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چکیده
هدف پژوهش حاضر این است که چه عواملی بهزیستی روستایی در شهرستان شبستر را به پیش برده است و اینکه مهاجران از
چه طریق ،راهبرد و روشهایی در توسعه و بهزیستی روستایی شهرستان شبستر دخیل شدهاند؟ .این پژوهش ،به شیوه کیفی و با اتخاذ
رویکرد نظریه بنیانی انجام شده است و دادههای مربوط به آن با استفاده از فنون مصاحبه و بحث گروهی ،مشاهده ،تاریخ شفاهی و اسناد
و مدارک جمعآوری شده است .بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،عوامل موثر بر تغییرات (ارتقاء /بهبود) بهزیستی در جامعه مورد
بررسی در پنج حوزه «نهادهای توسعهای و حمایتی»« ،نخبگان /کارآفرینان مهاجر و محلی»« ،همبستگی اجتماعی»« ،تغییرات فرهنگی و
ارزشی» و «محلیگرایی /تعلق زادگاهی» قرار دارد که همه آنها به شکلبندی پدیده اصلی و عمدهترین یافته نظری پژوهش حاضر یعنی
«نظریه توسعه مبتنی بر اجتماع گسترده» انجامیده است .این نوع از توسعه ،از"کنشگران توسعهای"" ،نهادهای توسعهای" و "روحیات،
توانمندیها و روابط توسعهای" برخوردار است .کنشگران توسعهای آن مردم اجتماعات گسترده ،مدیران مشارکتجوی محلی و
کارآفرینان مهاجر و محلی هستند؛ نهادهای توسعهای آن "انجمنهای زادگاهی" و سایر نهادهای حمایتی و خیرخواهانه در میان مردم
هستند؛ و روحیات ،توانمندیها و روابط توسعهای آن نیز اتحاد و تعلق زادگاهی هستند" .توسعه مبتنی بر اجتماع گسترده" ،موجب بروز
تغییرات (بهبود /ارتقاء) بهزیستی روستایی با اقداماتی مانند "حمایت"" ،وجوه ارسالی"" ،سرمایهگذاری در زادگاه"" ،عالقه به بهبود
وضعیت روستا"" ،انتقال نوآوری ،ایده و سرمایه"" ،پیشرفت عمرانی روستا"" ،تشویق و ترغیب مشارکت فعاالنه عمومی"" ،سکونت
خانه دومی در روستا"" ،اقدامات مثبت توسعهای"" ،اهمیت علم و فرهنگ"" ،بهبود شرایط زندگی"" ،دلسوزی برای منطقه" و مواردی
از این قبیل گردیده است.
کلید واژه :بهزیستی روستایی ،تغییرات بهزیستی ،اجتماعات گسترده ،مهاجرت ،شهرستان شبستر.
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مقدمه و بیان مسئله
شهرستان شبستر همانند سایر شهرستانهای استان آذربایجانشرقی ،شهرستانی مهاجرفرست
است .البته با این تفاوت که مهاجرت و "مهاجرپیشگی" دارای ریشههای تاریخی و ویژگیهای چندی
در این شهرستان است.
شبستریها تاریخچهای طوالنی "در جستجوی رفاه داشتن" دارند و همواره برای بهبود شرایط
زندگی خود به کشورهای اطراف و بعد از آن ،به تهران و تبریز مهاجرت میکردند" .سابقه تاریخی
مهاجرت شبستریها برای کسبوکار و تجارت ،ابتدا به روسیه و ترکیه و بعد از انقالب اکتبر 2322
روسیه ،و همزمان با نفوذ و قدرت اقتصاد نفتی در ایران و شکلگیری تهران به عنوان یک کالنشهر ،از
دهههای  2971به بعد به سمت تهران متمایل میشود" (سلیمی فرد2937 ،؛ نبیی و نبیی .)2937 ،عالوه
بر این ،شبستریها از طریق سرمایهگذاری ،انتقال نوآوری و ارسال پول و غیره ،دارای تاریخچهای
طوالنی در رشد رفاه جامعه مبدأ خود دارند و همواره توجه خاصی به مولفههای توسعهای ،رفاهی و
فرهنگی زادگاه خود دارند (سلیمی فرد2937 ،؛ مجازی2933 ،؛ نصیبی2922 ،؛ ملکی علیشاه2932 ،؛
فرقانی2932 ،؛ نبیی و نبیی2937 ،؛ روشن .)2922 ،برای نمونه ،با پیشگامی و اقدامات مهاجرین
شبستری" ،تبدیل مکاتب به مدارس و نهضت فرهنگخواهی در منطقه شبستر با نهضت مشروطهطلبی
در کشور شروع میشود و برای اولین بار در منطقه مدرسهای در خامنه در سال  2721شمسی دایر شد،
در شبستر نیز در سال  2971ه .ق ( 2731شمسی) مدرسه به طرز جدیدی تاسیس گشت .بعد از این
مدارس ،مدارس تسوج و شرفخانه به ترتیب در سالهای  2991ه .ق ( 2731شمسی) و  2993ه.ق
( 2733شمسی) افتتاح میشوند (نبیی و نبیی 297 :2937 ،و سلیمی فرد .)297 :2937 ،همچنین اولین
مدرسه دخترانه منطقه در سال  2912شمسی در شبستر تاسیس میشود (روشن2922 ،؛ نبیی و نبیی،
2937؛ سلیمی فرد.)2937 ،
امروزه نیز ،شهرستان شبستر حجم وسیعی مهاجر در تهران و تبریز دارد که آنها به ویژه در
تهران ،سازمانها و تشکلهایی (مانند انجمنهای زادگاهی ،2موسسه خیریه ،حسینیه ،مسجد ،صندوق
قرضالحسنه و غیره) برای خود دارند .در سالهای اخیر سرمایهگذاریها ،ارسال وجوه و غیره این
)1 Hometown Associations (HTAs
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مهاجران در شهرستان شبستر رو به افزایش بوده و با توجه به سرمایهگذاری و کمک برای رفع نیازهای
روستاییان ،نقش درخوری را در بهبود و ارتقای بهزیستی روستایی شهرستان دارند (رستمعلی زاده،
.)2932
در کنار اینها ،با توجه به مطالعات انجام شده (با تاکید بر شاخصهای توسعه انسانی و
شاخصهای کلی توسعه) "شهرستان شبستر به لحاظ شاخصهای توسعه در وضعیت و رتبه بهتری
نسبت به سایر شهرستانهای استان آذربایجانشرقی قرار دارد .همچنین در طی سه دهه گذشته ،رتبه
شهرستان همیشه باالتر (اول یا دوم) بوده و روند رو به رشدی در توسعه داشته است" (زیاری و
دیگران2933 ،؛ قنبری هفت چشمه و حسین زاده دلیر 2932؛ جمالی و دیگران .)2933 ،بنابراین با
وجود همه اینها احتماالً سطح بهزیستی شهرستان ارتقاء یافته است.
منظور از بهزیستی یا به بیانی زندگی خوب 2یا زندگی مطلوب 7نیز ،خوب زیستن در مقیاس
محلی است .خوب زیستن و زندگیای با بهترین و باالترین سطح از کیفیت زندگی در یک روستا
است .مجموعه ابعاد زندگی مطلوب و بهزیستمدار میتواند باعث شکلگیری احساس تعلق به یک
مکان شده و همچنین باعث سرزندگی ،قابلیت زیست و پایداری مکانهای زیست شود.
در پژوهش حاضر ،به دنبال بررسی عامالن تغییر بهزیستی در بعد اجتماع محلی (روستایی) از
دیدگاه مردم هستیم و بی تردید همواره یکی از عوامل توسعه تاریخی و توسعه فعلی شهرستان شبستر،
نقش مهاجران بوده است .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر این است که چه عواملی موجب بروز
تغییرات بهزیستی در این شهرستان شده و عوامل و زمینههای اجتماعی و تاریخی چه سهمی در
بهزیستی روستاهای منطقه دارند .و مهاجرت و مهاجران از چه طریق ،راهبرد و روشهایی در توسعه
شهرستان دخیل شدهاند؟ و در کل جایگاه مهاجران چه بوده است؟.
شاید عوامل موثر بر تغییرات بهزیستی در قالب عوامل «ساختاری -فرهنگی» بیشتر مورد توجه
جامعهشناسی توسعه باشد .ولی در این میان نقش کنشگران انسانی و توانایی آنها در شکل دادن و تغییر

