتصاد ورشکسته ی منابع مال حضور گسترده :یهـ: فساد ادار

نظام    یاز موانع اصل  یکه فساد ادار  یگسترش فساد را فراهم نمود. به نحو  نهی، زمیستم نظارتیس

ز  ین »مضمون« نیا  را به هدر داده است. اشاره  یادی در افغانستان بوده و منابع ز  یاقتصاد-یاسیس

 ن نکته است. یبه هم

گونه نبود. نیکه در گذشته ایکند. در حالیداد می ب  یستم اداریمتاسفانه فساد در س

مسئله فساد فکر    یبرا  یرا وارد افغانستان نمودند. ول   یهنگفت  یهاها پولیخارج

داشت توقع  ما  بودند.  خارجینکرده  که  دست    ی وقتها  یم  در  را  دولت  امور  همه 

متاسب با    یستمیبهتر عمل کنند و س  یستم اداریساختن س  یداشتند، در راستا

ساله، استاد    38ب،  یب فساد در آن کم باشد )حبیکنند که ضر  یافغانستان را طراح

 دانشگاه(.   

تبد  سهیفساد  آن  در  هم  همه  شده.  فرهنگ  به  پایل  تا  باال  از  هستند.  و  ییم  ن. 

را که مدین خارجیرمشاو از مشاوریران ما  ی. در بسامواقع هرچه  ن  یاد نداشتند، 

خارجی خود    یخارج من  نظر  از  گرفتند.  مستقیاد  فساد  مسئله  در  و  یها  م 

اورند  یتوانستند به دولت افغانستان فشار بین که میم نقش دارند. حداقل ایرمستقیغ 

 ر(. ساله، خبرنگا 30د )داود، یتا مشکل فساد را حل نما

است که در به هدر   یاز موارد  یز در کنار فساد اداریت نیریو سوءمد  یمسئله ناتوان  ت:یریو: سوء مد

 دارد. یشده به افغانستان نقش بسزارفتن منابع کمک



 
 

210 

ها  ن یبهتر از ا  ی لیط خید شرایت نشد. وگرنه بایریها در افغانستان درست مد کمک

ن چند سال  یکشور نداشت. فقط در ا  یبرا  یکرد. دولت هم برنامه مشخصیر مییتغ

  32ع،  یها هم رو به اتمام است )رفبهتر شده است. حاال هم که کمک  یر کمیاخ

 ساله، استاد دانشگاه(. 

  ی به هدر رود. زمان  یادی در نخست باعث شد تا منابع ز  یتوسعه مل  یفقدان استراتژ

ن  یاستراتژ از  اگرچه که  ها مصرف شده  از کمک  یمیساخته شد که حدود  بود. 

شود. فساد باعث شده است تا  یز  اجرا نمیکه ساخته شده است ن  ین استراتژ یهم

راحت به  نتوانند  آنها   یافراد متخصص  مقام و منصب   ییوارد دولت شوند.  هم که 

 یر در وزارت شهرساز یساله، مد  32د،  یکار ندارند )حم  یالزم را برا  یی دارند، توانا

 و مسکن(.  

نستان پس از طالبان افتاد،  که در اقتصاد افغا  یاز اتفاقات موثر  یک ی  د:یجد  ؛ تجربهیخصوصز: بخش  

  یخارج  ی روهایبود. حضور ن  یمختلف اجتماع  ی هادر حوزه  یحضور بخش خصوص  نهیشدن زمفراهم

  یی به اقتصاد کشور، توانا  ی ق منابع مال ی؛ و تزریگذارهیت سرمایدولت افغانستان، امن  ی به عنوان حام

 ش داد. یافزا یاستفاده از خدمات بخش خصوص یمردم برا

شرکتیتقر همه  همچن  یردولتیغ   ی مخابرات  یهاباً  و  رسانهیهستند.  بخش  ن  ها. 

  NGOساله، کارمند    32د،  یفعال بوده است )جمش  ی لین سالها خیدر ا  یردولتیغ 

 (.یداخل

تربیتعل و  تحصیم  صحت،  عالیه،  حت،  یالت  و   یخصوص  یهاشرکت  ی مخابرات 

در همهیتیامن حوزهیا  .  بخش خصوصن  عملکرد  یفعال  یها  من،  نظر  از  دارند.  ت 

ساله،    30)داود،    یتیامن  یهار از شرکتیخوب بوده است. البته غ   یبخش خصوص

 خبرنگار(.
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 ی اجتماع ج چندگانهینتا

افغانستان    یدر توسعه اجتماع   یخارج  یهام کمکیرمستقیم و غ یج مستقین مقوله به نتایا

سه یقابل مقا  یگریچ دوره دیبا ه  صحی و    یمردم به خدمات آموزش  یکه دسترس  یاشاره دارد. چنان 

 یفیر بوده و حداقل در شهرها توانسته است طیمردم نهاد کامال چشمگ  یهانبوده و ظهور سازمان

 دان آورد.  یگر را به ممطالبه یروهایاز ن

افغانستان در دوران طالبان، در دوران   یستم آموزشیتلخ س بعد از تجربه نقطه عطف: الف: آموزش؛

 ی اسابقهیبه شکل ب  یمردم به خدمات آموزش  ی، دسترسیجامعه جهان  یهامن کمکید به  یجد

 رد.  یگی را در بر م ی آموزش تا مقاطع عال یین خدمات از سطوح ابتدایافت. ایش یافزا

ها هزار ها متعلم و ده ونیلیداشته است. حضور م  ی افغانستان رشد قابل توجهمعارف  

همچن و  محصلیمحصل  تعداد  خوبی ن  مصداق  خارج،  به  شده  اعزام  ا  ین  ن یبر 

افغانستان ب ت آن  یفیبوده است. و ک  یشتر کمّیمدعاست. اگرچه که رشد معارف 

 (. یخارج NGO یهابرنامهر یساله، مد 32ار تالش الزم دارد )عبداهلل، یهنوز بس

 

که امروز متحول شده و    ینهاد آموزش و پرورش افغانستان نابود شده بود. در حال 

  ی دور افتاده مکتب و معلم وجود دارد. کتاب درس   یدارد. در روستاها  یامکانات خوب

ن یتوانست بهتر از ایش است. قطعاً مین رو به افزایمعلم  یفیوجود دارد. سطح ک

ت توانمند، رشد معارف خوب بوده  یریمشخص و مد  با وجود نبود برنامهباشد. اما  

 ساله، استاد دانشگاه(.  35س، یرویاست )م

، به  یمسائل اجتماع   مردم نهاد فعال در حوزه  یهاها و سازمان: رسانهی ن جامعه مدنیریب: تلخ و ش

اند. هر دو طرف  اش برخوردار بودهیالمللنیات دولت افغانستان و همکاران بی از عنا  یاژهیشکل و

عنوان دستاورد  یاز »جامعه مدن   ی دولت و جامعه جهان به  عملکرد مواردیاد م ی«  اما  از   یکنند. 

 مند نبود است.ت یعموم مردم چندان هم رضا یها براها و سازمانرسانه

فراهم    یبراند. ما  یآیبه حساب م  یها جز ارکان نظام دموکراسو رسانه  ی جامعه مدن

زم مدنیبا  یدموکراس  یهانهینمودن  جامعه  ا  ی د  میرا  هر  ی نمودیجاد  به  حاال  م. 
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  ی خارج  یهام. که اگر کمکیدار  یبه نام جامعه مدن   یزی. حداقل ما امروزه چیمتیق

 (. یداخل NGOس یساله، رئ 35ه وجود دارد )ناصر، ین روحیز نباشد، باز هم این

 

جهان   یهاکمک مدن  یبرا  ی جامعه  جامعه  سطحی رشد  پروژه  ی،  ب  یاو  ن  ی بود. 

ها،  وجود ندارد. و با قطع کمک  یق و ساختاریو جامعه ارتباط عم  یمدن  ینهادها

  ی هار برنامهیساله، مد  32د خواهند شد )عبداهلل،  یز ناپدین نهادها نیاز ا  مجموعه

NGO یخارج .) 

ک شده  یها( تفکو رسانه  ی ها به دو بخش جداگانه )جامعه مدنمصاحبهن مضمون در  یکه ا  ییاز آنجا

 شود.یز ارائه مین یها شوندگان در مورد رسانهمصاحبه  یهااز نمونه پاسخ یبود، موارد

ها  ر بخشیتر از ساار هدفمندانهیها بست رسانهیتقو  یها برامن معتقدم که کمک

خود    یفرهنگ  ی است تا سلطه و هژمون  نیق به دنبال این طریبوده است. غرب از ا

 و مسکن(.  یس در وزارت شهرسازیساله، رئ  31ف، یها بقبوالند )لطرا به افغان

 

  یت آزادین بوده که باعث تقویا  شانکارکرد مثبت  و  ب بوده است.یها عجرشد رسانه

مردم، رشد فرهنگ انتقاد و... شده   یگفتگو، باالبردن سطح آگاه  یجاد فضایان، ایب

  یل نبود استراتژیالزم بود. اما متاسفانه به دل  یگذار به دموکراس  یعتاً برایست. طبا

ن امر باعث  یرون از کشور بوده است. ایبه ب  یها متکدات رسانهیمشخص و مدون، تول

ن ورود عناصر  یو همچن  ی و اجتماع   یتیهو  یهاف ارزشی، تضعی فرهنگ  یسردرگم

 (.یخارج  NGOر یساله، مد 32)عبداهلل، گانه به کشور شده است یب  یفرهنگ

ن نکته اشاره شده است که در  ین مضمون به ایدر ا  :و تغییر الگو  چرخش معکوسج: مهاجرت؛  

د و  ی س حکومت جدیل جنگ بوده است. اما تأسیگذشته، روند مهاجرت از افغانستان عمدتاً به دل

ایت جامعه جهانیحما تا دولت  ی،  نمود  فراهم  را  انتظار  زمن  بازگشت مهاجریافغانستان  را ینه  ن 

افغانستان تغییر نموده است.اما در سال د.  یفراهم نما الگوی مهاجرت در  از   ی هانمونه  های اخیر 

 شود. یارائه مبر روند مهاجرت   هار حضور و کمکیها در مورد تاث شوندهپاسخ مصاحبه
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نان حاصل یداشت. مردم اطمر مثبت  ین تاثیدر برگشت مهاجر  یحضور جامعه جهان

روند   2013افت. اما از سال  یش  یل افزاین دلیز به همیت افغانستان نینمودند. جمع

ها و  ن دفعه به سمت اروپا. خروج ناتو، کاهش کمکیمهاجرت معکوس شد. البته ا

ر  یساله، مد  51هاست )رسول،  ن مهاجرتیل این دالیتریها از اصلیگسترش ناامن

 و(. یمسئول راد

ن تفاوت که در گذشته مردم از  یافت. با ای ش  یدوباره مهاجرت افزا   2013از سال  

-یشتر فرار میرفاه ب  یمتوسط برا  ها و طبقهامروز نخبه  یکردند، ولیجنگ فرار م

در مهاجرت نخبگان نقش دارند   SIVمانند    یها ق برنامهیها از طریکنند. خارج

 ساله، استاد دانشگاه(.  35)عارف، 

  ی خارج  یهاها از آن به عنوان دستاورد کمکشوندهکه مصاحبه  ی گر مسائل ی از د  د: خدمات سالمت:

 شود. یاز آنها اشاره م  یو سالمت بوده است. به موارد  صحیمردم به خدمات    یاند، دسترساد نمودهی

وضع شهرها  صحت  یدر  داکتر    یخدمات  شفاخانه،  به  مردم  است.  شده  خوب 

واکس و  دسترسیمتخصص  شفاخانه  ین  امکانات  ندارند.  بیها  است یز  شده  شتر 

 ساله، استاد دانشگاه(.  33ل، ی)سه

ز  یدر روستاها ن  یت هم نسبتاً خوب است. حتیفیشتر شده. ک یب  یدر شهرها دسترس

  ی است. داکتر به اندازه کاف   یانسان  یرویوجود دارد. فقط مشکل ن  یامکانات صح

با صفر شده  ین است. آمار فلج اطفال تقرین عملکرد در حوزه واکسیست. بهترین

 (. یداخل NGOس یساله، رئ 35است )ناصر، 

بوده است.   یاجتماع  یهارباز دچار انواع شکافیافغانستان از د ؛ ورژن بروز شده:یاجتماع  هـ: تفرقه

ها تالش  ا، در راه کاهش تنش ی دن یاسیس-ی مال  ی بانید با پشتیجد  ی اسیرفت تا نظام سیاما توقع م

حل   یبرا  ید. اما نه تنها که دولتمردان افغان قدمی نما  ید خاصی ملت تاک-نموده و بر مسئله دولت

اجتماع  موارد  یمنازعات  در  بلکه  خارج  یبرنداشتند،  ن  یشرکا  ایدولت  از  حمایوضع  نیز  ت یت 

 نمودند.  



 
 

214 

ن مردم کمک نمودند.  یها بتر شدن تفرقهقیم به عمیرمستقیها به صورت غ یخارج

ه راندند. و  یرا به حاش  یدان داده و بعضیاز اقوام و جناح م  ی که به بعض  یبه نحو

جاد  ید. از نظر من غرب با ایا قوم قدرت را قبضه نمایک جناح  یکمک نمودن تا  

  65ع،  یحضور خود در افغانستان است )شف  ه ادامهینبال توجبه د  یتین وضعیچن

 (.  هیس در وزارت مالیرئساله، 

و    یغات قوم یباعث شده است تا تبل یاو استخبارات منطقه ی غرب  یحضور کشورها

دانند که از کدام قوم و  یخردسال هم م   یهاد شود. امروز بچهی ار شدیبس  ی مذهب

ر نبودند. و بهتر با هم  ین مسائل درگیبا ا  ی مذهب هستند. در گذشته مردم عاد

نخبهیم   یزندگ و  رهبران  اما  ب  یهاکردند.  تفرقه  عامل  شدهیجامعه  مردم  اند.  ن 

ا هم از یرا دارد؛    یک کشور خارجیا پاسپورت  ی ،  یشان را هم که نگاه کن هرکدام

 (. یداخل  NGOساله، کارمند    32د،  یشود )جمشی ل م یتمو  یخارج  یهاسفارتخانه

ا غ   یخارج  یهاکمک  جاد گفتمان توسعه:یو:  آگاهیرمستقیبه صورت  به  توانسته است  مردم    یم 

گر و منتقد کمک  مطالبه  ینسل  یریگد. و در شکلیافزایشرفت جامعه و توسعه کشور بینسبت به پ 

 د.  ینما

ها توانسته است شوک  کمکن  ی؛ اما ایخارج  یها انتقادها به کمک  با وجود همه

ساله،    35د )عارف،  یافغانستان وارد نما  دن به توسعه را به جامعهیرس  یاز برایمورد ن

 استاد دانشگاه(. 

 

 یاز تعصبات خشک و ب  یک سریاند که  توانسته یجامعه مدن  یها و تا حدودرسانه

ر و دختر و ها با رفتن خواهیلین ببرند. حداقل در شهرها. امروزه خیاساس را از ب

رت مردانه مانع  یندارند. و به نام غ   یهمسر خود به مکتب، دانشگاه و بازار مشکل

ر  ییک تغین  ین دست. ا یاز ا  یگرید  یهان با اشتغال. و مثال یشوند. و همچنینم

از مردها ننگ  یلیخ  یها در گذشته بران مثالیر است. اییها رو به تغتیاست؛ ذهن

 (. یداخل NGOساله، کارمند  62شد )آصف، یمحسوب م
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 ی اسیج سینتا

اشاره دارد.    یاسیو س  یادار  یهادر حوزه  یخارج  یهاکمک  یامدهای ج و پ ین مقوله به نتایا

ایغرب و به و ای االت متحده امریژه  افغانستان و   یاصالح ساختار ادار  یها بران سالیکا در طول 

بازسازیهمچن هز  ینظام   ی روهاین  ین  مضامنموده  ی ادیز  ی هانهیکشور  به  ادامه  در  ن  یاند. 

 شود. ین مقوله اشاره میا رمحموعهیز

ادار  ی)بازساز  یالف: حکومتدار تا    یهاسال  (:یساختار  بود  باعث شده  جنگ و حکومت طالبان 

  یاسیکه نظام س  یهااز حوزه  یک یبماند.    ین شکل ممکن باقیترییافغانستان در ابتدا  یستم اداریس

 کشور بود.   یو اصالح آن متمرکز شد، نظام ادار یبازساز یبرا ی جهانجامعه ید با همکاریجد

پانزده سال شاهد آن بودم، سی... در وزارت مال ر  ییستم کامالً تغیه که من شخصاً 

.  یاتیستم امور مالیتر سو از همه مهم  یانسان  یرویلحاظ. از نظر امکانات، نکرد. از هر  

  ی هاکه مورد قبول سازمان  یاتیمال  ن حوزهید و بروز شد. قوانیستم کامالً تجدیس

ست. و یمحسوس ن یمردم عاد ین امور برایخوب! ا یبود به اجرا درآمد. ول  یجهان

مانه متحول ین پ یبا به همیز تقریها نتخانهر وزاری ه نبود. ساین تنها در وزارت مالیا

 (.هیس در وزارت مالیرئساله،  65ع، یشد )شف
 

از  ید شده است. ولیهم جد یل ادارید ساخته شده، وسا یجد یادار یهاساختمان

حسابدهیمکان شفافیسم  خبری،  عملکرد  در  سرعت  و  چی ن  یت  نام   یزیست.  به 

که    یتنها ساختمان ساز  یسازستمیوجود ندارد. س  یسراسر  یوتریستم کامپیس

 ساله، خبرنگار(.  36ست )بالل، ین

  یهامسلح افغانستان در زمان جنگ  ی هاوریارتش و سازمان ن  نامجهز: ی ؛ آماده ولینظام  یرویب: ن

کشور   یانتظام -یامور نظام   یاسیان وابسته به احزاب سینظامو طالبان عمالً نابود شده و شبه  یداخل

با شکل  اما  داشتند.  عهده  به  و حامیجد   یاسینظام س  یریگرا  به    یان خارجید، دولت  اقدام  آن 

نه ین حوزه هزیرا در ا  یخارج  یهااز کمک  یمیس افغانستان نموده و حدود نیلوارتش و پ   یبازساز

م عمال به  سیت مبارزه با طالبان و تروریناتو، مسئول  یروهای، و خروج ن2014نمودند. بعد از سال  

و    ی ن نظامیمه سنگین و نیزات سنگی. اما به خاطر نداشتن تجهکرددا  یارتش افغانستان انتقال پ 



 
 

216 

طالبان شکننده عمل    یهاگاه ی مخف  ی، در نابودییحمالت هوا  ی دهشکل  یبخصوص امکانات برا

 نموده است. 

