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:چکیده
هدف این مطالعه که با روش کیفی و با ابزار مصاحبه و مشاهده 

محور بعنوان الگوي غالب بر ي دولتصورت گرفت این است که، نگرش توسعه
ستائیان به شهر گیري مهاجرت روي روستائی تا چه حد در شکلتوسعه

ي هاي تحقیق حاکی از آن است که نگرش توسعهیافته. تأثیرگذار بوده است
گرائی و ي مصرفمحور با ایجاد حس وابستگی به دولت و ایجاد روحیهدولت

جانبه از نیاز محور کردن روستائیان از یک سو و همچنین عدم استقبال همه
ئی از طرف دیگر، روستائیان را مشارکت روستائیان در توسعه و عمران روستا

دچار انزواي اجتماعی و اقتصادي نموده است که اثرات مخرب آن در     
از آنجا که اهالی روستاي . گیري مهاجرت به شهر مشهود بوده استشکل

اند، اعتماد آنها به اکبر در تعیین سرنوشت خود کمتر دخیل بودهچشمه علی
عدم اطمینان .  دولت کمرنگ گردیده استویژه اعتماد نهادي آنها نسبت به 

براي برآورده شدن فرانیازها و داشتن درآمدي دائمی براي آینده در بین آنها 
هاي اجتماعی آن در مهاجرت به شهر رو به خاموشی گراییده است که آسیب
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مسألهیانبقدمه و م
ها در         ي فعال دولتاز طریق مداخلهکنی فقراین عقیده که توسعه و ریشه

ترین وجه قابل هاي توسعه به مهمریزيمین خدمات و برنامهأهاي اقتصادي، تریزيبرنامه
گذاران اجتماعی که یاستتحقیق است، به طور جدي از سوي گروهی از دانشمندان و س

هال و (شود مورد حمایت قرار گرفته است گرایان از آنها یاد میتحت عنوان توسعهبعضاً
اند تا نقش اي کوشیدهها به علل و عوامل عدیدهدر این راستا دولت).188: 1388میجلی، 

.ته باشندها در سطوح گوناگون اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی داشریزيثري در برنامهؤم
مدنی يدر کشورهاي جهان سوم با توجه به اینکه بخش خصوصی کارآمد نبوده و جامعه

هاي دیگر هاي نیرومندي نبوده است، لذا همین امر به همراه سایر مکانیزمنیز داراي ریشه
.هاي حداکثري جهت نیل به توسعه و رفاه در شهرها و روستاها بوده استباعث ایجاد دولت

شد که از طرف اي دولتی تلقی میگونه از کشورها توسعه و رشد بعنوان هدیهندر ای
اي آمرانه از شد که نتیجه و پیامد این دگردیسی ایجاد رابطهحاکمان به مردم داده می

. شدطرف دولت نسبت به مردم تلقی می
ها که لتقرار داد این است که اساس مداخله دوکیدأآنچه را که باید در اینجا مورد ت

حاصل از رویکردهاي دوگانه محور "محورتکنوکرات و نخبه"ياز اندیشهبرگرفته
رو گیرد؛ از ایناست، دولت را در نقش طراح و مجري توسعه و رشد در نظر می"1نوسازي"

گرایانه را در اجراي امور جامعه جهت رسیدن به رفاه و هاي سنتی و جمعتفکر و ارزش
رو، تالش دارد به انحاء گوناگون بیند و از همینر با اهداف خود میتوسعه را ناسازگا

در واقع اشتباه اصلی . هاي مادي و فنی راه توسعه و رشد را بپیمایدکید بر جنبهأهمچون ت
هاي فنی و مادي توسعه را مقدم بر محور و تکنوکرات در این است که جنبهتفکر دولت

د و الجرم به تفکرات سنتی و دانش بومی التافت کافی دانهاي ارزشی و محلی آن میجنبه
هاي آنان در این امر در حاشیه ماندن افراد محلی و اندیشهيدارد؛ که نتیجهرا مبذول نمی

از طرفی رخنه کردن این اندیشه در بین افراد که آنان در. باشدامر توسعه و پیشرفت می
آورد و این وابسته به تفکر دولتی به بار میتوسعه ابزاري بیش نیستند آنان را ناخوآگاه

آورد که باید منتظر توسعه بود نه آنکه آن را به وجود نگرش را در بین آنان به وجود می
متناسب با ،از طرف دیگر چون اکثر دولت مردان جهان سوم در رسیدن به توسعه. آورد

1 modernization
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در توسعه را به انحاء اند، آثار و پیامدهاي این نقصانهاي خود شکست خوردهارزش
توان به گوناگون در گسترش مسائل اجتماعی دیده شده است که از آن جمله آنها می

فرست و هم هاي گسترده و مرگباري اشاره کرد که هم براي مناطق مهاجرتمهاجرت
.قابل اجتنابی به بار آورده استهاي غیرپذیر عارضهمناطق مهاجرت

رعیتی، بروکراسی ـوستاها به دلیل فروپاشی نظام ارباببا تحول در نظام مدیریتی ر
خود درآورد و به يدر روستاها تقویت گردید و دولت امور روستاها را تحت سلطه

: 1383ازکیا و غفاري، (نیرومندترین عامل اقتصادي و سیاسی در روستاها تبدیل شد 
اندهی نشدند و قدرت   سبی سازمدر این قالب، نه تنها روستائیان به شکل منا). 106
یافته نگردید بلکه در آنها هاي جمعی سازمانق به فعالیتیزنی آنها تقویت نشد و تشوچانه

در . بینی و اینکه به ما بگویید چه کار کنیم، تقویت گردیدوابستگی به دولت، خودکم
شدند تبدیل) مرکز(گیرنده از بیرونهاي کمکسطح فرافردي نیز روستائیان به مجموعه

در اختیار پاسخگوي انتظارات ایجاد شده نبودند، ثانیاًهاي وارد شده از بیرون اوالًولی داده
به تعبیر میردال در این ). 174: همان(روستائیان قرار گرفتنديقشر خاصی از مجموعه

شوند که باید منتظر یا خواستار آن باشند که حکومت قالب مردم به جهتی سوق داده می
آمادگی زیادي براي راه و رسم خود نشان آنکهیشان کارهاي بیشتري انجام دهد، بیبرا

مفروضه ). 109: 1366میردال، (کندآنها نمیيچندانی به توسعهدهند که این امر کمک
هاي هویتی مانع از تحرك ها و نقاببنیادین این برداشت از توسعه این بوده است که لباس

این .  )2: 1391عنبري، (نه به سوي مقاصد تکنیکی و رفاهی استهزیآسان، سریع و کم
ساالر و سلطه ذهنیت تکنوکراتیک در اجرا و عمل با بسط نظام دیوانيدیدگاه در مرحله

ذهنیت تکنوکراتیک مردم را به شکل . روستائی قرین شده استيهاي توسعهریزيبرنامه
کند و به به ابعاد اقتصادي و سیاسی توجه میهمچنین،؛ بیند و نه به شکل فعالمنفعل می

کندکید میتأهاي کمی بر شاخصو عالوه بر این،هاي اجتماعی کار توجهی نداردبازتاب
ي هها روستائیان را منفعل و مصرف کنندچون این برنامه). 156: 1999اوکلی و ایت، (

و »اجبار به پیشرفت«رد رویکگیريگرفت، منجر به شکلهاي دولتی در نظر میبرنامه
رویکردهاي از باال به پایین نسبت به روستاها و روستائیان شد و از سوي دیگر، نگرش 

را در بین روستائیان رواج "محوردولتي نگرش توسعه"وابسته به دولت یا به عبارت دیگر
بتنی بر که مزادرونيداد که آنان را در حالتی منفعالنه و به دور از الزامات توسعه

هاي اما شکست استراتژي.گرفتنظر میدرها و دانش بومی آنان است،ها، نگرشارزش
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اجتماعی در بین روستائیان و همچنین ـجهت به حاشیه کشاندن فقر اقتصاديدولتی
فیزیکی و در واقع ـکید بر ابعاد کمی و اقتصادي توسعه، باعث شد که نیازهاي کالبديأت

نگرش دولتی، .روستاییي جانبههمهينظر قرار بگیرد نه توسعهمدعمران روستایی
تر از همه احساس تعلق تحقق مشارکت اجتماعی، احساس مسئولیت اجتماعی و مهم

مساعدي را براي مهاجرت فراهم يکند و شرایط بالقوهاجتماعی را دچار اختالل می
نگرش روستائیان را به این سمت سوق داد جانبه و دولتییکيآثار این توسعه. سازدمی

که مسئول توسعه و متولی و متصدي برآوردن نیازهاي آنان دولت است و با توجه به عدم 
ياي که در چند دهههاي اجرایی گستردههاي عمرانی و فعالیتریزيموفقیت برنامه

زندرانی، زاهدي ما(روستایی در کشور صورت گرفته استيگذشته در راستاي توسعه
يآثار و پیامدهاي این ناکارآمدي در ابعادي چند مانند مهاجرت گسترده.  )161: 1388

بر .روستائیان به شهرها هم قبل از انقالب اسالمی و هم بعد از آن نمایان گردیده است
هاي برخی از کشورهاي در حال توسعه، گذاريهاي بدست آمده از سیاستاساس تجربه