 2نارایان و دیگران ( )2931در کار «صدای فقرا؛ فریاد برای تغییر» در جلوی «بهزیستی» از اصطالح «زندگی خوب» هم استفاده کردهاند.
 7مککندریک و پارکینز ( )7112در «چارچوبی برای ارزیابی پایداری اجتماع محلی :تلفیق مطالعات جاری در بریتیش کلمبیتا» ،بطتور ضتمنی از اصتطالح
«اجتماعات مطلوب» برای اجتماع محلی بهزیستمدار استفاده میکنند.
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وضعیت بهزیستی روستایی نباید فراموش شود .به عبارت دیگر ،بدون نفی توجه به جنبههای
ساختاری و کالن موضوع ،نباید کالننگری موجب شود تا اهمیت نقش کنشگران کاهش یابد .در
حالی که کنشگران میتوانند با اتخاذ راهبردهای مناسب ،بهزیستی خود را تغییر دهند .وقتی خود مردم
پیشگام توسعه هستند ،به دلیل توجه به نیازهای معلوم خود ،دسترسی به هدف بهزیستی نزدیکتر از
عامالن توسعهای مانند دولت و بیرونیها است .آنها میتوانند کنشهایی انجام دهند و راهبردهایی را
اتخاذ کنند که هدف بهزیستی دستیافتنیتر باشد .بنابراین در این پژوهش به بررسی عامالن تغییر
بهزیستی روستایی از دیدگاه مردم در شهرستان شبستر پرداخته شده است.
ادبیات نظری
بهزیستی ،زندگی با کیفیت خوب یا زندگی خوب است که ابعادی مانند بهزیستی مادی ،سالمت
جسمانی ،سالمت اجتماعی ،امنیت و آزادی انتخاب و عمل را شامل میشود (نارایان و همکاران،
 .)2931بهزیستی وضعیتی است که انسانها آن را تجربه میکنند .اما شرایط باید به گونهای باشد که
مردم به بهزیستی دست یابند .این شرایط عبارت است از :نیازهای فرد برآورده شود ،آزادیهایی را به
دست آورد که برای وی باارزش است ،و کیفیت خوبی از زندگی را تجربه کند .سه مفهوم در تعریف
فوق گنجانده شده است :نیازهای بشر ،آزادی (یا استقالل) و کیفیت زندگی (کولتارد و همکاران،
 .)212 :7122برای تجربه کردن کیفیتِ خوبی از زندگی ،نیاز است که استانداردهای زندگی ،تغییر کند
و ارتقاء یابد.
بهزیستی نظامهای انسانی میتواند در مقیاس متنوعی مانند فردی و اجتماع محلی مورد بررسی
قرار گیرد (رمسی و اسمیت  .)7117 ،بنابراین میتوان از بهزیستی فردی و اجتماع محلی صحبت کرد.
بهزیستی اجتماع روستایی بر حسب تغییراتی مانند تغییرات ساختاری ،تغییرات در استاندارد یا کیفیت
زندگی و تغییرات در رفاه ،شادکامی و رضایت از زندگی توصیف میشود (کلود  )3 :2331 ،و در کل
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به معنای ایجاد زندگی پرمعنی و سالم (یانگ 2 :7113 ،؛ هارت  )2333 ،برای همه ساکنان حاضر و
آینده اجتماع محلی است .در واقع ،هدفی نیز برای تحقق توسعه پایدار اجتماعمحور است (برِم ،
 .)71-2 :7119بنابراین ،بهزیستی وجود بهترین سطحِ کیفیت از زندگی در وسعت کامل خود است
(مورفی  .)2 :7121 ،در متن جامعهشناسی ،بهزیستی اجتماع محلی به عنوان مفهومی تعریف شده است
که نیازهای اجتماعی ،فرهنگی و فیزیکی افراد ،خانوادهها ،نهادها و اجتماعات را شامل میشود (برِم،
 .)71 :7119بنابراین ،مجموعه نیازهایی وجود دارد که با رفع آنها زندگی پرمعنی و خوب میشود.
«تعاریف مذکور ،چندبعدی بودن بهزیستی (زیستمحیطی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،نهادی)
اجتماع روستایی و شرایط آن را مشخص میکند» (رمسی و اسمیت.)913 :7117 ،
در پژوهشها برای توصیف زندگی سالم و خوب نیز از اصطالحاتی مانند استاندارد زندگی،
کیفیت زندگی ،رفاه ،شادمانی ،رضایت از زندگی و مواردی از این قبیل استفاده شده است (کاسل ،
 .)912 :2331بنابراین می توان گفت که بهزیستی تغییر در استانداردهای زندگی ،رفاه ،شادکامی و
رضایت از زندگی را شامل میشود .تغییراتی که در وضعیت شخص و روستای محل زندگی شخص
پدید میآید و باعث می شود که بهزیستی فردی و روستایی وی ارتقاء و بهبود یابد.
با توجه به مسئله پژوهش که عامالن تغییر بهزیستی در روستاهای شهرستان شبستر و تعیین
وضعیت مهاجران در این تغییر بوده است ،در حال حاضر ،بر نقش عواملی مانند سرمایه اجتماعی و
روابط و گروههای اجتماعی (ییپ و همکاران ،)7112 ،حمایتهای اجتماعی (کافِتسیوس 7111 ،؛
آن سیمونز و همکاران  ،)7112 ،کنشگران جامعه مدنی (هال و میجلی  ،)7112 ،جستجوی خیر
عمومی (دنولین  ،)7111 ،انساندوستی و دگرخواهی (استارک  ،)7112 ،نقش نیروهای اجتماعی
1 Young
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و اقتصادی با انجام تغییرات در ساختارها و کارکردهای اجتماع محلی (کریستاکوپولو و همکاران،
 )7112و مواردی از این قبیل ،در تغییرات بهزیستی اجتماعات محلی تأکید شده است.
میدانیم که مفهوم "اجتماع محلی" برای برجسته کردن وابستگی افراد و اهمیت روابط میان
آنها ،در عین تأکید بر مسئولیتهای مشترک افرادی که عضو "اجتماعات محلی" هستند ،مورد استفاده
قرار میگیرد (کاکرین.)213 :2932 ،
میتوان اجتماع محلی را در یک چشمانداز سه مولفهای تعریف کرد )2 :یک اجتماع محلی در
برگیرنده قلمرویی است که مربوط به فرآیندهای کنشی است .یعنی اجتماع محلی یک مکانی با
مرزهای قابل انعطاف و متغیر است که افراد در عالیق مشترک و عمومی از زندگی شریک هستند و
کنشهای دسته جمعی انجام میدهند (کافمن و ویلکینسون )7 .)2312 ،1یک اجتماع ،یک جامعه
محلی 1یا یک شکل بندی کلی /عمومی از زندگی اجتماعی است .یعنی در برگیرنده شبکهای از
سازمان ها و نهادها برای دستیابی به نیازهای ساکنان و بیان عالیق مشترک و عمومی شان است (کافمن،
 )9 .)2331یک اجتماع محلی میدانی از کنشهای جمعی است .نه تنها مردم با هم زندگی میکنند بلکه
آنها باهم در راههایی که بیان کننده برخی از انواع همبستگی 2در سطوح هویت اجتماع محلی است،
عمل کرده و نقش اجرا میکنند (کافمن 2313 ،به نقل از کلود.)2331 ،
با چنین برداشتی ،اجتماع محلی یک مکانی با مرزهای قابل انعطاف و متغیر است که افراد در عالیق
مشترک و عمومی از زندگی خود در آن شریک بوده و کنشهای دسته جمعی در آن انجام میدهند،
عالوه براین ،در برگیرنده شبکهای از سازمانها و نهادها برای دستیابی به نیازهای ساکنان است و
میدانی از کنشهای جمعی را فراهم میکند (کلود.)2331 ،
پس میتوان گفت که اجتماع محلی میتواند با استفاده از نهادها و سازمانهایی که خود شکل
داده است و با استفاده از کنشهای جمعی ساکنان خود ،نیازهای خود را رفع کند ،محیط زندگی و
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بهزیستی خود را بهبود دهد و باعث ارتقاء و بهبود بهزیستی اجتماع محلی گردد .آنچه که در "توسعه
اجتماعمحور" نیز بر آن تأکید میشود.
نظریه "توسعه اجتماعمحور"/یا توسعه اجتماع محلی ،کنترل تصمیمها و منابع را به گروههای
اجتماع محلی میدهد .گروههای مذکور اغلب در شراکت با سازمانهای حمایتی تقاضامحور و
تأمینکنندگان خدمات ،شامل حکومتهای محلی ،بخش خصوصی ،سازمانهای غیردولتی ،و
آژانسهای حکومت مرکزی کار میکنند .توسعه اجتماعمحور روشی برای تأمین خدمات اجتماعی و
زیربنایی ،ساماندهی به فعالیت اقتصادی و مدیریت منابع ،توانمند کردن افراد فقیر ،بهبود و ارتقای
حکمرانی و افزایش امنیت فقیرترین افراد است (دانجییِر و همکاران .)919 -2 :7117 ،
سیاستگذاران [عامالن توسعه]" ،توسعه اجتماع محلی" را بهعنوان پیامد –بهبود محیطی،
اجتماعی و اقتصادی در یک اجتماع محلی -در نظر میگیرند ،در حالی که اغلب صاحبنظران توسعه،
اجتماع محلی را بهعنوان یک فرایند –توانایی اجتماعات برای عمل جمعی و افزایش توانایی برای
انجام این کار -مورد توجه قرار میدهند (فیلیپس و پیتمن  .)9 :7113 ،فرایند توسعه اجتماع محلی،
ظرفیتسازی اجتماعی /سرمایهسازی اجتماعی است که موجب شکلگیری سرمایه اجتماعی میشود
و آن نیز موجب بروز پیامد توسعه اجتماع محلی میشود (ن .ک به شکل .)2
شکل ( :)2زنجیره توسعه اجتماع محلی
پیامد توسعه اجتماع محلی