ارتش   یبازسازد،  ی توان دیم  ی را به خوب  یخارج  یهاکه نمود کمک  ی از جاها  یکی

 یزیک چیافغانستان،    ن تحوالت، وزرات داخلهی س افغانستان است. قبل از ایلوو پ 

 و(.یر مسئول رادیساله، مد 51وجود نداشت )رسول،  یسیلوکاغذ بود. اصال پ  یرو

 

ب از  یامروزه دولت  ن   350ش  آموزش د  یرویهزار  دارد.  یمسلح  مجهز  نسبتاً  و  ده 

دفاع از کشور دارند.    یبرا  یه خوبیه است، روحیاولزات شان در سطح  ی اگرچه تجه

ستان را کامالً مجهز کنند تا  انافغ ی مل یها حاضر شوند که اردوییکا یم امریدواریام

  NGOس  یساله، رئ  35نباشد )ناصر،    یخارج  یروها یبه ن  یازیدر مبارزه با طالبان ن

 (.یداخل

استقرار    یغرب در افغانستان، تالش برا  ی نظام - یاسیاز اهداف حضور س  ی کی  دار:ی ناپا  صلح؛ پروسه

-انجام دادند. اما طرف   یادینسبتاً ز  یو مال  یاسیس  یهانهین راه هزیدر ا  یهایصلح بوده است. غرب

قانع    حل نهایی و مذاکرات همه جانبهرسیدن به راه  یافغانستان هنوز برا  ر مناقشات ر دیدرگ  یها

 . دهدنشان میان یار متزلزل نمایلح بسص نشده و پروسه

تحکیسی...کم مواردیون  جمله  از  صلح  کوچکتر  یم  که  فایاست  نداشته   یادهین 

  NGOساله، کارمند    35)سهراب،    یاست. جز تلف کردن وقت مردم و منابع مال

 (.یداخل

 

  ی هانهیاورد. هزیمردم افغانستان به ارمغان ب  یها نتوانست صلح را برایحضور خارج

ا  یادیز در  ولیهم  است.  شده  راستا  سازوکی فای ب  ین  اصوالً  چون  و  ده.  دولت  ار 

  ی عنیم.  ید داری صلح اشتباه است. ما در پروسه صلح به طالبان تاک  یانش برایحام

ساله،    30است )محمد،    یگری د  یجا  یثبات یکه عامل ب  ی . در حالیثباتیبه ابزار ب

 استاد دنشگاه(. 
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 ت شكنندهیامن

ن  یکنفرانس بُن، تأم یها ن برنامهیترین از اصلیناتو و همچن یروهایاز اهداف حضور ن یکی

اردها  یلیم  ، االت متحدهیو در رأس آن ا  ی منظور، جامعه جهان  به اینت در افغانستان بوده است.  یامن

ش یتر از پ ت افغانستان شکنندهیامن  یاو منطقه  یل متعدد داخلیدالنه نمودند. اما به  یرا هز  دالر

م ین مقوله از دو سوال مستقیده است. ایتر گردُپر رنگ  یستیترور  یهات گروهیان شده و فعالینما

اشاره مصاحبهیرمستقیغ   ی هاو  وضعشوندهم  مورد  در  امنیها  تأث  ی تیت  و    ی هار کمکیافغانستان 

 ت استخراج شده است.  ین وضعیبر ا یخارج

 جه یافغانستان نت  یهای ن نکته است که ناامنیمضمون به ا  اشاره  :یامنطقه  یهاه حسابیالف: تسو

است که یگری ا هم منافع دیدر مورد حضور غرب در افغانستان و    یاو فرامنطقه  یاتعارضات منطقه

 کند. یحضور در بحران افغانستان مق به یرا تشو ی و اطالعات یاستخبارات یهاکشورها و سازمان

ران و یاز نظر من ا  یران و عربستان، و حتیهند و پاکستان، ا  یهاه حسابیما تسو

ران است، امکان ندارد  یت ایرامون امنیط پ یم. چون افغانستان محیز داریل را نیاسرائ

ایاسرائ البته نه خین محیل در  واضح و شفاف. ما در    یلیط حضور نداشته باشد. 

-ستمیم. که از اصطحکاک سیکنیم  یا حائل را بازیق  یستم عایک سیمنطقه نقش  

  ی ق به خاطر فشارهاین عایخودِ ا  ی کند. ولی م  یریگر جلوگید  ی نظام -ی تیامن  یها

 ساله، استاد دانشگاه(.  35سوزد )عارف، یاد م یز

 

روس تقابل  افغانستان  در  چکا  یامر  ه،یما  را  یو  ایدارن  چالش  یم.  به  خاطر  به  ران 

ران از طالبان به عنوان سپر  ین ایکند. همچنیت میکا از طالبان حمایدن امریکش

کند. تقابل هند و  یداعش در افغانستان استفاده م  یدر مقابل حضور احتمال ی دفاع 

 ساله، معاون بانک(.  30واضح است )مسعود،   یلیخ نیزپاکستان 

ن کشور یت و ثبات به افغانستان برگردد، مردم ایامن  ید اگر روزیشا   ماندن:  یبرا  یا؛ بهانهیب: ناامن 

ادامه ن  با  پا  یخارج  ی روهایحضور  بر مسدودشدن  نبوده و  نما  یهاگاهیموافق  اصرار  ایناتو  ن  یند. 
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ن بار  یها در افغانستان چندیها در مورد علت ناامن شوندهپاسخ مصاحبه  یاست که در البال  یانکته

 است. به آن اشاره شده 

ت  یست. چون آنها در وضعیها نیدار جز اهداف غرب ی ت پاین امنیکنم تأمی فکر م

ساله،    45دار )فرهاد،  یط ثبات پایابند؛ تا در شراییموجود بهتر به آن اهداف دست م

 استاد دانشگاه(. 

 

ابزارهایخارج وجود داشتن  با  نظام  یاسیس  یها  تأم  یو  امن یدر  افغانستان ین  ت 

ساله،    32ع،  یاست )رف   یتین وضعیشان خواهان همچنخوب عمل نکردند. و منافع

 استاد دانشگاه(. 

مادر: مهربان  یهاهیج: همسا از  دال  یهاهیهمسا  تر  به  مرز  یل یافغانستان  مناقشات  آبیمانند  ،  ی، 

ها به  ن سالیاش، در ایخارج  ی ا شرکای ک با دولت افغانستان و  ی و تعارضات استراتژ  ی اسیمنافع س

  یهات از گروهین مداخالت حماین ایاند. مشهودترافغانستان مداخله نموده  یدر امور داخل  یهرنحو

ها که در قالب  از پاسخ  یهاافغانستان بوده است. نمونهت  یبرهم زدن امن  یمخالف دولت برا  یشورش

 شود.ی رد، ارئه میگین مضمون قرار میا

بن  یبرا  ی عرب  یکشورها  یهاکمک پاکستان در حما  ییادگرایرشد  نقش  از یو  ت 

ت یموثر بود. و البته حما یستیترور یهان گروهی ا یایو طالبان در اح یحقان شبکه

 و(.یر مسئول رادیساله، مد  51کا )رسول،  یدن امریبه چالش کش  یران از طالبان برایا

 

مستقر   یخارج  یهایرویه دولت افغانستان و نی ها در مدارس پاکستان بر علسال

جهاد داده    غ شده و به جنگ افغانستان وجههیک تبلیدئولوژین کشور از لحاظ ایدر ا

کند.  ی ت میکا از طالبان حمایز در تقابل با امریران نیر ایاخ  یهاشده است. در سال

را در   یرانیا  یها پلمات یاند. و دران کامالً مخالفیبا ا  یدت یکه از لحاظ عق  ی طالبان

ساله،    45خُب! دشمن دشمن من، دوست من است )فرهاد،    ی ف کشتند. ولیمزارشر

 معاون دانشگاه(. 
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اند. و  ختهرا به راه اندا  یادوگانه  یج فارس به نام کمک، بازیخل  حوزه  یکشورها

  ساله، استاد دانشگاه(.   30در افغانستان دارند )محمد،   ینقش مخرب
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 ندهیکننده و برنامه آر سوم: مراجع کمکیمضمون فراگ  4-2-2-3

ن مضمون  یا  یهستند که اجزا  یانداز حضور«، مقوالت« و »چشمیگران اصلی»باز  دو مقوله

در مورد نقش    یم سه سوال اصلیمستق  یهامقوالت از پاسخن  یدهند. ایل میر را تشکیو فراگ  یاصل

که    یاتین جزئیحضور آنها و همچن  ادامه  یکننده و مسئله چگونگکمک  یکشورها  یمثبت و منف

ن مقوالت  ین تابع ایها مطرح شده بود، بدست آمده است. در ادامه به مضامر پرسش یسا  یدر البال

 شود. یپرداخته م

 ی گران اصلیباز

بش  یب سازمان  و  هفتاد کشور  بازساز  یالمللنی از  به  امر کمک  مشارکت    یدر  افغانستان 

  ی روهاین سازمان، با تعداد نیت در ایعضو ناتو، صرف به خاطر عضو  یاز کشورها  یاریداشتند. بس

از افغانستان    2014ناتو، در سال    یهاندک وارد افغانستان شده و بالفاصله بعد از اتمام تعهدات اول

دولت  با    یهمکار  به ادامهد تعهدات خود،  ی ناتو، با تمدریثروتمند ناتو و غ   یشدند. اما کشورهاخارج  

ابراز اشارهیتما  افغانستان  به نقش مهمیا  ل نمودند.  بازسازیترن مقوله  افغانستان   ین کشورها در 

 است.

-کیش از یافغانستان در ب یاجتماع -یاسیمتحده در معادالت ساالت ینقش ا کا:یالف: نقش اول امر

در افغانستان داشته  را    ی نظام  یروین نیشتریب  ن کشوریار ُپر رنگ بوده است. ایر بسیم دهه اخینو

 ها به دولت را ازائه نموده است. ن مقدار کمکیشتریو ب

دلیامر هر  به  قدرت–  ی لیکا  ابر  اثبات  خاطر  جهان  ی به  به  و  یخود  دلی ان  هر  ل  یا 

)مسعود،  ن  یشتریب  -یگرید است  نموده  افغانستان  به  را  معاون    30کمک  ساله، 

 بانک(. 

 

امر که  نیاوالً  نقش  سا  یرویکا  و  داشت  را  برایمحرک  را  کشورها  به   یر  حضور 

بوده است    یهشتر از بقیب  یلیکا خیامر  یهاب نمود. دوماً، حجم کمکیافغانستان ترغ 

 ساله، خبرنگار(.   36)بالل، 
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ن یکو بوده است. ایشه نیباً همیروابط افغانستان با هندوستان تقر  :یدر نقش سوگل  یب: هند و باز

حضور ن در تقابل با نقش مخرب پاکستان،  یز بر حسب گذشته و همچنی ر نیاخ  یهاکشور در سال

اجتماع  ایگسترده مناسبات  بازساز  ی در  اگرچه حجم کمک  یو  و  داشته  در    یهاافغانستان  آن 

ت یفیار کمتر بوده است، اما کیو... بس ی ه اروپا، بانک جهانیکا، اتحادیمانند امر یسه با کشورهایمقا

 بوده که مورد توجه شهروندان افغانستان قرار گرفته است.  یاها به گونهپروژه

انستان کمک کرده و تالش  ت و منسجم ساختن افغیکه به خاطر تقو  یگانه کشوری

د هدفش  یافغانستان را کمک کند، هندوستان است. شا یی ربنایدارد تا در قسمت ز

  NGOساله، کارمند    35ش موثر بوده )سهراب،  یها ف پاکستان باشد، اما کمکیتضع

 (.یداخل
 

داشته است. مثالً بند سلما در هرات، باعث شده است  یج موثریهند نتا یهاکمک

شود.  ید میکه از بند سلما تول  ی ن برقید. همچنینما  یریها جلوگتا از هدر رفتن آب

-ی افغانستان م  یکه همه سال برا  یلیتحص  یهاه یبورس  ی ادین، تعداد زیدر کنار ا

داشته است )مشفق،    ی خوب  یلیج خینتا  ی هند کم بوده، ول  یهادهد. حجم کمک

 ساله، استاد دانشگاه(.  37

است.    جاپانرا به افغانستان نموده،    یادیکه مقدار کمک ز  یاز کشورها  یک ی  :جاپانل  ج: نقش مکمّ

ز مشارکت  یگر نید  ی هان حال در پروژهیدر ع   ی بوده ول  یمرکز  تاوالی در    جاپان  یهااز کمک  یقسمت

 ن کشور اشاره دارد. یا ی هاگاه کمکین مضمون به جایداشته است. ا

  ی مختلف  یهاهستند و در بخش  یچاپان راض  یهااز کمک  یمرکز  یهاتیمردم وال

 ساله، خبرنگار(.  36ات کمک نموده است )بالل، ین والیبه ا
 

کشورها از  کمک  یجاپان  که  به    یموثر  یهااست  است.  نموده  افغانستان  به  را 

تحص معارف،  حوزه  در  ن  یسازتیظرف  ،یعالالتیخصوص  آموزش   یروهایدر 

  ی هاربرنامهیساله، مد  32)عبداهلل،    کابل-و ساخت شاهراه هرات  در دولت  ی رنظامیغ 

NGO یخارج .) 
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اند. اروپا در افغانستان حضور داشته یهعضو اتحاد یاکثر کشورها  ه:یا؛ فراتر از اتحادی تالید: آلمان و ا

ط  یافته و شرایحضور    یت در سازمان ناتو و از ناچارین کشورها صرفاً به خاطر عضویاز ا  یاریاما بس

ز بوده است. اما دو کشور یار ناچیشان بسیهاکمک به افغانستان را نداشته و کمک یموثر برا ی مال

مات یز دارند؛ بر اساس تقسین  یا ژهیو  ی اسیو س  یت اقتصادیعه اروپا موقیا که در اتحادیتالیآلمان و ا

که  یابلخ و هرات را به عهده گرفتند. به گونه هایوالیت یت بازسازیه در کنفرانس بُن، مسئولیاول

آلمان   ی هاگاه کمکین مضمون به جایا سپرده شد. ایتالیبلخ به آلمان؛ و هرات به ا  والیت یبازساز

 کند.  ی اشاره ما یتالیو ا
  

آلمان تنها    یهااند. البته که کمکد عمل نمودهیت بلخ نسبتاً مفیوال  ی... در بازساز

اند )سهراب، هم کمک کرده  یس ملیلوت بلخ نبوده است. آنها در آموزش پ یدر وال

 (. یداخل NGOساله، کارمند  35
 

بلخ را آلمان و هرات   یی دان هوایا خوب بوده است. مثال میتالیو ا  یجرمن  یهاکمک

-و شفاخانه  ها در ساخت مکاتبنیز نمودند. در کنار ایو تجه  یا کامالً بازسازیتالیرا ا

 ساله، استاد دانشگاه(.   33ل، یز کمک نمودند )سهیها ن

به نقش    اد شد، اشاره یها به تکرار از آن  مصاحبه  ی که در البال  یاز نکات   س: یبه انگل  ی هـ: بدگمان

انگل افغانستان یچند سال اخ  یاس یگران معادالت سین بازیتریاز اصل  یکیس به عنوان  یمخرب  ر 

انگلیاست. در تقس بُن،  هلمند را به   والیتت  ین امنیو تأم  یت بازسازیس مسئولیمات کنفرانس 

ان حضور  د موادمخدر افغانستان بود. اما در دوریز قطب تولیعهده گرفت. هلمند در زمان طالبان ن

تنش   سیانگل هلمند،  ناامندر  و  تولیها همچنیها  و  ب ین  به شکل  موادمخدر  ش  یافزا  یاسابقهید 

ک مسائل را نداشته و یاست، توان تفکیس  ل عدم اطالع از مناسباتیافت. مردم افغانستان به دلی

ن یمضمون به ان  یا  کنند. اشارهید موادمخدر عامل دانسته و سرزنش میش تولیس را در افزایانگل

 نکته است. 
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  دکننده ین تولیدر هلمند حضور فعال داشته. و هلمند بزرگتر  2002س از سال  یانگل

ساله،    33د،  یه نقش دارند )جاو ین قضیاک جهان است. از نظر من خودشان در ایتر

 استاد دانشگاه(. 
 

نم انگلیمن  دقیدانم  برایس  کجا  در  من   یقاً  است. چون  کرده  افغانستان کمک 

و چندبرابر    یش ناامنینم. حضورش در هلمند باعث افزایبی شتر نقش مخربش را میب

 ساله، خبرنگار(.   30د موادمخدر شده است )داود، یشدن تول

 چشم انداز حضور 

افغانستان  االت متحده در  یا  یروهایژه نیو به صورت و  یخارج   یروهایحضور ن  ندهیمسئله آ

س محافل  داغ  مباحث  ا  ی اسیاز  است.  اظهارنظرهایافغانستان  از  مستخرج  مقوله  -مشارکت  ین 

ن  یدر ا  یخارج  یروهایحضور و کمک ن  یافغانستان و چگونگ   ندهیق در مورد آین تحقیکنندگان ا

 شود.  یل شده است که به آن اشاره میتشک ین مقوله از دو مضمون فرع یکشور است. ا

  نده یمنتج شده است که در باره آ  یی هان مضمون از مجموعه پاسخیا  دوکس ماندن و رفتن: الف: پارا

افغانستان    یبرا  یمال  یهاند کمکیفرا  یو چگونگ  یخارج  یروهاین  یکیزیرفیا غ ی  یکیزیحضور ف

 ارائه شده است. 

ز ادامه  یشان نیهان که کمکیها هستم. به شرط ایحضور خارج  من موافق ادامه

ساله،   35س، ی رویتر )متر و در چارچوب مشخصداشته باشد. البته با اهداف شفاف

 استاد دانشگاه(. 
 