ثر باشند، بلکه تدوین خط ؤتوانند ممدت نمیاست که اقدامات درمانی کوتاهآشکار کامالً
هاي آشکار بین ها و تفاوتهایی مورد نیاز است که هدفشان از بین بردن نابرابريمشی

نوربخش و اکبرپور، (ها و کیفیت زندگی باشدمناطق روستایی و شهري به لحاظ فرصت
هزار نفر از متولدان روستاها به خارج از 273ش از ساالنه بطور متوسط بی). 128: 1390

نظر از ها صرفاین مهاجرت.کنندمهاجرت می)شهرهاعمدتاً(روستاي محل تولدشان
آورد روستاها را نیز از هاي اجتماعی و مشکالتی که در مقصد مهاجرت به بار میآسیب

به عبارت دیگر .سازدنیروي جوان و کارآمد که سخت به آن نیاز دارند، محروم می
هاي روستائی از جمله عواملی است که فرایند گزین بودن مهاجرتگزین و نخبهجوان

زاهدي (زد سازا و روند بهبود شرایط زندگی در روستاها را مختل میدرونيتوسعه
دولتی بدون يهاي توسعهتوان گفت که سیاستبنابراین می؛ )171: 1388مازندرانی، 

1و اعتیادآورروستائی، باعث ایجاد نیازهاي القائیيسازوکارهاي حاکم بر جامعهتوجه به

وقتی که . دهدثیر قرار میأبسیاري از این نیازها ذهن جمعیت هدف را تحت ت.شودمی

هـاي  ثیر محركأتر تحت تباشند و بیشمنظور نیازهایی است که براي امور روزمره افراد الزامی و ضروري نمی          1
.گیرندشکل می... مانند تبلیغات یا اقدامات دولتی و بیرونی
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هاي نها در فعالیتآشوند، مشارکت گونه نیازها و خدمات نوین وابسته میمردم به این
.کندمین حمایت کلی براي همان نیازها و خدمات را پیدا میأتيعمومی و اجتماعی جنبه

مهاجرت روستاییان به شهرها عمدتاً تالش يدر پژوهش دربارهاینکهبا توجه به
گیري آنها براي ثر در تصمیمؤدالیل مهاجرت روستائیان تبیین شود و عوامل مشودمی

اقتصادي که در ایجاد انگیزه براي ری شود، و اینکه عوامل اقتصادي و غییمهاجرت شناسا
گیري براي مهاجرت، ی شوند، اما در فرایند تصمیمشناسایثرند،ؤشهري مـمهاجرت روستا

اي از گستردهيمتفاوت است و مجموعهثر در گرایش افراد به مهاجرت، کامالًؤعوامل م
ه به آنچه که گفته شد،افراد و قشرها، دالیل متفاوتی براي مهاجرت دارند، بنابراین با توج

محور دولتي توسعهواکاوي این موضوع است که نگرشهدف اصلی محقق دراین مطالعه
ها از روستا به شهر بعنوان الگوي غالب توسعه در روستاها تا چه حدي در افزایش مهاجرت

ثیرگذار بوده است؟أتاکبرعلیدر روستاي چشمه

ـ مفهومی پژوهشنظريچارچوب
ساختارهاي اي آن دسته از مطالعاتی هستند که با هدف تحول درت توسعهمطالعاا

این قبیل مطالعات با .شودساختارها انجام میسازي دراجتماعی با رویکرد رشد و بهینه
هاي هاي انسانی و مدیریت در تحوالت اجتماعی به افزایش مشارکتکید بر نقش عاملأت

. جتماعی، فرهنگی و سیاسی دولت توجه دارندعمومی در تحوالت و رشد اقتصادي، ا
اي ریزي ملی و منطقهپیشنهادات کاربردي، برنامهياي بر آن است که با ارائهرویکرد توسعه

اي منطقی بین واقع به نحو خاصی رابطهاین رویکرد در.ثیر قرار دهدأرا تحت ت
ر آن را در ایجاد بهبود کند و مسیساختارهاي اجتماعی، تحوالت و کارکردها ایجاد می

گونه مطالعات، بکارگیري مهم دیگر در اینينکته.کندوضعیت جامعه بررسی می
استعدادها و توانایی مردم در بهبود وضعیت جامعه است که از آن با مفهوم مشارکت یاد 

مفهوم مشارکت به دلیل جامعیت نگرش، فرایند . )11- 1389:12پور،ناطق(شودمی
پذیري، آشنایی نتیجه این امر مسئولیت. گیردیادگیري اجتماعی را نیز در بر میآموزش و
و سازنده و حقوق و وظایف اجتماعی، همبستگی اجتماعی و پرورش صفات مثبتبیشتر با

اجتماعی به شمار يهاي بنیادین توسعهلفهؤماست که هر دو از1احساس تعلق اجتماعی

1 social belonging
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آورد که این عوامل این نگرش را در بین افراد به وجود میيهمه). 14:همان(آیندمی
.راین باید وارد تعامل با جامعه و دیگران شوندو نیل به رشد براي آنان است، بنابتوسعه 

هاي و موضوعهاثابت در فکر، احساس و رفتار نسبت به افراد، گروهروشی نسبتاً"1نگرش"
هاي لفهمؤ.است) ادثه در محیط اجتماعی فردگونه حتر، هریا قدري وسیع(اجتماعی 

يلفهؤم(، احساسات و عواطف)هاي شناختیلفهؤم(افکار و عقاید: نگرش عبارتند از
).1388:64زاده، رضوي()رفتارييلفهؤم(، و تمایالت رفتاري)عاطفی

ت و اعتقادات فرد نسب3، عقاید2، نگرش نظامی از تمایالت"درور و فرولیش"به نظر 
ثیرات أاین نظام از تمایالت در طول زمان در پی ت.هاي محیط خود را در بر داردبه پدیده

پور، رفیع(باشدو کم و بیش داراي قوام و دوام میگیردمحیطی و تجربیات شکل می
.آیداي از عوامل به وجود میرفتار در پی زنجیره"فیش باین و آیزن"به نظر). 5: 1372
به وجود آمدن قصد و .بل بروز رفتار قصد و نیت به انجام یک رفتار استماقيحلقه

آیزن،(خود تابع دو متغیر نگرش به سوي رفتار و هنجار ذهنی استيتصمیم به نوبه
ها را نوعی حالت آمادگی روانی بدانیم که شامل تمایل به عمل یا اگر نگرش).116: 1988
هاي فرد غالباً حاضر اما باشند، آنگاه نگرشاص میالعملی خاص در مقابل محرکی خعکس

بعنوان .یابندبرخورد با موضوع نگرش، در بیان و رفتار تجلی میراکد هستند و تنها در
نگرشی قوي نسبت به مسافرت به خارج داشته باشد، اما نگرش او مثال، انسان ممکن است

: 1369اوپنهایم، (خارج مطرح گرددسفر به شود که موضوعی در رابطه بازمانی آشکار می
کنند که با محیط اطرافمان چگونه برخورد کنیم، دنیا را عیین میها تنگرش). 125-124

ها نگرش.چگونه ببینیم، از دیگران چه انتظاراتی داشته باشیم و با مردم چگونه رفتار نمائیم
زیربناي تفکرات، . ندکنند که ما چگونه باشیم و دیگران و دنیا چگونه باشتعیین می

البته ).125: همان(دهندهایمان تشکیل میها، احساسات و رفتارهاي ما را نگرشفرض
رفتار، ناشی از عوامل متعددي است که نگرش یکی از آنهاست و این عوامل همگی بر 

اثر 4)باشدمذکور اقدام به مهاجرت میيرفتار در مطالعه(انسجام بین نگرش و رفتار 
بنابراین باید توجه ؛یکی از این عوامل میزان محدودیت خود موقعیت است.گذارندمی

1 attitude
2 leading
3 opinion

.باشد که جهت روشن نمودن بحث آورده شده استآنچه را که در داخل پرانتز آمده است از خود محقق می4
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نیرومندي و همسازي آنها يبینی رفتار بستگی به درجهها در پیشداشت که قدرت نگرش
انسجام و همسازي نگرش و رفتار به این معناست که نه تنها نگرش به رفتار، بلکه .دارد

الواقع در این مطالعه فی).66: 1386زاده،نوري(به نگرش بینجامد تواندرفتار نیز می
محور مورد دولتي بیرونی یا بعبارت دیگر توسعهينگرش روستائیان نسبت به توسعه

گیرد و در پی آن است که نشان دهد که چگونه نگرش به وجود آمده در بررسی قرار می
.استگیري رفتاري همچون مهاجرت دخیل بوده شکل

پژوهشپیشینه 
در ارتباط با مهاجرت و تمایل روستائیان به مهاجرت تحقیقات فراوانی در بین 
محققین خارجی و داخلی صورت گرفته است که بنا به ضرورت تحقیق به چند مورد از آنها 

اي که باید به آن اشاره کرد این است که در این تحقیقات بیشتر بر اما نکته.شوداشاره می
يهایی که از بیرون بر جامعهکید شده است و به مکانیسمأامل اقتصادي و مادي تعو

کمتري يشوند، توجهگذارند و باعث مهاجرت روستائیان به شهر میثیر میأروستایی ت
محور بعنوان دولتيصدد است تا به برررسی نگرش توسعهاین مطالعه در.شده است

