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چکیده

ی در اس نات و مالیا م ریسفتو کرد ردم نآ نا راید یم هعسوت زا        
مقاله حاضر به بررسی م او نع اقتصا يد توسعهههی گتفا ی ی
ش،
پر اد ز .د روش مطالعه این تحقیق کیف رظن زا و ی یی یییهی زمین یلحت یارب یا ه ل داد هئارا و  هه ه هههههههاا اس هدافت رد .تسا هدش هوژپ نیا ششششش ششششش

اطالعات مشاهده ای و اسنادی توسط مح قق گردآوری و اطالعات مصاحبه ای نی زا ز  56نف مالیا رد نکاس ناگدننک تکراشم ر      
بعمل آمد .برای تعیین افر دا مورد مصاحبه ،از روش نمونهگیرییی کیفییی -هدفمند ییعت یارب و  ننن نننن تعد دا نوش هبحاصم د  ناگ از قطنم    
اشباع نظری در نمونهگیری نظری استفا هد شد .نتایج بررسی نشان می دهدکه مهمترین م او نع اقتصا يد توسعهی گتفا ییی در این
استان م كش الت وكا لوژ كي

 ،نب دو بخش خصوصي ق يو  ،نب دو زيرساختهاي اقتصا يد و فقراقتص نمزم يدا    میییباشددد.

براساس مدل نهایی ،توسعه به مثابه پدیده ای گود انه و تقا رگ لب ااااا  ،درک ،ارزی با ی سناوت هک تسا هدش ریسفت و  ت کی زا ه فرط    
استان ایالم را ت او نمند ساخته و سب یاری از مسایل و م کش الت زندگی آن نا اعبا رد ار د صخشم یزاسون و رییغت فلتخم 

    

نک د زا و ؛      

طرف دیگر ،مستل مز پر اد خت هزینههای سنتی هدوب که از دید مر مد استان ایالم به عن ناو نتایج نامطلوب توسعه تلقی می گر دد .
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مقدمه

موض عو توسعه يكي از موضوعاتي است كه نه تنها در حوزة جامعه شناسي توسعه ،بلكه در يسب اري
از حوزههاي جامعه شناسي ،به طور اخص ،و عل مو اجتماعي ،به ط عا رو مم ممم ،م درو يم رارق ثحب    
يگ ر .د جامعه شناسان توسعه ،م وق لة توسعه ر ا در بر با ر م وق ل ارق دشر ة ر  يم د وهفم .دنه م هب دشر         
پ شي رفت و ترقي جامعه در با عاد ما يد و عيني ،داصتقاديلوت هژيو هب ييييييي  ،اش هرا راد ددد  ،در ح هك يلا   
مفه مو توسعه دربر اد رندة پ شي رفت و ترقي جامعه درتمامي با عاد زند يگ اس .ت از يا ن رو ،در يبدا ات
مر وب ط به توسعه از توسعة اقتص دا ييي  ،توسعةسياس ييي  ،توس عامتجا ةع ييييي  ،توس و يگنهرف ةع
انساني سخن به ميان مي آيد .صاحب نظر نا كالس كي

ةعسوت    

عل مو اجتماعي چنين تصور م  دندرك ي ككككككك ه

پ شي رفت جامعة انساني درگرو رشد و توسعة اقتصا يد است ،اما بعدًاًا مالحظ  هك دندرك ه در رانك     
رشد و توسع اة قتصا يد  ،جامعه نيازمند برخي ضروريات گيد ر ،از جمل  عيزوت ه ع  ةنالدا د هدمآر اااا ااااا،
ش وك فا يي استعد دا هاي وگ نا نوگ و شخص تي

انساني ،سالمت ج ناور و ينامس ييييي  ،اف ب ديما شياز ههه هههه

زند يگ  ،برقراري بر با ريهاي اجتماعي ،تح قق آز يدا  ،برقراري ارتباطات انساني و اجتماعي به ود ر
از ان عاو سلطه ،و به طور كلي ،تح قق كي

جامعة مدني و انساني است  .از يا ن رو ،امروزه گفته مي

ش دو تمامي ان عاو توسعه وسايلي هستند بر يا تح قق كي
مي ت ناو كي

جامعة مدني او ن .يناس

يا هعماج نينچ ر ااااااا

جامعة توسعه يافته در معناي او قعي آن به شمارآور .د

ی ،انت ریسفت و یداق ی اب مادک ره     
پار ادا یمهای مسلط در عل مو اجتماعی شامل رویکردهای اثب تا ی ی
رویکردی خاص به فرآیند توسعه و تحوالت اجتماعی می پر اد زند .از دیدگاه اثبات گرایی ،توسعه
و تحول اجتماعی از ال وگ یی خاص ،جهان شمول و از پیش تعیین شده ای پی ور ی میییکن نند ک رد ه
نپذیری اس .ت از این نظر ،توسعه و تحول اجتماعی
خدمت ایجاد نظم اجتماعی ،قاعده مندی و تعیی 
یت ووو نا آن را
فرآیندی است نخبه محور ،منظم و اد رای ق او عدی فرا -زمان و فرا -مکان که صرفًاًا م 
کشف ،پیش بینی و کنترل کرد ،این رویکرد هک تسا دقتعم و هتشاد دیکأت طیحم تلاصا رب     

   

ی او قعی تتتهاییی اجتم لوصا زین و یعا    
محیط ،اعم از شکل طبیعی یا اجتماعی آن ،در شکلللگیری ی
کشف و پیش بینی آنها تأثیر اذگ ر اس ین(ت ووو من .)561 : 2000 ،ور فالخرب ی رک د تابثا  ییی یییی ،دید هاگ
انتقادی بر این باور است که فرآیند توسعه و تحول فرآیندی آمیخته به قدرت و س نیا .تسا هطل    
فرآیند هم درگیر و آمیخته به قدرت و ارزشهای کاذب هدوب و ه یجوت طلسم عبانم طسوت م ههههه هههههه،
اجرا و کنترل میشود رویکرد انتقادی با چشم اندازی انسان گرایانه معتقد لوصا دیاب هک تسا       
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زیرین و پ تش

سر او قعیتهای اجتماعی بررسی و افشا شده و جریانهاییی زی دنهد لکش نیر ههههههه هب

آنها شفاف سازی شوند .رویکرد انتقادی اصالت را به انسان (افشاگر و تغییر دهنده) می دهد رب و    
این باور است که توسعه و تحول اجتماعی باید معطوف به رهایی انسان از بندهای سلطه و نیز مبتنی
شهای اجتماعی درست باشند (نیومن.)761 : 2000 ،
بر ارز 

رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی – که رویکرد اصلی این پژوهش است معتقد است که با توج هب ه   

خالق ندوب ماهیت انسان و نیز سیال ندوب

یت ووو نا م یارب یصاخ شور وریس    
او قعیت اجتماعی ،نم 

درک او قعیتها یا ایجاد تغییر در آنها پیشنهاد کرد(نیومن )761 : 2000 ،ا .ز آنجا ک و عبنم ه

عجرم    

س ،درک
نهایی هر وگ نه ساخت و ساز و تغیی یعقاو رد ر تتتتتهاییی اجتم  ناسنا نامه یعا اس تتتتتتتتت  ،پس س
انسانها از این او قعیتها ،تغییر در آنها و چ وگ نگی معنا اد ر ک ندر

سب اهنآ ی نیا زا .تسا مهم را     

ذگ شته ،با توجه به اینکه او قعیتهای اجتماعی به مثابه امور بر ساخته ان زا نیناوق دقاف یناس شیپ     
تعیین شده هدوب و پیوسته در حال شدن هستند ،ل  اذ ننمیییت ووو نا ال یوگ ی یارب ماع و لومش ناهج       
او قعیتهای اجتماعی و تغییر یا دستکاری در آنها وضع کر .د این او قعیتها نه تنه و فشک لباق ا
کنترل نیستند ،بلکه صرفًاًا میتوانند درک و تفسیر ش نو ددد ،رویکرررد تف یارگریس ی رب هک یعامتجا     
اصالت انسان در بر با ر اصالت محیط تأکید اد رد ،بر این باور اس یعقاو هک ت تتتتتتتهاییی اجتم رد یعا
یشوند .بن یاربا ننن،
فرآیند درک و تفسیر انسانها و در خالل زندگی روزمره ساخته شده و معنا اد ر م 
تها اهمیت اد رد ،بلکه اشکال متعدی نیز از آنها بر ساخته
نه تنها شی هو درک و فهم انسانها از او قعی 
تهاییی متعدد نوگانوگ و
میشو .د از این نظر ،ما نه با یک او قعیت او حد و مشخص ،بلکه با او قعی 
ر بو رو هستیم .بر اساس این رویکرد ،از آنجا که تفسیر و درک مر مد از دنیای پیرام نو خ دو در سب تر
اجتماعی زندگی روزمره شکل می گیرد ،معانی تولید ب هتسباو هدش  ه هدوب رتسب رد و نآ نورد   
معنا اد ر میشوند (برایمن .) 199 : 1998 ،در این پژوهش سعی میشود با رویکردی تفسیرگرایانه هب
بررسی م او نع اقتصادی توسعهیافتگی در استان ایالم پر اد خته ش دو به این ترتیب که ن ناش هداد وش د
مر مد این منطقه چه درکی ازتوسعه و م او نع آن اد رند؛ آنها را چطور درک کر هد و چ وگ نه ارزیابی
یکنند.
م 
همانطور که در مقدمه اشاره شد ،مدل اثبات گرایانه به توسعه و تحوالت اجتم اپ رب یعا یی ی ییییهی این
محور است او ر دوب که او قعیتهای اجتماعی اد رای ماهیتی تثبیت شده ،منظم و قاعده مند وب  ده و زا   
ی ،کنت رد یراکتسد و لر نیا    
ال وگ ی خاصی تبعیت میییکنند .والع هب ههههههه  ،ام شک ر فف ففف ،پ ب شی ین یی یی
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او قعیتها نیز باید توسط نخبگان صورت گی .در قاو رد عع ععع ،درک عامیان ننهی ییا ع اثم هب میلس لق ببببببببب هی
یشو .د بر عکس ،دید هاگ گریسفت ر ییا   
معرفتی بی معنا ،غیر علمی و گاه مانع تغییر و توسعه تلقی م 
اجتماعی بر این باور است که با توجه به اینکه جهان اجتماعی توسط انسانها ساخته شده ریسفت و   
میشود ،بنابراین درک ،تفهم و چ وگ نگی تفسیر این جهان اد رای اهمیت اساسی است ،زیرا مرجع
نهایی ساخت ،بازسازی و نیز تغییر در آن خ دو انسان است (گیدن ززز  .) 1984 ،والع هب ههههه  ،بسانت هب   
وگ نا وگ نی سب ترهای اجتماعی ،درک و تفسیرهای متعددی نیز وج دو

اردا یسررب ؛دنراد کککککککها ا و

کاوش و این تفسیرها به ما کمک میکند زندگی انسان را بهتر شناخته و به فرآیند یاهدمایپ و اه   
تغییرات ایجاد شده در زندگی انسانها بهتر او قف شویم .امروزه او ژه توس رد يگتفاين هعسوت و هع
فرهنگ عمومي مر مد جهان ر جاو يافته و كا ثر مر مد خ او ه نا يسر د نتسه هعسوت هب ن دد د دد دددددد ،و آرم نا
يسب اري از جامعههاي كنوني رسيدن به وضع تي
آن حاضر به از دست نداد ه تيو

ج او مع توسعه يافته است و چه سب ا بر يا رس ندي

هب   

ملي و مذهبي خ دو باشند.