-گانهیب  یه. مردم افغانستان روحیشان هستم؛ اما بدون حضور نظامیهاموافق کمک

نمیست برا  یتوانند سرباز خارجیز دارند. و  نما  یا طوالنیشه  یهم  یرا  ند  یتحمل 

 (.  یداخل  NGOساله، کارمند  62)آصف، 

دوست ندارد    یچ کشوریباً هی دهد که تقرینشان م  ی خیتار  تجربه  عشق و نفرت:  ب: حس دوگانه 

داخل ب  یامور  به  را  جامعهگانیخود  در  حضورشان  شاهد  و  سپرده  و   گان  حوادث  اما  باشد.  خود 

از تکرار   یری دهد که به ناچار و به خاطر جلوگیچنان افراد را در تنگنا قرار م  یها گاه ی نابسامان
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ایدهند. ایتن م  ین امریتلخ گذشته به چن  یهاتجربه ن نکته اشاره دارد که اگر ین مضمون به 

ن  یبرا  ی لیتما ا  یخارج  یروهایماندن  به  نزد مردم است،  افغانستان  دلیدر  نمین  خواهند  یل که 

 گذشته باشند.   دوباره شاهد

کس موافق  چیم. ه یت را تحمل کنین وضعیو ا  میما ناچار به موافقت حضورشان هست 

.  ایمقهیم. اما در مضیخود باش  یپا  یم رویهم دوست دارست. ماین  یحضور خارج

ا ما را تنها بگذارد، باز کشور به دست طالب و بدتر از او داعش خواهد افتاد.  یاگر دن

ش یار ریم. اختیاز خود نداشت یاریچ اختیم. در زمان آنها هیتجربه کردما طالب را 

ون یزیدن تلویرون شدن را نداشتند. حق د یم. زنان و دختران ما حق بیخود را نداشت

ن  یش و عمامه. ما فعالً اینبود. همه خالصه شده بود به ر  یزیچ چیم. هیرا نداشت

  65ع،  یم )شفیم به طالب بر نگرد ینگردم تا به گذشته بر  یکنیط را تحمل میشرا

 (. هیس در وزارت مالیرئساله، 
 

م، که  یبود  یک بار در گذشته شاهد جنگ داخلی ار حساس است. ما  یط بسیشرا

بود. همساینت ن  ی هاهیجه آن جنگ ظهور طالبان  و    ی قوم  ی هاز به کشمکشیما 

اگر روزیدامن م   ی مذهب را ترک کند،    یجهانقرار باشد جامعه  یزنند.  افغانستان 

ها وجود  هیو دخالت همسا  یقبل  یاسیت برگشت به گذشته با وجود رهبران سیظرف

 ساله، استاد دانشگاه(.  37دارد )مشفق، 

 ر چهارم: انتظارات برآورده نشده یمضمون فراگ  4-2-2-4

 یهارساختیه« و »زیرویع بی»توز  که متشکل از دو مقوله  نوشتهن  یر این مضمون فراگیآخر

  ی خارج  یهاع و اثر کمکیروند توز  ی ه« است؛ به توقع و انتظارات مردم افغانستان از چگونگیدر حاش

و    یها خارجمربوط به توقع مردم از کمک  ی ن قسمت که از پاسخ به سواالتین ایاشاره دارد. مضام

ت  یت از عدم رضایها بدست آمده است، حکاکمک  نهیر هزیر جهت مسییتغ  یچگونگ  نظرشان در باره

ن  یم متوازن دارد. در ادامه به مقوالت و مضامیو نبود تقس  یی ربنایها در امور زر کمکیمردم از تاث

 ن مضون اشاره خواهد شد. یا یفرع 
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 هیرویع بیتوز

شوندگان در مورد  مصاحبه  یهاشود که از پاسخیاشاره م  یِن فرع ین مقوله به مضامیدر ا 

ن یچناست. و هم  یخارج  یهانامتوازن شهروندان کشور به کمک   یم و دسترسینبود نظارت در تقس

است که در    یز از مواردیها نتیکننده در انتخاب اولوا دخالت منابع کمکینه و  یت در هزینبود اولو

 گردد.  یان میادامه ب

در شهرها و عمدتاً در    یخارج  ی هامضمون به متمرکز بودن کمکن  یا  اشاره  م نامتوازن:یالف: تقس

به  یشهرها است.  به کمک  یکه دسترس  یاگونهبزرگ  تقسمردم  ناعادالنه  و  نبوده  متوازن  م  یها 

 صورت گرفته است. 

تر هم  قیعم  یها خارجق بود، و با کمکین شهر و روستا در گذشته عمیشکاف ب

 اه(. ساله، استاد دانشگ 35شد )عارف، 
 

  ی ردولتیو غ   یدولت  ین نهادهایات بیدر مرکز و وال   ی اقتصاد  ی هاق برنامهی... در تطب

شتر  یب  یتیات دور افتاده نارضای ز در والیل نین دلیوجود داشت. به هم  ی ناهماهنگ

 و مسکن(. یر در وزارت شهرسازیساله، مد 32د، یشود )حمیده مید

افغانستان، عمداً    ی هاکننده در سال مراجع کمک  ر نظارت:یب: کمبود اکس ا  یاول حضورشان در 

مردم نهاد    یهاو سازمان  یدولت  یهارا به دستگاه  ی از منابع مال  یادیحجم ز  یلیسهواً و به هر دل

نکردند.    یدقت خاص  یهاپروژه  یو نظارت بر روند اجرا  یحسابده   یکه برا  یکمک نموده، در حال 

 افت.  یش یز افزاین یها کاهش و فساد ادارکمک یزان اثرگذاریز میل نین دلیبه هم

  

ل یف و میها حاز کمک  یادیها باعث شد تا مقدار ز  NGOنبود نظارت بر عملکرد  

افراد ز د صرف امور  یکه با  یهانمودند. پول  یها استفاده شخصاز پول  یادیشود. 

ز شد. تجربه یوار  یشخص  یهاو جعل سند به حساب  یشد، با فاکتورسازیم  ی مدن

ساله  ا  ده  در  میمن  نشان  حوزه  کمکی ن  منابع  که  م دهد  که  یکننده  دانستند 

که    ییاز آنجا  یشود؛ ولینه نمیشود و به محل مورد نظر هزیم  یشخص  سواستفاده
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رفتارها  ن  ینه ساختن آن در مقابل ایتازه بود، به خاطر نهاد  ک تجربهی  ی جامعه مدن

 (.  یداخل NGOس یساله، رئ 35نمودند )ناصر، یسکوت م

 

افت؟.  یین همه فساد گسترش میبود، چرا ایها مکمک  نهیبر روند هز  یاگر نظارت

  ی الملل نیو ب  یداخل  ی هاهم در داخل دولت افغانستان و هم در موسسات و سازمان

 استاد دانشگاه(. ساله،  32ع، یل شد )رفیف و میح یادیز یهاپول

به مبدأ:  به مبدأ    ین مختلفیبا عناو  یخارج  ی هااز کمک  یقسمت قابل توجه  ج: رجعت  دوباره 

  یهادر دستگاه  یاران و مشاوران خارجیدست  یجومفوق نُ  ی کننده بازگشته است. دستمزدهاکمک

 ن مجراها بوده است.  یاز ا یکیدولت افغانستان  ی رنظامیو غ  ی نظام

کننده برگشته کمک  یها دوباره به کشورهااز کمک یادیکنم قسمت زی من فکر م

هزار    50حدود    یا مهندس و متخصص خارجیمشاور و    ک یکه معاش    یاست. وقت

 ساله، معاون بانک(.  30در ماه باشد )مسعود،  دالر

 یهاشود. واسطهیاجرا ممت، دست سوم و چهارم  یکالن و بلندق  یهاعموم پروژه

ها  ن پروژهیهستند. مفاد حاصله از ا یها و موسسات خارجاول و دوم عموماً شرکت

ک پروژه در سفارت  ی  یهکند. مثالً، بودجه اولی کننده برگشت مدوباره به کشور کمک

اجرا شده   دالرون  یلیا دو میک  یت با  یبوده، اما در نها  دالرون  یلیم  5فالن کشور،  

 37شود )مشفق،  یز میرابط در خارج وار  یهاپول به به حساب شرکت  یاست. مابق

 ساله، استاد دانشگاه(. 

تجو اولوید:  شده  یاریبس   یهاپروژه   ها:تیز  اجرا  افغانستان  و    در  مردم  انتخاب  به  دولت  ی که  ا 

اولو و  نبوده  سنجیافغانستان  کشورهانشده  یت  بر  کمک  یاند.  بنا  سکننده  و    یاسیمالحظات 

ت گزارش انجام آن را به عنوان کمک به  یپروژه گرفته و در نها  یم به اجرای، خود تصمیاقتصاد

 ن نکته دارد.ین مضمون اشاره به همیدولت افغانستان ارائه نمودند. ا

«  یمل  ی»برنامه همبستگ  یهاها هدر رفت، پروژه کمک  یلیکه خ  یاز جاها  یکی

درنظر گرفته نشد   ییروستا  یزندگ   یازهای ط روستاها و نیشراها  ن پروژهیبود. در ا
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هدر رفت. مثالً در روستاها سالُن اجتماعات ساخته شد. حمام   یادیز  یهاو پول

 یتربه مراتب مهم یازهایکه کشاورز آن روستا ن ی ساخته شد. و... . در حال  یعموم

 و(. یر مسئول رادیساله، مد 51داشت )رسول، 

 

کمکیریمد خارجت  نبود.  افغانستان  دولت  دست  تصمیها  مشوره  بدون  م  یها 

  45رند )فرهاد،  ین که خواست مردم را در نظر بگینه نمودند. بدون ایگرفتند و هز

 ساله، معاون دانشگاه(. 

 هیدر حاش  یهارساختیز

ها،  کمک  ن بود که با پشتوانهیا  ی جامعه جهان  ی مال  یهامردم از مساعدت   یهد تصور اولیشا

خودکفاشدن    یبرا  ین هزار ساله را شکافته و گام یشدن را آغاز نموده و معادن چندیمقدمات صنعت

حال در  داشت.  خواهند  جایبر  زیکه  برنامه  یاقتصاد  یهارساختیگاه  کننده  کمک  یکشورها  در 

ن  ی هماز    ینین مقوله به مضامیا  ن کشور بوده است. اشارهیتر از توقعات مردم از و کمرنگیار ناچیبس

 گردد. یان میسنخ است که ب

بن آب  یدسازالف:  مهار  از  ،  زراعت:  هاو  زم  اقتصادی  خودکفایی  هایراهیکی  است.  ن یافغانستان 

موارد را   همهتقریباً  است؛ که افغانستان    زراعتاز مقدمات    یانسان  یرویو ن  یز، منابع آبیخحاصل

  ی هان مسئله در کمکید. اما سهم اینه نما یاقدام و هز  ی ت منابع آبیریمد  یست برایداشته و کاف

ن حوزه  ینه در ایکمک و هز  یبرا  ی ز بوده و اکثر کشورها رغبتی ار ناچیافغانستان بس  یبرا  یخارج

   را نداشته و ندارند. 

ن بود که بندها ساخته شود تا از آن،  ینه نشد. توقع ما ایهز  یی ربنایها در امور زپول

ها کشور بدون و حساب و م. آبید کنیمردم را تول  یزراعت و برق مصرف  یآب برا

  36است )بالل،    یما هم واردات  یرود و برق مصرف یه میهمسا  یکتاب به کشورها

 ساله، خبرنگار(. 
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شد انجام داد. به عنوان مثال اگر ین همه پول م ی با ا  یعام المنفعه و بهتر  ی کارها

ها به  م و هم برق. آبیود، ما امروزه هم آب داشتآب توجه شده ب  یبه ساخت بندها

 ساله، استاد دانشگاه(.   32ع، یاست )رف یرود و برق هم وارداتیهدر م 

 یدر بازساز  ییربنایگر از مسائل زید   یکین مضمون به مغفول ماندن  یا  اشاره  ب: معادن سر به مُهر:

ز فراهم ی ن کشور را نیا  گسترده، مقدمات توسعهجاد اشتغال  یتوانست ضمن ایافغانستان است که م

براینما است که  استخراج معادن  آن  و  امر  کنندهکمک  یکشورها  ید؛  در    یجانب   یافغانستان  و 

 ه بوده است. یحاش

بازساز نه شد و هنوز هم  یهز  واردات سمنت  یبرا  دالرها  ونیلیافغانستان م  یدر 

  نه یم که با هزیمعدن سمنت دار  10د  یکه ما در افغانستان شا  یان دارد. در حالیجر

از کشور یجاد کند و هم نیتوانست اشتغال ایز قابل استخراج است. که میار ناچیبس

ساله،    33ل،  یها ندارند )سهن بخش یکمک به ا  یبرا   یاها عالقهیرا رفع سازد. خارج

 استاد دانشگاه(. 

 

ل شد. از یف و میح  ی شیکوتاه مدت و نما  یآموزش  ی هابرنامه  یها روشتر کمکیب

ه قرار داده است  یرا در حاش  ییربنایبه صورت هدفمند امور ز  ینظر من جامعه جهان 

ند که منابع  یگویبماند. وگرنه خودشان م  یکامل و دائم  یتا افغانستان در وابستگ

د؟ یکنینمارزش دارد. خوب چرا استخراج    دالرون  یلیافغانستان چند تر  ینیرزمیز

ساله،    32که هم به نفع مردم ما باشد؛ و به نفع خودشان هم خواهد بود )عبداهلل،  

 (. یخارج NGO یهار برنامهیمد

اد شده  یشونده به تکرار از آن  مصاحبه  یهاکه در پاسخ  یبعد  نکته  (: یسازنرفته )راه  ی هاج: راه

ها و خصوط کننده به ساختن جادهمراجع کمک  یتوجهت »مضمون« شدن را دارد، کمیاست و قابل

 شود. یر اشاره میها در زاز پاسخ یرساخت توسعه است. به مواردیآهن به عنوان ز

-کشور کمک  یو اقتصاد  ی اسیا هم منافع سی نشده است.    ی توجه کاف  یسازدر جاده

ارجح افغانستان  مردم  منافع  بر  امری کننده  است.  داشته  براییکایت  سهولت    یها 
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ایخود ساختند. و    یروهاین اقتصادیا  منافع  تا هرات،    ی ران در ساخت جاده مرز 

ع نمود. و اِالّ چرا یخودش را به افغانستان تسر  ینه صادرات کاالها یخودش بود. زم

تا هرات که صد ک  نیلومتر بیخط آهن مرز  را  یشتر  سال است که طول   17ست 

 ساله، خبرنگار(.  36دهد )بالل، یم

 

توانست ی د مشینه میهز  ین شهریب یهاساخت جاده  یها برااز کمک  یقسمت  اگر

ش دهد. و رفاه و  یو سرعت انتقال کاالها را افزا  ی مردم به خدمات رفاه  یدسترس

اقتصاد پ  یبرا  یرشد  در  )سهراب،  ی م  یجامعه  کارمند    35داشت    NGOساله، 

 (.یداخل

 ن ی مضام   شبكه  4-2-3

 در افغانستان  یخارج یهاامد کمکین اهداف و پ یمضام  شبکهم ی( ترس4-55نمودار )
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مضام   ی فیک  یهاافتهیبراساس   کارشناسان  یو  و  نخبگان  با  مصاحبه  از  آمده  بدست  ن 

و در  یو اقتصاد یا، منقطهیاسیاالت متحده، با اهداف سیو در رأس آن ا  یافغانستان، جامعه جهان

مردم به افغانستان حضور   ی ط زندگیسم و بهبود شرایترورن صلح، مبارزه با  یپوشش کمک به تأم

و   ی، اقتصادیاجتماع  یهاها در حوزهن کمکیاند. انه نمودهیز هزیرا ن ی ن راستا مبالغیافته و در ای

پ ینتا  یاسیس   ی ر در اوضاع زندگ ییمنجر به تغ  یا چندگانه داشته و در مواردیدو و    یامدهایج و 

بهبود چندانی، وضعیاقتصاد  جه عکس داده است. در حوزهیمردم و گاه نت را   ی ت اشتغال و فقر 

ش داده است. یرا افزا  یکه شکاف طبقاتنی؛ و حداقل ابوده است  و گذرا  یا مقطعیتجربه ننموده و  

  ی ریگآن، به شکل چشم  ینابود  یانجام شده برا  یهانهیهز  ه همهز با توجه بید موادمخدر نیتول

ن حوزه،  یدر ا  ی تجّار داخل  یگذارهیو سرما  یکه، حضور بخش خصوصیافته است. در حال یش  یافزا

اگرچه که ناامنی باعث شده است تا    د.یآین دوره به شمار میمثبت ا  یج اقتصادین نتایتراز مهم

  مسئله   ی، به استثنایاجتماع   در حوزه  .یل به حضور در افغانستان را نداشته باشدسرمایه خارجی تما

از مسائل اصل، که همی انسان  یرویمهاجرت و خروج ن   ی هاجامعه محسوب شده و برنامه  یچنان 

دکننده  ی کننده نه تنها که موثر نبوده، که گاه در نقش تشدکمک  ینه کشورهایدولت همراه با هز

ت یاز وضع  ی و جامعه مدن  ی همگان  یها، رشد رسانهصحتآموزش و    یهاز عمل نموده است؛ حوزهین

 ضعف نکته  و    لیآشن پاشنهیتریت اصلیز، امنین  یاسیس  اند. در حوزهبرخوردار گشته  ینسبتاً خوب

- یمال  یهاتید. دولت افغانستان با حمایآیافغانستان به حساب م  یغرب برا  یاتوسعه  یهابرنامه

کشور   ی تیت، اوضاع امنین عدم موفقیننموده و اموفق عمل  در مذاکرات صلح    ی جامعه جهان  یاسیس

  ی مسلح افغانستان مجدداً بازساز یروهایها نن سالیتر از قبل نموده است. اگرچه که در ایرا بحران

 . زاندیو در حال تجه

افغانستان،    یبرا  یخارج  ی هاکمک  ها به پروسهشوندهن انتقاد مصاحبهیترحال، مهمنیبا ا

کشور است. به باور کارشناسان افغان، روند    و نبود برنامه مدوّن توسعه  ییربنایعدم توجه به امور ز

تخت و چند شهر بزرگ صورت گرفته است. اکثر  یها متوازن نبوده و عموماً متمرکز به پا ع کمکیتوز

مانند    یی ربنایامور ز  ندارند.   نه راین همه هزیبوده که ارزش ا  ی، کم بازده و مصرفیها تجمالتپروژه
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ن نکات یترد برق و... از مغفولی و تول  زراعتیمهار آب    یبرا  یآب  یهابنداستخراج معادن، ساخت  

 غرب است.   ی ت مالی افغانستان با حما یبازساز برنامه

 ی بندجمع  4-2-4

ازده شاخص  ی . در قسمت اول،  گردیدم  یق به دو بخش تقسی تحقاین  ج  یها و نتاافتهیمجموعه  

  ی بررس  یقرار گرفت. برا   یق مورد بررسیتحق  یرهای به عنوان متغ  یاجتماع -یاقتصاد  یهااز شاخص

،  یبنداول دسته  شده و در مرحله  یجمع آور  یالمللنیو ب  یاز منابع معتبر مل  یی هارها، دادهین متغیا

 ز رسم شد. در مرحلهیر نینوسانات هر متغر و  ییتغ  ین نمودار چگونگیر شد. و همچنیف و تفسیتوص

توجه به عدم دسترس با  متوال  یهابه داده  یدوم،  از متغ  یکامل و  نُه متغیسه مورد  که   یریرها، 

ن یشد. در ا  یبررس  SPSSشده و موجود بود، در نرم افزار    یآورشان به صورت کامل جمعیهاداده

( به صورت جداگانه و با استفاده  ی)کمک خارج  ر مستقلیرها با متغیک از متغیهر    مرحله، رابطه

ج آزمون یده و سپس بر اساس نتایآن ارائه گرد  یل شده و جدول خروجیتحل  یآمار  یهااز آزمون

یابی  به منظور دست  MINITABها در نرم افزار  سپس دادهشد.    یز بررسیها نهیفرض  رابطه  یآمار

چنین مقایسه روند تغییرات متغیرهای وابسته با همبینی روند در آینده و  به روند متغیرها، پیش

 تغییرات متغیر مستقل بررسی شد.  