.فرایند مهاجرت به شهرها نقش فراوانی ایفا کرده استمکانیسمی بیرونی بپردازد که در 

تحقیقات داخلی) الف
"ثر بر تمایل روستائیان به مهاجرتؤبررسی عوامل م"خود به يموسوي در مطالعه
سال به باال اعم از زن و 15آماري این مطالعه افراد يجامعه.استدر چهار استان پرداخته

هاي مرکزي، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد و مرد در مناطق روستائی استان
روستاها و .باشدمی5/67میانگین کلی گرایش به زندگی در شهر .باشدکردستان می

تري مختلف از نرخ رشد جمعیت پایینثیر متغیرهايأهایی که به لحاظ تشهرستان
ات و نابرابري توزیع امکانات با مهاجرفرستی روبرو هستند، در اثر کمبود امکانبرخوردارند و

هاي موجود بین شهر و روستا داراي گرایش بیشتري در مقایسه با روستاها و شهرستان
از پاسخگویان بر ماندن در روستا درصد6/56در مجموع . یاشندبرخوردار از امکانات می

اند در هدرصد نیز گفت4/43اند و کید نمودهأعلیرغم فراهم بودن شرایط براي ترك آن ت
شرایطی که این امکان براي آنها فراهم بیاید روستا را ترك نموده و به شهر مهاجرت 
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عمده دلیل ذکر شده آنان براي تمایل و گرایش به مهاجرت، ناتوانی دولت در . نمایندمی
.خدمات و تسهیالت ذکر شده استيارائه

ی نگرش روستائیان به بررس"خود به يدر مطالعه،)1386(زاده در سالرضوي
روستا در 64نفر در 526يمطالعه با مصاحبه.پرداخته است"زندگی شهري و روستائی

اي گیري خوشههاي آذربایجان غربی، اصفهان، خوزستان و گلستان و روش نمونهاستان
بیشتر پاسخگویان وضع مالی، شغلی، مسکن و تغذیه . اي صورت گرفته استچند مرحله

روستائیان بیشتر ابعاد زندگی .اندوستائی را در حد متوسط و پایین ارزیابی کردهزندگی ر
ها با همدیگر، وضع روحی و روانی اما آنان از روابط شهري.اندشهري را مثبت ارزیابی کرده

آنها به صور تلویحی نهادهاي .اندو وضع سالمت جسمی در شهرها را منفی ارزیابی نموده
تواند از طریق ارزیابی دانند که میهاي ارتباطی میترین کاناللت را مهموابسته به دو

نیازهاي روستائیان فاصله بین شهر و روستا را کاهش داده و در کاهش مهاجرت به شهر 
.ثر باشندؤم

تحقیقات خارجی) ب
هاي جمعیتی دنیاي معاصر است معتقد است که مهاجرت در گروه،)1996(1بیلزبارو

ترین دلیل براي اما مهم؛ثرندؤل اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و روانی در ایجاد آن مو عوام
محرومیت نسبی به علت ناکارآمدي کارگزاران منجر به .مهاجرت کسب زندگی بهتر است

ها را شود که مهاجرتاجتماعی میـنابرابري در تسهیالت و تفاوت در شرایط اقتصادي
. نمایدتشدید می

معتقد است که تفاوت سطح درآمد و رفاه بین مناطق از عوامل ،)1993(2چارنی
درآمد هاي کمدهد که گروهنتایج نشان می.هاي روستائی استاساسی در مهاجرت

تر جذب شوند به طوري که یافتهکنند به اشکال مختلف به مناطق توسعهروستائی سعی می
بنابراین، مهاجرت ؛ شودها مشاهده میجرتمعناداري بین کسب رفاه بیشتر و مهايرابطه

. مین نشده استأپاسخی به نیازهاي ت

1 Bilsborrow
2 Charney
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نقشوروستاییرشد جمعیتيهمطالعبهامریکا،در،)2002(همکارانو1هوانگ
کهدادندنشانهانآ. دپرداختندولتیهايسیاستوصنعتیساختاروانسانیيهسرمای
يهسرمایبازده باالتراماشود؛میروستاییهايدرآمدافزایشسببانسانیيایهسرم

کاهشو سببکردهمواجهمشکلباراروستایینواحیشهري،کاربازارهايدرانسانی
.استشدهانسانیيهسرمای

اقتصادي در پژوهشی در مورد عوامل اقتصادي و غیر،)1984(و همکاران 2مرداك
ت مهاجرت افراد باالي چهل سال عوامل ترین علثر بر مهاجرت دریافتند که مهممؤ

و در گردد؛نشدن نیازهاي اقتصادي برمیدهد که دلیل آن به رفعاقتصادي تشکیل می
ساله کیفیت زندگی و شرایط مطلوب 29تا 10ترین عامل مهاجرت جوانان عین حال مهم

. مقصد و نامطلوب زندگی کنونی است

هاي اخیرسالوضعیت مهاجرت روستاي مورد مطالعه در 
اکبر یکی از روستاهاي دهستان و بخش فیروزآباد در شهرستان روستاي چشمه علی

و کیلومتري از مرکز بخش25این روستا در فاصله .سلسله از استان لرستان است
روستاي مورد مطالعه در). بنیاد مسکن شهرستان سلسله(قرار دارد) الشتر(شهرستان 

در قبل از انقالب . هایی بوده استنقالب اسالمی دچار مهاجرتهاي قبل و بعد از اسال
بعد از انقالب اسالمی به دالیل . ها اغلب کند و نامحسوس بوده استاسالمی مهاجرت

در دوران جنگ تحمیلی . گوناگون رشد مهاجرت به طور چشمگیري افزایش یافته است
دلیل اصلی . ز شهر به روستا بودروستاي مورد مطالعه شاهد مهاجرت معکوس روستائیان ا

این مهاجرت تا پایان جنگ ادامه یافت. شداز جنگ در شهرها مربوط میبه ناامنی ناشی
يرویهاما آنچه که اهمیت دارد این است که افزایش بی؛ )سلهبنیاد مسکن شهرستان سل(

تا امروز ادامه گردد کهمیمهاجرت روستائیان به شهر، به دوران بعد از جنگ تحمیلی باز
110ادامه یافت در مجموع از 1375تا1371هاي در موج اول مهاجرت که در سال.دارد

دوم يهرسیدن مرحلبعد از این مرحله و تا فرا.خانوار به شهر مهاجرت کردند37خانوار، 
انند م(هاي متولی توسعه ها، بسیاري از روستائیان به علت ورود نهادها و سازمانمهاجرت

مین أکه تا حدودي امکانات و تسهیالت رفاهی را ت) جهاد سازندگی، سازمان آب و برق

1 Huange
2 Murdock
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هاي ها بین سالموج دوم مهاجرت؛ ماندند) 1376-77(اکبرعلینمودند در روستاي چشمه
. شروع شد و تاکنون ادامه دارد82-1381

. شده استنفر گزارش372معادل 1390جمعیت روستا در سال بر اساس آمارها
اکنون شد اما همبینی مینفر پیش496تعداد مورد انتظار بر اساس رشد طبیعی يمقایسه

به عبارتی با . نفري بین آنها دارد124باشد که حکایت از تفاوت نفر می372تعداد واقعی
نفر کمتر از از تعداد برآورد شده بر 124، 1390توجه به اینکه جمعیت روستا در سال 

سال گذشته از 8توان دریافت که معادل همان تعداد در س رشد طبیعی بوده، میاسا
).مرکز آمار ایران(گردد نفر محاسبه می16اند که میانگین ساالنه آن روستا مهاجرت کرده

)1390تا 1345اکبر از سال علیروستاي چشمه(هاي روستا به شهر روند مهاجرت:1جدول 
1345135513651375138513901395سال

؟46/1705/686/37/278/1-38/8رشد جمعیتنرخ
)1390بنیاد مسکن شهرستان سلسله، : منبع(

شناسی پژوهشروش
در قسمت اول پژوهش . است» کیفی«روش اصلی مورد بررسی در این پژوهش روش

ت دوم نیز براي یافتن ها استفاده شده است؛ و در قسمها، مجالت معتبر، کتابفصلنامهاز
و » عمیقيمصاحبه«هاي گردآوري اطالعات همچون، هاي مقتضی به تکنیکداده

ها خوانده شد، سپس ابتدا متن مصاحبهبراي این کار.ایمتمسک جسته» مشاهده«
ها ذیل مجموعهي دامه با کدبندي و تهیهها اخذ شد و در امفاهیم اساسی از متن مصاحبه

.ها پرداخته شداز مفاهیم به تحلیل و تفسیر دادهبراي هر کدام

جامعه و نمونه آماري
بر .باشداکبر میعلیافراد بالغ روستاي چشمهيهآماري مورد مطالعه کلیيجامعه

و "مسکنبنیاد"، "بهداشتيهخان"اساس آمارهاي برگرفته از نهادهاي ذیربطی چون 
گیري با توجه نمونه؛ نفر بوده است372داراي 1390روستاي مذکور تا سال "آمارمرکز"