ه چي جامعه يا در حال س نوك و ر وك رد ن تسي

بلكه ج او مع هم او ره در حال تغ نتسه لوحت و ريي د دد دددد،

ولي برخي از تغ يي رات مهمتر از برخي گيد ر هدوب و اغلب توجه علماي اجتماعي را به خ دو معطوف
اد شتهاند ب .خص صو

تحوالت سريع ج او مع اروپا يي در قرن هيجد ناققحم رثكا رظن مهدزون و مه     

عل مو اجتماعي را به خ دو جلب كر هد و مورد توجه خاص جامع گ رارق ناسانش ه رف تتت ت تتتتتهانددد .جامعه
شناساني نظير وگا ست كنت ،1كارل ماركس ،2ود ر يك م ،3ماكس بو ر ،4اسپنسر 5هر ي هرابرد كي

تغ يي رات اجتماعي نظراتي ارائه داد هاندو سعي در تب يي ن يا ن تحوالت نمو ددد هانددد.هر كد هعماج زا ما   
شناسان ف قو علل توسعه نيافت يگ ج او مع را ناشي از داليلي مي اد نند ثمً .الًال ار يعامتجا رييغت تنك 

  

نتيجه توسعه فكري انسان مي اد ند ،و ماكس بو ر بر جنبههاي معن يو و م و دارفا يبهذ نآ ريثأت رد
زند يگ ما يد مر مد تأ يك د مي كند و .همچنين ود ر يك م به ت يسق م كار اجتماعي توجه اد رد و يب ان مي
اد رد كه جامعه يا كه ت يسق م كار در آن صورت نگرفته كي

جامع تسا يتنس ه    

و نم هب دناوت ي    

توسعه و پ شي رفت برسد.
1

Auguste Conte
Karl Marx
3
Durkheim
4
Max Weber
5
Spencer
2
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آنچه كه در حال حاضر بر يا توسعه همه جانبه جامعه الزم و ضروري است توجه به با عاداقتص دا ییی
واجتماعي جامعه است ،چرا كه توسعه زماني مح قق خ او هد شد كه در درج وا ه للل ،اف اك ررر ،عقايددد،
نگرشها و باورهاي آدميان به رشد و توسعه كافي رسيده باشد.وسپس درآمد رفاه ،تولیددد ،مص فر
وسایر شاخصهای اقتصادی و يا ن امر ممكن ن تسي

م  اب رگ ا علاطم ماجن ا ياهدربراك و يملع ت

    

دق .قي
در این مقاله سعی شده از منظر افر دا درگیر و وب می منطقه به بررسی م او نع اقتص هجوت هعسوت يدا    
ش .دو این منطقه در طول چند سال اخیر تغییرات متعددی را تجربه کر هد اس .ت به این معنا که ور دو
تهای اقتصادی خدماتی جدید ،برخور اد ری
برخی عناصر توسعه نظیر ارتباطات ،حمل و نقل ،فعالی 
از تسهیالت رفاهی مدرن مانند برق ،گاز ،تلفن ،وسایل نقلیه ماشینی و غیره باعث شده که زندگی
اجتماعی در این منطقه تا اندازه ای متحول وش  د و  دریگ هلصاف نآ یتنس لکش زا

عضو ات اما         

مطلوب هم فاصله سب یار زیادی اد ر .د نکتهی اساسی آن است که مر مد استان ایالم این جهان جدید
یکنند ،درک و تفاسیر مذکور
را می بینند ،آن را تجربه میکنند و به عال هو آن را تفسیر و درک م 
هم اد رای اشکال ذهنی و هم خ سا ینیع و یجرا تتتتتتت  ،از ای ر ن ووو  ،درک ای و هعلاطم هب لاکشا ن   
بررسی نیاز اد ر .د در این مطالعه ،مسئلهی اصلی آن است که مر مد استان ایالم م او نع اقتصا يد توسعه
یکنند؛ چه تصوری از پیامدهای آن در زندگی روزمره و
و پیامدهای آن را چطور درک و تفسیر م 
یکنند.پژوهش حاضر درصدد است با رویکرد
عینی خ دو اد رند و تأثیرهای آن را چ وگ نه ارزیابی م 
ی در اس نات  عقاو مالیا د رغ بونجر ب یا ر نا      
تفسیرگرایانه بررسی م او نع اقتص عسوت يدا هه هههی گتفا ی ی
بپر اد ز .د
يب ش تر صاحب نظرا ِنِن توسعه ،توسعة همه جانبه را مه  هعسوت فده نيرت م د يم يا هعماجره ر   
اد نند.از س يو

   

گيد ر اهداف و راهبردهاي توسعه در هر جامعه يا نم ناوت ي ن  د در هب و ألخ رود زا

  

وضعيتي كه شاخصها نشان مي دهند برنامه ر يزي شوند ،ل اذ استفا هد از ش خا صصصها انقش مهم رد ي
تع يي ن اهداف و گر شيا هاي آتي خ او هند اد شت .مطالعه ع او مل توسعهنیافتگی میت او ند برنامهری ناز را
با تحلیل عمیق و علمی علل و م او نع موج دو بر سر ر ها توسعه آشنا سازد تا آنها با طراحی برنامههای
مد نو توسعه در سطح کالن ر ها را به سوی توسعه پایدار هم ار ه رب .دنزاس ااااااا ی طراح ححی برنامهههها ای
صحیح توسعه ،تولید و اشاعه و کار تسب

ایدهها و هداد های علم ممی در هراب صا شسرپ هس

لللل لللللی زی ییر

ضروری است؛ وضعیت موج دو چ وگ نه است و چرا؟ (هستیشناسی) ،وضعیت مطلوب چ وگ نه باید
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باشد و چرا؟ (هدفشناس سسی) و راهب در لع مم مممی و اجرایییی الزم رب ااا ی رس سسیدن ضو هب

عع عععیت مطل بو

(امکانشناسی) .طراحی و برنامهریزی توسعه در سطح کالن م ممیت او نددد از س ووو یی در جه هعسوت ت   
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی راه شگ ا باشد و از سوی دیگر با نقد برنامههای توسعه علمی
و تحلی یی ل و تبی یی ین ناکارآمده اا ای آن ر ها را رب ااا ی پ ور ر عتسا ش د هدا اااا ای خ  قال د ازومآ شنا نننننننن ،
اد نشجویان و پرورش متخصصان کارآمد زاس راومه نادنمشناد و  دد ددددددد  .مطالع ععهی حاض  اب ر ا ذاخت    
رویکرد تفسیرگرایانهی اجتماعی بر این نکته تأکید اد رد که با تغییر در مح اسنا طی نننننها ا نمیییت ووو نا
رفتار و درک آنها از پیرام نو شان را پیشاپیش شناخته و درک کرد ،زیرا این ان اس نننها ا ه هک دنتس   
یکنند .از این رو ،تغییر
محیط اجتماعی خ دو را خلق کر هد و آن طور که می خ او هند آن را تفسیر م 
در نظام اجتماعی یک جامعه با هر وگ نه پیش فرضی بیانگر آن نی تس

که ذهنیت و درک م نآ مدر

جامعه در فرآیند این تغییرات در نظر گرفته شدهیا درک شده است؛ هم چنین ،بیانگر آن هم نی تس
یشو .د
که پیامدهای تغییرات مذکور هم او ره آن طور که مد نظر برنامه ری ناز توسعه است ،تجربه م 
گر چه هدف توسعهیا ایجاد هر ن عو تغییر ،بهره مندی و خوشبختی انسانهای درگیر است ،اما این
س،
نکته اهمیت اد رد که آیا آنچه انجام شده ،در راستای خوشبختی انسانها هدوب است ،یا کع رب سس سس
مر مد آن جامعه تعریف یا درک متفاوتی از توسعه و رفاه اد رند (چمبرززز .. ) 163:1376 ،ترابع هب   
دیگر ،نکتهی مهم این است که انسانها اساسًاًا این تغییرات و م او نع آنه ب یم روطچ ارا ی هچ و دنن
تلقی و ارزیابی از آن اد رند .بر همین اساس ،درک نظ و ییانعم ما

   

تیمها زا ریگرد دارفا ینهذ       

کلیدی برخور اد ر اس .ت به این معنا که میان ذهنیتهای جامعهی مورد نظر ،که خ دو ببب هی ییک درک
کلی و نسبتًاًا مشترک منجر میشود ،مورد مطالعه قرار گیر .د بنابراین ،چنانچه ای و ماظن ن اکم ن مسی    
ذهنی و تفهمی آن درک ش دو  ،نه تنها میتو نا درک انسانها را از دنی خانش ناش نوماریپ یا تتتتتتتتت ،
بلکه میتو نا به جلب درگیری و مشارکت همدالن سوت دنیآرف رد زین اهنآ یلمع و ه عععععع عععععععه و تغییر
اجتماعی کمک کر .د بر همین اساس ،هزینههای متفاوت ناشی از عدم مشارکت و مقاوم یتنس ت   
در بر با ر تغییرات و پیامدهای جانبی آن نیز کاهش می یابد .لاطم عع عععهی حاض  نیا زا ر ن زئاحزین رظ     
اهمیت است که با تلقی انسان محور از تغییر و توسعه در نظر اد رد با ور دو ماظن هب    معن یا ی نایم و 
ذهنیتهای مر مد استان ایالم به بررسی م او نع اقتصا يد توسعه پر اد خت درم هک ار هچنآ و ه م عقاو       ًاًا
تجربه کر هد و درک میکنند ،مورد مطالعه قرار دهد .والع هب ههههه  ،مطالع ععهی کن دصرد ینو د تسا     
فرآیند توسعه را به مثابه نوعی گفتمان در نظر گیرد که در آن بینش نخب گ ه رررایان رگنوس کی و ه    
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کنار اذگ شته شده و درک مر مد گرایانه از تغییر و توسعه به محور اص رب یل ر و یس

یلحت ل لیدبت      

ش دو (سار ناد .) 125:2004 ،
هدف کلی این مقاله « بررسی م او نع اقتصا يد توسعهیافتگی در استان ایالم » اس .ت اهداف خاص تر
یتو نا به شرح زیر م وق له بندی کرد:
این تحقیق را م 
 -1از نظر مر مد استان ایالم م او نع اقتصا يد توسعهیافتگی در این استان کدامند؟
 -2مجاری و منابع این م او نع از نظر آنها کد ما اند؟
یکنند .گید ترابع هب رررر ررررر ،چه
 -3مر مد این منطقه پیامدهای این م او نع را چ وگ نه درک و تفسیر م 
تفسیری از آن اد رند؟

1

 -4ارائهی یک مدل زمینه ای شامل سه بعد شرایط ،تعامل و پیامد بر اساس نظریهی زمینه ای .
از آنجا که پدیدهی توسعه اد رای با عاد و جنبههای متفاوت و سگ تر هد ای است ،ل اذ مطالعهی حاضر
درصدد است به جنبههای متفاوت آن بپ .دزادر رب رد ر کی ره یس بنج زا ههههه ههههههها ا ک ئارا ریز رد ه ه    
ف،
شدهاند ،مح قق در نظر اد رد همزمان از ود جهتگیری و ز وا یه بررسی استفا هد کند .از یک طرف ف

سعی میشود با به کارگیری رویکرد اتیک 2یا جهتگیری بیرونی به مطالعهی م او نع ایجاد شده در
ر با طه با بعد اقتصا يد توس و دوش هتخادرپ هع

زا  فرط د گی

ک  3یا
ررررر رررررر ،هدافتسا اب یما درکیور زا کککک کککک

جهتگیری ازدر نو  ،به او کاوی درک وتفهم مر مد تح رد هعلاطم ت ر اب هطبا عناوم زا کی ره       
اقتصا يد توسعه پر اد خته ش دو و از طرف دیگر ،با استفا هد از مطالعه این م او نع ،به شرایط ،تع تالما
و پیامدهای آنها توجه ش .دو این ود ز وا یه برخورد با پدیدهی مورد بررسی وا لین بار توسط م ورا ین
هریس ،انسان شناس ،در رویکرد ماتریالیسم فرهنگی وی مطرح شد که مح قق را قادر می س دزا زا
ود موضع کمی و کیفی به مطالعه موض عو بپر اد زد(هریس.) 155:2001 ،
از آنجا که هدف پ فیک تاقیقحت رد شهوژ ی یی یییی -تف نایارگریس ههه ،درک و تفه یدپ رادیدپ م د ههههههههاا و معن یا
درونی کنشهای معنا اد ر انسان در محیط و سب ترهای طبیعی است ،ل اذ مح قق ان کیفی بد نو اس هدافت هیرظن زا   
و فرضیههای از پیش تعیین شده او رد مید نا تحقیق شدهیا به بررسی پدیدهی مورد نظر در شرایط طبیعی می
پر اد زد.علیرغم منطق روششناسی تفسیری و کیفی ،در این روششناسی از نظریهها و رویکرده فلتخم یا   
1

- grounded theory
-etic
3
-emic
2
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نظری به شی هو های متفاوت از روش اثبات گرایانه استفا هد میشو .د (فترمن .) 96:1998 ،از مح ناقق شور و
ی اد رد که «مح قق اب یفیک ی اب د م دراو زاب ینهذ ی ناد      
شناسان برجستهی کیفی در عبارت زیبایی عن ناو م 
ییتوانند ار  ه یامن   
مطالعه ش دو نه با کلهی پ کو » .وی با این عبارت موجز و رسا ادا مه می دهد که نظریهها می 
ت ،روند اعبا و اه د
عمومی پژوهشهای کیفی باشند ،به این معنا که در باز شدن ذهن مح قق  ،توج اکن هب ه تتت تتت
محوری مید نا مطالعه ،ارائهی چارچوب مفهومی جهت طرح س او لهای عمده نقش اساس افیا ی    میییکنند.
اشتر سو و کوربین نیز با تأکید بر استفا هد از نظریهها و رویکردهای نظری تحت عن ناو « بدا یات فنی» 1نیا رب   
یتواند هک دوش رجنم یزیچ هب اهنآ آن ر  ا
باورند که بازنگری و استفا هد عمومی از نظریهها م 

   «حساس تی

نظری» 2می خ او نند .براساس این مفه مو  ،مح قق باید بت او ند به جریانها ،مفاهیم و روید دا های اصلی م ممرتبط اب