پژوهش به ش به نحو  یفیک  وهیبخش دوم  انجام شد.  اساس روش مصاحبه  بر  با    یو  که 

-مصاحبه شده و مصاحبه  ،نظر در موضوعت اظهاریصالح  یط و دارایواجد شرا  کارشناساناز    یتعداد

پ   یاشد. به گونه  یل و بررسیمضمون تحلل  یها با روش تحل از  ها و  اده نمودن مصاحبهیکه بعد 

ها  موجود در آن  ی ه و فرع ین پاامیمض  دهنده )مقوله( و ، سازمانی ر و اصلین فراگامی، مضیکُدگذار

 م شد.  ین ترسیمضام شبکه ت یاستخراج و هرکدام جداگانه ارائه و در نها

 

 

 

 

 

 



 گیریو نتیجه   بحث :پنجمفصل 



 ج یب نتایترک  5-1

  ی خارج  ی م به منابع مالیگونه مستقافغانستان به  یهادولت  سال گذشته، همه  40حداقل در  

ج فارس  یخل، طالبان به اعراب  یر شورویاحزاب خلق و پرچم به اتحاد جماهاند. حکومت  وابسته بوده

 سم و جامعهیدن به کمونیرس  به هدفِ   یغرب. شوروکا و  یبه امر  ی فعل  یاس یو پاکستان؛ و نظام س

بر    یمبتن  ی س نظامیکا به قصد تأسیو امر  ی حکومت ناب محمد  یی طبقه؛ اعراب به منظور بر پا یب

تحوالت افغانستان آمدند. سرنوشت   به عرصه  یحقوق بشر  یهاو استوار بر ارزش  یبرال دموکراسیل

ند. اما نظام  یآیخ افغانستان به شمار میاز تار  یدو مورد اول امروزه مشخص شده و هرکدام قسمت

را مشخص  دارد که گذشت زمان سرنوشت آن   ییهاه روشنیمتحده، سااالتی ت ایبا حما  یفعل   یاسیس

استوار نگهداشتن دولت افغانستان مبالغ    یمانانش برایپ کا و همیامر  حال تا اکنوننیخواهد نمود. با ا

 اند. نه نمودهیرا هز یهنگفت

د در  ی جد  یاسیو آغاز روند س  2001دهد که پس از سال  ین پژوهش نشان میا  یهاافتهی

 ی بازساز  یبرا  ی کنفرانس در سطح جهان  15، حداقل  یان کنفرانس منطقهیافغانستان، در کنار چند

در افغانستان   دالرارد  یلیم  120حدود    ییاالت متحده به تنهایو کمک به افغانستان برگزار شده و ا

، بانک توسعه  ی، بانک جهان جاپاناروپا،    یه عضو اتحاد  یکا، کشورهاینه نموده است. در کنار امریهز

  یای بقا  یبازساز  یز برایگر نید  یالمللنین کشور و سازمان بیه و چندیهمسا  ی، کشورهاییایآس

شده نهیو بشردوستانه کمک نموده؛ که اگرچه مجموع مبالغ هز  یخانمانسوز و امور انسان  یهاجنگ

گزارش ب  یمل  یهادر  بررس  یالمللنیو  اما  است؛  نشده  ذکر  شفاف  و  واضح  و    یبه صورت  اسناد 

حدودگزارش رقم  ب  دالرارد  یل یم  145  ی ها،  واقعیرا  به  نزدیشتر  میت  )ی ک  بدون  یاداند  عدد  ن 

بالعوض و مقدار    یهان مبلغ، کمکیت مطلق ایلحاظ شده است(. اکثر  یان خارجینظام  یهانهیهز

  ی فیک  یهاافتهیا به استناد  یکننده و  ن پرداختیتریاالت متحده اصلیبوده است. ا  قرضه یا وام  یاندک

افغانستان به حساب   یبازسازگر نقش اول در صحنه  ی (، باز4-12در جدول    27)مضمون شماره  

 د.  یآیم
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،  ینقد  یهام آن به کمکیها ارائه نمود، تقستوان از کمکی که م  یی بندن دستهیترییابتدا

ها، چاپ  ، کمک به رسانهیلیتحص  یهاهی)بورس  یو فرهنگ   یحاتیزات(، تسلی)کاال و تجه  یرنقدیغ 

ات  یینه شده و جزیدولت هزها خارج از بودجه  درصد کمک  80ش از  ین حال، بیکتاب و...( است. با ا

قدر واضح است که حدود نیست. فقط ایدولت افغانستان مشخص ن  یها برانهیک هزیو تفک  یچگونگ

ها  ن سالیدولت در ا  درصد بودجه  64ن،  یانگیطور ممصرف شده و به  یدرصد منابع در امور نظام   51

 ها بوده است.  وابسته به کمک

افغانستان چندگانه بوده و    ی اجتماع -ی ط اقتصادیدر بهبود شرا  ی خارج  ی هااما اثر کمک

ش  یها با کاهش و افزا، آمار و شاخصیاقتصاد  تر از متن داشته است. در حوزهُپر رنگ  ایهیحاش

  ی مل   و سرانه  ی دات ناخالص داخلیها تولن سال یدهد که در ایها نوسان داشته و نشان ممقدار کمک

ترت به  افزایهر کدام  برابر  پنج  و  داشتهیب حدود ده  متغش  اما  ک  یی رهایاند.  را  مسئله  تر  یفیکه 

ن  یاقشار مردم دارد. نرخ فقر در بهتر  یهاها بر سفرهت از اثر کمرنگ کمکیدهد، حکای پوشش م

ارد. و درصد د  40ش و عبور از مرز  یل به افزایر دوباره میاخ  یها درصد بوده و در سال  35حالت  

افت  یها را درزان از کمکین میشتریقندهار و هلمند که در ده سال اول، بعد از کابل ب  والیات یبرا

انموده ندارد. با آغاز    یت بهتریز حکای ت بازار اشتغال نیدرصد است. وضع  56ن عدد حدود  یاند، 

گرفته   یر صعودیکباره سیبه    یکاریها، نرخ بزان کمکیناتو و کاهش م  یروهایخروج ن  یهازمزمه

ها،  د کمکی. کاهش شده استافتیش  یافزا  1395درصد در سال    40، به  1390درصد در سال    8و از  

،  یو خارج  یموسسات داخل  یرو یل نیشغل و تعد  یایجوان جو  ی روهاین، ورود نیبازگشت مهاجر

ن موضوع  یبان اید و پشتیز موی ن  9و    8ن شماره  ین راستا، مضامیبازار اشتغال را دگرگون کرد. در هم 

 یگذارهیر به اقتصاد افغانستان افتاده، سرما یاخ  ی هاکه در سال  ی ن اتفاق مثبتید مهمتریاست. شا

-هید سرمای از دولت افغانستان، ام  یت جامعه جهانیو حما  ینسب  یاسیاست. ثبات س  یبخش خصوص

  یهاز سرما  یاط، قسمتینب احتت جوایشده است تا با رعا  ی ش داده و قوت قلبیرا افزا  یگذاران داخل

ن بانک و شرکت  یس چندیاز معادن، تأس  یخود را در افغانستان به گردش درآورند. استخراج بعض

، پوهنتون/و دانشگاه  یعالتحصیالتها موسسه  ، دهشفاخانهک و  ی نی، صدها کلینترنتیو ا  یمخابرات

-زراعتیدات  یدر تول   یگذارهیسرماد،  ین شرکت مونتاژ و تولی، چندیردولتی غ   مکتبش از هزار  یب
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تول  یاگلخانه ا یو  از  و...  ان نمونهید زعفران  ق در یتحق  یفیک  یهاافتهین موضوع که در  یهاست. 

اقتصاد افغانستان است،    یبرا  یدیجد  به آن اشاره شده است، اگرچه تجربه  زین  14مضمون شماره  

گذار هیکه، هنوز سرما  یاست. به نحون ضعف آن  یتریبودن، اصل  یمحدود و معطوف به داخل  یول

ز آن ین  یبازرگانان داخل یهندارد و حجم سرما یحضور به بازار افغانستان رغبت چندان یبرا یخارج

گر اقتصاد افغانستان،  یبزرگ را از اقتصاد کشور باز کند. مشکل د  یهاست تا گره یقدر گسترده ن

سا غ یاقتصاد  و  ز  یررسمیه  احتمال  به  است.  اصلیآن  ع یتریاد  نمود  غ   ینین   ی ررسمیاقتصاد 

تول اصلیافغانستان،  اگرچه درآمد  موادمخدر است.  تول  ید  ایاز  افغانستان  ید  اقتصاد  به  ن محصول 

  یاست که اثر منف ییها. موادمخدر از حوزهر آن را انکار کردیتوان تأثیهم نمشود، با آنیق نمیتزر

کا و غرب تا اکنون  یکند. امریان می ها را نمایخارج  ی تیریو مد  یمال   ی هااز کمک  یو معکوس بخش

از  یب از    یکه آمار حاکیاند، در حال نه نمودهیموادمخدر هز  یمحو و نابود  یبرا  دالرارد  یلیم  8ش 

هزار تُن؛    5به    هزار تُن در سال  3اک از  ید ترین تولیانگیسه با حکومت طالبان، میاست که در مقاآن

  دالر   75  یی لویمت از کین قیانگیهزار هکتار؛ و م152هزار هکتار به   68ر کشت از  ین زین زمیانگیم

  ی هاافتهیسابقه بوده است. در قسمت  یهزار تُن، ب  9د  یبا تول  1396افته و سال  یش  یافزا  دالر  188به  

د یتول  سابقهیش بیا در افزایماف  گستردهها به نقش  شوند(، مصاحبه31و    11ن  یق )مضامیتحق  یفیک

ت  یکه مسئول  یاگونهه اشاره دارند. بهین قضیها در ایغرب   یگاه احتمالین جایچنموادمخدر و هم

س یار انگلیها در اختن سالیا  د خشخاش، در همهین مرکز تولی هلمند به عنوان اول  والیتت  یامن

و ا بیبوده  نین کشور  از ده هزار  اگرچه که هلمند    ینظام   یرویش  است.  داشته  آنجا  در  مستقر 

اتفاق افتاده، که    یطید در شرای ش تولین افزایا  ز هست. همهیطالبان ن  یاصل  یهاگاهیچنان از پاهم

مستعد    زراعتدر    یاژهیز، به شکل ویحاصلخ  ییهانین و زمیاکثراً روستانش  یتیافغانستان با جمع

در توسعه  یخارج ی(، دولت و کشورها10)مضمون شماره  یفیو ک  ی ج کمّیاست. اما به استناد نتا

ها بوده آن  یو خارج از تمرکز اصل  یجانب  ین مسئله امرینداشته و ا  یتوجه کاف  زراعتی  یربناهایز

افغانستان موثر بوده است.    یمدت اقتصاددر رشد کوتاه   یخارج  یها هرصورت، نقش کمک  دراست.  

ناتوان عمل نموده و نتواسته است مقدمات   یتوسعه اقتصاد نهیجاد زم ین رشد، در ایا یداری اما ناپا

 د. یو جهش به سمت توسعه را فراهم نما یعبور از شکنندگ
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تر بوده و اوج آن در ارائه ُپر رنگ  یخارج  ی هاکمک  ی امد اجتماع ی ، پ یج اقتصادیبرخالف نتا

  یآموزش  یشدن و بهبود فضافراهم  یکه برا  یبوده است. به نحو  صحی و    یامکانات و خدمات آموزش

هزار معلم استخدام شده است. تعداد  180ش از  یها ساخته و بن سال یدر ا  مکتبهزار  13حدود  

درصد    88افته که  یش  یافزا  1396ون در سال در  یلیبه نُه م  1381ون در سال  یلیک میاز    متعلمین

از فضاآنه ا  یکیزیف  یا  استاندارد برخوردارند.  ته ز ادامه داشین  یعالالتیند در تحصین فراینسبتاً 

د  یجد  پوهنتون/دانشگاه  15، توانسته حداقل  یخارج  یهاکمک  است. دولت افغانستان به پشتوانه

  ی تی، ظرفیدولت  یس دانشگاهای ز و تأسید. تجهی ز استخدام نمایهزار استاد را ن  4س و حدود  یرا تأس

هزاران دانشجو را در   یهبورس  نهیدولت زم  ی هایزنیجاد؛ و رایرا ا  محصل جذب    یرشد ده برابر  یبرا

  یفیک  یهاافتهیر بوده که  یگچشم  یاست. رشد بخش آموزش به نحور کشورها فراهم نمودهیسا

نیتحق نقطهیق  عنوان  به  آن  از  م ی(  15)مضمون شماره    یخارج  یهاعطف کمک  ز  کند. در  یاد 

نه شده در بخش خدمات  یهز  یها ت مردم از کمکیز نشان از رضاین  18ن راستا، مضمون شماره  یهم

از باالتر  صحی افغانستان در گذشته  زان موارد فلج اطفال برخوردار بود. در ین میو سالمت دارد. 

ک به  ین حد ممکن و نزدیترنیی مرض در پان  ین، آمار ایبه واکس  یمن دسترسیُکه امروزه به  یحال

درصد در سال   67به    1382درصد در سال    9از    صحیمردم به خدمات    یصفر است. نرخ دسترس

ر مادران، نوزادان  یمرگ و م  یهاافته و نرخیش  یسال افزا  63سال به    56از    ید به زندگی؛ و ام1395

 داشته است. یاهسه با گذشته کاهش قابل مالحظیز به در مقا یو کودکان ن

ها قرار گرفت،  یت خارجیژه مورد حمایو  یاها به گونهن سالیکه در ا  ییهاگر بخشیاز د

نهاد ) رسانه ا  ی( بود. طورNGOsها و موسسات مردم    1394-95ن حوزه تنها در دو سال  یکه 

  ی به شکل  یجامعه مدن  ی. اما دستاوردهااستافت کردهیبودجه در  دالرارد  یلیم میک و نیش از  یب

)مضمون شماره   یفیک  یهاافتهید.  ی ز بتواند حاصل نمایت نخبگان جامعه را نیرضا  یست که حتین

آنها را    نهیها و موسسات، هزده به رسانهی فا-نهیدهد که نخبگان افغانستان با نگاه هزی( نشان م 16

 شان، مردم نهاد نیستند.  ضمن این که، این موسسات علیرغم نام  دانند.یشان مدهیشتر از فایب

میتحق  یهاافتهیبه    ینگاه  نشان  حوزهیق  که  ناکامیامن  دهد  حیترت،  در  بخش   طهین 

ط ی، شرا2001به افغانستان در سال    یخارج  یروهایها بوده است. از بدو ورود نکمک  یرگذاریتأث
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د،  ی جد  ی مخالف دولت با سازمانده  ی روهایمردم هر روز دشوارتر از گذشته بوده و ن  یبرا  یتیامن

دان جنگ بدل یرا به م  یرنظامیافراد غ   یزندگ  آورده و عمالً عرصه  یک جنگیر تاکتییبه تغ  یرو

موثر نبوده و  یتیدر بهبود اوضاع امن یخارج یهادهد که کمکی نشان م  یکمّ یهاافتهیند. اهنمود

هزار نفر از  90ک به  ینزد  1396که تا سال  یان را کاهش دهد. طوریرنظامینتوانسته آمار تلفات غ 

ن آمار بارز است. یز در ایشده که سهم زنان و کودکان ن  یدر افغانستان کشته و زخم  یرنظامیافراد غ 

شان نه از  چکدامیس افغانستان که هیلوسربازان ارتش و پ   یهزار کشته و زخم47عالوه، تعداد  به

ز  یاند را نمسلح افغانستان شاغل بوده یروهایدر ن یا شغل یو  یهنیاجبار، بلکه به خاطر احساسات م

ا کنیبه  اضافه  آمار  این  حالید.  در  ب  ین  که  نیاست  از  در   یخارج  یهااز مجموع کمک  یمیش 

ت از  ی(  حکا26تا    22ن  ی)مضام  یفیک  یهاافتهی ن حال،  یاست. با انه شده  یهز  ی تیامن  یهابخش

کا در  یان امریاست. حضور نظام  ی اسی، که سیت افغانستان نه نظام یحل معضل امنآن دارد که راه

افتادن منافع قدرت التهاب منطقه را مضاعف نموده و باعث به خطر  و    یامنطقه  ی هاافغانستان، 

ران از به چالش  یه و منطقه، هدف ایهمسا  یاست. تضاد منافع کشورها  افغانستان شده   یهاهیهمسا

تر  دهیچیت افغانستان هر روز پ یکا؛ و اهداف خاص پاکستان، باعث شده است تا کالف امن یدن امریکش

 از گذشته گردد. 