نفر از32سان بعد از مصاحبه با بدین.انجام گرفت» هدفمند«به الزامات تحقیق به صورت 
.هاي تحقیق مبادرت نمودیمیافتهيافراد و حصول اشباع نظري به ارائه
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تعریف مفاهیم و اصطالحات
نگرش

ایندهاي انگیزشی، احساسی، ادراکی و عبارت است از سازماندهی بلندمدت فر
بر همین .هاي محیطی که فرد در آن قرار گرفته استشناختی با توجه به برخی جنبه

نسبت به ويهایی است کهتفکر، احساس و واکنشيهاساس، نگرش یک فرد بیانگر شیو
).296: 1385دل و دیگران، (محیط اطراف خود دارد 

محورنگرش توسعه دولت
ها و احساسی که فرد محور عبارت است از انتظارات، چشمداشتدولتيش توسعهنگر

يهدهندرشد و عمران و پوششيهکنندنیازها، فراهميهکنندنسبت به دولت بعنوان رفع
.هاي درآمدي داردها و نابرابريشکاف

مهاجرت
تحركبامکاندرجمعیتانتقالویی جاجابهمفهومدرمهاجرتي هبطور کلی، واژ

مفهومازراکلمهعاممفهومبایدمهاجرتتعریفدر.شودمىاستعمالجمعیتیی جغرافیا
واصلىسرزمینترك: ازاستعبارتکلمهعاممعناىبه مهاجرت: کردجداآنخاص

معناى خاص آن عبارت است طور موقت یا دایم؛ و مهاجرت بهبدیگرسرزمیندرسکونت
م یا براى مدتى ئطور داها با تغییر محل اقامت بانسانانفرادى یا جمعىنقل مکان :از

هاي است در این مطالعه منظور از مهاجرت آنگونه جابجایی).بیش از یک سال(طوالنى 
و کار بهتر صورت سب که از طرف روستائیان به سمت شهر به منظور پیدا کردن شغل و ک

.گیردمی

هاي پژوهشیافته
:شوندها در دو بخش ارائه میافتهنتایج و ی

در بخش نخست نگرش روستائیان نسبت به دولت مورد تحلیل و واکاوي قرار 
که ناشی از نگرش ها، مهاجرت روستائیان به شهریافتهيدر قسمت بعدي ارائه.گیردمی

)روستائیان(ان نیازها و موانع توسعه در بین آنيکنندهآنها به دولت بعنوان تنها منبع رفع
.گیرداست، مورد بحث قرار می
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نگرش روستائیان نسبت به دولت
. ها نگاه مثبت، منفی یا خنثی به یک موضوع، شخص، رفتار یا رویداد هستندنگرش

شناخت، احساس، .گیردت میها نشأشود و از قضاوتجاد مینگرش به تدریج در انسان ای
گفت توانبر همین اساس، می. گیري نگرش دارندلنقشی اساسی در شکعاطفه و رفتارها

نگرش نسبت به دولت نیز بر.نگرش افراد دخالت دارنددهیکه عوامل متعددي در شکل
خذ از عملکرد دولت و به ویژه کارگزاران امل و عملکردهایی شکل گرفته که مأاساس عو

هستند که » وعیدهاییهوعد«دهنده به این نگرش ترین عوامل شکلاز مهم. استدولتی
انتظارات جدید آنها نیز از جمله عواملی وشناخت مردم.دهندبه مردم می) ها(دولت

.اندهستند که نگرش نسبت به دولت را در بین روستائیان شکل داده
نگرش روستائیان . شوندها ناشی میها راکد و ایستا نیستند بلکه از قضاوتنگرش

با توجه به اینکه دولت خود را متصدي .گیردت میأگوناگونی نشنسبت به دولت از عناصر
هر چند به صورت (م با ارائه و القاء داند، ورود خود به روستاها را توأرشد و توسعه می

این .داندهایی براي بهبود و رفاه حال روستائیان مینیازها و دستورالعمل) ناخودآگاه
به تدریج،.چرخدحول محورهاي اقتصادي و رفاهی میانتظارات روستائیان از دولت بیشتر

این ایده و تفکر که عاملی بیرونی بتواند به نیازها و احتیاجات روستائیان نه تنها در زمان 
کنونی بلکه در آینده نیز پاسخ مناسبی بدهد به صورت آگاهانه و ناآگاهانه در بین 

بوده و 1»محورنیاز«عمرانی دولت هايو طرحریزيبرنامه.گیردروستائیان نضج می
هاي افراد، نیازها را رفع کندگیري این تفکر که باید دستی نامرئی و خارج از تواناییشکل

منجر به وابستگی به دولت گیري این تفکر،شکل. کننده بدل شده استبه عاملی تعیین
نگرش .تائیان شده استو نیازهاي روس) منابع(عدم تعادل پویا بین امکانات شده و باعث

اکبر تا حدودي مثبت بود؛ علیها در روستاي چشمه نسبت به دولت در موج اول مهاجرت
چرا که با ورود عناصر دولتی به روستاها، عمده نیازهاي روستائیان که مربوط به نیازها 

تعادلی این دوره،در.بود، مرتفع گردید...) هاي ارتباطی وآب، برق، مسکن، راه(اساسی 
دوم يهدر مرحل. هاي دولتی و اجرا کردن آنها وجود داشتمناسب بین برنامهنسبتاً

ها و اندازي طرحبه علت رفع نیازهاي اساسی روستائیان و همچنین راهها،مهاجرت
این ایده و تفکر ) آبیاري بارانیهاي هادي، بنیاد مسکن وهمچون طرح(هاي دولتی برنامه

1 need-beasd
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اندازي و به ثمر ه دولت تنها دست نامرئی براي راهوت خود باقی ماند کهمچنان به ق
.بود"محوردولتتوسعه"این امر تقویت نگرشينتیجه.هاستنشستن این طرح

.در بین روستائیان است"1فرانیازها"گیري ترین عامل این نوع نگرش وابسته شکلمهم
برنیازهاي روستائیان را دريشتن تفکري که همهشدن دولت در امور روستاها و دادرگیر

ها وگذاريدر سیاستها را با توجه به امکانات دولتی بسنجد، اولویتبگیرد و اینکه
القاءآنهايهایی که سرلوحهبرنامه. رودهاي دولت، اصلی اساسی به شمار میبرنامه

بیگانگی .شددل جامعه احساس میشد نه نیازهایی که درنیازهایی بود که شعار داده می
شد از سوي سو و نیازهاي که در جامعه احساس میها و مجریان دولتی از یکبین برنامه

حس همدردي متقابل بین کارگزاران توسعه و مردم روستائی را کمرنگ نمود که دیگر،
آمیز و توهمالساعه هایی بود که به طور خلقمردمی براي طرحيهآن عدم پشتوانينتیجه

توان به طرح گاوداري صنعتیبعنوان مثال، می.نشستنداما به ثمر نمیشدندپیاده می
.اي مواجه گردیداشاره کرد که در روستا اجرا شد اما در ادامه با مشکالت عدیده2

زنیم به هیچ یک االنم که ما با هم حرف میدولت تا حاال هیچ کاري براي ما نکرده،"
کاره به ده و مابقی آن را نیمهها را انجام میخود عمل نکرده و بخشی از طرحاز تعهدات 

و طرح هادي خوب جهاد کشاورزيمورانأکار ممن که هنوز ندیدم.کنهحال خود رها می
چند وقت پیش دولت در . انجام بشه، همیشه یک بهانه براي ناکارآمدي خود دارند

باید تالش کنیم وضع روستائیان بهتر بشه اما ما هیچ ) دولت(تلویزیون اعالم کرد که ما 
حیدري، ("اعتماد نداریمنه به دولت و نه به هیچ چیزي دیگردیگه. چیزي ندیدیم

).ساله55کشاورز و دامدارسابق، 

يدر بـین روسـتائیان مـورد مطالعـه، داشـتن خانـه            ) هاي انجام شده  با توجه به مصاحبه   (منظور از فرانیازها     1
بدیهی است که این نوع فرانیازها با توجـه         . است... بهداشت، امکانات مخابراتی، امکانات ورزشی، پست بانک و       

شـهري و روسـتائی و      ي، در بین افراد متفاوت است و بین جامعـه         )صاديجغرافیایی، فرهنگی و اقت   (به شرایط   
.گیردبرمیحتی بین روستائیان نزدیک به شهر با روستائیان دورافتاده انواع گوناگونی را در

.گـردد صـنعتی و مکـانیزه دایـر مـی    يبا شراکت چند خانوار روستائی، گاوداري به شـیوه  الذکردر طرح فوق   2
از در ادامـه برخـی       .تسهیالت مالی به روسـتائیان، بـه اجـراي ایـن طـرح همـت گمـارد                 يبا ارائه ابتدا دولت   

که براي برخـی از روسـتائیان شـغل و منبـع اصـلی         ( سنتی گاوداري خود     يروستائیان با کنار کذاشتن شیوه    
منـابع مـالی و   ياي که ناشی از عـدم حمایـت دولـت در ارائـه            با مشکالت عدیده  ) شددرآمد آنها محسوب می   

ابزارآالت صنعتی بود دچار تنگناهاي فراوانی شدند که در نهایت منجر به تعطیلی طـرح و بـدبینی روسـتائیان          
. نسبت به دولت شد
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عنوان کارگزار اصلی رشد و توسعه در دولت خود را بسو الواقع باید گفت که از یکفی
که اي در برداشتطور که اشاره گردید این تفکر ثمرهو همانبین روستائیان مطرح نمود