سرمایهاجتماعی

اقدام مثبت

توانایی برای عمل

بهبود اجتماع محلی

فرایند ظرفیتسازی توسعه
اجتماع محلی
توسعه دادن توانایی برای عمل

منبع :فیلیپس و پیتمن2 :7113 ،
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بنابراین ،پیشرفت در پیامد توسعه اجتماع محلی (اقدامات مثبت و در نتیجه ،بهبود و پیشرفت
اجتماعی و فیزیکی در اجتماع محلی) نیز به ظرفیتسازی (فرایند توسعه اجتماع محلی) و رشد
سرمایه اجتماعی کمک میکند .برای مثال ،زیرساختهای خوب (مانند حمل و نقل عمومی ،دسترسی
به اینترنت) کنش متقابل عمومی ،ارتباطات و گردهمآیی و سخنرانیهای گروهی را تسهیل میکند.
افرادی که در شرایط بهتر مادی ،اجتماعی و روانی هستند ،وقت بیشتری را به مسائل اجتماع محلی
اختصاص میدهند .زیرا آنها زمان کمتری را برای رفع نیازهای اساسی خانوادگی و انسانی اختصاص
میدهند .یعنی موفقیت ،ایجادکننده موفقیت در اجتماع محلی است .وقتی شهروندان محلی ،نتایج و
پیامدهای مثبتی را مشاهده میکنند ،احساساتشان بیشتر برانگیخته میشود و انرژی بیشتری برای
فرایند توسعه اجتماع محلی صرف میکنند .زیرا آنها نتایج مثبت نهایی را مشاهده کردهاند (فیلیپس و
پیتمن.)2 :7113 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،توسعه اجتماع محلی ،فرایندی است که از ظرفیتهای اجتماع محلی
برای عمل جمعی استفاده میکند .وقتی ظرفیتسازی برای عمل جمعی انجام میشود ،با توجه به
سرمایه اجتماعی موجود ،اقدامات توسعهای مثبت در اجتماع محلی پدید میآید.
یکی از ظرفیتسازیهای جمعی اجتماع محلی ،استفاده از ظرفیت مهاجرانی (بخشی از اجتماع
محلی که هنوز عالیق مشترک با افراد مانده در اجتماع محلی دارند) است که در خارج از اجتماع
محلی مبدأ زندگی میکنند .بخشِ خارج از اجتماع محلی اصلی ،خود را در انجمنهای زادگاهی
متبلور میکنند .انجمن های زادگاهی به عنوان نهادهای مردمی و تبلور سرمایه اجتماعی ،در نظریه
توسعه اجتماعمحور قرار میگیرند.
انجمنهای زادگاهی ،نهادمندی یا گروهبندی نو و ابداعی مردمی برای توسعه در دهههای اخیر
است .انجمنهای مذکور توسط مردمی ایجاد شدهاند که دور از وطن و در شهرهای بزرگ زندگی
میکنند و عمده فعالیت آنها ،ارتقای شاخصهای عمده توسعه در زادگاه است .بنابراین ،انجمنهای
زادگاهی یک چتر حمایتی از هموالیتیها است که توسط مهاجران در شهرهای بزرگ تشکیل میشود.
ویژگی های تاریخی ،فرهنگی و قومی ،وجود نخبگان ،پیشروان و رهبران محلی ،تأثیر فراوانی در
شکلگیری انجمنهای زادگاهی دارد.
Journal of Rural Development
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb
Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh
Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir
Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran
ISSN: 2008-8981 Website: www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir

91

بررسی مهاجرت ،اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی ...