امن  یاقتصاد  یهاتیوضع  یداریناپا گرد  ی تیو  امیباعث  تا  مثبتیده  نگرش  و  در    ی د  که 

ها  ونیلیکه م  یجاد شده بود، دو باره متزلزل گردد. مردم یمردم افغانستان ا  ینخست برا  یهاسال

که دوباره    یستند تعدادیمهاجرت بازگشته بودند، حاال کم ن ینفرشان در آغاز و بعد از دوران طوالن

  ی فیک  یهاافتهیجاد شده، به استناد یا یهاتیوضع رت در سر دارند. اگرچه که بعالوه مهاج یسودا

با تجربه و باسواد    یروهایکننده در انتقال نکمک یاست و برنامه کشورهای(، س17)مضمون شماره 

االت یا  2009که از سال    یاشود. به گونهید مهاجرت محسوب میموج جد  دکنندهیز از عوامل تشدین

  ی نظام  ی هااه گی افغان شاغل در پا  یهاهزار نفر از کارمندان و مترجم48ش از  یب  یی متحده به تنها

خاص مهاجرت« نه تنها از جانب    یزایکا برده است. طرح »ویشان به امریهاخود را همراه با خانواده

ن  یترییشود. ابتدایحاضر در افغانستان، اجرا شده و م  یاز کشورها  یاریکا، بلکه از طرف بسیامر
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  ی انسان   یرویاز به نی کل باطل نین است که افغانستان را همچنان در سیا  ینیچننیا  یهاطرح  جهینت

 دارد.  یق نگه م متخصص معلّ

کشوریا به  شده  ارائه  کمک  از  حجم  ظرف  ین  وسیبس  پایین،  ییربنایز  یهاتیبا  و  یار  ع 

نشان از    ی اجتماع   یهااز شاخص  یو بعض   یرشد اقتصاد  یهاگسترده بوده است. که اگرچه شاخص

ن ارائه شده  یمضام  وده و منجر به توسعه نشده است. همهدار نبی ن بهبود پایبهبود اوضاع دارد، اما ا

در    ی خارج  یهادهد که اثر کمکیر چهارم )انتظارات برآورده نشده( نشان م یل مضمون فراگیذ

مودن راه توسعه است، به یل به پ یکه اگر افغانستان ما یز بوده است؛ اموریناچ یلیخ ییربنایامور ز

توانست در بازار اشتغال یکه م یی ربنایبزرگ ز ی هاپروژه  ی خال ی. جا کندد از آن راه عبور ی ناچار با

  یی د، خودنمایرا فراهم نما  ییخودکفا  یجیتدر  نهیجاد نموده و زمی ر اییافغانستان تغ  گاه توسعهیو جا

ن  یدهد که سهم معادن در ایافغانستان نشان م   ی دات ناخالص داخلیل تولبه جدو  یکند. نگاهیم

از  یتول بوده و هزیدات کمتر  برایا  یهانهیک درصد  ،  2017تا سال    ییربنایامور ز  یاالت متحده 

  گسترده، عدم نظارت و نقش منفعالنه   یز است. فساد اداریار اندک و ناچیها بسر بخشینسبت به سا

  40است تا بر اساس گزارش موسسه اکسفام، حدود  ها باعث شدهتیدولت افغانستان در انتخاب اولو

ز در امور  یها نپول  یکننده بازگشته و قسمت اعظم از مابقها به مرجع کمکدرصد مجموع کمک

ها  آن  یاسیگاه سیها، جا یخارج  یظام، در کنار حضور نینه گردد. از طرفیهز  یو مصرف  یتجمالت

داخل بعض  یدر معادالت  نقش  نمودن  برجسته  و  د  ی افغانستان  بر  ابقایاقوام  و    یهاپروژه  ی گران 

  ی د ُپررنگی( ام19ن کشور )مضمون شماره یاند تا حداقل نخبگان اباعث شده،  یقوم خوردهشکست

 نداشته باشند.  یسازبه روند ملت

ها جنگ و تحجر باعث شده است  ات تلخ مردم افغانستان از سالیها، تجربنیا  با وجود همه

 ینداشته و در البال  یخارج  یهایرویبه خروج ن  یچندان  یلیکشور تما  کردهلیف تحصیتا الاقل ط

  ی فیدر بخش ک  33و    32ن  ینند. مضامینده ببید به آیاز ام  یین حضور، کورسویجاد شده از اینفرت ا

شت به گذشته، به ناچار موافق ن مدعاست که مردم با ترس از بازگ یبر ا  ی لیق، دلیتحق  ی هاافتهی

نسل جوان و  یکم براکه دست یان، اتفاق مثبتین میها در کشورشان اند. در ایحضور خارج ادامه

 20شرفت و توسعه است. مضمون شماره  یبر پ   یمبن  یگفتمان  یری گباسواد جامعه افتاده است، شگل
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ه و از ر و اصالح وضع موجود بودییق، به دنبال تغیحقا  ین نسل با درک نسبیدهد که اینشان م

توان اصالحات یمانند افغانستان تا چه اندازه م  اینکه در جامعهید. اما ابازگشت به گذشته هراس دار

 .  استبحث  یجاخود است که  ین را محقَّق نمود، سوالییاز پا

این آینده است.  از موضوعاتی دیگری که مطرح است، مسئله  روند توسعه یکی  آینده  که 

های کمّی تحقیق  ها در بخش یافتهافغانستان چگونه خواهد بود. نگاهی به تحلیل سری زمانی داده

است.  دهد که روند تغییرات متغیرها به شکل چشمگیری وابسته به کمک خارجی بوده  نشان می

نمایان اقتصادی  متغیرهای  مورد  در  بخصوص  وابستگی  مانند  این  متغیرهای  در  تنها  و  است.  تر 

ها به توان دید که در چند سال اخیر میزان وابستگی آنمی  صحیآموزش و دسترسی به خدمات  

میزان کمککمک نوسانات  از  و جدای  یافته  کاهش  خارجی  ادامه های  را  خود  روند صعودی  ها 

وابسته به کمک    و  دهد که آینده توسعه افغانستان که مبتنیهای تحقیق نشان میند. یافتهاداده

این یعنی  است.  آن  گذشته  همانند  باشد،  و خارجی  تغییرات  منتظر  نباید  روند،  این  ادامه  با  که 

های قابل قبول و مثبتی در بهبود اوضاع امنیتی، کاهش تولید مواد مخدر و خودکفایی  دگرگونی

صادی بود. و چه بسا که با در نظرداشت احتمال بروز بدترین نقطه در محاسبات ده سال آینده،  اقت

که بدون کمک خارجی نیز سیر افزایشی   یای رقم بخورد که آن دسته از متغیرهایگونهاوضاع به

 دارند نیز از ادامه این روند بازمانند.

 یی نها  یبندجمع  5-2

دنباله  یاتوسعه  یهاداستان کمک داستان  سوم،  جهان  طوالنبه  و  از  یدار  قبل  که  است 

اند. چه در گذشته از جانب بلوک شرق  ن استفاده نمودهیریسا  یها کشور از منابع مال افغانستان، ده

از سو بود که جوامع نیبان ایشفرض پشتیغرب، پ   یو چه اکنون  و عقب    ی ازمند کمک، سنتین 

-نیب  ، مداخلهینظام   ن، همزمان با توسعه هنجار عدم مداخلهیابراد مدرن شوند. بن یاند و باافتاده

افت  یادامه    یم نوسازیو در چارچوب پارادا  یاتوسعه  یهادر قالب کمک  یادر سطح گسترده  یالملل

 یزان فقر باال، به کشورهایبا م  یها از کشورهار کمکی(. امروزه مس147:  1394)بروک و همکاران،  

دارد.    یاعطاکننده بستگ  ین موضوع به منافع کشورهایر بوده و اساساً اییدر حال توسعه رو به تغ

به نیدهد که تخصیاالت متحده نشان میها در مورد ایبررس مربوط به فقر در    ی ازهایص کمک 
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 یاسیشبرد ثبات سی، پ یاقتصاد  یهاکا از کمکینداشته و هدف امر  یگاه خاصین کشور جایاهداف ا

 یکا در ازایت باشد. به عنوان مثال، امریمتحده حائز اهماالتیاست که از لحاظ منافع ا  ییدر نواح

ن اساس، سازوکار  ین کشور نمود. بر اید« اقدام به کمک به ایوی»کمپ د  نامهل مصر به موافقتیتما

ت چارچوب یرعا   کنندگان ملزم بهافتیاست که دربوده  یاخ به گونهیدر طول تار  یاتوسعه  یهاکمک

دا  یشنهادیپ   یهااستیس و  بوده  بس  رهیاعطاکنندگان  تنگیانتخاب  پ داشته  یار  دریاند.  افت  ی وند 

،  یدارد. از طرفیها باز م نیترن و مناسبیترد ارزانیرنده را از خریط گسترده، گیکمک با قبول شرا

فا  یا  یانقش عمده  یرسانکمک  یهاپروژه  یاجرا  یو حت  یها معموالً در طراحکمک  ی نفعان اصلیذ

  یها را به نابودت پروژهیتواند موفقیم  یمشورت با صاحبان دانش محلن عدمیکنند؛ که عواقب اینم

آن در کاستن از فقر   ر بالقوهی، تأث یخارجکمک یل منطقین دلیتر د مقبولین حال، شایکشاند. با اب

اثبات نرس کمکت  یکه اصوالً موفقیسوم باشد. در حالدر جهان ارزیها در بهبود فقر به    یابیده و 

سوم، ت جهانی ک سوم جمعیدهد که  ی ها، نشان مافتن کمکیانی پس از ربع قرن از جر  یبانک جهان

توسعه، مساعدت اندک آن در    یکمک برا  صهین نقیترچنان در فقر مطلق به سر برده و مشکلهم

  ی اسیت نخبگان سیحساسو عدم    یت. فساد، نابرابراس  یی روستا  ی ژه در نواحیکاهش فقر مفرط به و

ها به مستحقان سوم، از رساندن کمکجهان  یاز کشورها  یارینسبت به وضع اسفناک فقرا در بس

  ی هاسوم از شرکتجهان  یهادارد که اغلب دولت یاذعان م   یکند. بانک جهان ی ممانعت م  یواقع

 (.279-265:  1383دمور،  یکنند )الرسون و اسکیرشوه م  یتقاضا  ی رسانکمک  یهاشاغل در پروژه 

  ی خارج یهانقش کمک ی بر چگونگ یق مبنیتحق ین مقدمه، و در پاسخ به سوال اصلیبا ا

جامعه    یهادهد که اثر کمکی ق نشان میتحق  یهاافتهیافغانستان،    یاجتماع -یدر توسعه اقتصاد

  ی اس یو س  یمال   ی هاتید دولت به حمای شد  ی توسعه افغانستان کمرنگ بوده و وابستگ  یبرا  یجهان

  ی هاو »دولت   شکننده خارج نشده  یهان کشور هنوز از شمار دولتیغرب، نشان از آن دارد که ا

ن منابع  ید ایستند و بدون تردی برخوردار ن  یافت کمک خارجیدر  ی الزم برا  یشکننده از استانداردها

ن  یست؟ مگر نه ایت کین عدم موفقی(. اما عامل ا68:  1394کنند« )بروک و همکاران،  یرا تلف م

و عدم صداقت غرب در   یکاریاسی، حاصل سیستم فعل یبه س  یقبل   یهانظام   ی که تداوم شکنندگ
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اساس قانون  نوشتن  از  افغانستان است که  پ   یقبال  و    ی ، نظامیاسیساختار س  یچگونگ  یزیریتا 

 کنند. ین کشور را نظارت میشراف تمام، امور ات نموده و با اِیریر را مدن کشویا یاقتصاد

ها  بار بودن آنانیده گرفته و بر زیها را ناد ند کمکیج مثبت فرایخواهد نتاین پژوهش نمیا

م یتأک اما  نتاید کند،  با  ایتوان  آمده  بدست  واقعیج  تأین  را  به  ییت  توجه  بدون  غرب  نمود که  د 

-ست که کمکین  ی بوده است. شک  یشیو اقدامات نما   ی اسیس  یت هژمون یتثب  یصرفاً در پات،  یواقع

به خدمات    یها، دسترسیماری ، کنترل بصحی،  یط آموزشیتوانسته در بهبود شرا  یاتوسعه  یها

ا  یو موارد  یارتباط قبیاز  همانند فقر،    یندیو فرا  یاما در حل مسائل ساختار  ل کمک کند؛ ین 

 نتوانسته موفق عمل کند.  یقوم  یهاشدن شکافیاسیاز س  یریدار و جلوگیپا  یت، رشد اقتصادیامن

( و همکاران  فرا1394بروک  در  بررسی(  استناد    یهادولت  یهانمونه  یند  با    بهشکننده، 

تا    ی خارج  ی هاج کمکیبه نتا  ی مختصر  م در افغانستان، اشاره یمق یالمللنیموسسات ب  یهاگزارش

و   یدولت یهاتیجاد ظرفیا یها برایافغانستان نموده و معتقدند که، تالش خارج یبرا 2008سال 

  ی عیت وسیت اکثریبه محروم  ی به دنبال نداشته و جملگ  یمثبت  جهیکارآمد، نت  ی ساخت دولت مل

کنند  یها احساس مرپشتونیاز مردم منجر شده است. مردم افغانستان حکومت را فاسد پنداشته و غ 

 ی مین حال، حجم عظیتفاوت است. در همیر اقوام بیها بوده و به ساش حکومت به پشتونیکه گرا

-ه دوارکنندیام  دهه پس از سقوط طالبان، روند توسعهک  یت شده و  یهدا  یها به بخش نظاماز کمک

و در انحصار    یخارج  یهاها به شدت وابسته به کمکیریگمیتصم   یهخورد. کلیبه چشم نم  یا

عل  ی بخش کوچک و  داشته  قرار  کابل  در  حاکم  نخبگان  تاکیاز  اعالمیرغم  پار  یهد  س،  ی کنفرانس 

افغان وجود دارد. نبود امن  یخارج  یهان طرفیب  ی اندک  ی و هماهنگ  یهمکار از مهمتریو  ن  یت 

  ی همکار  انبا طالب  یدر مناطق محل  یاز دولت مرکز  یمشکالت کشور به حساب آمده و مقامات

ده است  یقوت بخش یخارج یها دولت و کمک یکه، تداوم فساد به عدم اثربخشکنند. ضمن آنیم

و وضع    یخارج  ن مداخلهیب  یعلت و معلول   رابطه  یبررس  ،سندهی (. اما به باور نو160-157)همان:  

در همین راستا، عجم اوغلو نیز در بررسی چرایی شکست    شتر دارد.یاز به بحث و پژوهش بی، نیکنون

بسیاری به آینده    دبا ورود جامعه جهانی امیکند. به باور او،  ها به موضوع افغانستان اشاره می ملت

غانستان آرزو داشتند که طالبان را فراموش کنند. جامعه جهانی  رفت. اکثریت مردم اف افغانستان می
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های عظیم مالی است. اما آنچه کرد که تمام آنچه اکنون افغانستان نیاز دارد تزریق کمکفکر می

به شد،  کمکحاصل  موفقیت  عدم  نظرگرفتن  در  با  دولتخصوص  و  فقیر  کشورهای  به  های  ها 

ید تعجب برانگیز باشد. به هرحال آداب معمول تکرار شد.  ورشکسته در طول پنج دهه گذشته، نبا

های اعطاکننده به همراه هواپیماهای شخصی وارد شهر شدند. انواع تعداد زیادی از کارکنان سازمان

وارد   دالرهای غیردولتی برای پیگیری دستور کارهای خود از راه رسیدند. میلیاردها  و اقسام سازمان

ها، خدمات حیاتی، توسعه نهادهای  افغانستان شد. اما قسمت کمی از آنها برای احداث زیرساخت

فراگیر و یا حتی بازگرداندن نظم و قانون به کار گرفته شد. اولین بخش از این پول برای پرداخت 

المللی را جا به جا کند به مصرف  د خطوط هوایی که مقامات سازمان ملل و سایر مقامات بینکارمز

چنین  رسید. نیاز بعدی آنها راننده و مترجم بود. آنها اندک دیوانساالران مسلط به زبان انگلیسی و هم

خت نمودند. شان پرداها و مالزمان را استخدام و چندین برابر دستمزد ماهانه معمول برایراننده

درصد    20استخدام دیوانساالران و معلمان به تضعیف دولتی که قرار بود راه انداخته شود، منجر شد.  

های دفتر مرکزی  ها که قرار بود مثال برای روستائیان افغانستان هزینه شود، به عنوان هزینهکمک

باقی شد.  برداشته  ژنو  در  ملل  دسازمان  پیمانکاری  عنوان  به  آن  سازمان مانده  یک  به  دوم  ست 

های دفتر مرکزی خود در بروکسل برداشت درصد دیگر را برای هزینه 20غیردولتی واگذار شد که 

مانده  چه باقی درصد دیگر از آن  20و به همین ترتیب در سه الیه دیگر نیز برای هر طرف حدود  

کااله خرید  مصرف  به  شد  افغانستان  نصیب  که  هم  کمی  پول  شد.  برداشت  از  بود  وارداتی  ای 

درصد    20یا حداکثر    10زنند که صرفا حدود  کشورهای همسابه رسید. مطالعات بسیاری تخمین می

اند. تعداد زیادی پرونده کالهبرداری در جریان ها تا کنون به اهداف تعیین شده خود رسیدهکمک

اند. اما  جیب زدهها را به  اند که کمکرسیدگی است که در آن مقامات سازمان ملل و محلی متهم

کفایتی  و  های خارجی به دلیل کالهبرداری نیست، بلکه به دلیل بیقسمت اعظم هدر رفتن کمک

: 1397رسان است )عجم اوغلو و رابینسون،  های کمکحتی بدتر از آن، کسب و کار برای سازمان

592-595.) 

  ها اکم بر پرداخت کمکهای حافغانستان ذیل رهیافت سوم استراتژی  ارائه شده به  هایکمک

گیرد. این رهیافت که بر الگوهای نظری مکتب نوسازی است قرار می  رواج یافته  1980که از دهه  
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بازار آزاد، کاهش نقش دولت در  نظامی مبتنی بر لیبرال دموکراسی و  استوار است، به دنبال تحقق 

های  اما نبود زیرساخت گذاری خارجی و تقویت بخش خصوصی است. اقتصاد، کاهش موانع سرمایه

ی در افغانستان باعث شد تا لیبرال دموکراسی فقط به برگزاری انتخابات خالصه شود.  فرهنگی و فنّ 

عظیم مافیای    گیری شبکةکوتاه و منجر به شکل  بازارسازی دست دولت را از  آزاد و خصوصی  اقتصاد

  ، به دلیل نبود امنیت  گذاریعلیرغم برداشتن موانع سرمایه  شد. و مصرفی    کیفیتبی  واردات کاالهای

. بر این اساس کمک خارجی نه  پیدا نکردگذار خارجی جرأت حضور در بازار افغانستان را  سرمایه

اقتصادی افغانستان به خارج -باعث وابستگی نظام سیاسی  زمینه نوشدن را فراهم ننمود؛ بلتنها که  

سته است.  صادی، اجتماعی و سیاسی افغانستان به منابع خارجی وابهای اقتشد. تقریبا همه بخش 

لیس( نیز به کمک ودستمزد، تسلیحات نیروهای مسلح افغانستان )ارتش و پ   به عنوان مثال، به عالوة

های ساخت روسیه را  لیس، همه سالحوخارجی بستگی دارد. ایاالت متحده در بازسازی ارتش و پ 

ترین حالت نیز اگر در آینده  ریکایی را جایگزین نمود. در خوشبینانهنابود و در عوض تسلیحات ام

های نظامی خود را داشته باشد، به اجبار باید تسلیحات مورد نیاز  هزینهمین  یی تأ افغانستان توانا

  های تواند از بازارهای گزاف خریداری نموده ولی نمی تر با هزینهطرف را از هزاران کلیلومتر آنخود 

ای، کمک خارجی  برخالف نظریه دو وقفه و در نهایتتسلیحاتی در چند قدمی خود استفاده نماید.  