موض عو تحت مطالعه حساس هدوب و برانگیخته ش .دو آنان هب یلک هجوت و یرگنزاب یرظن ههههه هههههههاییی م ار طبتر
عامل اساسی در ایجاد این حساسیت نظری در مح قق کیفی می اد نند .مح قق ان دیگری نظی  زین لوسارک ر در
تأیید استدالل ف قو  ،به کارگیری و توجه به نظریهها را در روشن شدن ز او یای نظری موض عو مورد مطالع و ه
حمایتهای نظری از آن یادآور شدهاند .در این بخش از نوشتار به رب و یرگنزاب ر ود یلامجا یس

زا هتسد   

نظریههای توسعه و تغییر اجتماعی پر اد خته میشود که هر کد ما از آنها اعبا رب د زا یصاخ  یزاسون و رییغت      
ی و رویکرده اسنا یا نننننش تخان ییی توس و هع
تأکید اد رند .این ود دس  دنترابع هت ااااا ز :نظریههههاییی جامعهههش تخان ی ی
ی توس یغت و هع ی هتخادرپ تار    
تغییرات اجتماعی .با تدا به بازنگری و معرفی اجمالی نظریههاییی جامعهههش تخان ی ی
میشود که خ دو در ود حوزه رویکرد کارکر گد رایی و رویکرد تضاد ارائه شدددهانددد..بط یرظن یلکرو هه ههههاییی

م-3
جامعهشناسی توسعه و توسعه نیافتگی ود دستهاند :نظریههای کارکردی که براساس دیدگاههاییی ود رکیم م
پارسنز 4ارائه شدهاند و نظریههای تضادی که مبتن ه سکرام یارآ رب ی س ت و زملوه( دنت رن ررر ر رر ررررررر.) 52 :0 199 ،
نظریههای کارکر گد رایانه مورد بررسی در این تحقیق .نیون یزاسون و یزاسون یاهدرکیور :زا دنترابع      
ن ،ص و یعامتجا یدنب ترو
نظریههای تضادی ارائه شده نیز شامل دیدگاههاییی گتسباو ییی ،گتسباو ی یون  نن نن
شی هو تولید و نظام جهانی هستند (پیت ) 42 : 1995 ،در اینجا بطور اجمالی به این دید اگ ههههاا اش هرا میییش ووو .د
این دسته از نظریهها مشتمل بر ود رویکرد نظ رد یساسا یر عماج ههه ههههشناسییی توس :زا دنترابع هک دنتسه هع    
نظریهی نوسازی و نظریهی نوسازی نوین.
1

-Technical Literature.
-Theoretical Sensitivity.
3
- Durkheim.
4
- Parsons.
2
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رویکرد نوسازی مبتنی بر دیدگاههای ود رکیم در مورد گد ر وگ نی جامعهی مبتنی بر همبستگی م هب یکیناک   
جامعهی مبتنی بر همبستگی ارگانیکی و تفکیک اجتماعی ناشی از آن است .گید فرط زا ررر رررر ،اندیشههههاییی
بو ر 1در مورد چ وگ نگی پیدایش جامعهی صنعتی ،سنت ز اد یی شده ا و ارگ تینالقع و یده هههههههههاییی م سکرا

پیرام نو تطور و توسعهی ج او مع از مبانی نظری کالسیک این نظریه ه نتس ددد( .ت ولیا ررر ) 145:1977 ،ام نیا ا   
دیدگاه بط رد یمسر رو هد ههههههههاییی  0 195و  0 196توس نمشناد یخرب ط دان ارگدرگراک 

ش حرطم د هک     

   

مهمترین آنها پارسنز دوب (هولمز و ترنر .) 54 :0 199 ،نظریهی نوسازی بعد از جن رد مود یناهج گ ر یاتسا    
سه روید دا اساسی پدید آمد که عبارتند از :سگ ترش کمونیسم و دکترین تحول گرای آن ،هژم یسایس ینو   
نظامی ایاالت متحده آمریکا در جهان و استقالل ملل مستعمره و نیاز به ال وگ یی برای ور دو آنه رع هب ا صص ص صصصصهی
توسعه و نوسازی .این نظریه ،که از میراث فکری مه هرود م رگنشور ی سا  تتتتتتت  ،معتقد سن اهنت تسا  خخخخ خخخخخهی
اصلی توسعه و ترقی نسخهی غربی است و کلیهی ج او مع باید ال از مًاًا مراحل توسعهی غربی را طی کنند(س ووو ،
 .) 82 : 1388مهمترین ویژگیهای این نظریه عبارتند از :تک خط وب ی د ننننن  ،انت وب یلاق د ننننن  ،مرحل وب یا ه د ننننن ،
غربی ندوب  ،غیر قابل بر تشگ

ندوب مسیر توسعه ،تقدم وا لیه به نقش ارزشها ،باور اد ش تتتهاا و هنجاره رد ا

تشخیص سنتی یا مدرن ندوب جامعه ،شرایط الزم برای توسعه به مثابهی شرط مقدم برتوسعه ،کن نتشاذگ را   
ال وگ های سنتی زندگی اجتماعی و حتی نا دوب ی مشخصههههاییی س ادیپ اب هارمه یتن ی لکش ش

جد زا یدی       

قشربندی اجتماعی ،اشاعهی فرهنگی و رسیدن به مرحل للهی مص کیدنب( هوبنا فر ثثث ثثثث .) 87 : 1977 ،نظری ییهی
ی ،ف ضر
نوسازی با اتکای به رویکردهای ساختی -کارکر گد رایانه پارس زن ی ی

ار دوخ یلصا و لداعت

نزاوت     

نظام اجتماعی قرار می دهد و مفه مو م او زنه را نقطه مرجع بنیادی و نه یا ی یلحت یارب  ل اظن  مممممممممهاییی اجتم یعا
تلقی میکند که با شرایط خارجی ر بو ه رو میشوند .به نظر وی هر وگ نه تغییری که م او زنه سی راچد ار متس   
آشفتگی سازد ،جامعه را دچار نا سب امانی میکند (تایلور .) 147:1977 ،نظریهی نوسازی بر ای اقتعا ن د دوب    

که « دیگر نا (ج او معی) نامتمدنی »2وج دو اد رند که باید متمدن و همسان با تمدن غربی شوند .براس نیا سا   
رویکرد ،این «دیگر نا نامتمدن» از آنجا که در اثر م او نع اد خلی قادر تسین هعسوت لحارم یط هب ن دد د دد دددددد ،باید اب    
اجبار هم که شده در مسیر توسعه قرار گیرند .بنابراین ،نوس کی ناونع هب یزا کیور ر رد یعس مجسنم د     
معرفی فرهنگ غرب به عن ناو مرجع نهایی تمدن و فرهنگ متمدن شب ر اد شت و به تدریج ماهیتی سیاس و ی
هژمونیک پیدا کرد(تیریاکیان. ) 105:2001 ،
- Weber.
- Uncivilized Others.

1
2
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بطورکلی ،نوسازی عبارت است از« :تغییر در آ اد ب و رس مو و نظام اجتماعی سنتی به س موسر و بادآ تم   
و نظام اجتماعی -نهادی مدرن و لو اینکه این تغیی ا تروص هب یقرت و ر ر بجا ای یدا ا ریگ تروص یر دددددد د دددددددددد »
(دی او ل 153 : 2000 ،؛ گاو نر .)3 :2 00 2 ،نظریهی نوسازی برای عرض خسن ه هه ههههاییی جه نا عسوت لومش ههه هههه ،در
حهاییی ت و یلماک
اصول و مبانی نظری -فل وخ یفس د دددد  ،نظری ییهی تغیی عامتجا ر یی ییی ،ط او حر ژژژهی مدر ننن  ،طرح ح
تغییرمند ،روش دستیابی به توسعه و نقش کار ازگ ر نا و نخب ناگ و ندرک هنیداهن رسم رد ار

ر هب ااااااااااا هانددداختن

نوسازی مشخص کرد و یک ود رنمای منسجم نظری ارائه داد که تا امروز اهمیت اساسی خ دو تسد زا ار   
ند هدا است (برنشتاین.)541-341 : 2000 ،نظریهی نوسازی ک نآ هزورما هتبلا ه ار ین یزاسون بتکم ز یم         
خ او نند ،عمومًاًا توسط مارکسی تس ها مورد انتقادهای شدید قرار گرف .ت مهمترین این انتقادها عبارتند از :ق مو
مداری و باور به ال وگ ی تمدن غربی به عن ناو مرجع نهایی تقابل و گود راییهایی مانند س ردم /یتن ننننن  ،ش /قر
غرب ،شمال /جنوب ،عقالنی /عاطفی ،تقلیل گرای دراو و ی وطس هب ندش حححح حححححش تخان ییی و شخص رف یتی دی
(مک کله لند ،اینکلس ،اسمیت ،هیگن و شومپتر) ،ارائهی تفسیرهای نادرست از توسعه در آمری نیتال یاک   
و پیوند کم توسعهیافتگی آن با ویژگیهای درونی و ر او نی ای یاهداقتنا مغریلع اما .عماوج ن دراو هه ه هههههههه  ،این
ل،
رویکرد همچنان بر دیدگاههای عمدهی توسعه در جامعهشناسی نفوذ اد ر .د (کیت . ) 231 : 1995 ،در مقابل ل
برخی متفکر نا نوسازی مانند تر وب رن با دیدگاهی میانه روتر بر این نکته تأکید  دنیآرف هک دندرک  ن یزاسو      
بهتر است بر اساس جهتگیری زمانی تعریف ش دو نه به عن ناو مجموعه ای از نهادها و فرآیندها که هم هراو
اهنت    

با همدیگر به ن عاز می پر اد زند .به نظر وی ،نوسازی (و از این رو مدرنیته) یک مفه هرود مو و تسا یا

یک مفه مو اروپایی نی .تس صاحب نظر نا دیگری نیز مانند موزلیس ) 1992 ( 1و آپتر ) 1987 ( 2ب اب ی هکنیا نا    

ود رویکرد تضادی و کارکر گد را میتوانند با یکدیگر ترکیب شده و همزمان به تبیین فرآیند توسعهههی گتفا ی ی
ی
یا کم توسعهیافتگی ج او مع بپر اد زند .در صدد تلقیق ای ور ود ن ی رک د ندمآرب  د   .در ود ررر ررررهی معاصررر ،روی درک
جدیدی به نام نوسازی جدید ایج دا تسا هتسناوت هک دش یخرب

داقتنا ه راو یا د  رب ه ر رکیو د یزاسون 

کالسیک را اصالح کند( .آپتر( ) 135:1987 ،موزلیس) 116:1992 ،

       
3

ی موس مو
همزمان با فروپاشی کمونیسم در اوا خر دههی  ،0 198نظریههایی که یرظن هب هه ههههاییی پساا -نوس زا ی ی
شدند ،پدید آمدند و نظریهی نوسازی جدید نیز یکی از ای یرظن ن هه ههههاا دوب روک( یی ییی .)162 :2 00 2 ،پ زا شی
1

- Mouzlise.
-Apter.
3
- Post – Modernization.
2
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پایان دهه  ،0 197یعنی زمانی که شدت انتقادها به مکتب نوسازی رد جیردت هب وب شکورف لاح

ددد د ددددددد  ،ن یعو

تجدید حیات در مطالعات نوسازی پدید آمد .البته این مطالعات نیز هدف محوری خ دو ر ااا توسعععهی جه نا
س مو قرار داد ند .نظریه پر اد ز نا نوسازی جدید ،از ی وسک  ،ربن هب د سیسکرام هیلع  تتتتتتتتتهاا و از س هب رگید یو    
ارزیابی مجدد اصول اساسی مکتب نوسازی کالسیک پر اد ختهاند .اصول اساسی نظریهی نوسازی جدید زا 
این قرارند :سنت و تجدد به عن ناو مفاهیمی متباین در نظر گرفته نمیشوند؛ با اتکای به هداد هاییی ت زا یخیرا
مباحث انت از عی ود ری میشود و ال وگ ی خاص توسعه در هر ک وش ری بررسی و مشخص و هاگ تاعلاطم زا   
تطبیقی استفا هد میشود؛ از مطالعات موردی اس هدافت  هدش ووووو توج ب ه یشت یدروم تاعلاطم و خیرات هب یر     
مب وذ ل میشود ،اعتقاد چندانی به مسیر تک خطی توسعه به سمت ال وگ ی غربی وج دو ندارد و توسعععهی هر
ییش ووو .د ای ور ن ی رک د یدج  د شقن      
یک از ک وش رهای جهان س مو در مسیر خاص خ دو مط یبایزرا و حر    می 
مهمتری برای ع او مل خارجی یا بین المللی در نظر می گیر .د همچنین ،اهمیت بی یدپ یارب یرتش دددددددهی س زیت
اجتماعی (مانند نوکارکر گد رایی ال سک اندر و لوهمن) قائل میشود و غالب ًاًا عزانم ریظن یلماوع  ا تاقبط ت ییییی یییییی،
سلطهی ایدئولوژیک و انقالب را نیز در تحلیلهای اجتماعی مورد توجه قرار می دهد (سو.)681 ، 1388 ،
س 1در نقد یراد هیامرس ماظن     
نظریههای تضادی توسعه و توسعه نیافتگی از مب لگنا و سکرام یرظن ینا سسسس سسسس