از سوي دیگر در اثر .در بین روستائیان بود"محوردولتي توسعه"آن نگرشينتیجه
رواج این نوع نگرش در بین آنها، نیروي خوداتکایی و همکاري متقابل هم بین روستائیان و 

جانبه در بین همکاري و تعاون همهيهکارگزاران دولتی مخدوش شد و بعالوه، روحی
به وجود آمد بعبارت دیگر، در روستا سه ضلعی متراکمی.روستائیان نیز به سردي گرایید

) تمام و جهاي نیمهطرح) ناکارآمدي دولت و کارگزاران دولتی، ب) الف«: اند ازکه عبارت
نکار این وضع، نگرش منفی قابل امستقیم و غیرينتیجه.»روستائیان وابسته به دولت

یکی از پیامدهاي "گراییمصرف"يرواج روحیه.کارگزاران دولتی استنسبت به دولت و
.استثیرگذار بودهتأگیري نگرش منفی روستائیان نسبت به دولتمهمی است که در شکل

از طرف و) در سطور باال به آن اشاره شدکه تلویحاً(هاي دولتی از یک طرف، مصرف برنامه
مصرف تولیدات شهري مانند کاالهاي خوراکی و غیر(دیگر، مصرف ناشی از نیازهایی

نگرش منفی که در بین روستائیان به صورت کاذب ایجاد شد، موجبات) خوراکی و لوکس
. روستائیان را نسبت به دولت فراهم ساخت

هاي ما سازه اما وامدولت برا ما پارك می. کاراي دولتی به درد نیازهاي ما نمیخوره«
هیچی به من چه خدا کنهاصالً.اد ما را با آب شور سیرکنهودولت میخ.کنهرو تمدید نمی

).هلأساله، کارگر ساختمان، مت32سعید، (» درست نشه
خودمون بدون دولت، ما قبالً. نبودبعضی از این چیزاي که وارد روستا شده قبالً«

رو خودمون انجام ) روبی انهاریعنی الیه("جوو رو"م، مثالًکردیمینیازهامون رو برطرف 
ما االن مجبوریم که حتی گوجه و .و نیازي نبود پول بدیم؛پختیمنان هم میدادیم ومی

57اکبر، علی(» گاوداري صنعتی برا پولدارها و شهریا خوبه نه براي ما.میوه از بازار بخریم
).ساله، کشاورز

نیازهاي منجر به نارضایتی ناشی از برآورده نشدن اینگرایی،صرفميرواج روحیه
اند که تنها راه مواجهه با آنها در واقع روستائیان با نیازهایی روبرو شده. شده استکاذب

را در بین آنان 1کارآفرینی، تولید و خالقیتيمصرف بیشتر است که همین عمل روحیه
. کاهش داده است

1 creativity
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ه ایجاد نگرش نه چندان مثبت نسبت به کارگزاران دولتی در گفت کتوانپس می
وناکارآمدي دولت در اجراي تمام. ت گرفته استأبین روستائیان از عوامل متعددي نش

که از عوامل مهمی بودروستائی اجرا شديهایی که توسط کارگزاران توسعهکمال طرح
هاي ها و پروژهمام و ناقص ماندن طرحنات.نگرش به دولت را دچار اغتشاش و اختالل نمود

عالوه بر این،. را در بین روستائیان مختل کردگیري فضاي مثبتشکلعمرانی روستائی،
هایی که کارگزاران توسعه در بین روستائیان به ودیعه گذاردند، باعث طرح و برنامه

روستائیان گیري انتظاراتی شد که در مقابل آن هیچ تکلیف و مسئولیتی ازشکل
شد که1هاروستائیان به بیرونیيخواست، که همین موضوع باعث وابستگی فزایندهنمی
.آنهانمودنانتظارات بودند تا رفع و برآوردهبه تعویق انداختن نیازها ودر پیغالباً

کردیم و نیازي نبود می"2کلمه"قبالً.همه چی دست خودمون باشهیمواهخمیما «
شه که ما تازه کارایی در روستا انجام می.کسی از بیرون بیاد برا ما تصمیم بگیره

دولت به جاي آنکه به ما ماهیگیري نشان بدهد به ما .دونیم چیه و سر در نمیاریمنمی
).هلأساله، مت44نیا، کرم(»میدهماهی

3دولتی و مهاجرتتوسعه

. توان به برخی از آنها اشاره نمودمی.شوندناشی میايها از عوامل عدیدهمهاجرت
.اي در بین روستائیان باشندجمعی و طایفههاي دستهتوانند ناشی از نزاعها میمهاجرت

عوامل اقتصادي و دست یافتن به شغل و درآمد مناسب و مطمئن نیز یکی از عوامل مهم 
از عوامل دیگر ... هاي سیاسی وفشارهاي جمعیتی، تنشتحصیالت،. ها استمهاجرت
گیري مهاجرت به توان گفت که در شکلبا توجه به توضیحات باال، می. ها استمهاجرت

این .ردیري داگنقش چشمنیز بعنوان یک عامل مهم،محوردولتي شهرها نگرش توسعه
صادي همراه بوده است که در هاي اجتماعی و اقتنگرش با مسائل و مشکالتی در زمینه

.شودگیري مهاجرت پرداخته میبحث به بررسی چگونگی این عوامل در شکليادامه

ي روستائی و روستائیان در ارتباط بـوده،  ها اشاره به تمام کسانی است که به نحوي با توسعه   منظور از بیرونی   1
.  حیح و کافی نسبت به روستا و روستائیان ندارنداما شناخت ص

همکاري و همیاري جمعی که بیـشتر در فـصل تابـستان و در کارهـاي کـشاورزي بـه ویـژه در درو کـردن                           2
.شودکوب دیده میمحصول و خرمن

3 emigration
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ابعاد اجتماعی - 
هاي اساسی در تمام لفهؤ، برابري و عدالت یکی از م2و رسیدن به رفاه1رشد، توسعه

ست که افراد و به ویژه الزم ابراي رسیدن به این اهداف،. هاي دولتی بوده استریزيبرنامه
توجهی نسبت به بافت و ساخت بی.ها دخالت دادروستائیان را به صورت آگاهانه در برنامه

. سازدروستائی را فراهم میيعهی، موجبات عدم شناخت مناسب از جامي روستایجامعه
گونه ور شدن آنان در اینشروط نیل به این شناخت، مشارکت روستائیان و غوطه

دانند چه چیزي واقعیت آن است که مردم بیش از هر کس دیگري می. هاستبرنامه
اعضاي جامعه در آن يزندگی مشترك آن است که همه.متناسب با وضعیت آنان است

فقط کسانی قادر .ارزیابی کردتوان از خارج شناخت و نمیکامالًراآنها.کنندزندگی می
هاي این آنها هستند که ناهماهنگی.کنندزندگی میآن میبه شناخت آن هستند که در 

"آوبرکرلینزي"که توسط » کفش تنگ«استدالل و تمثیل . کنندزندگی را احساس می
که افراد کندمیاین ایده ابراز«.ابراز شده است کوششی است در شناسایی این واقعیت

ند بگویند که کجاي پایشان را تواندانند که کفش آنها تنگ است و میفقط عادي می
اما با این همه فقط او، یعنی فرد ...همچنان که دوختن کفش کاري معمولی نیست. زندمی

رو از این.»3و کجاي پایش رازندتواند بگوید که آیا کفش پایش را میعادي، است که می
خت و حل مشکالت کارگزاران دولتی کمتر قادر به شنابدون توجه داشتن به این اصل،

. مردم خواهند بود
ما .ما را شریک کند بهتر میشهکنهکارهایی که دولت در اینجا پیاده میاگر در«

ما عمریه که در این آبادي زندگی .خورهدونیم چی به دردمان میخودمان بهتر می
ولتی درگیر موران دأمباطرح هاديدرمثالً. پرسنخیلی کم نظر ما رو می. کنیممی

ها و این طرح بسیاري از زمین.شدیم، چون اونا بدون توجه به نظر ما شروع به کار کردند
).ساله62آریانی، مرد، ( .»)خراب کرد(هاي ما را برد باغ

1 development
2 welfare

.مراجعه شود141حیدرپور صفحه ي علم حقوق از البرز براي اطالعات بیشتر به کتاب مقدمه3
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. یمواخیم یا چی نمیواخکه تا االن روستا نیومدن، میدونن ما چی میمگه کسانی«
"تپاله"براي سوخت از تازه قبالً.در برا زمین خوبهچق"1الس و پشگل"دونن اونا نمی

اونا فقط میگن این براي سالمتی بده .کردیماستفاده می) پهن خشک شده گاو و گوسفند(
).ساله57زن، (» و باید استفاده نکنید

هایی که توسط کارگزاران هها و پروژها، طرحواقعیت این است که اگر مردم در برنامه
دانند و دیگر با آن شود مشارکت داشته باشند، خود را عضوي از آن میا میدولتی اجر
بنابراین، انگیزه .دانندکنند؛ چرا که مردم در سود و زیان آن خود را شریک میمبارزه نمی