انجمنهای زادگاهی مبتنی بر شبکههای اجتماعی هستند که از مهاجران همسان شهرستانها و
روستاها تشکیل شده است (ریورا -سالگادو  .)1 :7111 ،انجمنهای مذکور معموالَ از هسته گروهی 1
تا  21داوطلب تشکیل میشود .فرایند عضوگیری از طریق بسیج مهاجران همشهری در اجتماعات و
گردهمآییها انجام میشود و از کمکهای مالی آنها برای طرحهای انساندوستانه در اجتماعات مبدأ
استفاده میگردد (گوردان  .)21 :7111 ،مهاجران از انجمنهای زادگاهی برای اجتماعی کردن و تحکیم
ارزشهای فرهنگی استفاده میکنند (پاول و گمیج  )3-3 :7112 ،و ساختار سازمانی آنها مبتنی بر
آداب و رسوم خویشاوندی و ساختار داوطلبانه است (االرکن و اسکال رابین .)291 :7112 ،
به اعتقاد وارگاس-لویندیوس ( )7112هدف انجمنهای مهاجران یا انجمنهای زادگاهی،
اجتماعی است ....افراد اجتماع گرد هم جمع میشوند تا درباره مسائل اساسی مربوط به اجتماع اصلی
خود تصمیمگیری کنند و وجوهی برای اجتماع مبدأ ارسال گردد (وارگاس-لویندیوس.)7112 ،
انجمنهای زادگاهی در ارتباط با نگهداشت ارتباط و علقههای فرهنگی و بهبود وضع زندگی
خانوادههای ساکن در شهرهای مقصد نیز فعال هستند .در چنین سازمانهایی افراد از کشورهای
مختلف برای بهبود وضعیت خود فعالیت میکنند (اوروزکو .)7112 ،
داشتن مراکز تجمع در مقاصد مهاجرتی /انجمنهای زادگاهی و ارسال و انتقال وجوه ،ایدههای
نوین ،سرمایه و غیره به زادگاه و منطقه ،جوهره ارتباط مهاجرت و بهزیستی بر مبنای توسعه اجتماع
محلی است.
انتقالهای مذکور ،یکی از پایههای اصلی تغییر در بهزیستی روستایی منطقه شبستر بوده است.
انتقال ایدهها و نوآوریهای مدرن مانند دانش نوین ،امکانات و تسهیالت جدید ،سرمایهگذاری در
زادگاه ،ارسال وجوه جمعی برای توسعه و پیشرفت زادگاه و تأسیس امکانات و خدمات در روستاها،
ارسال وجوه فردی به خانوادهها و غیره ،نقش مهمی در شکلدهی زمینههای بهزیستی در روستاهای
شهرستان شبستر در طی قرن جدید داشته است.
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پول بازگردانده شده به خانه (موطن اصلی ،زادگاه) از طرف مهاجران بومی یا بینالمللی به عنوان
وجوه ارسالی شناخته میشود .قسمت عمده این وجوه ارسالی ،برای هزینههای مصرفی خانوادهها
استفاده میشود .اما در کل سه اثر و سود مثبت در ارسال وجوه به مناطق مورد نظر وجود دارد :اول،
میتوان از وجوه ارسالی به عنوان سازوکاری برای تعدیل نابرابری در اجتماعات استفاده کرد .بنابراین،
اعضای فقیر اجتماع به تدریج به سمت بهبود در حوزههای دیگر حرکت میکنند .یعنی اعضایی که
خانواده را ترک کردهاند ،از طریق وجوه ارسالی خود پشتیبان ترقی خانواده از نردبان اجتماعی هستند.
دوم ،وجوه ارسالی مهاجران گرایش به رساندن و تغییر مسیر جریانهای بینالمللی سرمایه به درون
مناطق پیرامونی دارند تا این وجوه به دست خانوادهها و مناطق فقیرتر برسد و سوم ،وجوه ارسالی تأثیر
مهمی بر پشتیبانی خانوادگی دارند (لوپز و همکاران .)22-21 :7112 ،وجوه ارسالی ،یگانه روش
جریان پولی نیست که به سرعت برای تأمین کاالهای مصرفی استفاده میشود ،بلکه از این وجوه به
طور فزاینده برای بازسازی زیرساختهای اجتماعات روستایی و طرحهای توسعه سرمایهگذاری
مشترک نیز استفاده میشود (اسکات روزن .)72 :7112 ،
در نهایت میتوان گفت که مردم با اتکاء بر نهادهای خودساخته و کنشهای جمعی خود و با
شکل دهی نهادهای مهاجران در شهرهای مقصد و ارسال و انتقالِ وجوه ارسالی فردی و جمعی
میتوانند بهزیستی روستاهای مبدأ و زادگاه خود را تغییر (ارتقاء و بهبود) دهند.
روش پژوهش 
با توجه به اهداف پژوهش حاضر برای دستیابی به عوامل مؤثر بر تغییرات بهزیستی روستایی از
دیدگاه کنشگران انسانی از روش کیفی و رویکرد نظریه بنیانی استفاده شده است .در میان روشهای
کیفی ،روش نظریه بنیانی به دلیل ویژگیهایی مانند قابلیت نظری ،ارتباط مداوم و فعال پژوهشگر با
موضوع مورد بررسی و قابلیت اصالح ،اهمیت فراوانی برای تدوین چارچوبهای نظری برای شناخت
مسائل اجتماعی دارد (ازکیا و همکاران .)221 :2931 ،با این روش با رجوع به مردم و تجربه زیسته
1 Lopez
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آنها ،عوامل و دالیل تغییرات بهزیستی روستاییشان در جامعه روستایی شبستر به نحوی عمیق
بررسی شده است .زیرا روش نظریه بنیانی برای بررسی موضوعاتی استفاده میشود که قبالً
پژوهشهای زیادی درباره آنها انجام نشده است و نیاز به بررسیهای عمیق و جدید دارد .بنابراین ،در
بررسی حاضر ،چگونگی و چرایی تغییرات ایجاد شده در فضای زیستِ مناطق روستایی منطقه شبستر
بررسی میگردد .برای گردآوری اطالعات و نیز شناخت منطقه مورد بررسی ،از فنون روش پژوهش
کیفی مانند مصاحبه ،مصاحبه گروهی ،مشاهده ،بررسی اسناد و مدارک و نیز تاریخ شفاهی استفاده شده
است.
در روشهای کیفی و در جامعه روستایی در غالب اوقات نمونهگیری با روش آسان شروع
میشود و به صورت گلوله برفی ادامه مییابد و اکثراً به صورت نمونهگیری مبتنی بر هدف در میآید
(ادیب حاجباقری و همکاران .)92 :2931 ،در پژوهش حاضر بعد از برگزاری  72مصاحبه عمیق و 9
بحث گروهی با حدود  22مشارکتکننده -که شامل مطلعان محلی ،نخبگان و افراد جامعه مورد
بررسی بودند -تقریباً اشباع نظری حاصل گردید .شایان ذکر است که زمان و نحوه نیل به اشباع نظری،
حسب موارد ،مفاهیم و مقوالت مختلف تفاوت مییافت .بنابراین در بررسی حاضر یک "پدیده" در
زمانها و مکانها و با اشخاص متفاوتی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین تالش گردید که با قشرهای
روستایی ،جوانان ،میانساالن ،ریش سفیدان روستایی ،افراد با تحصیالت باال ،مطلعان محلی و کسانی
مصاحبه شود که در حوزه های مورد بررسی اطالعاتی دارند تا موضوع در کلیت و ابعاد مختلف آن به
طور دقیق و موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد .عمده اطالعات از دو روستای بنیس و زیناب
جمعآوری شده است .اما بر حسب نیاز به روستاهای ملکزاده و درویش بقال نیز مراجعه گردید.
همچنین از نتایج یافتههای پژوهشهای پیشین در روستای دریان و در میان دریانیهای تهران استفاده
گردید که با روش کیفی و مصاحبه و مصاحبه گروهی همراه با تاریخ شفاهی انجام شده بود .