سرچشمه گرفتهاند و بر نقش نیروهای خارجی در فرآیند توسعه و نوس و عماوج یزا هب یتح تیصوصخ

     

بین المللی نظام سرمایه اد ری تأکید اد شتهاند .مارکسی تس هاییی بعد مه ار هتینردم و یراد هیامرس یتح ی

   

تراز و هم پیوند تلقی کر هد و در صدد رب ر  لکش یورین یس د وب نآ یناهج هدنه ددددد د ددددددددد هانددد .نظری رپ ه د نازا
عمدهی این مکتب که در مکتب سباو تگی ،نظام جهانی و حتی صورتبندی اجتماعی نیز ص دیا بحا ههههههاییی
ارزشمندی هستند ،عبارتند از :پل سویزی ،2پل بار نا  ،3وگ ندر فرانک 4و سمیر امین .5این متف نارک یبت رد ین   
علل توسعه نیافتگی ج او مع جهان س  یاهریثأت رب مو ا جارختس یییی ییییی -اس یراد هیامرس ذوفن یاهدمایپ یرامثت    
تأکید اد رند( .کندال.)93 : 1989 ،
مکتب سباو تگی که تحت تأثیر مطالعات توسعه نیافتگی مبتنی بر رویکرد مارکسیستی -ت مآ دیدپ یداض دد ددددد،
در قالبی نظری تر و سگ تر هد تر و البته عمقی ت عضو یسررب هب ر ی و هب یگتفاین هعسوت و هعسوت ت ی  هژ در     
1

- Engles.
- Paule Sweezy.
3
- Paul Baran.
4
- Gunder Frank.
5
- Samir Amin.
2
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نیا لابق یم عماوج        

ک وش رهای آمریکای التین و فرآیندهای بنیادی اس رکلمع و رامثت د رد یراد هیامرس 

پر اد ز .د در کالنترین سطح نظری ،رویکرد سباو تگی از اندیشههای م وم رد سکرا رر رررد نقد و یراد هیامرس 
یهاییی موج دو نورد رد
توجه وی به ن رباربا ی ی

ب و ی یناسک .دریگ یم تأشن عماوج ن ک بتکم نیا رد ه           

یکنند ،توجه زی رباربان نییبت هب یدا یی یییییییهاییی موج دو اصتقا رد د نادقف و یناهج     
مارکسیستی توسعه کار م 
ی ،ام و نی
توسعه در ج او مع جهان س مو اد رند .این نظریه در پرتو رویکردهای توس اراب یگتفاین هع ننننننن  ،س زیو ی ی
فرانک شکل گرفت و در دههی  0 196از طریق کار تعد دا ی از اقتصا ادد نان توسعه که مخصوص ًاًا موادت هب     
ش تسک های اقتصادی ک وش رهای آمریکای التین توج نتشاد ه دد ددد ،تسبو( تفای شرتسگ ررر رررر .) 139 :0 199 ،در
رویکرد آنان ،فقد نا توسعه نمیتواند به م او نع یا ارزشهای درونی این ج او مع در زمینه نوس داد تبسن یزا ه
ش دو  ،بلکه فرآیند توسعه نیافتگی نشأت گرفته از ی سک ری مسائل و مداخلههای خ سا یجرا تتتتت  ،یا هنوگ هب   
که رشد مراکز صنعتی پیشرفته در جهان امروز به معنای توسعه نیافتگی همزمان این ک وش رها است که غ بر
ماز دا اقتصادی آنها را استخر جا و آنها را استثمار کر هد است  .این مکتب بر این لک هک تسا رواب دنیآرف      
توسعهی اروپا مبنی بر تخریب خارجی هدوب است (پیت .) 17 : 1999 ،در دهههاییی  0 196و  0 197ن خر
ل ،آفری و یبونج یاق
اقتصادی علیرغم کمکهای خارجی در برخی ک نام اهروش ن یزرب د للل للل
بخش نب هدو و ود ر نمایی از بر و یعامتجا یربا

دشر   

تیاضر ناریا     

س یسارکمد یاسی نیا رد   هدهاشم عماوج ننننننن ننننننننمیییشددد .این
1

ک وش رها در اوا خر دهه  0 196فضای خ دو را برای چالشهای بنیادی تر با کل پار ادا یم «توس یارگ هع ییییی » زاب
کردند .این مسئله باعث پیدایش یک چارچوب روشن فکری عمده برای تحلی اصتقا ل د سس سسسیاس و یناهج ی
تحلیلهای نظام جهانی شد نظریهی سباو تگی با تدا توس اکیرمآ نازادرپ هیرظن ط ی تال  ی نام ن ن کنارف د و      
سمیر امین مطرح شد ب(  یک رر ررر .)0 124:200 ،ای ار یگتسباو نیرکفتم ن

فیرعت نینچ      

میییکنند «::گتسباو ی

م تیعقو ی نآ رد هک تسا  گر هو اهروشک زا ینیعم صتقا یاراد ا رشم ییاهد ووووووووووووووووووو ط شرتسگ و هعسوت هب       
اقتصادهای دیگر هستند؛ این موقعیت بنیادی سباو تگی بهیک موقعیت سباو تهی جه رجنم ینا    میییش ووو د که
طی آن ک وش رهای مذکور ،تحت استثمار ک وش رهای مسلط قرار می گیرند» (مول.)7 : 1999 ،
نظریه پ نازادر رد یگتسباو ر و د غ راکنا ر ی رازگراک کی ناونع هب ب ا لماع  مممممم م ممم ممممممممممممت یغت رد زا ی و ر یقرت    
ک وش رهای توسعه نیافته اتفاق نظر اد رند ،به نظر آنان ،دست ک رمآ یسایس داصتقا یخیرات لیلحت م ی یاک       

التین نشان می دهد که چطور توس  هب نایارگ هع د لابن      «س نابرق شنزر یی ییی» 2وب ددد هانددد (ظ یها ررر.) 01 0 201:2 ،
- Developmentalism.
- Blame of Victim.

1
2
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رویکرد سباو تگی از یک طرف به دلیل بدبینی زیاد به ور دو عناصر س موس ناهج عماوج هب یراد هیامر و    
باور به قطع هر وگ نه ر با طه با ج او مع توسعهیافته س هار اهنت ناونع هب یراد هیامر ره سوت و ییا عععععع عععععععهی ج او مع
توسعه نیافته و از ط گید فر رر ررر ،تأکید ایز  د نیب و یجراخ یاهورین شقن رب 

یللملا یگدنام بقع رد   

       

مهاا و فرآیند و هعسوت ریسم رد عماوج نیا ینورد یاه     
ک وش رهای جهان س مو و کم توجهی سیناکم هب مم مم
تغییرات اجتماعی با انتقادهای متعددی ر بو ه رو شد .ور شیادیپ ثعاب روکذم یاهداقتنا ی گتسباو درک ی        
جدید شد که در آن از سب یاری از اصول جرم گرایانهی نظریهی سباو تگی کاسته شده و تبثم یاهدمایپ رب    
ور دو عناصر سرمایه اد ری به ج او مع توسعه نیافته تأکید شده رد .تسا یز شخب

رررر ررررر ،ای تروص هب هیرظن ن     

مختصر معرفی شده اس .ت
  

نظریه پر اد ز نا مکتب سباو تگی جدید ،برای رهایی از بن تسب های نظ هار هک یگتسباو بتکم ینورد یر
گریزی برای ک وش رهای جهان س مو باقی نمی اذگ ش .ت سعی کردند روند مایپ و اه دددددهای مثب و یگتسباو ت

یش ووو .د ک زودرا ووو  1و ف تلا ووو
نفوذ سرمایه اد ری را نیز در نظر گب یرند .این نظریه «توسعهی سباو ته» نیز خ او نده م 

2

تهاییی گتسباو ی یلم     میییتواند ناکما 
به عن ناو پی گش امان این نظریه معتقدند که سلطهی خارجی در موقعی 

«بین المللی کر ند منافع خارجی» را فراهم ساز .د با این حال ،پیت ناوا ر ززززز  3او عادبا اب ژژ ژژژهی« لملا نیب ل ندش ی   

امپریالیسم» در صدد تبیین این امر برآمد ک لس ماظن ه ططط ططططهی م  ناونع هب یجراخ یاهورین اب طبتر ن ییوری        
ی ،ورگ ههههاا و طب یلحم تاق    « ومنزاب ددد » پید یپ( دنک ا تتتتتتت ،
شهاییی اجتم عا ی ی
« اد خلی» میتواند ور قیرط زا  شش شش
 ) 6:1995ب .راساس نظریهی کار ود زو ،توسعهی سباو ته از طریق فاوت قققققه ،ا فراک ویس نننهاا و اتحادیههههاییی نیب
ود لت و سرمایه اذگ ر نا تجاری ایجاد میشود ،اما این ن عو توسعهی باز به این دلی گ یم تروص ل ی هک در

   

هم ود لت و هم بخش تجارت به دنبال سیاستهایی ه اسارب هک دنتس س زکرمت رب ینتبم رازاب  مآرد د و       
مستثنی کر ند اجتماعی اکثریت جمعیت یک جامعه عمل میکند .به این حاللل ،ت داض بی شخب و تلود ن     
تجارت بهاندازهی تضاد بین طبقات مسلط و مر مد شدید نی تس (روشا.) 002 2 86: ،
کار ود زو و فالتو جنبههای مثبت سباو تگی را در نظر گرفته و از آن تحت عن ناو توسعهی سباو تهیاد میییکنند.
کار ود ز معتقد است ک :ه «س راصحنا یراد هیامر یی ییی ،گتسباو ی ژاو هعسوت و  ه هههههاییی متناقص یعون .دنتسین ی    
توسعهی سرمایه اد رانه سباو ته در بخشهایی از جهان س مو صورت می گیرد ک  اب ه ا یون لاکش ن شرتسگ       
1

- Cardoso.
- Falletto.
3
- Peter Evans.
2
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انحصار گرایانه پیوند می یابد .به عبارت دیگر ،گاهی وا قات توسعه در ن او حی فقیرتر صورت می پذیر ددد  ،اما
یشود به دلیل نفوذ سرمایه بین المللی ،مورب و ناموز نو اس .ت والع هب ههههه  ،ود ل تتتهاییی
توسعه ای که ایجاد م 
جهان س مو به عن ناو ود لتهایی سباو ته که به سرمایه بین المللی کمک میکننددد ،در نظ هتفرگ ر    میییش ووو ند»
(آالن )5 : 1999 ،ب .رخی جامعه شناسان و انسان شناسان اقتصادی که با تأکید ره شقن رب 

هتسد ود لماوع       

اد خلی و خارجی بر این باورند که فرآیند نفوذ سرمایه اد ری در ک رد هتفاین هعسوت و موس ناهج یاهروش   
ود رههای متفاوت و از مسیرهای وگ نا نوگ مؤثر هدوب است که نیازمند رب  ر یس    خ صا

ود ره رد رر رررهی مع نی

اس .ت این ن عو جهتگیری فکری که به نظری ییهی ص سا موسوم یعامتجا یدنب ترو تتتتتتتتتتت  ،س یبت رد یع ین   
چ وگ نگی ور دو عناصر سرمایه اد ری به در نو ساختارهای اقتص دا ییی ،فرهنگییی ،اجتم عماوج یسایس و یعا    
توسعه نیافته اد رد و در صدد تحلیل و بررسی پیامدها و تأثیرهای نفوذ و سگ ترش این عناص ییاسهل( تسا ر    
ز هدا  . ) 47 - 48 : 1382 ،نظریه صورتبندی اجتماعی نیز با مبنایی مارکسی دص رد یتس د یگتفاین هعسوت نییبت       
صورتبندیهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ک وش رهای جهان س مو اس .ت مفاهیم بنیادین این نظریه عبارتند

از« :شیوهی تولید »1و « به هم آمیختگییی ش وی ههههاییی تولیدییی .» 2یرظن نیا طسب یارب هههه ههههه ،مارکسیس تتتهاییی

فران وس ی مانند فیلیپ رآی 3و لوییس آلتوسر 4مفه یش مو ووووو هی تولید دندرک سابتقا سکرام زا ار  ار نآ و

  

برای بررسی جزیی تر و او قعی تر تاریخ اقتصادی جهان به کار گرفتند .به نظر آن نا یا هنوگ هب و اب هباشم    
استدالل مکتب سباو تگی ،آنها بر این باور دوب ند که سرمایه اد ری جهان مدرن به همین س گدا ی لاکشا نیا     
نوین را به دست نیاور هد است ،بلکه عناصر اقتصادی ج او مع دیگر را در ود رهی استعمار تسخیر و زاب عفن هب    
تولید خ دو استخر جا کر هد است (ویلکر.) 94 : 1996 ،
مفه مو « به هم آمیختگی شی هو های تولید» با اقتباس از مارکس ،با تدا در کارهای لن زمه بلاق رد نی م ود ینا
یا چند شیوهی تولیدی و اهمیت تحلیلی ای و ینامزمه ن