و طبیعی است که ؛شودچندان میها دوگونه برنامهو شوق و اشتیاق مردم در اجراي این
ابر کارگزاران توسعه کمتر خواهد شد، به بقاي روستا کمک شایانی مقاومت آنها نیز در بر

توان گفت که بعنوان مثال می.ها را تسریع خواهد نمودو به ثمر نشستن برنامهخواهد کرد
در .با مقاومت زیادي از سوي مردم مواجهه گردید1388در سال "طرح هادي"اجراي 

ریزي و اجراي آن، در ضور مردم در برنامهاین طرح بدون توجه به زیربناي فکري و ح
ها در دستور کار قرار این طرح ساخت و احداث پارك و عریض کردن خیابانيهمحدود
ها و ها منجر به تخریب بسیاري از زمیناحداث پارك و عریض نمودن خیابان.گرفت
الوصف باید عم.ها تشدید شددر اثر دستوري بودن طرح، مهاجرت.روستائیان شد2باغات

هاي گوناگونی در بین نشستگیري تهاجتماعی منجر به شکلگفت که عدم مشارکت
اهالی "تعلق اجتماعیاحساس"توان به کاهشاز جمله این موارد می. شودروستائیان می

کاهش این احساس در افراد، موجب تنزل در همبستگی و تقلیل وفاق . روستا اشاره کرد
.دهدروي و انزواء را در بین افراد رواج میروحیه تکشود واجتماعی می

و ) عروسی(دیگه مگه فقط در چمر .هر کسی به دنبال کار خودش باشه بهتره«
دادیم اما االن خودمون کارهاي روستا رو انجام میقبالً. مردم جمع بشن)عزا(چوپی 

ده که نه مردم مثل سابق با این کار باعث ش.ده و میرهدولت میاد یه سري کار انجام می

شود و بـه    شیمیایی جهت باالبردن بازده محصول استفاده می      گوسفند که به جاي کود    پهن و فضوالت گاو و     1
شود و بعد از آن زمـین را شـخم         این کود حیوانی در اوایل پاییز به زمین اضافه می          .کود حیوانی معروف است   

الزم به ذکر است که جهت آماده شدن این نوع کود، پهن گـاو          . ذب شود هاي زیرین خاك ج   زنند تا در الیه   می
.و گوسفند باید چند سالی زیر خاك بماند تا به کود تبدیل شود

.ها تخریب گردیدهاي نگهداري احشام و دامهاي مسکونی نزدیک به جاده، بسیاري از اسطبلحتی در خانه2
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به من چه ربطی داره اصالً.دههم همکاري کنن نه اینکه دولت کارها رو درست انجام می
).ساله56زاده، مرد، علی(» کنه هیچی درست نشهخدا

به صورتی قوي و منسجم در بین افراد وجود داشته ) مشارکت(زمانی که این احساس 
هاي خوبی را براي برقراري ارتباط با یابد و فرصتط میشان بسفرديباشد روابط میان
ها و آرزوهاي خود را در فرایند تعلق به ها و ارزشآلافراد، ایده.کننددیگران ایجاد می

اجتماعی و در اجتماع ی در زندگییمشارکت ساکنان روستا.یابندگروه و جامعه می
کیفیت زندگی و حفظ اجتماع نیز اهمیت محلی، نه تنها براي بهزیستی افراد، بلکه براي

را 1تواند احساس انزواي اجتماعیافراد و اجتماعات محلی افراد میيویژگی همیارانه. دارد
کارآفرینی و خالقیت آنها را افزایش داده و ي، روحیه2نگري، اعتمادکاهش داده، آینده

.اعتماد فردي و همچنین اجتماعی را افزایش بدهد
اعتمادي نسبت به بیياجتماعی موجب روحیهتعلقگفت،کاهش احساساما باید

اتصال به  .شودتر نسبت به نهادها و کارگزاران دولتی میخود روستائیان و از آن مهم
ناکامی . آیدتعلق و تعهد به وجود میو نهادهاي متولی توسعه از طریق احساسها گروه

محور بودن ارگزاران دولتی در اثر دستوري و نخبهی در ایجاد ارتباط با کافراد روستای
سو، حس تعلق و تعهد آنها را کاهش داده است و از از یکییروستايهاي توسعهبرنامه

کاهش .تقلیل داده استي دگر، اعتماد آنها را نسبت به عاملین و کارگزاران توسعهسو
منجر به اکبرعلیاي چشمه ي روستائی در روستهاي توسعهمشارکت اجتماعی در برنامه

اند که ها همچون کاالهایی فرض شدهریزيبرنامه. اعتمادي روستائیان شده استبی
به هم ریختن ساختارهاي پیشین و ناکارآمدي در .روستائیان باید آنها را مصرف کنند

رسیدن به نظم پسین و تغییر ساختارها و افزودن ساختارهاي نو بدون هماهنگی و 
نه تنها موجب کاهش کارآیی ساختارهاي قبلی روستا شده ت مناسب و به موقع،مشارک

تحول و توسعه در ساختارهاي ایجاد نیز منجر است، بلکه به عدم کارکرد متناسب با
ها و بدون پاسخ ماندن نیازها و همچنین توجه به اتمام نرسیدن بهنگام برنامه.اندگردیده

اند که حس تعامل و مشارکت و بخصوص اعتماددالیلیمقطعی به روستائیان از جمله 
.نهادي را کاهش داده است

1 social isolation
2 trust
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روستائیان را در آینده پاسخ بدهد نوعی تشویش، اطمینان به اینکه دولت بتواندعدم
ي بروز این رسوبات و اغتشاش فکري و روانی را به وجود آورده است که در نتیجه

در بین روستائیان، حس تعلق اجتماعی کاهش یافته و گرایانه و نیازمحورهاي مصرفنگرش
سو، در عدم مشارکت به این امر از یک. ها کمتر شده استها و برنامهتعهد نسبت به طرح

وضوح نمایان شده است و از سوي دیگر، منجر به فقدان اعتماد نسبت به آینده گردیده 
بعنوان ) م به کارگزاران دولتیهم به خود و ه(اعتمادي و عدم اطمینان این بی.است

.هاترك وطن و تشدید مهاجرتسرپوشی است براي
کارها سریع و بدون همکاري ما يهمه.ایم و کسی به فکر ما نیستشدهما فراموش«

من دیگه .کنهاونا رو رفع نمیده اما از طرف دیگهاز یه طرف به ما وعده می.انجام میشه
تصمیم) هایمبچه(انتظار بیهوده بود و من و آویللم. ندارمنسبت به دولت امید زیادي

).هلأساله، مت37پرویز، (» این دوره زمونه باید به فکر خود بوددر. گرفتیم به شهر بریم
نجایی که نازهاي افراد نظیر مشارکت آتوان گفت، از میهبنابراین، بعنوان یک نتیج

ی در قیاس با محیط شهر به یه در محیط روستااجتماعی، خوداظهاري، ایفاي نقش و غیر
شود و ی و شهري عدم تعادل ایجاد مییروستايهشوند، میان جامعراحتی برآورده نمی

خود دست به مهاجرت هی به نیازهاي فوران دیمتعاقب آن، روستائیان براي پاسخگو
.زنندمی

اقتصاديابعاد- 
اقتصادي و داشتن رفاه.باشندها میجرتعوامل اقتصادي از جمله دالیل مهم مها

گیري روستائیان به مهاجرت به شهرها امنیت درآمدي عاملی غیر قابل انکار در تصمیم
باشد، لذا افراد گیري به مهاجرت امري آنی و بدون تفکر نمیاما از آنجا که تصمیم. باشدمی

دهند و چیرگی ار خود قرار میو به ویژه روستائیان همواره سود و زیان را در دسترس ک
. شوداي براي مهاجرت محسوب میسود مهاجرت نسبت به زیان آن بعنوان موتور محرکه

در گذشته چون محیط روستا محیطی خودکفا و نیازها در حد متعارف و درآمد نیز در حد
مین أی در حد معمول نیازهاي اعضاي خود را تیروستايود، خانوادهب»نمیروبخور«

ی، نیز بعنوان یروستاينمود و تقسیم کار جنسی میان اعضاي گوناگون خانواده گستردهمی
اما . نمودپذیري میتی مهیاي نقشآعامل اساسی، هر یک از اعضاء را متناسب با نیازهاي 

اکنون . اندهاي ژرفی شدهامروزه به دالیل گوناگون روستا و روستائیان دچار دگرگونی
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) الف: عواملی مانند.مدرن و شهري مبتال شده استير حیث به مسائل جامعهروستا از ه
) ی و دیروستايهشدن جامعماشینی) جگرائی،رسوخ مصرف) افزایش انتظارات کاذب، ب

نمیر را براي روستائیان وو فراتر از بخور"معیشت پاپدار"، داشتن شدن کشاورزيتجاري
.استبه صورت امري الزامی درآورده

همه چی نقدي .شه منتظر موند تا محصول به دست بیاددیگه مثل سابق نمی«
مردم به "1خرمونسر"تا قبالً. رهشده و تا پول نداشته باشی کارت جلو نمی) پولی(

یدس(» شه از برادرش هم چیزي بگیرهکردن اما االن کسی روش نمیهمدیگه کمک می
).هلأکاظم، مت