ای و تکنولوژی پیشرفته را ُپر بایست شکاف کمبود ارز خارجی برای واردات کاالهای سرمایهکه می

 های تجمالتی و ورود کاالهای مصرفی گردید.  نماید، صرف هزینه

ک خارجی ابزار چندان موثری برای حل و فصل عدم توفیق ملل  با این حال، »امروزه کم

ای فاصلة بسیار دارد. کشورها برای شکستن چرخه فقر  فقیر نیست، بلکه از حصول چنین نتیجه

کار اندکی در این زمینه انجام    های خارجی نوعاًنیازمند نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیرند. کمک

های پذیر نیست. تشخیص ریشهچنین کاری مطمئنا امکان   ،فعلی آنهادهند و با شیوه سازماندهی  می

کننده امید نبندیم.  های گمراهفقر و نابرابری در جهان دقیقا به این خاطر اهمیت دارد که به وعده

های خارجی در چارچوب نهادهای مفروض در  نهفته است، کمک  ها از آنجا که این ریشه در نهاد

کننده کار اندکی در جهت برانگیختن رشد پایدار از پیش خواهد برد« )همان:  کشورهای دریافت

597.) 
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ن بوده و همانند مباح  ی ریقات سایهمسو با تحق  یپژوهش در موارد  یهاافتهی،  به هرصورت

( و اندروز  2011ل )ی(، توتاخ2014ا )ی(، کمال ابورا2014)  ی(، رِس2014ن )ی(، حس2014و آسوما )

ن  یو ا  بوده  یمنف  یکاریبر فقر و ب  یخارج  یهاکمکاثر  ز  یدهد که در افغانستان نی( نشان م2009)

ت  یها در بهبود وضعشدن دارد. اگرچه که نقش کمک یصنعت یبرا ی نییت پایکشور همچنان ظرف

موثر بوده    ی جامعه مدن  یریگو شکل  یاباز رسانه  ی جاد فضای، اصحیبه خدمات    ی، دسترسیآموزش

هز اما  رسمکمک  نمودن  نهیاست.  بودجه  از  خارج  تضعیها  به  منجر  جای،  و  یف  شده  دولت  گاه 

 نند. یبیبه دولت در خود نم ییپاسخگو یبرا  ی، الزامیمنابع مال  کننده افتیموسسات در

 ق یتحق  ی نوآور 5-3  

نوشته شده در مورد    تحقیقی-یدهد که تعداد آثار علمیق نشان می تحق  نهیشیبه پ   ینگاه 

اندک بوده و از    یسیو انگل  ی، در دو زبان فارس2001افغانستان پس از    یها به بازسازکمک  پروسه

 ن پژوهش در حوزهین نوشته اولین تفاوت که تا اکنون، ایکند. با ای ها تجاوز نمتعداد انگشتان دست 

و اقتصاد انجام    یاسیمحققان علوم سقات انجام شده را  یر تحقین عنوان است. سایبا ا  یشناسجامعه

شناسان متفاوت است. از  شان با ابزار جامعهیقاتیتحق  یهاکیو تکن  ی شناسداده که معموالً روش

ر پژوهشگران، یکه سا یاگونهست. بهین پژوهش نیت ایبه جامع ی قات قبلیچکدام از تحقی، هیطرف

افغانستان )مانند،    یکشور خاص برا  کی  یهادو جانبه و نقش کمک  یهاکمک  رابطه  یبه بررس

هرچند   یال مباحث کالن، اشارهیا در ذی( پرداخته،  1390و رنجبردار    یو عباس  2011ل  یتوتاخ

بروک و همکاران یا      1397عجم اوغلو و رابینسون،    اند )مانند، ز نمودهیمختصر به موضوع افغانستان ن

اند )مانند،  نموده  یصلح بررس  شبرد پروسهیپ آغاز و    ی ها را در چگونگا هم نقش کمکی (. و  1394

آن است.    یتجامع  - نیریسه با سایدرمقا–  یین پژوهش از لحاظ محتوایا  ی(.  نوآور2002گودهند  

پژوهش اکنون  ا  یتا  از متغیکه  اجتماع   یاقتصاد  یرهاین تعداد  انجام    یو  باشد،  را مطالعه نموده 

  یدهد. از لحاظ روشیز بدست مین  یدیج جدیعتاً نتایشتر، طبیب   ی رهایابعاد و متغ  ینشده و بررس

  ی هارا مستقالً انجام نداده و صرفاً به داده   تحقیقدان  یاطالعات از م  یآور، جمعی قات قبلیز، تحقین

،  یکاریفقر، ب  ی رهای، متغی اجتماع   یرهایمتغ  یاساس، بررسن  ی اند. بر اه بسنده نمودهیمنابع ثانو
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، از وجوه نظران جامعهصاحبان  یهادگاهید  یابیو ارز  تحقیقدان  یمراجعه به م همچنین  و    موادمخدر

 ند.  یآ ین پژوهش به حساب م یز ایمتما

  یشنهادات پژوهشیپ  5-4

ز ادامه خواهد داشت. و  ینده نیبه افغانستان در آ  ی جامعه جهان  ی هاپرداخت کمکاحتماالً  

از  یافغانستان، ن  ند توسعهیع فرایت در تسریش موفقیها و افزاع کمکیبهبود روند توز  یعتاً برایطب

ن پژوهش به  ین عرصه گردند. ایطلبد تا وارد ایرا م  یبوده و پژوهشگران  یشتریب  یهابه پژوهش

نخست  یکیعنوان   بررسنیاز  به  ا  یهاشاخص  یها،  از  کدام  هر  اما  پرداخت.  شاخصیکالن  ها  ن 

ا  یسه شوند. و یشده و با هم مقا یبررس ی و محل ی جداگانه در سطح مل یاتواند به عنوان مسئلهیم

تعر ابعادیبا  فرهنگ   یگرید  ی ف  )مانند،  موضوع  بررسیاسی، سیاز  به  طرف  ی(  از  پرداخت.  ،  یآن 

از مقوالت و بس از مصاحبه یاز مضام  یاریهرکدام  تواند به یز میق نین تحقیها ان استخراج شده 

ت را  ین ظرفیبودن موضوع، ا  ی ان رشتهیرد. تنوع و بیقرار گ  یابیمستقل مورد ارز  یعنوان موضوع 

ا  ی، براین علوم اجتماع یجاد نموده تا عالوه بر محققیا ز امکان  ین  یاس یو س  یقتصادپژوهشگران 

های  این پژوهش با روش ترکیبی و استفاده از تحلیل دادهفراهم باشد.  در این عرصه  ورود و پژوهش  

-توانند روشثانوی، تحلیل سری زمانی و تحلیل مضمون انجام شد. طبیعتاً پژوهشگرانی بعدی می

ای در علوم  اقتصاد و نظریه زمینههای اقتصاد سنجی در علم  های دیگری را امتحان نمایند. مدل

اجتماعی ابزارهای هستند که قابلیت تولید داده و تحلیل موضوعاتی از این دست را دارند.  



 ی شنهادات کاربردیپ  5-5

  ی هاکمک  یش اثربخشیدن به توسعه و افزایرس  یاست که برا  یاگونهط افغانستان بهیشرا

، فساد را یتیریشترشدن توان مدیدارد. که با ب  یاسیبه اصالحات در ساختار س  ی از اساسی، نیخارج

جاد شود.  یات جامعه ایتوسعه متناسب با واقع  یت طرح استراتژیبه حداقل ممکن کاهش داده و ظرف 

 .   گردد یشنهاد میپ  زیر ق، مواردیتحق یهاافتهیبه استناد 

شماره   -1 مضمون  کشورها2براساس  هدف  در کننکمک  ی،  حضور  از  ده 

ز به دنبال دخالت در  یافغانستان ن ی هاهیهمسااز طرفی، بوده و  ی اسیسافغانستان منافع 

ران متخصص یاز به مدیها، نطرحاین    یسازیو خنث  یر یجلوگ  یاند. لذا بران کشور یامور ا

میدانی برای از  را  افغانستان  طرفی،  تا با اِعمال رویکرد بی  است.  ی مل  هایبه ارزش  تعهدم  و

 ای بیرون نمایند. ای و فرامنطقههای منطقهتسویه حساب

امنیمتغ  یهاداده -2 و  یر  نشان  ی)امن  7شماره    مقوله  یها افتهیت  ت شکننده( 

ن  یمنظور تأمافغانستان است. لذا، به  ن مانع توسعهین و بزرگتری، اولیدهد که ناامنیم

بایامن دولت  یت،  شود.  برطرف  آن  موانع  باد  نگرانیافغانستان  قابل    یمنطق»  یها ی د  و 

قدرتهیهمسا  «قبول و  نما  یامنطقه  یهاها  طرف  بر  مرزی را  مناقشات  و  با    ید.  خود 

-هین همساین الزم در مناسبات باز حل نموده و تو  «اتینظرداشت واقع»درپاکستان را با  

گ  یها نظر  در  را  پاکستان(  و  )هند  همیمتخاصم  و  راستایچنرد.  در  نمودن   ین  قانع 

انگلاالتیا برایمتحده و  ابزار س  یس  از    ی مال  ک ویدئولوژیا  حامیان ه  یعل  ی اسیاستفاده 

 وابسته تالش کند.   یادگرایبن یهاطالبان و گروه

 ی سازمان استخبارات  یعملکرد  از است تا حوزهی، ن19به استناد مضمون شماره   -3

 ابد. ین اقوام و مذاهب گسترش یجاد تفرقه در بیاز نفوذ و ا یریشناخت و جلوگ یبرا

منظور دسترس  35و    34ن  یبراساس مضام -4 به  ا  یو  و  مکانیمتوازن  زم  یجاد 

  ی ازهای ط و نیمدت و بلندمدت متناسب با شراانیم  ی، الزم است تا برنامه استراتژ ینظارت

ها از م کمکیها و تقستیاولو  تعیینسنجش و    یبرا  یده و کارگروه ش  یافغانستان طراح

 جاد گردد.  یا ینخبگان محل ق مراجعه به دانش و تجربهیطر
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افغانستان    یهارساختیتوسعه مناسب و متناسب با منابع و ز  یانتخاب الگو -5

به استناد مضمون شماره   هکنندکمک  یکشورها  یز شده از سویتجو  یهایز از الگویو پره

37 . 

های ده سال  بینی و پیش  40تا    38ن شماره  یج بدست آمده از مضامیبنا به نتا -6

مانند مهار   ییربنایالزم است تا حداکثر منابع به امور ز  های زمانی،آینده در تحلیل سری

و  یسطح  یهاآب معادن  استخراج  بهیاختصاص    زراعت،  که  زمیا  عالوهافته    نهیجاد 

 ز بکاهد. ین یکاریط اشتغال را رونق داده و از تبعات بیشرا ییخودکفا

برابا مراجع کمک  ی هماهنگ -7 از نه کمکیاز هز  یریجلوگ  یکننده  ها خارج 

و کم    یمدت تجمالتکوتاه   یهادولت و ممانعت از صرف منابع در پروژه  یستم نظارتیس

 .  16بازده؛ بر اساس مضمون 

 ی جاد؛ و روند اجرایا  یقو یستم نظارتیاست تا سالزم    35به استناد مضمون   -8

به مرحله نظارت و   نهیهز  ی ها و چگونگ پروژه   یفیو ک  یکمّ را به صورت مرحله  منابع 

ها را نظارت  ها و پروژه، امور کمکستره محکمهژه در  ی و  ن شعبهید. و همچنینما  یابیرد

تخلف در  نهید. تا هزی نما یدگیع رس یو سر یجد یاگونهن حوزه را بهینموده و تخلفات ا

 ن مجازات ممکن را اِعمال کند. یترن بخش را باال برده و سختیا

تا زم -9 ات دخل و خرج ییبه اطالعات و جز  ی همگان  یدسترس  نهیالزم است 

 فراهم شود.   ی و نظارت همگان یسازشفاف یشده براکمک ی منابع مال

 ی اقوام و مذاهب در سطوح قدرت برا از همه ی نه مشارکت عمومیجاد زمیا -10

ج بدست  یبنا به نتا  یسازها و فراهم شدن مقدمات روند ملتو رفع سوتفاهم  یریجلوگ

 .  12آمده از مضمون شماره 

  یمال   یها به کمک  ی وابستگ  یجیمردم و کاهش تدر  یخودباور  نهیجاد زمیا -11

در صورت   ییعدم تواناه و احساس  یو روح  ین بردن فرهنگ وابستگیاز ب  یبرا  یخارج

 نبود کمک.  
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جایحما -12 محصوالت  از  برایگزیت  و...(  پسته،  )زعفران،  کشت   ین  کاهش 

ع  یک و مورد کاربرد در صنایاستراتژ  یبه عنوان محصول  آنخشخاش و محدود نمودن  

 . 10اساس مضمون شماره . بر ییدارو

خصص جوان و مت   یروهایبه ن  یقبل  یهاانتقال قدرت از نسل   نهیجاد زمیا -13

به آن    13که در مضمون شماره    یتیریاز سوءمد  یری ، به منظور جلوگیتعهد مل  یدارا

 اشاره شده است. 

نه نظارت و دخالت دولت در  یجاد زمیبازار آزاد و ا  یاصالح قانون اقتصاد -14

 .  9جامعه بر اساس مضمون شماره  درآمد کم اقشار یریپذبیبازار به منظور کاهش آس

بینی روند توسعه در افغانستان، آینده نیز وضعیت به استناد تحلیل و پیش -15

تمرکز استراتژی توسعه کشور بر منابع داخلی    لذا بایدبهتری از گذشته نخواهد داشت.  

. در این راستا الزم است تا  یابدقرار گرفته و میزان وابستگی به کمک خارجی کاهش  

زیرساخت به  برنامهرسیدگی  اولویت  در  داخلی  زمینه های  تا  باشد.  دولت  های سیاسی 

 گذاری خارجی بر منابع طبیعی افغانستان فراهم شود.  سرمایه

 قیتحق  یها یها و دشوارتیودمحد  5-6

به منابع بوده است. اصوال در مورد افغانستان آمار و    یدسترس  تحقیقن  ین چالش ایتریاصل

ات ییز، آمار و جزین مورد نیانجام نشده است. در ا  یادیق زیوجود نداشته و تحق  یاطالعات کاف

گردد. به  یارائه م  یکُل  یلیا هم خیشود و  یاعالم نم  یاسیل سی معموالً به دال  یخارج  یهاکمک

ها مراجعه شد. فقر منابع  یبه آمار خبرگزار  -با وسواس و دقت  یول -از اجبار  یل، در مواردین دلیهم

رغبت    نبودژه،  ین پژوهش بوده و به صورت ویا  یها در ارائه آمار، مشکل اصلسازمان  یو عدم همکار

 ق را مضاعف نمود. یتحق یز دشوارینشوندگان در انجام گفتگو مصاحبه یهمکار به
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 فهرست منابع 

 ، کابل، نشر وزارت امور خارجه. ی افغانستان و جامعه مدن( 1389آرزو، عبدالغغفور ) -

- ( ایوب  افغانستان(  1394آروین،  در  سیاسی  ساختار  و  ،  قومیت 
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مبارک یتق  آزاد، - شهباز  یمهد  ،ی؛  شناسا  یبررس  (1391زهره)  ،یو  -یهاشاخص  ییو 

- یاجتماع توسعهمطالعاتفصلنامه  (، یک دلفیاستفاده از تکن)با  یتوسعه اجتماع یاربردک

 . 30-7، صص1شماره، 1، سال یفرهنگ

 ، تهران، نشر علم. هاهیتوسعه؛ اصول و نظر  یجامعه شناس(  1386) ی، دکتر تقیآزاد ارمک -

 د.  ی، تهران، نشر مرواریاسیدانشنامه س( 1378وش )ی، داریآشور  -

، تهران،  یاقتصاد  یهای نقش سازمان ملل در توسعه همکار(  1394دداود )ی، دکتر سیی آقا -

 زان. ینشر م

بیدکترحم،  یاحمد - و  خانید  )یداهلل  آرش  بازنما  ییگراپساتوسعه(  1392،    یهاییو 

ران، سال یا ی، مجله مطالعات توسعه اجتماع یمردم یکرد یاز گفتمان توسعه؛ رو یانتقاد

 .  64-47پنجم، شماره سوم، صص 

 www.cso.gov.af/fa ،  برآورد نفوس کشور(  1396افغانستان )  یه مرکز یاداره احصائ -

  1395در افغانستان    ی ت زندگیوضع  یسروب(    1396افغانستان )   یه مرکزیاداره احصائ -

 www.cso.gov.af/fa، )شش ماه اول(

احصائ - )   یه مرکزیاداره  پوهنتون(  1395افغانستان  استادان تحصتعداد  و  عالیها    ی الت 

باز1395-1381 www.cso.gov.af/fa/page/socio-  (،04/11/1396)  ی ابی ، 

 education-statistics/higher 

مرکز - )یاحصائ  یاداره  افغانستان  افغانستانیوضعب(  1395ه  در  مردان  و  زنان  ،  ت 

www.cso.gov.af/content/files/survey 

احصائ - مرکز یاداره  )  یه  افغانستان  (  2011افغانستان  در  مردان  و  ،  2011زنان 

www.cso.gov.af/fa 

http://www.bbcpersian.com/afghanistan
http://www.cso.gov.af/fa
http://www.cso.gov.af/fa
http://www.cso.gov.af/fa/page/socio-statistics/higher-education
http://www.cso.gov.af/fa/page/socio-statistics/higher-education
http://www.cso.gov.af/content/files/survey
http://www.cso.gov.af/fa
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مصطفیازک - دکتر  غفار  یا،  )یو  غالمرضا  دکتر  شناس(  1393،  تهران، توسعه  یجامعه   ،

 هان.یانتشارات ک

  یریدر شکل گ  یینقش مکتب ساختارگرا(  1391)  یو مختارپور، مهد  یا، دکترمصطفیازک -

ران، سال چهارم، شماره سوم، صص  یا  ی، مجله مطالعات توسعه اجتماع توسعه  یهایتئور

7-25  . 