 2رستمعلی زاده ،ولیاله ( .)2932شبکه های اجتماعی و انجمن های زادگاهی و اثرات آن بر توسعه روستایی؛ مطالعه موردی دریانیهای تهران (پایان نامه
کارشناسی ارشد) .دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
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با توجه به روش تحلیل مورد استفاده ،یعنی نظریه زمینهای ،کار مراجعه به میدان ،انجام
مصاحبهها و تحلیل همزمان آنها تا آخرین مراحل بررسی و حتی در حین نوشتن گزارش به طور
مستمر ادامه داشت.
پس از پیاده کردن همه مصاحبهها و تهیه فهرستی از داده های خام ،سه عنصر اصلی نظریه بنیانی
یعنی مفاهیم ،مقولهها و قضایا استخراج گردید .مفاهیم و مقوالت از طریق کدگذاری باز و قضایا نیز از
طریق کدگذاری محوری مشخص میشود .ارائه نظریه نیز با کدگذاری انتخابی انجام میشود.
انتزاع در ساخت نظریه بنیانی از دادهها به صورت زیر است:
مفاهیم

مقوالت فرعی

مقوالت اصلی

در جدول زیر نحوه ساخت مفاهیم و مقوالت فرعی و اصلی از دادههای خام بیان شده است (ن .ک
به جدول .)2
جدول ( :)2نمونهای از دادههای اولیه و مفاهیم حاصل از آنها در حوزه نهادهای خیرخواهانه و توسعهای
داده های اولیه یا خام برگرفته از مصاحبه روستاییان

ردیف
2

این روستا وابسته به خیریه تهران است.

7

همه کسانی که از این روستا در تهران زندگی می کنند ،در خیریه عضو هستند ،رفت و آمد ،خری د

مفهوم استخراج شده
وابستگی

به

تهران
فروش و همه چیز در آنجا جریان دارد.

به

نهادهای توسعهای

عضویت در خیریه/
روابط

مقوالت جزء

خیریه وابستگی

مقوله اصلی

اجتماعی

شبکه سازی میان
مهاجران

مهاجران
9

(از خیریه ) دستور میدهند که فالن جا را میخواهیم آباد کنیم ،به فالن جا میخواهیم آب بیاوریم،
 ،...فالن میدان را با ید بزرگ کنیم ،لذا در حوزه آباد کردن روستا فعالیت دارند.

2
1

ما در این روستا به نیروی همشهریان خود که در تهران زندگی میکنند و گهگاهی به اینجا میآیند،

فعالیت عمرانی انجمن/
برنامهریزی توسعهای انجمن
وابستگی به خیریه تهران/

نهادهای

در این روستا ماندها یم ،کار میکنیم و زندگی میکنیم.

وابستگی به انجمن

خیرخواها

در هر چیزی و کاری که احساس کنیم مردمان روستا قدرت و توان آن را ندارند ،از خیریه کمک

وابستگی به انجمن

نه و

میگیریم .چون بچه های خودمان در خیریه هستند.
1

توسعهای

در تهران یک جمعیت خیریه بنیسیها را دار یم که بطور کلی روستای بنیس هر کاری داشته باشد و

برنامهریزی

هر کاری که به عقب افتاده باشد ،در آنجا تصمیمگیری میشود.

انجمن

توسعهای

2

بواسطه جمعیت خیریه بنیسی ها  ...کمک مالی برای هزینه های روستا صورت میگیرد.

حمایت مالی انجمن

3

ما در اینجا صندوق قرضالحسنه بنیس را دار یم که هم در تهران و هم در بنی س فعال است.

نهاد خیرخواهانه

3

در این روستا یک ستاد جهیزیه داریم که آن هم جزء خیریه تهران هست و از تهران مدیریت میشود.

نهاد خیرخواهانه

21

در حال حاضر جمعیت خیریه بنیس  ...از هر لحاظ ،هم از نظر فکری ،هم از نظر مالی ،و از هر نظر

نقش حمایتی انجمن

که حساب کنید  ...چون کوه ،چون یک سد در پشت بنیسیها ایستاده است.

وابستگی به نهادهای
خیرخواهانه
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یافتههای پژوهش
با استفاده از رویههای تحلیل در رهیافت نظریه بنیانی ،دادهها کدگذاری گردید و مفاهیم ،مقولهها
و قضایای نظری ساخته شد .فرایند کدگذاری محوری با استفاده از یک مدل پارادایمی انجام میشود
که متضمن شرایط علی ،پدیده ،زمینه ،شرایط مداخلهگر ،راهبردهای عمل/تعامل و پیامدها است .در
بررسی حاضر ،با تجزیه و تحلیل دادهها و مفاهیم ،پنج مقوله اصلی یا پدیده شناسایی گردید که عبارت
است از" :نهادهای توسعهای و حمایتی (نهادهای خیرخواهانه)"" ،نخبگان مهاجر و محلی (توسعه

نخبهمحور)"" ،اتحاد /همبستگی اجتماعی"" ،تغییرات نگرشی-ارزشی" و "محلیگرایی /تعلق به
زادگاه" .در نهایت" ،پدیده اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی (توسعه اجتماعمحور مبتنی بر
اجتماعات گسترده)" به عنوان مقوله مرکزی انتخاب و مدل پارادایمی آن تدوین گردید.

شکل ( :)2مدل پارادایمی پدیده توسعه اجتماعمحور مبتنی بر اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی
شرایط علی
مهاجرپیشگی

زمینه
میزان
شدت

راهبرها

پیامدها

شبکهسازی

جریان وجوه ارسالی

وجود مشارکت و روحیه

دوره زمانی

ساخت شبکه مبدأ و

مشورت اجتماعی

روستاهای منطقه شبستر

مقصد

تعلق به زادگاه

نهادسازی

الگوگیری از بزرگان و

پدیده

پیشروان

توسعه جماعتی گسترده

اقدامات پیشروان اولیه

شرایط مداخلهگر

اتکاء به نهادهای حمایتی

(مشارکت و مشورت

عالقه به بهبود وضعیت روستا

اجتماعی)

بهبود شرایط زندگی در روستا

ایجاد حوزه عمومی

پیشرفت عمرانی روستا

حمایت گرایی

قومی منطقه

به چالش کشیدن

ویژگیهای کشاورزی

مدیران روستایی

یکدستی مردم

انتقال نوآوریها

مشارکتجویی

تعامالت اجتماعی

پیشرفت خواهی مردم

اتکاء مالی و درآمدی به مهاجران

پیشرفت با زمان

ویژگیهای تاریخی و

منطقه

سکونت خانه دومی در روستا

احساس آسایش و آرامش در
روستا
بهزیستی روستایی

توسعه تاریخی
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پدیده اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی (توسعه اجتماعمحور مبتنی بر اجتماعات گسترده)
منظور از توسعه اجتماعمحور مبتنی بر اجتماعات گسترده ،توسعهای است که به وسیله اجتماعی
گسترده تحقق مییابد .اجتماعی که یک روستا و مهاجران آن در تهران یا شهرهای دیگر را شامل
میشود .به شرطی که مهاجران دارای یک اجتماع محلی یا انجمن زادگاهی ،با نام روستا در تهران
باشند و از آن برای توسعه زادگاه استفاده کنند و مردم روستا نیز ارتباطات گستردهای با مهاجران داشته
باشند .در واقع ،هر دو با یکدیگر تعامالت و روابط مختلف و متعددی داشته باشند .البته این اجتماع
گسترده شرایط دیگری نیز دارد است که در ادامه به تفصیل بحث شده است .برای نمونه به مثالهای
زیر توجه میکنیم:

«تهران و بنیس هیچ موقع از هم جدا نبودند و هر دو یکی هستند و همیشه با هم هستند».
«من به عنوان یک بنیسی که در روستا زندگی میکنم ،به بنیسیای که در تهران زندگی میکند و
مجتمعی که در آنجا وجود دارد (منظور مجتمع خیریه) که آبروی بنیس است ،فخر میکنم».
«این خود یک مسئله مهم است که چرا بنیسیهای تهران از روستا حمایت میکنند ،آنها خودشان
بنیسیاند و ما هم بنیسی هستیم ،ما همه یک خانواده هستیم .این را میتوانم بگویم که همه بنیسیها
یک خانواده هستند».
ما در سایر روستاهای مورد بررسی ،به ویژه در دریان و زیناب نیز این وضعیت را مشاهده
کردیم .البته ویژگی مذکور ،از ویژگیهای بارز روستاها و شهرهای شهرستان شبستر است.
پدیده توسعه اجتماعمحور مبتنی بر اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی ،بیانگر این است که
توسعه و بهزیستی در روستاهای شهرستان شبستر ،معلول دو دسته عوامل درونی و بیرونی بوده است.
عوامل درونی که در درون خود جامعه قرار داشتند ،مانند اتحاد ،تعلق زادگاهی و غیره و عوامل بیرونی
مانند نخبگان مهاجر ،نهادهای توسعهای و غیره نیز از سالهای قبل از  2311میالدی به بعد و با
مهاجرت گسترده شبستریها به شهرهای روسیه و ترکیه به تدریج شکل میگیرد و بعداً این جنبههای
بیرونی ،وابستگی بیشتری به مکانی به نام تهران مییابند.
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شرایط علی
مردم منطقه شهرستان شبستر به دلیل «مهاجرپیشگی» و زندگی در غربت و در میان گروههای
اکثریت زیستن ،به دالیلی مانند حمایت از یکدیگر در مقاصد مهاجرتی ،و کاستن رنج غربت ،احساس
نزدیکی به هم دارند .این احساس نزدیکی در طی سالیان متمادی و با سابقهای حدود یک و نیم قرن
توانسته است به طور مداوم بازتولید و درونی گردد و به عنوان یک روحیه شناخته شود .عالوه بر این،
"کنش تاریخی کار در بیرون و هزینه و خرج در زادگاه" که منبعث از ویژگیِ"مهاجرپیشگی" بوده
است ،دیگر بعد از حدود دو قرن مهاجرپیشگی ،به عنوان کنش تاریخی و روحیه در میان مردم این
منطقه نمود یافته است.

«کار میکنند و میآورند و چنانچه پولهایشان را آوردند و در اینجا خرج کردند و در اینجا
سرمایهگذاری کردند»« .من بادکوبهای هستم ،آنجا کار میکردم ،و پولش را اینجا میفرستادم».
همه اینها "احساس مسئولیت در برابر زادگاه و سهیم بودن در پیشرفت و اعتالی آن" را پدید
آورده است .از همان دوران اولیه مهاجرپیشگی ،کنش کار در بیرون و هزینه و خرج در زادگاه وجود
داشته و افراد مختلف بنا به وضعیت و نگرش خود سهمی در توسعه زادگاه داشته و افراد دیگر با
ارسال پول به خانواده خود ،وضعیت مالی نزدیکان را بهبود بخشیدهاند .این احساس مسئولیت همان
«تعلق به زادگاه» است که به تدریج در میان شبستریها ایجاد میشود" .رفتوآمدهای متمادی به
زادگاه"" ،عدم انقطاع کامل با زادگاه"" ،پیشروان تقویتکننده تعلق به زادگاه" و "داشتن تعلق مالی،
روانی ،خانوادگی و غیره در زادگاه" باعث می شود که تعلق به زادگاه به تدریج در میان شبستریهایِ
مهاجر تقویت شود و به عنوان یک ویژگی در میان مردم نمود یابد.
در منطقه شبستر "پیشروان اولیه" به دلیل انجام "اقدامات مثبت توسعهای اولیه" در این
شهرستان ،باعث شدهاند که مردم این منطقه از این پیشروان اولیه و اقدامات انجام داده آنها "الگو"
بگیرند و فعالیتها و اقداماتی از این قبیل را در شهرستان انجام دهند .بنابراین "الگوگیری از بزرگان و
پیشروان اولیه" عاملی مهم در شکلگیری پدیده «توسعه جماعتی گسترده» بوده است .پیشروان اولیه با
"شکلدهی انجمنها در تهران"" ،تقویت جمعگرایی و مشارکت"" ،جهتدهی سرمایهگذاریها در
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زادگاه" و انجام فعالیتها و اقدامات مختلف توسعهای ماندگار در زادگاه توانستهاند الگویی از
"نهادسازی جمعی جدید برای توسعه" را معرفی کنند.
عالوه بر موارد فوق "حمایتگرایی" یا "وجود روحیه حمایت اجتماعی یا پشتیبانی از همدیگر"
یکی از عواملی است که در میان روستاییان مورد بررسی وجود داشته و در شکلگیری پدیده "توسعه
جماعتی گسترده" نقش داشته است .حمایتگرایی در میان مردم ،در شکل گسترده آن به "توسعه
جماعتی گسترده" منجر میشود" .جمعگرایی مردم" یا "ارجحیت منافع عمومی"" ،یکدستی مردم"،
"پیشرفتخواهی مردم" و "تعامالت اجتماعی در میان مردم" از عوامل شکلگیری پدیده "توسعه
جماعتی گسترده" هستند.
زمینهای که راهبردها و پیامدهای کنش در آن گسترش یافتهاند
اتخاذ و توسعه راهبردهای مربوط به پدیده توسعه اجتماعی فراگیر به زمینه پدیده منوط است.
پدیده توسعه اجتماعی فراگیر به میزان و شدتهای متفاوت در میان روستاییان شهرستان شبستر وجود
دارد .توسعه اجتماعی فراگیر به ویژه در "روستاهای با حجم وسیع مهاجران" و "تجربه تاریخی
مهاجرت" و نیز در "روستاهای یکدستتر" بیشتر از سایر روستا مالحظه میشود .به گونهای که
میتوان گفت تأثیر "ویژگیهای تاریخی ،فرهنگی و قومی منطقه" بر راهبردهایی که مردم روستاها
برای پاسخگویی به پدیده توسعه اجتماعی فراگیر اتخاذ میکنند ،مهم است.
شرایط مداخلهگر کنش
شرایط مداخلهگر ،بر اتخاذ راهبردهای مردم روستاهای منطقه شبستر دخیل است .در کنار
عواملی که بر پدیده «توسعه اجتماعی گسترده» تأثیر گذاشته است ،میتوان مجموعهای از عوامل
مداخله گر کنش را برای شکل دادن به پدیده توسعه اجتماعی فراگیر بیان کرد .عوامل مذکور عبارت
است از «وضعیت مالی مهاجران» ،و «نحوه نگرش به روستا و منطقه»« ،ویژگیهای تاریخی،
فرهنگی و قومی»« ،ویژگیهای کشاورزی روستا» .وضعیت مالی مهاجران و در کل بزرگان به عنوان
عاملی مداخلهگر عمل میکند و شکلگیری چنین پدیدهای را با شدت یا ضعف مواجه میکند .نحوه
نگرش به روستا و منطقه نیز در شکلگیری این پدیده مؤثر است .افرادی که به روستا و آینده آن
نگرش مثبتی دارند ،به راهبردهایی مانند شبکهسازی ،نهادسازی و مدیریت مشارکتجو و مواردی از
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این قبیل بیشتر راغب هستند .عالوه بر این ،در روستاهای کشاورزی ،تأکید اصلی بر نیروها و
توانمندیهای درونی روستا بوده و شکلگیری راهبرد مشارکتجویی و مدیریت مشارکتی تحت تأثیر
این عامل مداخلهگر بوده است.
راهبردهای کنش
راهبردهای مذکور در میان راهبردهای اجتماع مهاجران و راهبرهای اجتماع روستایی قرار دارند،
ولی تفکیک آنها از یکدیگر به دلیل درهم تنیدگی و گسترش هر دو اجتماع به سمت هم و معلق بودن
فضایی و مکانی اجتماعات و تشکیل اجتماع گسترده دشوار است .به طوری که شاهد اجتماع گسترده
میان تهران و روستا برای مثال در میان بنیسیها ،دریانیها و غیره هستیم .با تفاسیر فوق ،راهبردهای
متعددی به کار گرفته شده است" .شبکهسازی" یکی از راهبردهای فوق بوده است .مردم با ساخت
شبکه سعی می کنند از نیروی جمعی عالوه بر همه مزایایی که برای آنها دارد ،در مسیر فعالیتهای
توسعهای در میان خود و زادگاه بهرهمند شوند .بنابراین" ،شبکهسازی" به دو صورت انجام میشود:
"شبکهسازی در میان مهاجران" و "شبکهسازی میان مبدأ و مقصد" .در "شبکهسازی میان مهاجران"
اجتماع مهاجران نقش مهمی دارد .مهاجران برای بازسازی اجتماع محلی خود با همان شئون و
ارزشهای زادگاه در مقصد میکوشند و این وضعیت به طور منطقی به "اهمیت و اعتبار یافتن زادگاه"
میانجامد و نمیتوان کتمان کرد که پس از آن "احساس مسئولیت در برابر زادگاه" شکل نگیرد .این
وضعیت ،در نهایت به توسعه مدیریت و اداره "توسعه اجتماعی گسترده" کمک میکند.