درآمد"افزایش 2همواره به دنبال درآمد دائمی یا به زعم تودارومروزه روستائیانا
عدم .گیرند که دست به مهاجرت بزنند یا نهبر این اساس تصمیم می. هستند"3انتظاري

شود که نیل به درآمد مطمئن را با مشارکت تولیدي بعنوان عامل مهمی قلمداد می
مشارکت "هاي تولیدي نیاز به پروژهها وطرح. مشکالت فراوانی مواجهه ساخته است

از سوي دیگر، تولید کاهش یابد ويهزینهو محلی ساکنان دارند تا از یک سو،"بومی
ی یروستايها با حضور کارگزاران توسعهطرح. بعنوان منبع درآمدي باشد براي روستائیان

تائیان احساس گیرد که نیازي به حضور روسو به صورت مقطعی و کوتاه مدت انجام می
عنصر .شود و بیشتر سعی شده است که از نیروهاي بیرون از روستا استفاده شودنمی

.باشدکشاورزي میيدر حیطهروستائیان"4توانمندسازي"دیگري که مد نظر قرار نگرفته 
اکبر را متکی به خود علیها مردم چشمهتا حدودي دامداري سالکشاورزي و در کنار آن

بحث مکانیزه .کشاورزي عمدتاً دیم بوده که نیازمند کار بدنی و یدي است.ده استبار آور
هدف عمده از این .هاي اخیر مدنظر کارگزاران دولتی بوده استکردن کشاورزي در سال

در این راستا، . امر، رونق کشاورزي بوده و تنوع بخشیدن به محصوالت تولید شده است
بارانی . کشاورزي مورد اهتمام قرار گرفتجهادشت آبی توسطکيکردن و توسعهبارانی

.هاي کشاورزي بودسازي زمینشرطی نیاز داشت که آن هم یکپارچهنمودن مزارع، به پیش

دادنـد و تـا زمـان برداشـت         اشت محصول افراد در گذشته بذر یا پول نقد را به همدیگر قرض می             تا زمان برد   1
.دادندمحصول وفروش آن پول یا بذر را پس نمی

2 Todaro
3 expected in com
4 empowerment
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طرح را به اجرا گذاشت که از سوي مستلزم سازيشرط یکپارچهدولت بدون توجه به پیش
هاي مالی روستائیان ضرورت یگر، کمکسازي مزارع بود و از سوي دمشارکت در یکپارچه

امر، اجراي ناقص طرح در بین کشاورزانی بود که هم ثروت بیشتري داشتند يهنتیجداشت
آنها تا حدودي توانستند برخی از مزارع خود را . و هم قرابت خویشاوندي قوي داشتند

ابزارآالت کشاورزي ها وبرخی از نهادهمکانیزاسیون کشاورزي،يهدر زمین.یکپارچه کنند
چون این امکانات .مدت و بلندمدت به روستائیان واگذار شدهاي کوتاهبه همراه انواع وام

هاي کشاورزي الزم بدون نظارت کافی و بدون توجه به اینکه چه نوع ابزارآالت و ماشین
خارج تولید کشاورزي ياست، ارائه شد، تسهیالت ارائه شده به صورت اتوماتیک از چرخه

ثانیاً، چون نظارت ناقص و ؛ 1بسیاري از این وسایل مورد نیاز و نبودندشدند؛ زیرا، اوالً
ناکافی بود، بسیاري از این وسایل به دالالن فروخته شد و به صورت پول نقدي در اختیار 

صرف پول بدست آمده در اموري مصرف شد که مولد نبوده و غالباً.کشاورزان قرار گرفت
.هاي روزمره شدينیازمند
تونیم محصول رو دروما می.ما باید مثل گذشته بشیم و خودمون خودکفا بشیم«

اگه یه .مونن و نیازي نیست پول تراکتور بدیمهام میاگه شرایط خوب باشه بچه.کنیم
دولت نمیله فقیري . پول و درآمد مناسب داشته باشیم نیازي به کسی نداریم) پیل(

).ساله57، بیوه، طال(2»بهیم
اند اما بارون خوب درسته زمینامون دیم.به بارونی کردن احتیاجی نداریماصالً«

تازه اگه بارونی بشه . اي مثل خرید کود میشهبیشتر محصول صرف چیزاي دیگه.بارهمی
).هلأساله، مت47صادق، (» چطور زمینا رو یکی کنیم

گذاري به کشاورزان اعطاء گردید، تولید و سرمایههاي کشاورزي به منظورواميارائه
ها بدون وام. اي که داشت تبدیل کردن بیکاران به بدهکار بودترین نتیجهاما، مهم

از آنجا که خوداشتغالی . هاي زودبازده بودتولید از طریق بنگاهبرايریزي و عمدتاًبرنامه
گونه یافتی در اموري بکارگرفته شدند که هیچهاي درروستائیان مدنظر بود، تسهیالت و وام

آالت مانند دروگر بـراي برداشـت محـصول گنـدم و جـو بـا قیمـت پـایین بـه                 برخی از این وسایل و ماشین     1
دار بودند، ایـن وسـایل مـورد    تر شیبروستائییان اعطا شد، اما چون اکثر مزارع دیم و سنگالخی و از همه مهم       

.استفاده قرار نگرفتند و بسیاري از روستائیان آنها را فروختند
گیري و اظهارنظر  تصمیمي  دیگر، یعنی دولت اجازه   به عبارت   رت به معناي در الك خود رفتن است؛         این عبا  2

.دهددر امور مربوط به خود را به ما نمی
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گونه ماهیت تولیدي پول در اموري رسوخ کرد که هیچ«در واقع.ماهیت تولیدي نداشتند
فقدان اوالً، زیرا،»نشینی در بین روستائیان بودآن گسترش خوشينداشتند و نتیجه

بود و پول بدون پشتوانه و مشهودبندي و استفاده از این تسهیالت کامالًدر زمانانتظام
کار به روستا و روستائیان تزریق شد و بدیهی بود که این عدم انتظام و پول بدون پشتوانه 

تسهیالت يارائهثانیاً. شودو صرف نیازهاي مصرفی میصرف امور تولیدي نخواهد شد
دیریت اجتماعی ميلهأبه عبارت دیگر، تا زمانی که مس.بدون توانمندسازي روستائیان بود

اي هر گونه تسهیالت مالی، جز اتالف منابع نتیجهيو تولیدي در روستاها حل نشود، ارائه
.را به دنبال نخواهد داشت

. ايخریدن و نه چیز دیگهنه تراکتور. ها رو خرج کردنخیلی از اهالی روستا وام«
بهزاد،(» هر زمین خریدنخریدن و بعضیا ماشین و تعدادي دیگه تو ش) قالی(بعضیا گوه 

).ساله، مجرد28
هاي در سال.کشاورزي را باال برده است1محصوالت کشاورزي، ریسکيعدم بیمه
تولید محصوالت کشاورزي باال رفته رغبت به تولید کشاورزي کمتر شده ياخیر که هزینه

اري از سموم دفع آفات و بسیانواعشیمیایی،آور قیمت کودافزایش سرسام. است
. منجر به فشار مضاعفی بر کشاورزان براي ماندگاري بوده است2هاي جاري کشاورزيهزینه

محصوالت کشاورزي آسیب فراوانی به بقاي روستا وارد يعدم تعهد دولت در قبال بیمه
افراد يمتوجهها عمدتاًبیمه.ها داشته استگیري مهاجرتآورده و نقش زیادي در شکل

توانند محصوالت خود را ی مالی نمیي کشاورزان به علت عدم توانایبوده و کلیهثروتمند
محصوالت خود يجانبههمگانی و پوشش همهيروستائیان در انتظار بیمه.بیمه کنند

دارند؛ بدین معنا که انتظار دارند اي ابراز میهستند و مطالبات خود را به صورت یارانه
این، در مواقعی مانند عالوه بر.ی را دولت بر عهده بگیردپرداختيبخش اعظم بیمه

ها در برخی از فصول سال مانند بهار هر ساله به صورت تگرگ طوفان(طوفان خشکسالی و
که)کندخساراتی وارد میو رگبار شدید به محصوالتی مانند نخود، گندم و عدس

يسارت وارده و میزان بیمهبین خ. گیرندمحصوالت کشاورزي در معرض آسیب قرار می
دولت سعی در پرداخت بخشی از .پرداخت شده از سوي دولت تفاوت زیادي وجود دارد

1 risk
هـاي  شود عمـده هزینـه  ي شخم زدن، خرید بذر، مقدار پولی که به صاحبان وسایل کشاورزي داده می  هزینه 2

.انداکبر بودهجاري مورد اشاره در روستاي چشمه علی
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خسارت، بدون توجه به میزان واقع خسارت وارده را دارد؛ به این صورت حتی اگر کل 
تخریب شود دولت مقدار ثابتی پول را به کشاورز ) یا حتی قسمت ناچیزي از آن(محصول 

اعی اجتمـهاي فراوانی جهت استمرار حیات اقتصادياین امر فشار. کندخت میپردا
.اکبر را به وجود آورده استعلیروستا و تدوام سکونت در چشمه 