ن - شناس(  1376)  یل.جیاسملسر،  کالهچیاقتصاد  یجامعه  محسن  ترجمه  تهران،  ی،   ،

 ر. یانتشارات کو

 ، تهران، نشر قومس. یافتگ یو توسعه ن یکمک خارج( 1382ون )ی، دکتر همایاله -

همایاله - دکتر  )ی،  برایخارج  یهاکمک(  1373ون  علیتوسعه    ی:  مجله    توسعه؟ه  یا 

 .  163-149، صص1144یاپ ی ، شماره پ 32تهران، دوره  یاسیدانشکده حقوق و علوم س

 انتشار. ی ، تهران، شرکت سهامی افتگیات توسعه نی واقع(  1383د )ی، دکتر حمیاسیال -

)ی، کری امام - آزادوار، نجمه  و  بر رشد سرانه در    یخارج  یهااثر کمک  یبررس(  1393م 

، دوره دوم،  یشرفت اقتصادیپ   یگذاراستی، فصلنامه سهمنتخب در حال توسع  یکشورها

 .  187-163شماره اول، صص 

الدیا - سراج  )یثار،  افغانستان  (  2011ن  اقتصاد  بُن  باشد یدر  ،  ادتان 

 www.bbcpersian.com/afghanistan 

)  ییبابا  - اسداهلل  اجتماع   یتوسعه فرهنگ(  1389فرد،  ا  یو توسعه  رفاه  رانیدر  ، فصلنامه 

 .  56-7، صص37، سال دهم، شمارهیاجتماع 

 .ی، ترجمه کاوه آزادمنش، تهران، نشر خوارزمرشد  ی اسیاقتصاد س( 1359باران، ُپل ) -

زاهد  یباقر - عبدالرضا؛  موسویبنجار،  و  محمدجواد؛  سی،  )ی،  اهلل  (  1394دحجت 

اجتماع   یکردهایرو اعضایدر د  یتوسعه  علمیه  یدگاه  اجتماع   یهاگروه  یئت  ،  یعلوم 

 .  91-59، صص 1ران، دوره چهارم، شمارهیدر ا ی قات اجتماع یفصلنامه مطالعات و تحق

 ،  نرخ فقر یهاداده ( 2017) ییایبانک توسعه آس -

  www.adb.org/countries/afghanistan/poverty 

http://www.bbcpersian.com/afghanistan
http://www.adb.org/countries/afghanistan/poverty
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  ، افغانستان یگزارش اقتصاد( 1396) یبانک جهان  -

www.documents.woldbank.org 
  ، افغانستان یدگزارش اقتصا(  1395) یبانک جهان  -

  www.documents.woldbank.org 

ت  یل وضعیشرفت در معرض خطر: گزارش تحلیپ (  2017و وزارت اقتصاد )  ی بانک جهان -

 www.documents.worldbank.org/curated/en  ، فقر در افغانستان

 www.undp.org( 2016برنامه توسعه سازمان ملل ) -

لوتار؛ هلم، هانس هنر - استول، میبروک،    یهادولت(  1394شل )یک؛ سورنسن، جرج و 

، تهران،  یدی، ترجمه احمد رشمدرن  ی ایجنگ و منازعه در دن  ی شکننده؛ جامعه شناس

 ر. یرکبینشر ام

در جامعه    یران )گفتارهایدر ا  ی اسیو توسعه س  ی جامعه مدن (  1378ن )یه، دکترحسیریبش -

 ن.  ی، تهران، نشر علوم نو(یاسیس یشناس

میبلخ - دکتور  )یروی،  از  (  1392س  پس  نگاه 2014افغانستان  ب  ی:  نشر  رونیاز  کابل،   ،

 افغانستان.  ی الت عالیموسسه تحص

ان، تهران، نشر  ی، ترجمه حسن چاوشیاجتماع   یپژوهشها  یطراح(  1384، نورمن )یکیبل -

 . ین

 ر. یرکبی، تهران، نشر امرانیفرهنگ و توسعه در ا(  1386ان، حسن )یانیبن -

مل - )  یبودجه  ،  1391-96  یهاسال  بودجه(  1396افغانستان 

www.mof.gov.af/fa/documents/category/budget   

  ی ات و علوم انساسی شدن، مجله دانشکده ادب  ی ابعاد جهان(  1380فرد، زهرا )  ی شگاهیپ  -

 .  172-155، صص 157، شماره 45، دوره دانشگاه تهران

  ی کم  یکردهایق روی: تلفیبیپژوهش ترک  ی مبان(  1395، عباس )ی، چارلز و تشکریتدل -

 . یان، تهران، انتشارات جهاددانشگاه ید جهانیدکترعادل آذر و دکترسع ترجمه، یفیو ک

شاهییتقوا - و  مسعود  )ی وندی،  احمد  بهداشت(  1389،  خدمات  درمان  یپراکنش  در    ی و 

 .  54-33، صص 39، سال دهم، شماره ی، فصلنامه رفاه اجتماع رانیا یهاشهرستان

http://www.documents.woldbank.org/
http://www.documents.woldbank.org/
http://www.documents.worldbank.org/curated/en
http://www.undp.org/
http://www.mof.gov.af/fa/documents/category/budget
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پژوهشکده مطالعات  افغانستانکا در  یامر  یاست خارجیس(  1387تمنا، فرامز ) - تهران،   ،

 . یراهبرد

، تهران، یفرجاد ی، ترجمه غالمعلدر جهان سوم  یتوسعه اقتصاد( 1378کل )یتودارو، ما -

 انتشارات بازتاب.

 ا، تهران، نشر افق.ی، ترجمه اکرم پدرام نفرومانده  ی هادولت( 1387، نوام )یچامسک -

فقر بر اساس    یهاشاخص  یریاندازه گ(  1388ل )یخل  یدری، فرهاد و حیخداداد کاش  -

اقتصادیران یا  یخانوارها  یاهیعملکرد تغذ ، سال نهم، شماره سوم،  ی، مجله پژوهشنامه 

 .  231-205، صص 1388ز ییپا

محمدعلیخط - دکتر  ن(  1384)  ی ب،  توسعه  نظر  ی افتگیاقتصاد  اقتصادیو  توسعه  ،  یات 

 ن. یتهران، نشر تمر

علخرم - )یورز،  انحصارگراینت(  1394رضا  قدرت  ییجه  ساخت  بازیابی  یاسیسدر   ،

19/10/1395 ،article/99494/www.baharnews.ir    

افزار های زمانی با نرمتجزیه و تحلیل سری (  1386نیا، ابوالقاسم )خرمی، مصطفی و بزرگ -

MINITAB14گستر. ، مشهد، انتشارات سخن 

 نش نو.  ی، تهران، نشر بگفتمان، فقر، قدرت(  1388) ی، مرتضیخوش آمد -

ش - توسعه  ینوساز(  1377)اماچارانیدوب،  مصطفیباغ قره  ی مرتض،  و  و  ،  یضرغام   ی ان 

 تهران، موسسه رسا.

و  یامر(1387ن)یحسار،یدهش - قومیپاراداکا  س،درافغانستان  یم  اطالعات  - یاسیماهنامه 

 .  258، شماره یقتصادا

علیترکمان  ینید - وابستگینظر(  1390)  ی ،  دنینئومارکس  یه  روزنامه  اقتصاد،    یای ، 

 . 9/12/1390، 2589شماره

،  ها در افغانستانت کمکیس و موثریه پاریها در مورد اعالمبازتاب(  1389کا )یرابرتس، رب -

تحق  ترجمه ارزیواحد  و  www.areu.org.af/wp-افغانستان،    یابیق 

-Paris-the-on-Reflections-content/uploads/2016/02/1013D

 Afghanistan.pdf-in-Effectiveness-Aid-and-eclarationD 

http://www.baharnews.ir(19/10/1395)
http://www.areu.org.af/wp-content/uploads/2016/02/1013D-Reflections-on-the-Paris-Declaration-and-Aid-Effectiveness-in-Afghanistan.pdf
http://www.areu.org.af/wp-content/uploads/2016/02/1013D-Reflections-on-the-Paris-Declaration-and-Aid-Effectiveness-in-Afghanistan.pdf
http://www.areu.org.af/wp-content/uploads/2016/02/1013D-Reflections-on-the-Paris-Declaration-and-Aid-Effectiveness-in-Afghanistan.pdf
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اگناس - به سوایآ(1377و)یرامونه،  پر  رود؟یمرج موهرج  یجهان  چهر شاهسوند،  یترجمه 

 تهران، انتشارات عطا.  

سیرام - )یار،  شناس(  1394دجواد  افغانستان  یروشنفکر  ی جامعه  (،  1992-1900)  در 

 هرات، نشر عرفان.  

  یبررس  ییمبارزه با آن )مجموعه مقاالت گردهما  یهافقر و راه(  1375)  ی، دکترعلیدیرش -

 ، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه. (ییمسئله فقر و فقر زدا

 انتشار. ی ، تهران، شرکت سهامتوسعه و تضاد( 1377ع پور، فرامرز )یرف -

ل  ی، ترجمه خلمدرن  یه جامعه شناسینظر( 1390) یگودمن، داگالس.ج تزر، جورج و یر -

 زاده، تهران، نشر جامعه شناسان.   ی و عباس لطف ییرزایم

 ، تهران، نشر سمت. ی و اجتماع  ی اقتصاد یت شناسیجمع( 1390ژن )یزارع، دکتر ب -

،  ی بزرگد  یو وح  یده فرهیفر، ترجمه  م توسعهی مفاهنو به  ینگاه (  1377زاکس، ولفگانگ ) -

 تهران، نشر مرکز.

  ی، فصلنامه مطالعات راهبردداریشدن و توسعه پا  یجهان(  1390، شمس السادات )یزاهد -

 .  18-1، صص 3، شماره 2، دوره یعموم یاست گذاریس

، فصلنامه داریتوسعه پا  یبسط مفهوم(  1385)  ی، غالم عل ی، شمس السادات و نجفیزاهد -

 .  76-43، صص 1385، زمستان 4، دوره دهم، شماره یمدرس علوم انسان 

ع درآمد )مجموعه مقاالت  ین فقر و توزییتع  یم و متدلوژیمفاه(  1375، کرامت اهلل )یاریز -

 ، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.(ییمسئله فقر و فقر زدا یبررس یی گردهما

 ، تهران، نشر قومس.  توسعه در مکاتب متعارض( 1386، احمد )ی ساع  -

ژه نامه  ی)و  ی، فصلنامه مدرس علوم انسانیمنطق حل مسأله علم(  1386)  ی، عل ی ساع  -

 .152-117، صص53یاپی، شماره پ 11ا(، دوره یجغراف

ان،  یوی، ترجمه عبداهلل گیفیپژوهشگران ک  یبرا  یکُدگذار  یراهنما(  1395)  ی سالدنا، جان -

 . ی و فرهنگ یتهران، انتشارات علم
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نان ی، تهران، نشر شرکت کارآفرتوسعه  ی هایها و قانونمندهینظر(  1386ل )یخل،  یدیسع -

 فرهنگ و هنر. 

 ا. یام پوی، تهران، نشر پ یفیق کیروش تحق( 1388جه )ی، خدیریسف -

، تهران، دانشکده  ید محمودی، ترجمه دکتر وحیتوسعه به مثابه آزاد(  1382ا )یسِن، آمارت -

 ت. یریمد

، تهران، پژوهشکده  یمظاهر   یبی، ترجمه حبو توسعه  یاجتماع ر  ییتغ(  1378) نیسو، آلو -

 .  یمطالعات راهبرد

، فصلنامه  یمظاهر  یب ی، ترجمه حبدی جد  ی ات وابستگیها و نظر دگاهید(  1373ن )یسو، آلو -

 . 231-209، صص1373، زمستان 5راهبرد، شماره 

  ییل در اجرانقش برنامه توسعه سازمان مل(  1393ب زاده، توکل )یتا و حبی، آناهیفیس -

،  1393، بهار و تابستان  50، شماره  ین المللیب  ی، مجله حقوقرانیشدن حق توسعه در ا

 .142-109صص 

 www.sigar.mil ، 2015، اکتوبر کا یوار به کانگرس امرگزارش ربع( 2015گار )یس -

   www.sigar.mil،  2014، اکتوبر  االت متحدهیوار به کانگرس اراپور ربع(  2014گار )یس -

 www.sigar.mil ، 2013، اکتوبر کایوار به کانگرس امرراپور ربع( 2013گار )یس -

 www.sigar.mil ، 2010، اکتوبر کایوار به کنگره امرراپور ربع( 2010گار )یس -

 ، تهران، انتشارات اطالعات. اقتصاد کالن( 1387) یف، دکتر مصطفیشر -

ران  یا  یاجتماع -یاسیرسانه و توسعه س(  1395، فرزانه )یفوریرمسعود و صیا، امیشهرام ن -

-131دوره پنجم، شماره اول، صص  ،  یاست جهانی، فصلنامه سیدر دوره قاجار و پهلو

165. 

در   یتوسعه انسان(  1386ال )ی، سولماز؛ و عبداهلل زاده، لیحق  ین؛ عبدالهی، حسی صادق -

 .  304-283، صص 1386، بهار 24، شماره 6، دوره یران، فصلنامه رفاه اجتماع یا

 ، تهران، ققنوس.ی فرهنگ  یهاهیم و نظریمفاه( 1386درضا )ی، سیریام یصالح -

 ، تهران، انتشارات جامعه شناسان. کالن  یاسیس  یشناسجامعه (  1389ن، محمدرضا )طالبا -

http://www.sigar.mil/
http://www.sigar.mil/
http://www.sigar.mil/
http://www.sigar.mil/
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 ، تهران، نشر عرفان. ستمیافغانستان در قرن ب( 1384ن، ظاهر )یطن -

ساده    ین: روشیل مضمون و شبکه مضامیتحل(  1390، حسن و همکاران )یجعفر  یعابد -

،  یت راهبردیریشه مدی، مجله اند ی فیک  یهاموجود در داده  ین الگوهاییتب  یو کارآمد برا

 .151-198صص  ( 10 یاپی)پ  2، شماره5سال

، تهران، نشر ت سازمان ملل و تحوالت افغانستانیامن  ی شورا(  1387ه )ی، دکتر زکی عادل -

 عرفان. 

)عباس - محمد  پا   ی تأمل (  1391زاده،  و  اعتبار  تحق  ییایبر  کیدر  جامعه  یفیقات  مجله   ،

 .  34-19، صص45یاپ ی، شماره پ 23، سالیکاربرد یشناس

ران به افغانستان: اهداف و  یا  یمال  یهاکمک(  1390د )یم و رنجبردار، مجی، ابراهیعباس -

 .229-195، سال سوم، شماره سوم، صص ی، فصلنامه روابط خارجآن یآثار اقتصاد

-خورند؟ )ریشهها شکست میچرا ملت(  1397عجم اوغلو، دارون و رابینسون، جیمز ای ) -

پور، تهران، ، ترجمه: محسن میردامادی و محمدحسین نعیمیای قدرت ثروت و فقر(ه

 انتشارات روزنه. 

 . ی، تهران، نشر نی جامعه شناس ی م اساسی با مفاه ییآشنا( 1384د )یعضدانلو، حم -

می دشتمحمدرضا؛  علم،   - و  فرزانه؛  بییرزای،  نوساز(1393ژن)ی،  و  تجدد  ران  یا  یبرنامه 

مطالعات  و  یانسانم)پژوهشگاه علویاجتماع یخیتارقاتیمجله تحق،  یرضاشاه پهلودرعصر

 .  86-61، صص  1، شماره4، سالیفرهنگ

 ، تهران، انتشارات وزارت خارجه.افغانستان( 1373رضا )ی، علیآباد یعل -

 ، تهران، نشر سمت.توسعه )از اقتصاد تا فرهنگ( یجامعه شناس( 1393) ی، موسیعنبر -

 .  ی، کابل، مطبعه دولتخیر تاریافغانستان در مس( 1346رغالم محمد )یغبار، م -

افغانستان در سال(  2012فرزام، رضا ) -   af-www.dw.com/fa،  که گذشت  یاقتصاد 

(21/03/2012) . 

 .  ی، تهران، نشر نی لیجل یهاد ، ترجمهیفیق کیبر تحق یدرآمد( 1387ک، اووه )یفل -

http://www.dw.com/fa-af
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م - صدیفرهنگ،  )یرمحمد  اخ(  1367ق  قرن  پنج  در  وریافغانستان  امرینیرجی،  کن یا، 

 .یدیاسپ

ون  یسی، کابل، نشر کمنیمجموعه قوان(  1382افغانستان )  یاسالم  یجمهور  یقانون اساس -

 . حقوق بشر

ات ی، مجله دانشکده ادبم و ابعاد توسعهیدر مفاه  یریس(  1379)  یمعصوم، مجتب  یریقد -

 .   15- 1، صص 1379، زمستان 156دانشگاه تهران، دوره  یو علوم انسان 

 . ی ، تهران، نشر ناقتصاد رشد و توسعه( 1385) ی ان، مرتضیباغ قره -

س - جهان1382)  یدعبدالعل یقوام،  وزارت    یالف(  انتشارات  تهران،  سوم،  جهان  و  شدن 

 خارجه. 

 ، تهران، نشر قومس. یاسیتوسعه س یها چالش ( 1382) ی قوام، عبدالعل -

 ، تهران، نشر قومس.یو تحول ادار یاسیتوسعه س( 1371) ی قوام، عبدالعل -

و    یاکبر  یمرتض  ، ترجمهختهیآم  یهابر پژوهش روش  یدرآمد(  1395کرسول، جان ) -

 ، تهران، انتشارات جامعه شناسان. یاکبره یمرض

رضا یعل  ، ترجمهیبیپژوهش ترک   یهاروش(  1390)  یک یکرسول، جان و پالنوکالرک، و  -

 ژ. یی، تهران، نشر آیید سرای امنش و جاویک

جهان سوم؛ با    ید و کشورهایجد  یه وابستگینظر(  1390ه )ی، سمی و فرخ  ی، عل یمیکر -

بر دیتاک ا  ی هادگاهید  اند وانسیاودانل، کاردوزو و  ، سال  یاسالم   یاسیشه سی، فصلنامه 

 .  82-51، صص 6دوم، شماره 

)یسیکم - افغانستان  اقتصادیگزارش وضع(  1396ون حقوق بشر  اجتماع   یت حقوق    ی و 

،  1394-95سال  

 rg.af/Media/files/researchreport/dari/1396/www.aihrc.o 

  ی ابی ، بازدر افغانستان  یگزارش تلفات افراد ملک(  1395ون حقوق بشر افغانستان )یسیکم -

(27/10/1396 ،)

www.aihrc.org.af/media/files/researchreport/dari/1395/ 

http://www.aihrc.org.af/Media/files/researchreport/dari/1396/
http://www.aihrc.org.af/media/files/researchreport/dari/1395/
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  ی ابی ، بازدر افغانستان  یگزارش تلفات افراد ملک(  1394ون حقوق بشر افغانستان )یسیکم -

(27/10/1396 ،)

www.aihrc.org.af/media/files/researchreportdari/1394/ 

)یگالبرا - کنت  جان  عمومیماه(  1366ت،  فقر  سیت  ترجمه  حسی،  عادلیدمحمد  ،  ی ن 

 تهران، نشر اطالعات.  