پس س لاب و رسوتلآ طسوت  ی اب رررررر ررررررر. 5تفای شرتسگ

آلتوسر نیز مفه مو شی هو های تولید در صورت بندی اجتماعی را از لنین اقتباس کر هد دوب که نقش اساس د ی ررر
ی ،نظری رپ ه د رد یزا
تبیینهای مارکسیستی بازی میکند (چیل وک ت.): 24 1994 ،مفه مو صورتبندی اجتم عا ی ی
مورد اشکال و شرایطی را که در آن تولید و توزیع ماز دا صورت می گیرد ،فراهم م .دزاس ی رد ایم نیا ننننننننن ،
1

- Mode of Production.
- Confluence of Modes of Production.
3
-Phillip Rai
4
-Louis Althusser.
5
-Balibar.
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تنازعات طبقاتی و رفتارهای سیاسی سب یار مؤثر هستند .شیوهی تولید نیز به عن ناو مح رد یساسا رو ر درکیو   
صورتبندی اجتماعی به مثابهی ساختار پیچیدهیا خر هد نظامی (در مباحث اخیر این نظری فیرعت )ه   

میییش ووو د

ک» .این
که اد رای سه سطح ساختاری متمایز است که عبارتند از« :س اصتقا حوط د یی ییی ،سیاس یژولوئدیا و ی کک کک
مفاهیم با مفه مو «تعیین اقتصادی در وهلهی نهایی» که در کاره و رسوتلآ یا د رابیلاب ر هدید داصتقا دروم
میشود ،تطا قب

   

اد رد (هیندس ) 135 : 1984 ،براس  نیا سا ن یرظ ههه هههه« ،هم ممهی ش وی ههههاییی تولید زام ی ا دیلوت د    

میکنند» و بهره وری از این ماز دا  -محصول به تسلط مجموعهای از ر باو ط تولیدی سب تگی اد رد ک کی زا ه   
شیوهی تولیدی به شیوهی تولیدی دیگر تفاوت میکند (تایلور 83 ، 1977 ،؛ م انل ک ننننن  .) 436 : 2003 ،زم ینا
ییش ووو د ،ای وگ هب هویش ن ننن ن نننننهای
کهیک شیوهی تولیدی جدید تسلط می یابد و مانع باز تولید شیوهی قبلی می 
فزآینده به مسئلهای تبدیل میشود که براساس آن اشکال ایدئولوژی ،ود لت و نهادهای متناس یش اب ب ووووووو هی
قبلی با ال ماز های باز تولیدی شیوهی نوظهور جدید تولید دیگر تطا قب ندارند .شیوهی تولید مزلتسم یدعب ی    
اشکال سیاسی و ایدئولوژیک است که با اشکال غیر سرمایه اد ری نمیتواند سازگار باشد .درکیور قباطم   
صورتبندی اجتماعی ،در هر ود رهای از تاریخ نوعی ص رب ینتبم یعامتجا یدنبترو یش ووووووووووو هی تولید بلاغ    
یتو نا ت او لی و جای زگ ینی پی در پی صورتبندیهای اجتماعی تعریف ک در ولیات( رر ررر،
وج دو اد رد و تاریخ را م 
 .) 21 : 1977گد ر وگ نی اجتماعی مستل مز جابجایی از شی هو های تولیدی پ یا ی ویش تمس هب ن ههههههههههاییی تولیدی
سطوح باالتر اس .ت این توسعه مادی مملو از بحر نا اس یعامتجا و یتاقبط تاعزانت ثعاب و ت       میییش ووو .د
مارکس به جای او ژهی مرحله ،شیوهی تولید را می پذیرد و به مفه مو تک خطی توسعه دراد رواب تروک( ززززز ،
 .) 129:2001نظریهی صورتبندی اجتماعی معتقد است که شیوهی تولید سرمایه اد ری از ی حت فرط ک ت    
«تسلط آنارشی» و از طرف دیگر تحت تسلط «قان نو آهنین س یامر ههه» ق .دراد رار ییارگود نیا     میییتواند اب    
ارجاع به «ق نونا

ش» ناونع هب
زرا ش ش

«ق نونا

عماج یعیبط ههه هههه» ت حیرش وش د نوسوک(  نن ننننن .)273 : 1977 ،لابند هب   

تالشهای متفکر نا مارکسی ناهج یاهروشک یگتفاین هعسوت تیعضو و لیالد نییبت یارب تس    

     سو ممم ،

ایمانوئل او لرشتاین با ارائه نظریهی خ دو تحت عن ناو نظام جهانی سعی کر هد از یک طرففف ،زمین دنیآرف و ه   
تاریخی پیدایش نظام سرمایه اد ری و چ وگ نگی نفوذ آن را به اقتصادهای ک وش رهای توسعه نیافته تبی دنک نی   
و از طرف دیگر با خوش بینی نسبی ،این نکته را مطرح نماید زین هتفاین هعسوت یاهروشک هک       میییتوانند
موقعیت اقتصادی و سیاسی خ دو را تغییر هداد و به سطح معینی از توسعه دست یابند .جزئی  نیا تا ن ب هیرظ ه    
اختصار در ادا مهی نوشتار مورد بحث قرار می گیر .د نظریهی نظام جهانی نیز مانند دیدج یگتسباو بتکم      
در پاسخ به انتقادهای او ر هد بر مکتب سباو تگی کالسیک و بن تسب های مفه نآ یمو رظن .دش حرطم ییی ی یییییهی
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یه یا اقتص دا ییی ،سیاسی
نظام جهانی یک رویکرد جامعهشناختی کالن است ک دص رد ه د یایوپ یسررب  ی یی ی یییی

سرمایه اد ری «به عن ناو یک نظام اجتماعی تام» است و با کار او لرشتاین 1در سال  1974در ایننن زمین دنویپ ه   
خور هد اس .ت او لرشتاین در کار خ دو در آغاز بر پویاییهای سرمایه اد ری تاریخی متمرک  هک تسا ز د یارا    
موج دو یتی او قعی ،زمان مند ،مکان مند و محلی است و با فعالیتهاییی تولید یب تشابنا بلاق رد ی

اپ ی نا     

سرمایه ارتباط اد ر .د به نظر وی ،منطق سرمایه اد ری ضرورتًاًا جهانی است (مک گرو.) 70 : 1992 ،
او لرشتاین از تم بزیا ی  یگتفاین هعسوت ن یا د هیامرس ا یر شاح ی ییییی یییییییهای و مرک و هدرک بانتجا یز تسادقتعم     
کهیک ن عو س وجو یراد یراد هیامر د و دراد   یناهج ماظن نآ ا فغو ایکزا(تس اری ییییی ییییییی ) 05 3 : 1387 ،ا .ز نظر
او لرشتاین ،نظام جهانی یک نظام اجتم  هک تسا یعا د ااااااا رای مرزهاا ،س هراتخا اا ،ورگ ههههاییی عض ووو  ،ق او عد
مشروعیت و انسجام است و حیات آن سباو ته  یداضتم یاهورین زا یبیکرت هب ا تس ار نآ هک اب و شنت     
تناقض حفظ کردهاند .در این نظام ،هر گر هو در جستجوی منافع خ دو اس .ت این نظ نام ما ن ناگرا کی د ی مس     
اد رای یک ود رهی زندگی است که در برخی با عاد تغییر میکند و در برخی جهات نیز ثا و هدنام تب یاراد   
ویژگیهای توسعهای مخص صو

به خ دو اس .ت به نظر او لرشتاین ،براساس رویکرد نظام جهانی میت ووو نا سه

دسته ج او مع یا ک وش رها را شامل ک وش رهای هسته (س یراد هیامر )) ،ک و ینوماریپ یاهروش

ن یاهروشک ی هم     

ن . ) 194 : 1974 ،یاتشرلاو رظن هب ننن نننن ،اقتص دا یراد هیامرس یناهج    
پیرامونی از هم تفکیک کر ددد  ( .او لرش یات ن ن
یکند ک نآ رد ه کی ره    
نیازمند توسعه و سگ ترش جغرافیایی است و یک ن عو ت سق یم کار محوری ایجاد م 
از ک وش رهای مر وب ط به م وق لههای س اگ ه نن نننهی ف ظنم نیا زا .دنشاب هتشاد یصاخ شقن دیاب قو رررررررر ررررررررر ،ن شق
ود لتهای پیرامونی در ت سق یم کار جهانی ،فراهم کر ند م داو وا لیه برای ک وش رهای هسته است و ک یاهروش
نیمه پیرامونی نیز ن شق ی او سطهای اد رند .با این حال ،ک وش رهای پیرامونی میتوانند در اثر توس هب لوحت و هع    
سطح ک وش رهای پیرامونی و چه سب ا به سطح ک وش رهای هسته نیز ارتقا پیدددا کنند .مع فده دد دددددهی نظری ییهی
نظام جهانی او لرشتاین حل و فصل برخی مسائل و چالشهای مفه یرظن رد یمو هه ههههاییی مارکسی هعسوت یتس   
است ( ِوِوال.) 114 : 2001 ،

ششناسی
رو 

با توج  ه ببببب هاین ور هک ششششناسییی عمدددهی ای فیک قیقحت ن ی و هدوب 

شور زا رب یراگن مدرم ا تایلمع ی

       

ش،
گردآوری هداد ها و از نظریهی زمینهای برای تحلی داد هئارا و ل ه هههههاا اس هدافت رد .تسا هدش هوژپ نیا ششششش ششششش

- Wallerstein.
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اطالعات مشاهدهای و اسنادی توسط مح قق گردآوری شد و اطالعات مصاحبهای نیز از  56نف تکراشم ر   
کنندهی ساکن در مید نا مطالعه گردآوری گردید .برای تعیین اف دار بحاصم دروم ههه هههه ،از روش نمونهههگیری ی
ی
ی نظ هدافتسا یر
کیفی -هدفمند و برای تعیین تعد دا مصاحبه شوندگان از منطق اشباع نظری در نمونهههگیری ی
شد .بهاین ترتیب که مصاحبههای متعدد انجام شدند تا جایی که فضای مفهومی س اوئ لللهاییی تحقیق عابشا   
ش ،روش کد
خهای افر دا تکراری یا مشابه به نظر رسیدند  .روش تجزیه وتحلی هوژپ نیا رد ل ششش ششش
شدند و پاس 
اذگ ری سه مرحلهای باز ،محوری و انتخابی اشتر سوا و کوربین یوگلا هارمه هب هیاپ درکیور ناونع هب       
عملیاتی تعدیل شده ای  زو کک کککهی ییک ال پ اب یبیکرت یوگ ا بروک و سوارتشا یلیلحت هی ی هب تسا ن ناونع          
چ ه یلمع بوچرا د ش تیا ده دربراک دروم لیلحتو هیزجت  ب وووووووووووووووووووو هد اس ویا( .ت زززز ز .) 654 : 2001 ،بعد زا    
گردآوری هداد ها ،عملیات طبقه بندی و منظم سازی آنها انجام شد .در ای لحرم ن هه ههه ،هداد هاییی م هاش دددهای-
مصاحبهای و اسنادی موج دو از هم تفکیک شده و هر کد ما سح رب بب ببب س او لللهاییی مح روطب قیقحت یرو    
جد گا انه مرتب شدند .در گام وا ل تحلیل اطالعات ،هداد هاییی مص حا ببهای یروحم لاوس ره کیکفت هب      
تحقیق در او حد سطر به صورت سطر به سطر و به دقت کدبندی باز شدند و مفاهیم وا لیه برگرفت داد زا ه ههههاا
م ،ت کرد و اهدک بسانم صیخش   
به دست آمدند .همزمان از اطالعات مشاهدهای نیز برای تکمیل مف یها م م
کلی ارتباط بین آنها استفا هد شد .به عال هو  ،از هداد های مشاهدهای و اطالعات آماری موج دو شراگن یارب    
بررسی توصیفی مید نا مطالعه و معرفی عمومی با عاد جامعهی مورد مطالعه به هر  .دش هتفرگ در لک دنیآرف      
ب،
ی ،ش وتکم و یرادین بب بب
نگارش ازگ رش تحقیق ،مح قق با مراجعهی مکرر به هداد های مشاهدهای -تص ریو ی ی
خ دو را در فضای مید نا مطالعه قرار می اد د و جنبههای مختلف آن را یا ادد شت می کر .د
بعد از اتمام فرآیند کدبندی باز ،کدبندی محوری شر عو شد در این قسمت م وق لههههاییی اب هدمآ تسد هب    
یکدیگر مقایسه شدند و با عاد آنها تشخیص هداد شد .سپس ،با تعیین ارتباط منطقی و معنایی هنآ نیب اا ااا ،خط
اد ستان هر کد ما به نگارش درآمد د .ر مرحلهی کدبندی زگ ینشی ،باید م وق لهی هسته -تحلیلی تعیین میشددد.
در این مرحلهیا باید از بین م وق لههای به دست آمده م وق له هسته مشخص ش دو ی ج هلوقم کی ققحم ا د دی      
برای پر کر ند فضای مفهومی کل م وق لهها (برای آن س او ل خاص) را تعیین می ک .در وقم اذل للل للللهی هستتهی
جد گا انهای برای هر یک از س او لهای محوری تحقیق که فرآیند کدبندی باز ،مح یط ار یشنیزگ و یرو    
کر هد دوب ند ،تعیین شد .سپس باید مدل پار ادا یمی برای هر س او ل پژوهشی براساس م وق لهها ترسیم ش .دو ذل ااااا ،
با دسته بندی م وق لههای عمده حول م وق له هسته در قالب مدل شرایط ،تعامل /فرآیند و پیامد ،به تفکی ره ک   
س او ل 4مدل پار ادا یمی به دست آمد که هر کد ما بیانگر یک نظری ییهی زمین ننهای وی هژ یروحم لاوس یارب     
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دوب ند .از این رو ،برای بررسی با عاد چندگانه پدیدهی م درو علاطم هه ههه ،یعن تجا عناوم کرد ی مم م مممماعی ،چند نی
مدل پار ادا یمی ساخته شد و سپس هر کد ما از آنها در قالب یک مدل یا دیاگر ما صوری نمایش هداد شد .و
ش و س اتخا ررر شکن
در نهایت مدل نهایی م او نع اجتماعی توسعهیافتگی دراستان يا الم به مثا ببب هی س اتخا ررر بخش ش
ترسیم گردید .برای تامین ر او یی و پایایی مطالعه از صحت سنجی ری روگ (( )rigorی داد ماکحتسا ا ه هدافتسا
ی ،دق هتسد .یراذگدک رد ت    
ی نظری ی
شد که بدین منظور تاکید بر نوشتن یاد آوریهای متعدد ،نمونهگیری ی
یباشد.
بندی م 
یافتهها