کشاورزي خیلی خوبه و باعث يبیمه. بگیریم) کاال(ایم یارانه و جنس وخما می«
تونیم همه چی یمه بشه میها و محصوالت ما باگه زمین. شه ترس نداشته باشیممی

تازه کود و سم هم خیلی .االن ترس داریم که تگرگ محصوالتمون رو خراب نکنه.کاریمب
وته "د برابر قیمت بخریم؛داد االن باید چنجهاد اینا رو نصف قیمت میقبالً. گرون شد

).ساله، کشاورز و دامدار67کاظم، (» 1"وري کتیه یه سه ورمو
محور در بین دولتي توسعهگیري نگرشدر اثر شکلتوان گفت که،بنابراین، می
سو و عدم پاسخگویی مناسب دولت به نیازهاي اجتماعی و اقتصادي از روستائیان از یک

اعم از کشاورزي و غیر(ها در فعالیتمیزان اعتماد افراد نسبت به همدیگرسوي دیگر،
) جهاد کشاورزيبه ویژه(ی ي روستایوسعهو حس اطمینان نسبت به کارگزاران ت) کشاورزي

توان به موارد کاهش اطمینان، میترین عللمهم. نحو چشمگیري کاهش یافته استبه
مین ابزارآالت مقتضی عدم تأ) هاي کشاورزي، بیمت نهادهافزایش ق) الف: ذیل اشاره کرد

ش ریسک تا حد بسیار واقع، افزایدر. هاي کشاورزيکود شیمیایی براي زمینيتهیه) و ج
انداز را کاهش داده است و میل به پس» عمومی و فردي و نهادي«زیادي میزان اعتماد 

ها جوییکاري، کاهش همکاري و عدم چارههاي ناچیز افراد را باال برده و باعث پنهانپول
به علتاجتماعی افراد نیز باید گفت که فقدان اعتمادمشارکتيزمینهدر. شده است

ها و خطرات احتمالی، ایجاد فضاي گفتمانی و همیارانه بین روستاییان را وجود ریسک
هاي تولیدي کار عضویت در تشکلوخود، سازيکاهش داده است که این امر نیز به نوبه

هاي جوش را کاهش داده است؛ به نحوي که همکاريهاي خودروستایی و فعالیت
. تولیدي دچار نوسان شده استاجتماعی ـهايارکتالمنفعه و مشعام

ارویی بـا   رود کـه فـرد در رویـ       مـی  زمانی این عبارت بـه کـار      .  این عبارت به معناي گرفتاري و دردسر است        1
.سردرگمی شودمشکالت دچار ناتوانی و 
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گیرينتیجه
ها و ها و به فراخور زمانحضور دولت و کارگزاران دولتی بنا به الزامات و ضرورت

رسیدن به رشد، توسعه و پیشرفت جامعه، براي .قابل اجتناب استها امري غیرمکان
ی یروستايهاي توسعه و توسعههنظریات و اید.ها همواره یک اصل اساسی بوده استدولت

. محور آن بودهاي نوسازي و رویکرد دوگانهثر از اندیشهأجانبه و تا مدت مدید متبه طرز یک
این . داندمحور میرویکرد نوسازي، توسعه را امري خطی و مرحله به مرحله و البته نخبه

هاي محلی را نه دیشهفرهنگ و دانش بومی، رسوبات ذهنی و انهاي نظیرروکرد، واقعیت
کرد، بلکه آنها را مهجور، کهنه، بیمار و به خصوص مانع تنها محرك توسعه تلقی نمی

ی در جهان سوم و ایروستي رویکرد توسعه.پنداشت که باید آنها را دور انداختتوسعه می
باال به ي تفکر بود که ورود به روستاها را با رویکردي از ثر از این شیوهأکشور ما نیز مت

ی در آن جایگاه و یهاي مردم روستابدیهی بود که اندیشه و ارزش.انگاشتپایین می
.پایگاهی نداشتند
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گیرد، ت میأبراي یک زندگی متفاوت باید تغییر را همچون فرایندي که از درون نش
تهیه دیگران يها و الگوهایی که از قبل به وسیلهطرحاین به معناي پیروي از.تلقی نمود

براي اینکه تغییر صورت بگیرد و معنی بدهد، باید نشانگر تالش و کنش . اند، نیستشده
ی، توسعه در یروستايدر پارادایم جدید توسعه.متقابل آزاد و جویاي درك واقعیت باشد

با توجه به روح پویایی و نیز الزامات ی در معناي خاص خود،یروستايمعناي عام و توسعه
ده شده براي آن، باید از درون جوامع شکل بگیرد و در این راستا از منابع و تشخیص دا

بر این اساس است .نهادهایی بهره بگیرد که امکان دستیابی به آنها مقدور و محتمل است
سوم به فراموشی سپرده يهزارهيی از نوع اقتباسی آن، در طلیعهیروستايکه توسعه
پایدار، يانسانی، توسعهيهاي جدید مانند، توسعهایدهها وورود اندیشه.شده است

ت اجتماعی و اعتماد اجتماعی در ابعاد گوناگون آن همچون مشارک... اجتماعی و يسرمایه
ن داده یی به معناي خاص آروستايی خاصی به مباحت توسعه به معناي عام و توسعهپویای
اي به م از حیث اجتماعی جان تازهشناختی و هاین مباحث هم از حیث معرفت. است

باحث توسعه بوده شکنی مدر تفکرات جدید که ناشی از شالوده.اندمباحث توسعه داده
شوند که کارگزاران توسعه به خامی تلقی نمیيی دیگر همچون مادهاست، مردم روستای

اصلی مشارکت اجتماعی باید بعنوان .هر شکلی که دوست دارند به آنها شکل بدهند
ز حیث عملی مورد مفقوده در مباحث روستایی هم از حیث نظري و هم اياساسی و حلقه

همچنین، مشارکت تولیدي که الجرم مباحث اقتصادي را مدنظر قرار توجه قرار بگیرد؛
ها وهاي مادي و مالی برنامهدهد، باید مورد توجه قرار بگیرد تا هم بتوان از هزینهمی

هاي اجتماعی را کاهش کاست و رفاه را به ارمغان آورد و هم بتوان هزینهعمرانیهايپروژه
ی داشته و دارند؛ که ي روستایهجامعيبارتري بر پیکرهداد که آثار به مراتب مرگ

اجتماعی و آنومی بارزي از این آسیبيرویه به شهرها نمونههاي بیگیري مهاجرتشکل
ـ گریز از لحاظ فکري و ناهمگون از حیث اجتماعیمرکزهايرواج ایده. باشدکالن می

آورند که امکان تعامل متقابل و همگرا را در فرهنگی بسترها و شرایط مناسبی را فراهم می
این امر القاء نیازها را .دولتی و مردم بومی و محلی مهیا بسازنديبین کارگزاران توسعه

شناخت درست از الزامات روستا و روستائیان را کمرنگ نموده و امکان سنجش و ارزیابی و 
افراد در آن قرار رویکردهاي جدید با توجه به بستر و مکانی کهدر.سازدپذیر میامکان
شود، امکان استقرار تکنولوژي مناسب با ساخت و بافت روستائیان فراهم می)اند؛ الفگرفته

بندد و به جاي آن تعامل با ر میشهري رخت بيی با جامعهیروستايتقابل جامعه) ب
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شود و در پی آن، مشارکت به اعتماد اجتماعی پررنگ می) شود، جها نهادینه میبیرونی
گیرد و تحقیر شادي و نشاط در بین روستا نضج میيروحیه) رسد، دظهور میيمنصه

شود، یبه زندگی شهري کمتر میابد و در عوض، گرایشنسبت به زندگی روستائیکاهش می
تر حس وابستگی به کسانی که بیایند و امور روستا را انجام بدهند جاي از همه مهم) ح

اي متراکم و دهد؛ به جاي آنکه نیازها به صورت فزایندهخود را به خوداتکائی متقابل می
نگري جایگزین آن خواهد شد آیندهيفشرده شوند و ارضاي آنها مد نظر قرار بگیرد روحیه

روستا و ساکنان آن و در نهایت، "بلوغ"روستائی و يین حال ما شاهد توسعهکه در ا
.ماندگاري و عدم مهاجرت به شهرها خواهیم بود

ها و ی و توانمندسازي گروهیروستاي باید گفت که براي رسیدن به توسعهبنابراین،
فکري و ارزشی هايفرهنگی و عقبهـپذیر روستا توجه به زیربناهاي اجتماعیاقشار آسیب

کارگزاران دولتی در روستاي چشمه.باشدپوشی میقابل چشمروستائیان اصلی غیر
هاي شهري و ها و ارزشمدت خود به نمایش نابرابرياکبر از طریق اقدامات کوتاهعلی

ضروري فعلی ويهایی که الزمهها و طرحاند و از طریق برنامهگرایانه کمک کردهمصرف
تولیدي آنها ـوده، ضمن کاهش مشارکت اجتماعی آنها، را کاهش مشارکت اقتصاديآنها نب
این امر آنها را در چارچوبی قرار داده که براي بهبود وضعیت .اندنادیده گرفتهرا نیز

اقتصادي خود باید منتظر اعجاز باشند؛ الجرم براي رسیدن به این اعجاز چه ـاجتماعی
!تواند راهگشاي آنها باشداجرت به شهر میبرنامه و تصمیمی جزء مه
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