ترجمه   قرار دارد؟   یا لهیو قب  ی ه قومیا افغانستان در آستانه تجزیآ(  1377گالتزر، برنت ) -

 عبدالغفار محقق، مشهد، نشر ترانه.

شناس(  1373)  ی .ایگلدتورپ، ج - )نابرابر  یکشورها  یجامعه  سوم  توسعه(  یجهان  ،  و 

 . یان، مشهد، انتشارات آستان قدس رضویترجمه جواد طهور

 یاسینقش رسانه در توسعه س(  1391، صالح )یو اسکندر  ی، علیدی رضا؛ جدی، علیگلشن -

تاک  یو اجتماع  ، سال دوم،  یاسیس  ی، فصلنامه پژوهشهارانیا  ید بر جامعه معناگرای با 

 . 27-5، صص 1شماره 

، تهران،  ی، ترجمه غالمرضا آزاد ارمکاقتصاد و توسعه(  1385.اچ و همکاران )یس، دیگل -

 .  ینشر ن

و بودجه،    یزیفصلنامه برنامه رد؟  یا تهد ی شدن؛ فرصت    ی جهان(  1383ن )ی، پرویگودرز -

 .  45-29(، صص 88 یاپ ی)پ  5سال نهم، شماره 

  ی، ترجمه علیجهان  ی کپارچگیدر باب    یجهان رها شده؛ گفتارها(  1379)  یدنز، آنتونیگ -

 عبدالوهاب، تهران، نشر علم و ادب.  یوسف حاجیو  یدیاصغر سع

کسب   یبران الملل )تالش  یب  یاسیاقتصاد س(  1383د )ی ویدمور، دیالرسون، توماس و اسک -

 ، تهران، نشر قومس. یتقو یو مهد یساع ، ترجمه احمدقدرت و ثروت(

، ی، ترجمه غالمرضا خواجه سروانهیخاورم  ی: نوسازیگذر جامعه سنت(  1383ل )یلرنر، دان -

 .یتهران، نشر پژوهشکده مطالعات راهبرد

 ، مشهد، نشر کنکاش دانش. یزیو برنامه ر یتوسعه اقتصاد( 1386، محمد )یلشکر -

 ام نور.ی، تهران، نشر پ توسعه  یجامعه شناس( 1390) ی زاده، عبدالعل ییهسال -

http://www.aihrc.org.af/media/files/researchreportdari/1394/
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به(1392محمدپور،احمد) - سنت  تغینوسازاز  اجتماع یی)مطالعه  روش    یرات  به 

 جامعه شناسان تهران،(یاتنوگراف

- ( احمد  تحقب(  1392محمدپور،  کیروش  روشیفیق  ج: ضد  جامعه ،  نشر  تهران،  اول، 

 شناسان.  

 ، تهران، نشر جامعه شناسان.  فرا روش( 1390محمدپور، احمد ) -

-و روش  یمی: اصول پارادایبیترک  یهاق با روشیتحق  یهاطرح(  1389محمدپور، احمد ) -

 . 66-41، صص2، شماره4ران، دورهیا ی، مجله مطالعات اجتماعیفن  یاه

به   یبیق ترکیتحق  یها روش(  1389)  ی، مهدییرضا، رسول و  ی محمدپور، احمد؛ صادق -

-یشناس، مجله جامعهیو اصول علم  ینظری: مبانین جنبش روش شناختیعنوان سوم

 .  100-77، صص38یاپ ی ، شماره پ 21، سالیکاربرد

سوادآموزینیمع - ، یسوادآموز  یمل  یاستراتژ(  1395)   یت 

 www.ldmoe.gov.af/blog/category 

سوادآموزینیمع - احصائب(  1395)  یت  و  آمار  سوادآموز یگزارش  ، یه 

www.ldmoe.gov.af/blog/category 

، جلد اول:  ها(استیاقتصاد )اصول، مسائل و س (  1378)   یاستانلمک کانل، کامپبل و برو،   -

 ز.یز، انتشارات دانشگاه تبری، تبریرضا کازرونیاقتصاد خُرد، ترجمه عل

- ( متحد  ملل  سازمان  )ضم یسانفرانس(  1945منشور  شورایسکو  کتاب:  و یامن  یمه  ت 

 نا(. یکتابخانه ابن س، تهران، نشر یمسعود انصار  یمحمدعل  (1337سازمان ملل متحد )

)یان،  یمنصور - نظریجا (  1392زدان  چارچوب  مفهوم  یگاه  پژوهش  یو  ،  در 

www.lisna.ir/13452   

، تهران، نشر دانشکده علم اقتصاد   یاصول و مبان(  1389د )یمهرگان، نادر؛ و پاداش، حم -

 و نورعلم.   یعلوم اقتصاد

،  افغانستان اعالم شد )خبر( 1396ج آزمون کنکور سال ینتا( 1396)  یس یبیت ب یساوب -

  www.bbc.com/persian/afghanistan-40762340 (، 24/10/1396) یاب یباز

http://www.ldmoe.gov.af/blog/category
http://www.ldmoe.gov.af/blog/category
http://www.lisna.ir/13452
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-40762340
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بیسابو - بروکسل:  (  2016)  ی سیبی ت  آ  ی ط   دالرارد  یلیم  15توافق  به  یچهار سال  نده 

)خبر( شد  خواهد  کمک  بازافغانستان  (، 07/10/1396)  ی ابی، 

 www.bbcpersian.com/afghanistan/37561812 
ب یساوب - وضع  ینگران (  2014)  ی سیبیت  رسانهیاز  غ   ی هات  در  جامعه  یافغانستان  اب 

باز)گزارش(  یجهان (، 08/11/1396)  ی اب ی، 

-haroks-k02-www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/11/141111

 media-afg-afgh 

بیسابو - مهمتر  یمرور(  2010)  یسیب یت  کنفرانسیبر  مورد   یالمللنیب  یهان  در 

)گزارش( بازافغانستان  (، 07/10/1396)  ی اب ی، 

 www.bbcpersian.com/afghanistan/2010/01/100112 

)یساوب - پژواک  )خبر(  یهاروزنامه(  2014ت  بازکابل  (،  08/11/1396)  یاب ی، 

 .pajhwok.com/dr/node/6697www.elections 

سال    10در مورد افغانستان در    یالمللنیب  یهاکنفرانس(  1391)  یو آزادیت رادیساوب -

)گزارش( بازگذشته  (، 05/10/1396)  ی ابی، 

 www.da.azadiradio.com/a/24650223 

رادیساوب - ب(  2009ه )ی و روسیت  افغانستان دا  یالمللنیدر مسکو کنفرانس  ر یدر مورد 

 www.farsi.ru/doc/1912.html (، 05/10/1396) یابی، بازد )خبر(یگرد

  دالرارد  یلیتوقع افغانستان از نشست وارسا: ساالنه پنج م(  2016چه وله )یت دویساوب -

 www.p.dw.com/P/1JIsg (،  05/10/1396) یاب ی، باز)خبر(

دویساوب - )یت  وله  ب(  2011چه  کنفرانس  ده  سال،  باز)گزارش(  یالمللنیده    ی ابی، 

(05/10/1396 ،)www.p.dw.com/P/13MRX   

،  افغانستان جان تازه گرفته است )خبر(  ی الت عالیتحصب(    2011چه وله )یت دو یساوب -

 www.p.dw.com/P/13JNU(، 24/10/1396) یاب یباز

-نیب  یهاافغانستان بعد از کاهش کمک  یهانده رسانهیآج(  2011چه وله )یت دویساوب -

 www.p.dw.com/P/13UgA (، 1396/ 08/11)  یابی، باز)گزارش( یلمللا

http://www.bbcpersian.com/afghanistan/37561812
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/11/141111-k02-haroks-afgh-afg-media
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/11/141111-k02-haroks-afgh-afg-media
http://www.bbcpersian.com/afghanistan/2010/01/100112
http://www.elections.pajhwok.com/dr/node/6697
http://www.da.azadiradio.com/a/24650223
http://www.farsi.ru/doc/1912.html
http://www.p.dw.com/P/1JIsg
http://www.p.dw.com/P/13MRX
http://www.p.dw.com/P/13JNU
http://www.p.dw.com/P/13UgA
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،  مترجمان افغان )خبر(  ید برایجد  یزایو   4000د  ییتا (  1396کا )یامر  یت صدایساوب -

 html/-visa-www.darivoa.com/a/siv.3920730  (،30/10/1396) یاب یباز

)یامر  یت صدایساوب - امریو  3500د  ییتاب(    1396کا  برایزه خاص   یهاترجمان  یکا 

)خبر( بازافغان  www.darivoa.com/a/about-3500-  (،30/10/1396)  یاب ی، 

 4111044-siv-new 

کا  یزه خاص مهاجرت به امریو  هشت هزار افغان از و  یس (  1395کا )یامر  یت صدایساوب -

)خبر( است  کرده  بازاستفاده  www.darivoa.com/a/us-(،  30/10/1396)  یاب ی، 

 program-visa-siv 

ن الملل، مشارکت کنندگان در توسعه یمهاجران ب(  1391د )ی، مجی، منصور و حجتیوثوق -

الر(  ی زادگاه شهر  مطالعه  اجتماع )مورد  توسعه  مطالعات  مجله  چهارم،  یا  ی،  ران، سال 

 .  39-23شماره دوم، صص 

 ی، تهران، شرکت سهامی ت فرهنگیاد هویشرفت و توسعه بر بنیپ (  1368ز )یورجاوند، پرو -

 انتشار. 

- ( و فرهنگ  اطالعات  تلویل(  1392وزارت  و وال  یهاونیزیست  ،  اتیثبت شده در مرکز 

www.moic.gov.af/fa/page/press/electronic-(،  08/11/1396)  یاب یباز

 media/tvs 

مهاجر - امور  عودتیوزارت  و  )ن  ، یدیخورش  1395سالنامه  (  1395کنندگان 

 www.morr.gov.af/media/document/1395.pdf 

- ( اقتصاد  فعال(  1395وزارت  غ   یهاتیگزارش  موسسات  ،  یردولتیساالنه 

www.ngo.gov.af 

- ( اقتصاد  وضع(  1394وزارت  ایگزارش  در  فقر  عقرب  ت  ،  1394فغانستان، 

www.moec.gov.af/content/files 

- ( اقتصاد  فعالب(  1394وزارت  غ   یهاتیگزارش  موسسات  ،  یردولتیساالنه 

 www.ngo.gov.af 

تحص - عالیوزارت  تحصپوهنتون(  1396)  ی الت  موسسات  و  عالیها  ،  ی الت 

 www.mohe.gov.af/per/universitises 

http://www.darivoa.com/a/siv-visa-/3920730.html
http://www.darivoa.com/a/about-3500-new-siv-4111044
http://www.darivoa.com/a/about-3500-new-siv-4111044
http://www.darivoa.com/a/us-siv-visa-program
http://www.darivoa.com/a/us-siv-visa-program
http://www.moic.gov.af/fa/page/press/electronic-media/tvs
http://www.moic.gov.af/fa/page/press/electronic-media/tvs
http://www.morr.gov.af/media/document/1395.pdf
http://www.ngo.gov.af/
http://www.moec.gov.af/content/files
http://www.ngo.gov.af/
http://www.mohe.gov.af/per/universitises
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تحص - عالیوزارت  تحص  یاستراتژ(  1395)  ی الت  در  عال یجندر  ،  افغانستان  یالت 

 www.mohe.gov.af/fa 
- ( عامه  صحت  پول (  1396وزارت  واقعات  باره  در  تازه  )خبر(یمعلومات  بازو    ی ابی، 

(30/10/1396  ،)-eradiction/polio-www.moph.gov.af/fa/page/polio

 .update-situation 

- ( عامه  صحت  سال  (  1391وزارت  باز1391گزارش  (، 29/10/1396)  یاب ی، 

 www.moph.gov.af/content/media/ 

ت اخذ نموده  یه جواز فعالیکه از وزرات عدل  ی اسیست احزاب سیل(  1396ه )یوزارت عدل -

بازاند political-www.moj.gov.af/page/registered-(،  08/11/1396)  یاب ی، 

 partise/1700  
مال - )یوزارت  همکار(  1391ه  ،  افغانستان  یبرا  ی انکشاف   یهایگزارش 

 .gov.af/fawww.mof 

مال - )یوزارت  همکار(  1389ه  ،  افغانستان  یبرا  ی انکشاف   یهایگزارش 

 www.mof.gov.af/fa 
 www.moe.gov.af/fa/page/1831/3031    هاگزارش( 1396وزارت معارف ) -

کتیلیو - تجربههینظر(  1393)  یس،  و  حس توسعه  یهاها  ترجمه  ای،  پ یمانین  مان  ی، 

 پوررجب، تهران، پژواک. 

ب، ترجمه یرق  یهامیاز پارادا  یلی: تحلتوسعه  یاقتصاد  یهاهینظر(  1393انا )یهانت، دا -

 .  ی، تهران، نشر نیغالمرضا آزاد ارمک

پا  یموج سوم دمکراس(  1394نگتون، ساموئل )یهانت - ، ترجمه احمد ستمیب   ان سدهیدر 

 شهسا، تهران، روزنه. 

ترجمه محسن ،یجوامع دستخوش دگرگونرد  یاسیسسامان  (1382نگتون،سموئل )یهانت  -

 ، تهران، علم یثالث

، تهران،  پژوهش( یهاهی)پا یرفتاردر علوم ی شناخت روش علم(1384) ی درعلیحهومن، -

 ک فرهنگ. یپ نشر 

http://www.mohe.gov.af/fa
http://www.moph.gov.af/fa/page/polio-eradiction/polio-situation-update
http://www.moph.gov.af/fa/page/polio-eradiction/polio-situation-update
http://www.moph.gov.af/content/media/
http://www.moj.gov.af/page/registered-political-partise/1700
http://www.moj.gov.af/page/registered-political-partise/1700
http://www.mof.gov.af/fa
http://www.mof.gov.af/fa
http://www.moe.gov.af/fa/page/1831/3031
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، تهران، نشر یو جواد قباد  یرودی، ترجمه رضا شمطالعات توسعه(  1393)  ینز، جفریه -

 آگه.

کالن    یو شاخص ها  یخارج  یر بدهیتاث(  1394، فاطمه )ی، ناصر و نظریداهلل زاده طبری -

 .158-137، صص 2، شماره 12، دوره ی، فصلنامه اقتصاد مقداریبر رشد اقتصاد

، بازیابی  گزارش ساالنه در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه(  2015یوناما ) -

(27/10/1396 ،)us.org/site/default/files/www.unama.unmissio 
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 معرفی نویسنده 

وی  ،  رامیار  سیدجواد است.  افغانستان  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  همکار   دکترایپژوهشگر 

  کتاب   . دارد(  ایران)  فردوسی  دانشگاه  از  توسعه  و   اقتصادی   شناسی  جامعه   گرایش با    شناسی   جامعه

  چاپ  به  1394  سال  در  کهآقای    از  بود  کتابی   اولین  «افغانستان  در  روشنفکری  شناسی  جامعه»

  عضو  سال  سه.  باشدمی  پژوهشی  کار  و  تدریس  مشغول  هرات  درسو    به این  1389  سال  از.  رسید

  خصوصی   و  دولتی  هایدانشگاه  با  همواره  نیز  اخیر  هایسال  در  و  بوده  هرات  دانشگاه  علمی  کدر

  در   و  است  نموده  ارائه  المللیبین  معتبر  هایهمایش  و   ها ژورنال  در   مقاله  چندین.  است  بوده   همکار

 . است داشته مشارکت پژوهشگر عنوان به افغانستان به مربوط تحقیق چندین

 























 

 

 

 

 



 
 

 

Dependency & Development  

Role of Foreign Aid in Afghanistan's Socio-economic Development 

 

 

Abstract: 

The global community has helped Afghanistan reconstruction with about 

$ 145 billion since the arrival of foreign troops in 2001. This study 

investigates the role of foreign aid in the socio-economic development of 

Afghanistan via a mix method. The quantitative analysis will highlight 

some of the indicators of economic and social development as dependent 

variables, and they will be evaluated in light of modernization and 

dependence theories through using secondary data. Testing hypotheses in 

SPSS and MINITAB shows that the relationship between foreign aid 

variables and GDP, per capita income, life expectancy, education, 

population growth and human development is significant and positive. 

However, the relationship of foreign help with variables of improving the 

security situation and reducing the production of narcotics is no 

significant. In addition, the effect of independent variable on the 

unemployment rate is negative. Accordingly, foreign aid has not been 

effective in improving the security situation, unemployment and drug 

decrease in Afghanistan, but it has led to improved access to health and 

education services. In the second stage, interviews were carried out to 

examine the views of Afghan experts on the outcomes of foreign aid. The 

interviews were analyzed using the content analysis method. Based on 



 
 

 

the extracted themes, the global community has come to Afghanistan 

with political and regional objectives. It has helped the battle against 

terrorism and improved the living conditions of the people through a 

number of financial aids. These contributions in the social and economic 

spheres have two or more consequences, and in some cases have led to 

changes in the lives of people and sometimes the result has been reverse. 

In terms of economy, employment and poverty have not been improved, 

or the solutions have been temporal and transient. At least, it can be stated 

that the help has widened the social gap. Drug distribution have 

dramatically increased. However, the presence and investment of the 

private sector are among the most important positive economic outcomes 

of this aid. Yet in the social sphere, with the exception of immigration, 

which is also considered as a social problem, education, health, media 

and civil society have enjoyed a relatively good status. Nevertheless, 

security is considered to be the main shortcoming of the West 

Development Program for Afghanistan. The distribution imbalance, 

inconsistency, luxurious expenditure and lack of attention to 

infrastructures are among the most neglected points. The reconstruction 

process is also major target of criticisms. 
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Foreign Aid, Economic Development, Social Development, Afghanistan. 



 
 

 

 