قبل از ارائهیافتهها ،الزم است مطالبی در ر با طه با طرز نگارش مطالب و یافتهههها ا در روش کیف و ی
   

مخصوصًاًا روش نظریهی زمینهای گفته ش .دو مح فیک ناسانش شور و نیقق ی رب  نیا هک دنرواب    

شهای کیفی از اهمیت باالیی برخور اد ر اس .ت طبق رظن   
طریقهی نگارش و ارائهی یافتهها یا ازگ ر 
آنها زبان نگارش ازگ رشهای کیفی باید منطبق و متعلق ارفا نابز هب د یگرد  ر دد ددددددد ر پ ؛دشاب شهوژ   
بهاین معنا که تعلقپذیری در آن دیده ش .دو (محمدپور )541 : 92 31 ،از نظر روش شناس نا فیک یی ییی ،از
آنجا که کار مح قق تفسیر تفسیرها و گاه صرفًاًا طبقه بندی تفسیرهای مر مد ع و تسا یدا

اجنآ زا    

که زبان مر مد عادی زبانی غیر حرفهای و مبتنی بر اد ن سا هنایماع ش تتتتتتت  ،ل لل اذ باید یگراک هب زا  ری    
روش حرفهای و پیچیدهیا هر سبک و روشی ک یهافم یزاس هداس یاج هب ه م اطم دروم  ل هع هب          
   

پیچیدگی موض عو ها و جریانها اد من زب ند ،پرهیز کر .د روششناسی کیفی هک یتفایهر ناونع هب
مبتنی بر زبان وب می و اد نش عمومی است ،باید در ارائهی مطالب و طرز بیا ننن آنه نابز لوصا هب ا    
وب می و عامه فهم وفا اد ر باشد .از طرف دیگر ،از آنجا که و قیقحت شرازگ ی تفا ههه هههههاییی آن جهت
ارزیابی و قضاوت باید در دسترس افر دا وب می و درگیر قرار گیرد ی هب موزل تروص رد ا شیازفا      

اد نش و آگاهی آنها از وضعیت خ دو شان منتهی ش دو  ،ل اذ روش شناسان کیفی استفا هد از بدا ی و تا
نگارش پیچیده که عمومًاًا در روش اثباتی و نخبه گرا مطرح است را تجویز نمیکنند .آنان نیا رب   
باورند که تفاوت ود رهیافت کمی و کیفی نه تنه ط رس رب ا ر سررب یگنوگچ و هاگن ز ی یایند

     

پیرام نو انسانهاست ،بلکه بر سر طرز بازنمایی و به تصویر کشیدن دنیای بررسی شده نیز میباشد ...
(محمدپور) 316 : 92 31 ،
هدف این قسمت از مقاله ارائه و تشریح یافتههای عمدهیا م وق لههای اصلی است که بنی نا رظن یی یییهی
زمینهای را ت کش یل می دهد .همانطور که عن ناو شد 4 ،س او ل محوری در مقاله کنونی مورد بررسی
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قرار گرفتند که مح قق با استفا هد از روشهای گردآوری اطالعات (مشاهده م تکراش ییی ،مص و هبحا
هداد های اسنادی) به آنها پاسخ هداد اس .ت منطق و شیوهی ارائهی یافتهها براس ومع یوگلا سا می    
پژوهشهای انجام شده در نظریهی زمینهای است  .ازنظر مردمان این دیار مهمترین م او نع اقتص يدا
توسعهیافتگی عبارتنداز:

 -1مشکالت اکولوژی

   

با توجه به م وق لههای عمده میتو نا گفت که مفه مو ی وقم ا لل لللهی م شیعم تالکش ت هک تسا یموهفم ی

میتواند کلیه س او لها و مباحث ف قو را پوشش هداد و نیز جنبه تحلیلی اد شته باشد .براساس م وق لهی هسته
که خ دو برگرفته و انت عاز شده از سایر م وق لههاییی عمده سا تتتتت  ،م تالکشم یاهدمایپ مالیا ناتسا مدر      
اکولوژی را به مثابه م کش الت معیشتی درک و ارزیابی میییکنند .نانآ هک انعم نیا هب  رب ا نرواب نی د        
م کش الت اکولوژی جامعه آنها مانع توسعه و اف از یش سطح زندگی اقتص وقم .تسا هدوب اهنآ یدا للل لل للللللهی
   

محوری ف قو به وضوح بیانگر این مطلب است که م در ممم ای رکراکریغ و یفنم یدرکیور اب مال د هب ی
م کش الت اکولوژی ایج دا رگن یم هدش ن  .د د کر هدمایپ ا تالکشم هباثم هب یژولوکا تالکشم ی           
معیشتی متأثر از ی سک ری شرایط و سب ترها هدوب و در نتیج و تالماعت ه

هدش لصاح یصاخ یاهدنیآرف

   

اس .ت به عال هو  ،درک مذکور خ دو اد رای نتایج خاصی نیز میباشد که در زیر به هر ی  نیا زا ک ن تاک    
توجه میشو .د ی سک ری شرایط و سب ترها در استان ایالم وج دو اد رند که باعث ایج دا و لئاسم

تالکشم    

اقتصادی متعددی برای مر مد آن سامان شدهاند .این شرایط از نظر مر مد منطقه در سه طبقهی عمده ارق ر   
می گیرند که عبارتند از :موقعیت طبیعی ،کمب دو منابع و موقعیت جغرافیایی.
از رویکرد مر مد ایالم ،منطقهی آنها مکانی اس تبسن و یناتسهوک هک ت ًاًا کشخ  ما هک ک نا ه هنوگ ر    

     

تحرک و پیشرفت اقتصادی را با م کش ل م او جه س و ربج هک هدش ثعاب هقطنم یژولوکا .تسا هتخا

    

فشارهای محیطی و جغرافیایی بر ساختار اقتصادی ،سنتی و عنامو هتشاذگ ریثأت تدش هب هقطنم یموب       
رشد و ش وک فایی اقتصادی این جامعه ش .دو م کش الت محیط طبیعی مورد بحث خ دو به خ دو باع هدش ث
منابع اقتصادی اندکی در دسترس هدوب و پتانسیلهای رشد اقتصادی محد دو ی وج دو اد شته باشند .کمب دو
ی -ک رم ه دم ار هقطنم   
و در برخی ن او حی فقد نا زمین زارعی -باغی ،کمبود مراتع و علوفه برای اد مد را ی ی
برای چندین ماه از سال مجب و ندرک چوک هب رو

الیی رد تماقا قققققققققققققهاا میییکن نند -و کمب دو یبآ عبانم    

نمونههایی از این منابع هستند که به می ناز سب یار اندکی در دسترس هستند .بر همین اساس ،زراع رایسب ت   
محد دو  ،اد مداری محد دو به چند ر سأ

ماد  ،باغداری سنتی و صنایع دستی محد دو ارکان عمدهی اقتص دا
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سنتی این جامع  یم لیکشت ار ه د  .دنه در قف هجیتن د عبانم نا دوخ هک

تالکشم زا یشان یدح ات              

اکولوژیکی آن منطقه است ،اکثر ساکنان منطقه از موقعیت جغرافیایی رنج می برند؛ به این معنا که م مدر
منطقه از ذگ شته تاکن نو در شرایط دش او ر جغرافیایی و با گرد و خاک می زیستهاند .به ع وال ههه  ،هم روطنا
که مر مد خ دو شان خاطرنشان ساختهاند ،هج مو ری گز ردها اکثر ساکنان منطقه ایالم را آزار هداد اس .ت
تحت تأثیر شرایط مذکور ،مر مد ایالم نیز در راستای بهب دو وض اصتقا تیع دی تسد دوخ قا هب د ام تتتتتت تتتتتتتی
لهای خاصی از خ دو اد زورب ددد هانددد که
زدهاند .به عبارت دیگر ،در بر با ر شرایط مذکور او کنشها و تعام 
میتو نا آنها را طبق نظر ساکنین منطقه در ود م وق لهی عمده جای .داد این ود م وق له عبارتند از :درگی یر
و اشتغال به مشاغل جدید اقتصادی که عمدتًاًا خدماتی هستند و مهاجرت (کارگری در شهرهای ص یتعن
ی ،رانندگی و 
و عمدتًاًا تهر نا ) .مشاغل خدماتی مذکور عمدتًاًا شامل مشاغل ادا ری ،آموزشی ،مغ هزا راد ی ی
تا اندازهای تجارت خر هد پا است که تعد دا زیادی از مر مد را به خ دو مشغول ک هدر رد .تسا  رانک ا نی     
مشاغل ،تعد دا زیادی از مر مد ای ج رد هلاس ره راید ن سسسسسسسسسسس تجوی ک د یاهرهش هب را یگ رررر ررررر ،یعن تدمع ی   ًاًا
شهرهای صنعتی و تهر نا مهاجرت میکنند .نیآرف نیا رد دد ددددد ،تعد دوخ هاگداز هب نانآ زا یدا یم رب        
گردند ،حال آنکه تعد دا ی دیگر در آنجا اقامت میکنند ،گرچه پیوند خ دو را با منط ظفح هق

میییکنند.

لهایی اس طیارش اب ناتسا نیا مدرم هک ت       
شها و تعام 
در هر حال ،مهاجرتهای کاری یکی از او کن 
محد دو کننده تحرک اقتصادی خ دو اد رند.

مدل شماره-1مدل زمینهای موانع اقتصادی توسعهیافتگی در استان ایالم مربوط به (مشکالت اکولوژ کی

در نتیجهی تعاملهای مذکور ،مر مد این استان ارزی با ی  زا یتبثم  ز دوخ ینونک یگدن

   

)

اد رند .یبایزرا نیا    

اد رای خصوصیت تطبیقی است؛ بهاین معنا که در مقایسه با شرایط دش او ر زندگی اصتقا  دی اونع هتشذگ ن    
میشو .د آنان بر این باورند که روی هم رفته پیدایش مشاغل جدید در کنار فعالیتهای اقتص زا جراخ یدا   
ایالم (مهاجرت کاری) ،باعث بهب دو عمومی سطح زندگی اقتصادی آنها شده اس .ت اما در خ دو استان هن زو
اقدامات مفیدی برای م کش الت مر وب ط به اکولوژیک منطقه انجام نشده است  .او ین عام هک هدش ثعاب ل    
این استان همچنان درتمام شاخصهای اقتصادی در ردیف استانهاییی آخ .دریگ رارق روشک ر در یتن جججج ج ججججججهی
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ارزیابی مذکور ،مر مد منطقه ضمن استقبال از هر وگ نه تغییر و توسعه اقتصادی ،خ او هان م هیامرس و تدعاس   
اذگ ری ود لت در محیط وب می خ دو هستند .آنها اعتقاد اد رند که میتو نا با مکانی هز کر ند برخی فعالیتهاییی
اقتصادی وب می یا تأسیس صنایع سبک مبتنی بر محصوالت ج یداصتقا دشر هب هقطنم یموب ام ععععع ع عععععععهی آنها
کمک کر .د

 - 2فقر اقتصادی

براساس این م وق له مر مد ایالم فقر را پدیدهای می بینند که سالمت جسمی و روحی آنه یم رطخ هب ار ا    
یتو نا زمینه مناسبی و یتمالس یارب
انداز .د آنها معتقدند که با امکانات بهداشتی بیشتر و آموزش باالتر م 
اف از یش کیفیت زندگی آنها فراهم کرد  .نکته دیگر آن است که درک فقر اقتصادی به مثابه تالش یارب
قب ا در قالب ی سک ری شرایط و فرآیندهای خاصی صورت گرفت و تسا ه