"مردم در کارهای عمومی روستا کامالً همکاری میکنند و با هم همکاری میکنند .در کارهای
عامالمنفعه مردم در اینجا احساس مسئولیت میکنند"" .همه مردم یک حسی دارند که این بنیس آباد
بشود" .
اما "شبکهسازی میان مبدأ و مقصد" یک راهبرد دو اجتماعیای است .یعنی راهبرد مذکور از
سمت هر دو اجتماع روستا و مهاجران ،ساخت ،تقویت و بازسازی میشود .شبکه فوق ،انسانها،
ایدهها ،نوآوریها ،وجوه و بسیاری چیزهای دیگر را در درون یک زنجیره قرار میدهد" .نهادسازی"
نیز در دو اجتماع شکل میگیرد .میتوان گفت که شبکه ،پایدارکننده کنشها و اعمال و در نتیجه
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نهادساز است .شکلگیری الگوهای کنش و رفتاری که محل رجوع است و فقط برای نمونه نهادی
مانند "انجمن زادگاهی" برای مدیریت هر چه بهتر پدیده "توسعه جماعتی گسترده" است.
"ایجاد حوزه عمومی" و "مشارکت و مشورتجویی" چه در هر دو اجتماع و چه به عنوان
راهبرد اصلی در میان روستاییان منطقه شبستر پذیرفته شده است .زیرا فعالیتی بدون مشورت و
مشارکت و بحث در حوزه عمومی اصالً معنایی ندارد .تأکید بر تجربهها و سهمهای مشارکتی و
توسعهای بدون "ایجاد حوزه عمومی" و "مشارکت و مشورتجویی" ،بیمعنا و بدون پایایی خواهد
بود .در اینجا راهبرد " به چالش کشیدن مدیران روستایی" ایجاد میشود .مدیران روستایی در هر دو
اجتماع از طرف مردم بازخواست و به چالش کشیده میشوند تا بتوان توسعه اجتماعی گسترده را
مدیریت و بازتولید کرد.
پیامدهای کنش
راهبردهای اتخاذشده برای برخورد با پدیده "توسعه جماعتی گسترده" پیامدهای زیر را در
روستاهای شهرستان شبستر پدید آورده است .یکی از مهمترین پیامدهای مذکور "جریان وجوه
ارسالی" به روستاهای منطقه بوده است .ارسال به صورت مالی و پولی ،مدل سرمایهگذاری و نیز به
صورت ارسال ایدههای اجتماعی ،فرهنگی و غیره انجام میشود و نقش مهمی در پیشبرد توسعه
زادگاه و بهبود بهزیستی روستا و خانوادهها دارد .شبکهسازیها باعث "انتقال نوآوری"ها به منطقه و
روستاها نیز میشود و تغییرات نگرشی را در روستاها ایجاد میکند که همه اینها با هم "پیشرفت با
زمان" را برای روستا و منطقه پدید میآورد .راهبرد "نهادسازی" نیز که بیشتر "انجمنهای زادگاهی"
را شامل میشود ،پیامدهایی دارد .مهاجران با یافتن شئون اجتماعی زادگاه خود در داخل انجمنها و
بازتولید فرهنگ و رسوم خود ،و برای ابراز تحکیم عضویت خود در زادگاه ،به "سرمایهگذاری و
توسعه زادگاه" میپردازند .در ضمن ،با توجه به نقش هویتی که روستاها و اجتماعات محلی برای
افراد در داخل شهرهای بزرگ دارند ،انجمنهای زادگاهی میتوانند واسطی بین نوستالژی و هویت
نخبگان روستایی ساکن در شهر و بهبود و توسعه و اشتغالزایی روستاییان ساکن باشند .به گونهای که
عالوه بر ایجاد امکانات توسعهای برای روستا باعث میگردد که مکانهای فراغتی -مناسکی -مراسمی
و هویت بخشی را نیز برای روستاییان ساکن در نقاط شهری فراهم کند .پیامد دیگر "نهادسازی"،
Journal of Rural Development
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb
Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh
Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir
Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran
ISSN: 2008-8981 Website: www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir

21

بررسی مهاجرت ،اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی ...