 یاراد ی پ یرسک ی ن ییاهدما یز     

میباشد .به این معنا که چرا چنین درکی از فقر وج دو اد رد و چطور حاصل شده اس .ت م وق لههههاییی ف قو
را میتو نا به صورت منسجم در قالب یک خط مسیر ش یارش لما طط ططط ،فرآیند حرطم رقف یاهدمایپ و اه     
کر .د همانطور که در مباحث قبلی هم اشاره شد .استان ایالم هدوب وربور یداصتقا ددعتم تالکشم اب    
است کهیکی از آنها بیکاری اس .ت وج دو یس نیا س مان مت نا یسآ شیادیپ هب رجنم بس بببببببب بببببببببهاییی دی رگ
یش ووو .د در کن نآ را
اقتصادی مانند فقر عمومی و به تبع آن می ناز پایین رفاه م 

وبمک د اکما  نا یتشادهب ت     

خ دو نیز زمینه ساز بیماریها و مرگ و میرهای باال را در این جامعه فراهم میییآورد و ای ثعاب لماوع ن    
یباشد.
مهاجرت تعد دا زیادی از خان هداو های این استان به مرکز ک وش ر و سایر استانهای صنعتی م 
بنابراین کمب دو امکانات بهداشتی و بیکاری و ع او مل آن زمینه و شرط درونی تغییر و اس شزومآ زا لابقت   
و امکانات بهداشتی بیشتر را فراهم نم .دو در کنار زمینهی م وکذ ررر ،رد شزومآ شرتسگ ادیپ رانک یش     
مجاری ارتباطی جدید سب ترها و امکاناتی را فراهم کردند که بر اد ن درم یتشادهب تیساسح و ش م م  ییییی یییییی
اف .دوز این حساسیت و معرفت جدید باعث پذیرش و جا افتا ند هر چه بیشتر بهداشت و آم نیا رد شزو   
استان شد .همگام با اف از یش س داو و سگ ترش مجاری ارتباطی نقش ود لت نیز در ایجاد و توسعه امکان تا
بهداشتی -درمانی و آموزشی در این استان م رثؤ میییش ووو .د از ای  یراذگ هیامرس رظن ن ددددددددد ول رما رد ت   
ی ای رد ناتسا ن رقف اب هلباقم تهج     
بهداشت و آموزش از ع او مل و شرایط سب یار مهم در توسعهههی گتفا ی ی
میباشند .با ور دو بهداشت مدرن به این استان مر مد در تعامل با پدیدههای جدید زا هدرتسگ هدافتسا هب    
لهاییی م اب راید نیا مدر دم تشادهب رررررر رررررررن در فرآیند دورو  یدپ نیا ده   
آن می پر اد زند .ماعت رگید زا للل للل
درخ او ست بیشتر امکانات بهداشتی و سباو تگی بیشتر به این پدیده اس .ت و ور دو آم نیا هب نردم شزو     
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یباشد .در او قع ش عت و هیلوا شقن روکذم طیار ی یا هدننک نی   
استان متأثر از ی سک ری شرایط و سب ترها م 
اد شتهاند که عبارتند از اشتغال و رفا .ه در این زمینه مر مد این دیار معتقدند که بهداش و نیون ت

  

شزومآ    

یتواند اد شته باشد .م کش الت بهداش یت
مدرن ف او ید و م از یای حیاتی فر ناوا و قابل مالحظهای برای آنان م 
و بیکاری و فقر را از بین بر هد و بر اف از یش سالمتی و طول عم ماجرد ر عع عععهی آن نا  یتبثم تاریثأت د تشا ه     
باشد.

مدل شماره :2مدل زمینهای موانع اقتصادی توسعهیافتگی در استان ایالم مربوط به

 -3نبود بخش خصوصی قوی

(فقراقتصادی مزمن)

با بررسی هداد ها و م وق لههای ارائه شده میت ووو نا  نیا هب ن  هجیت د تس ناتسا رد هک تفای شخب مالیا          

خصوصی به مثابه پدیدهی تسهیل کننده زندگی یا به عبارت دیگر" رفاه آفرین ،چ گنارب شلا ی ززززز " درک
میشو .د در کنار بخش خصوصی به مثابه رفاه آفرین ،مر مد این دیار بر این باورند ک وصخ شخب ه صی    
ت ،باوره و یتنس یا
ممکن است باعث تخریب محیط زی تس  ،آل گدو ی هو ااا  ،ت اقتعا فیعض دا تت تت
اجتماعی آنها ش .دو و خ دو این دیدگاهیکی از ع او مل اصلی توسعه نیافتگی در ای ناتسا ن

طباور    

میییباشددد ،ل اذ

آنها بر استفا هد و استقبال از بخش خصوصی در کنار حفظ باورهای سنتی تأکید اد رند .هک انعم نیا هب
مر مد ایالم ود ست اد رند بخش خصوصی و کاربرد آن در زندگی باعث تخری و تعیبط ب

   

 فیعضت یا    

نا دوب ی باورهای سنتی آنها ن .دوش از طرف دیگر مردمان این دیار نقش بخش خصوص و دیدحت رد ار ی
تضعیف محیط زندگی و باورهای آنان خاطرنشان کردهاند و اظهار مییی اد رند یدپ نیا  د نیب زا ثعاب ه     
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رفتن سب یاری از ر باو ط آنان و محیط طبیعی آنها میشو .د به عال هو بخش خصوص ور زا ی ی رک د نکاس  ان   
این منطقه به عن ناو ازبا ری ود لبه و گود انه درک شده است که هم میتواند تأثیر مثبت و هم منفی یارب
آنان به همر ها اد شته باشد .از این رو رفاه آفرینی بخش خصوصی را در کنار وج دو ی لاچ یرسک شش شششهاا و
ن -چ رب شلا ااا نگی ززز » را ناونع هب
م کش الت درک و ارزیابی میکنند .بنابراین میتو نا م وق له «رف ها یرفآ نن نن
م وق له هسته انتخاب کر .د
م وق له هسته -محوری حاضر متأثر از ی سک ری شرایط و سب ترهاس .ت به این معنا که درک م وبن زا روکذ د
بخش خصوصی ق طیارش زا یو ی  یشان صاخ  شده .تسا طیارش دنترابع روکذم وبن زا د هیحور     

      

کارآفرینی ،ضعف فرهنگ کسب و کار و فقد نا پشت او نه مالی .در نتیجه فقد نا شرایط مذکور م نیا مدر   
دیار با م کش الت عدیدهای م او جه دوب هاند ،به این معنا که مر مد منطقه از ذگ شته تاکن نو در شرایط دش راو
اقتصادی ،بیکاری و عدم درآمد می زیستهاند و علت عدم موفقیت بخش خصوصی و ش دوجو هب طیار   
ی اد شتند تح قوف طیارش ریثأت ت     
آمده را در م کش الت بانکی ،مدیریت ود لتی و عدم امنیت اقتصادی م 
تعامل مر مد این دیار با این پدیده را استقبال از سرمایه اذگ ری می اد نند .مر مد ایالم گر چ یدپ نیا زا ه ده   
یکنند ،اما همزمان برحفظ باورهای سنتی و محیط زی تس خ دو تأکید اد رند.
مدرن استقبال م 

مدل شماره  3مدل زمینهای موانع اقتصادی توسعهیافتگی در استان ایالم (نبود بخش خصوصی قوی)

در صورتی که تعاملهای ف قو به بار نشیند بخش خصوصی پیامدهای خاصی برای مر مد خ او هد تشاد    
لهاا
این پیامدها عبارتند از :تولید ،اشتغال و کارآفرینی و رونق اقتصادی منطقه .اما متأسفانه هنوز این تعامل ل
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در منطقه شکل نگرفته است و عدم بخش خصوصی قوی در این دیار همچنان کی ناونع هب ی زا  عناوم     
یباشد.
توسعه نیافتگی این استان مطرح م 

تهای اقتصادی به مثابه فشار آور
 -4نبود زیرساخ 

هدف از کد اذگ ری زگ ینشی انتخاب م وق لهای است که بت او ند حداکثر فضای مفهومی م وق لههههاییی عمده

را در برگرفته و آنها را نیز حول خ دو سازماندهی و به هم مرتبط ساز .د با توجه به اینکه هدف این بخش
یباشد .ل اذ م وق له «ف راش
از مطالعه ،درک و ارزیابی مر مد استان ایالم از فقد نا زیر ساختهای اقتصادی م 
آور» به عن ناو م وق لهی هسته و محوری انتخاب میشو .د ای وقم ن له    میییتواند یموهفم یاضف رثکادح      
م وق لههای ف قو را اشباع نم هدو و در خ دو جای می دهد .مالیا ناتسا مدرم هلوقم نیا ساسا رب نمض    
پذیرش نب دو زیر ساختهای اقتصادی در این اس ات ننن  ،ن نآ یاهدمایپ هب تبس

نآ و دنتسه نارگن

    

هب ار       

یکنند.
عن ناو مانعی جدید در ر ها توسعهیافتگی استان قلمد دا م 
نب دو زیر ساختهای اقتصادی در استان متأثر از یک سری شرایط و سب ترها هدوب رد .تسا طیارش عقاو     
مذکور نقش وا لیه و تعیین کننده اد شتهاند که عبارتند ا  ززز :عد راذگ هیامرس م ی رد 

اتسا ننننننننن  ،عد یورین م   

انسانی متخصص و عدم استفا هد از منابع ».این ترتیب نیاز به رفع م کش الت اقتصادی از طریق ور دو ود لت
با استفا هد از سرمایه اذگ ری کالن ،نداد

ماو هاییی بالع ضو

رهب مک و ه هب  نیا نانکاس ساسحا راید       

میشو .د با ور دو ود لت به سرمایه اذگ ری ،مر مد این دیار به ش وی ههههاییی خ صا

یدپ اب د لماعت روکذم ه      

لهاا عبارتند :زا 
برقرار کردهیا به عبارت دیگر نسبت به آن و اکنشهای خاصی نشان می دهند .این تعامل ل
همکاری با ود لت در تمام زمینهها ،زمین را در اختیار ود لت قرار نداد خاس ریز یارب تتتتتتتهاا مانند اج  ده
کارخانه ،شهرک صنعتی و  ...مراقبت از وسایل و امکانات ود لتی ،تأکید بر همگرایی و استقبال عم .یمو
پیامدهای نبود زیر ساختهای اقتصادی برای استان ایالم عبارتند و یزرواشک :زا 

دغاب و یرادماد ا یر     

محد دو و سنتی ،ضعف شدید در شبکه حمل و نقل (ه او یی ،ریلی و جا ددد های) و فقد نا  مسیروت ببببببب های یین
معنا که مر مد این استان ضمن درک نقش مثبت ود لت از سرمایه اذگ ری ،از  تبسن یهجوت یب به نیا     
تهاییی اقتص هب ناتسا رد یدا    
مورد با راز نگرانی میکنند .کل فرآیند مذکور تحت عن ناو نب دو زیر ساخ 
مثابه پدیده فشار آور درک شده اس .ت که نشانگر نگرانی مر مد نسبت خاس ریز هب تتتتتتتهاییی اقتص رد یدا
حوزههای مختلف سرمایه اذگ ری ،نیروی انسانی متخصص ،استفا هد از منابع ک اهنآ عبت هبو ششششششششش اورزی و
اد مداری سنتی ،شبکه حمل و نقل و توریسم میباشد .و در صورتی که ود لت ور دو نکند و در این زمینه
سرمایه اذگ ری نکند این استان همچنان در زمره استانهای توسعه نیافته خ او هد ..دوب
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تهای اقتصادی)
مدل شماره4مدل زمینه ای موانع اقتصادی توسعهیافتگی در استان ایالم (نبود زیرساخ 

بحث و نتیجهگیری

با توجه به م وق لههای عمدهی نهایی که در مدل  5آمده اس تتت  ،میییت ووو نا م وق ل للهی س و شخب راتخا

تخاس ار    

یترین م وق لهی هسته و پاس ییاهن خ   
شکن را به عن ناو نهاییترین م وق لهی هسته انتخاب کر .د این م وق له انت از ع 
به س او ل اصلی پژوهش یعنی م او نع اقتصا يد توسعهیافتگی در استان ایالم است .لوقم نیا ساسارب هههه ههههه ،م مدر
یکنند هک    
ایالم با درک و تفسیرم او نع ایجاد شده در دنیای جدید خ دو  ،توسعه را به مثابه پدیده ای درک م 
یها م او نع اقتصا يد توسعه در استان خ دو ریسفت ار   
اد رای ود پیامد ساختار بخش و ساختار شکن اس .ت ایالم 
ی اد نند که ای یدپ ن دددددهی
کر هد  ،آن را ارزیابی نم هدو و هم اکن نو نیز درک خاصی از این پدیده اد رند .آنها م 
جدید اد رای چه مشخصهها و جنبههایی اس .ت این همان تف یارگریسفت هک تسا یریس ی نآ رب یعامتجا     
تأکید اد رد (گیرتز 1998 ،؛ کلیفورد و مارکوز 1986 ،؛ فیشر و مارکوز .) 1995 ،م ار هعسوت مالیا ناتسا مدر
چ نو پدیده ای می بینند که از یک طرف آنها را قادر می سازد بر محیط اجتماعی و طبیعی خ دو ف قیا هدمآ
و م کش الت اکولوژیک ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتص وخ یدا د  و دننک لصف و لح ار  در هعسوت تهج و      
ارتقای سطح زندگی خ دو گام بر اد رند .یا به عبارت دیگر به آنها اجازهی ایجاد ساختار جدید زا توافتم ی   
شکل سنتی آن می بخشد و این همان چیزی است که باعث استقبال از این تغییرات و توسعه در اس نات مالیا   
شده اس .ت اما از طرف دیگر ،در کنار جنبههای مثب آ ت ننن  ،نس زا یرایسب تتتتتهاا و اعت هب اهنآ یموب تاداق    
چالش کشیده میشود ،یعنی در معرض نا دوب ی و از جاکندگی قرار اد رند .در اینجا مر مد استان ایالم زاربا اب   
یکنند .ر نیا زا ووووو  ،توس مزلتسم هع   
شهای سنتی خ دو پافشاری م 
نگرانی و ناخرسندی بر حفظ سب یاری از رو 
هزینههای سنتی است که مر مد استان ایال نآ اب یراوشد و ینارگن اب م ور هبور    میییش ووو ند .تف رم ریس دم نیا    
دیار از توسعه به عن ناو امری ساختار بخش و ساختار شکن بیانگر تصوری گود انه است که در قالب چ شلا
و با هام میان سنت و مدرنیته مطرح اس .ت با این وج دو  ،چالش مذکور به نفع تسلط توسعه و شی ووو هی زندگی
جدید اس .ت قبل از پر اد ختن به این بحث در مدل زمینه ای زیر سعی شده رد هعسوت عناوم رد مالیا ناتسا   
قالب یک فرآیند منطقی دیده ش .دو در مدل  5سعی شده با تکیه بر تفسیر و درک مر مد استان ایالم ،ش طیار

  

......................... 198پژوهشهای جامعه شناختی ،سال دوازدهم ،شماره اول و دوم ،بهار و تابستان 7931

و سب ترهای م او نع اقتصا يد توسعهیافتگی در این استان در نظر گرفته ش .دو یعنی ،به این نکته توج وش ه د هک     
از دیدگاه مر مد استان ایالم م او نع اقتصا يد توسعهیافتگی در این استان کدامند؟ دالی هچ عناوم طیارش و ل
هستند؟ در کنار این مسئله سعی شده که تعامل و کنش یا برخورد مر مد اس نات هک روطنآ مالیا دوخ

   

اهنآ      

تجربه کردهاند با عدم توسعهیافتگی به منطقهی مورد نظر ارایه ش .دو بازسازی این مراحل مبتنی بر آن چی یز
است که مر مد تجربه کر هد و آن را بطور شفاهی و در عمل بیان نم دو هاند .با تدا مد ا روکذم یا هنیمز ل ر هئا     
لهاییی م مدع یاهدمایپ و مدر    
میشود؛ سپس ،با تشریح جنبههای سه گانهی آن یعن ورو طیارش ی ددددد  ،تعامل ل
توسعهیافتگی به بررسی بیشتر این مدل براساس رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی پر اد خته میشو .د

مدل :5مدل نهایی موانع اقتصادی توسعهیافتگی به مثابهی ساختار بخش و ساختار شکن

بررسی موانع اقتصاد  ي توسعهیافتگی در199 ............................................................................................

براساس مدل ،5میتو نا گفت که م او نع اقتصا يد توسعهیافتگی در استان ایالم تحت ت طیارش یرسکی ریثأ    
خاصی هدوب اس .ت این شرایط در سه دسته طبقه بندی شدهاند که عبارتند از :شرایط علییی ،ش و یرتسب طیار
شرایط مداخله گر .در این نوشتار ش داصتقا فعض :زادنترابع یلع طیار ييييييييييي  ،م رادا تالكش ييي  ،نب شخبدو
خصوصي ق .يو شرایط مداخله گر نیز شامل دخالت ود لت ،محد دو یت شناخت ،كمب دو س هب .دنتسه هيامر    
عال هو  ،م كش الت وكا لوژ كي

ونب دو زيرساختهاي اقتص رد زین يدا  هقبط یرتسب طیارش بندی       میییش ووو .د

شرایط مذکور بطورکلی و در امتد دا با یکدیگر باعث شدهاند پدیده ای به نام عدم توسعهههی گتفا ییی و عناصر
آن او رد استان ایالم شوند .بنابراین ،عدم توسعهیافتگی در این استان متأثر از این شرایط هدوب است .عناوم اب    
توسعهیافتگی در این منطقه ،مر مد استان ایالم در بر با ر آن تعامالت خاصی را انجام داد ند یا به عبارت دیگررر،
استراتژیهای خاصی را اتخاذ نم دو ند .تعامل مذکور را میییت ووو نا در قال یآرف شریذپ ب نن ن نننند توس کی زا هع   
طرف و مقاومت و با راز نگرانی از آن از طرف دیگر در قالب یک پیوستار ارزیابی مثبت -ارزی با ی زا یفنم    
ی ش لک لما یی یییهی م هک تسا یعناو    
عناصر توسعه دسته بند رک ی د .رد عسوت يداصتقا عناوم ادتبا هههههه هههههههی گتفا ی ی
م كش الت وكا لوژ كي  ،نب دو زيرساختهاي اقتصا يد  ،بخش خصوصي ق اصتقارقفو يو دي زم م ار ن

لماش     

میشو .د
با م او نع توسعهیافتگی در ای قطنم ن هه ههه ،ایالم ود هب ی یش ووووووو هی متف رک ادیپ لماعت نآ اب توا ددد د ددددددد هی ییا ود طیف
استراتژی در بر با ر آن به کار بردند .این ود شیوهی تعامل یا اس ات یلمع شریذپ زا یژتارت فنم یبایزرا ی و     
یهاها ضمن تأکید دیدج رصانع تیمها و شقن رب 
مقاومت را در بر می گیر .د به این ترتیب که ایالم 

رد    

توسعهی با عاد متفاوت زندگی خ دو  ،نسبت به از بین رفتن ش وی ههههاا و روشهاییی زندگی زاربا دوخ یتنس      
نگرانی کر هد و نسبت به عناصر جدید با رویکردی محافظ و هناراک ه هب طورشم یارگمه ی قتعا اب  ا ددددد د ددددددددد ات و
یکنند .بنابراین ،تعامل آنان همانطور که گفته شد  رب  ر زا یراتسویپ یو شریذپ     
باورهای سنتی خ دو نگاه م 
عملی تا احساس مقاومت قرار می گیر د.د ر این فرآیند ،ایالمیها همزمان نسبت به از دست نداد روشهاییی
سنتی و اعتقادی خ دو با راز نگرانی میکنند .عدم توسعهیافتگی مذکور برای م زا و مالیا ناتسا مدر هاگدید    
ساکنان آن پیامدها و نتایجی برای زندگی آنها اد رد که میتو نا پیامدهای مذکور را -همانطور ک لدم رد ه   
ف قو نیز نمایان است -در چند م وق له دسته بندی کرد که عبارتند از :ت هزوح رد تشيعم ياقترا يارب شال     
ن-چ رد زيگنارب شلا
تهاي اقتص دا ييي  ،رف ها يرفآ نن نن
م كش الت وكا لوژ كي  ،فشارآور در حوزهی نب دو زيرساخ 
حوزهی نب دو بخش خصوصي ق يو و تالش بر يا قب اء در حوزهی فقراقتص والع هب .نمزم يدا ههههههههه  ،میییت ووو نا
ت ،دنیاشوخان زاربا یی ییی ،تحدید تنس تالماعت  ییی یییی ،اف تردق شیاز   
پیامدهای ضمنی دیگری نیز نظير مه رجا ت ت
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ود لت و اف از یش نابر با ری را نیز برشمر .د در کنار این پیامدها ،ی سک ری پیامدهای ناخ او س دوجو زین هعسوت هت    
اد رند که از نقطه نظر مر مد استان ایالم مورد استقبال نب هدو و تولید نگرانی و ناخرس رک یدن ده زا .تسا نیا     
نظر ،ور دو توسعه در حوزهی خوی دنواش ییی ،اعت اداق تتت ،و تع و لزلزت هب یعامتجا تالما   

گد ر نوگ یییهاییی

متعددی منتهی شده که از رویکرد مر مد استان ایالم نامطلوب و نگر نا کننده تلقی میش ووو ند .فرآیند هعسوت    
ساختار این حوزهها را تغییر هداد  ،اعتقا اد ت سنتی را متزلزل کر هد  ،ر باو ط خوی و تسس ار یلماعت و یدنواش
  

کم رنگ نم هدو است ب .ه عبارت دیگر ،منجر به ساختار شکنی شده است .کرد اب مالیا ناتسا مدرم اذل   

وضعیت موج دو بر حفظ ر باو ط خویشاوندی و تعاملی ،و حفظ اصول و مبانی اعت وخ یداق د  دیکأت  د .دنرا    
در اینجا بر جنبههای ساختار شکن توسعه تأکید شده اس .ت بنابراین ،جنبهها و دستاوردهای مثب رد هعسوت ت
استان ایالم که مخصوصًاًا در حوزهی فرهنگ مادی ق یرما نوچ هعسوتزا لابقتسا ثعاب دنریگ یم رار
ساختار بخش شده ،اما آن بخش از پیامدهایی که از نظر مر مد اس نات هب ثعاب مالیا

     

ش هدیشک شلاچ دن

   

سنتها شدهاند (فرهنگ غیرمادی) باع اجیا ث د نوش يم راشف ساسحا و ینارگن  د .یاربانب نن نننننن ننننننننن ،توس رد هع
یشود ،ح رد هچنآ لا ناونع هب یدامریغ دعب      
حوزهی فرهنگ مادی از نظر مر مد استان ایالم مثبت تلقی م 
پدیده ای نگر نا کننده مد نظر قرار می گیر .د با توجه به نتایج تحقیق راهکارهای زیر برای توسعه ای ناتسا ن
پیشنهاد م رگ ی د :د فلا  :::: :::س رب ینتبم یراذگ هیامر هعسوت یاهروتوم داجیا
کارگیری ظرفیتهای علمی ،اد ن گش اهی و تحقیقاتی اس نات مک یارب ک هب 

ب --بههه
.یا هقطنم بببببببب بببببببب
پ- -
.ناتسا هعسوت پپپپپپ پپپپپپ

ایجاد فضایی مناسب جهت ارتباط موثر و سازنده  جراخ یملع ناگبخن نیب ا اگبخن و ناتسا ز ن      
علمی استا .ن ت --دعوت از افر دا برجسته علمی ک وش ر و بر ازگ ری س یملع یاهشیامه و اهرانیم    
متعدد ،جهت تزریق تفکر علمی به تصمیمگیریهای مختلف مر مد و مسئوالن استا .ن
منابع
از يك ا ،مصطفي و غالمرضا غفاری(  .) 13 87جامعه شناي توسعه ،تهر نا  ،انتشارات کیهان ،چاپ هفتم
پیت ،ریچارد و الینهارت ویک(  .) 13 89نظریههای توسعه ترجمه مصطفی ازکیا و دیگر نا  ،تهر نا  :انت یول تاراش هه ههه ،چ پا
مود
روکس برو ،یان(  .) 1381بررسی نظریههای توسعه نیافتگی ،ترجمه مصطفی ازکیا ،تهر نا نشر توسعه
سو ،آلوین (  .) 1388تغییر اجتماعی و توسعه .ترجمه محم دو جیبی مظاهری ،چاپ وا ل .تهر نا  :انتشارات مطالعات راهبردی
گريفين،

.ك (  . ) 1385راهبردهاي توسعة اقتصا .يد ترجمة ح يس ن راغفر و محمدح يس نهاشـم .ي تهـر نا :نشر ني .

لهسا يي ز هدا  ،عبدالعلي(  .) 1382جامعه شناسي توسعه ،تهر نا  ،انتشارات اد ن گش اه پيام نور
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    نار ا هعماج ت:  ته راشتنا، مطالعه تغییرو توسعه درهورامان ا هنیمز هیرظن شور اب ییی یییی، «تجربه نوسازی.) 92 31(  احمد،محمد پور
ن. شناسا
     نارهت ی هعماج تاراشتنا:  منطق رد حرط و رو شش ششششناسییی کیف،1      روش تحقیق شوردض یفیک.) 92 31(  احمد،محمد پور
مود. ن چاپ. شناسا
مؤس هس.  م او ن رد ناريا روضح تامازلا و ع ناـهج تارداـص ياـيوپ ياـهشـخب ييييييييييييييييي، فرص هت اا.) 1385 ( . ح، ولي گيب ييي
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