"اتکاء مالی و درآمدی به مهاجران" و "اتکاء به نهادهای حمایتی" در روستاها است" .سکونت خانه
دومی در روستا" نیز پیامد راهبردهای "شبکهسازی" و "نهادسازی" است .مهاجران با ساخت خانه و
سکونت در روستا عضویت خود در روستا را تحکیم میبخشند و به بسط "تعلق خود به زادگاه"
کمک می کنند و سهم و مشارکت در توسعه روستای خود را بر عهده میگیرند.
یکی دیگر از پیامدهای متعدد پدیده مذکور ،شکلگیری "مدیریت مشارکتجو" است .مردم و
مسئوالن روستایی و افراد اجتماع فراگیر ،با راهبردهای خود ،مدیریت مشارکتجو را ایجاد میکنند که
نقش اساسی در بهبود وضعیت روستا و تصمیمگیری و برنامهریزی برای فعالیتها و اهداف مختلف
اجتماع دارد.
"عالقه به بهبود وضعیت روستا" در میان اکثر مردم روستاهای منطقه شبستر وجود دارد و آن را
به صورت تاریخی و در "توسعه تاریخی" روستا و منطقه به اثبات رساندهاند .همچنین عالقه به بهبود
شرایط زندگی مردم ،پیشرفت عمرانی روستا و احساس آسایش و آرامش زندگی در روستا پیامدهایی
از راهبردهای بکارگرفته مردم منطقه در برخورد با پدیده "توسعه جماعتی گسترده" بوده است.
بیان نظریه و جمعبندی
اهالی روستاهای شهرستان شبستر اکثراً دارای "اجتماعات گسترده" هستند .یعنی هر روستا در
منطقه ،که یک "اجتماع محلی" مشخص است ،یک اجتماع محلی نیز در تهران و حتی در شهرهای
دیگر (دارای اجتماعات محلی در شهرهای دیگر بهویژه در تهران) دارد .این ویژگی فقط با احساس
متقابل و فعالیتهای دوجانبه میتواند نمود یابد .بسیاری از روستاها و شهرهای دیگر ایران نیز
مهاجرانی خارج از روستا و شهر اصلی دارند ،اما این مفهوم در تالش دوجانبه برای همبستگی و
روابط مستمر میتواند نمود یابد .بهطوریکه "اجتماع مهاجران" در شهر مقصد ،انجمن زادگاهی
تشکیل میدهند ،روابط خود با روستا را قطع نمیکنند و در صورت عدم تشکیل انجمن زادگاهی،
به ویژه از طرف مهاجرانی که در شهرهای مختلف و حتی کشورهای مختلف به صورت جمعهای
کوچک یا جدا زندگی میکنند و اجتماع متمرکز مهاجران در مورد آنها صدق نمیکند (یعنی جمعیت
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کم و جدا هستند) ،روابط و مناسبات خود را با روستا قطع نمیکنند .آنها خود را در قبال زادگاه
مسئول میبینند و حتی در پیشرفت روستا سهیم هستند  .ساکنان "روستا" نیز مهاجران و انجمنهای
زادگاهی آنها را از خود میدانند و تعامالت و روابط مختلف ،متعدد و چندگانهای با یکدیگر دارند.
بنابراین ،مفهوم "روستا" در اغلب روستاهای منطقه شبستر بسط یافته است .وجود "انجمنهای
زادگاهی" در تهران و " شبکه روابط گسترده در میان روستاییان در تهران و مابین روستاییان ساکن در
تهران و ساکن روستا"" ،اجتماع محلی گستردهای" را پدید آورده است .ویژگی داشتن اجتماعات
گسترده ،جوهره تغییرات بهزیستی (ارتقاء /بهبود) در روستاهای شهرستان شبستر بوده است.
"توسعه اجتماعمحور مبتنی بر اجتماعات گسترده" یا "توسعه جماعتی گسترده" ،قضایا و
مؤلفههایی دارد که بنیان نظریه "توسعه مبتنی بر اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی" را میسازد.
بنیانها و مؤلفههای مذکور به ترتیب عبارت است از" :مهاجرپیشگی"" ،اتحاد /همبستگی اجتماعی"،
"تعلق زادگاهی /محلیگرایی"" ،تغییرات فرهنگی و ارزشی /انتقال نوآوری ،ایده و سرمایه"" ،نهادهای
خیرخواهانه و توسعهای" بهویژه در مقاصد مهاجرتی" ،نخبگان مهاجر و محلی" و در نهایت" ،مدیران
مشارکتجو و مدیریت مشارکتجو" است.
توسعه جماعتی گسترده /توسعه اجتماعمحور مبتنی بر اجتماعات گسترده
مهاجرپیشگی
اتحاد /همبستگی اجتماعی
تعلق زادگاهی /محلیگرایی
تغییرات فرهنگی و ارزشی/انتقال نوآوری ،ایده و سرمایه
نهادهای خیرخواهانه و توسعهای (انجمنهای زادگاهی)
نخبگان مهاجر و محلی
مدیران مشارکتجو و مدیریت مشارکتجو
بهزیستی روستایی

 2برای مثال ،بیاضیان های ساکن کانادا ،بخشی از خرج مدارس روستای بنیس را به طور مرتب پرداخت میکنند.
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پدیدههای شکلدهنده (قضایای) نظریه "توسعه مبتنی بر اجتماع گسترده" ،موجب بروز تغییرات
(بهبود /ارتقاء) بهزیستی روستایی با اعمال پیامدهایی مانند "حمایت"" ،وجوه ارسالی"،
"سرمایهگذاری در زادگاه"" ،عالقه به بهبود وضعیت روستا"" ،انتقال نوآوری ،ایده و سرمایه"،
"پیشرفت عمرانی روستا"" ،تشویق و ترغیب مشارکت فعاالنه عمومی"" ،سکونت خانه دومی در
روستا"" ،اقدامات توسعهای"" ،اهمیت علم و فرهنگ"" ،بهبود شرایط زندگی"" ،دلسوزی برای
منطقه" و مواردی از این قبیل شده است .پس در نظریه مطرح میشود که تغییرات بهزیستی در
روستاهای شهرستان شبستر ،پیامدی از توسعه مبتنی بر اجتماع گسترده بوده است.
این نوع توسعه از "کنشگران توسعهای"" ،نهادهای توسعهای" و "روحیات ،توانمندیها و
روابط توسعهای" برخوردار است .کنشگران توسعهای آن ،مردم اجتماعات گسترده ،مدیران
مشارکتجوی محلی و نخبگان مهاجر و محلی هستند .نهادهای توسعهای آن "انجمنهای زادگاهی" و
سایر نهادهای حمایتی و خیرخواهانه در میان مردم هستند؛ و روحیات ،توانمندیها و روابط توسعهای
آن نیز اتحاد و تعلق زادگاهی است.
پیامدهای توسعه اجتماع محلی گسترده در روستاهای مورد بررسی ،افزایش و بهبود بهزیستی
روستایی بوده است .بنابراین ،پیامدهای توسعه اجتماع محلی گسترده "جریان وجوه ارسالی"،
"سرمایهگذاری در زادگاه"" ،سکونت خانه دومی در زادگاه" و غیره است که قبالً بیان گردید.
پیامدهای مذکور به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق تغییر در ساختارها و کارکردهای جامعه
روستایی مانند "افزایش امکانات و خدمات مختلف و متعدد در روستا"" ،بهبود کسب و کار و اشتغال
در روستا"" ،رونق کشاورزی"" ،سرزندگی اجتماعی روستا"" ،کمک به ماندگاری جوانان و افزایش
جمعیت"" ،بهبود شرایط زندگی در روستا"" ،پیشرفت عمرانی روستا" " ،احساس آسایش و آرامش
در روستا" و غیره ،بر بهزیستی فردی و روستایی روستاهای مورد بررسی تأثیر گذاشته است.
از آنجایی که این نوع توسعه ،راهکار بومی و ابداعی مردمان محلی بوده ،در هدفگیریهای
توسعه ای خود نیازهای ملموس ،آشکار و ضروری مردم را مورد توجه داشته است .بنابراین ،از آنجایی
که برای هر اقدام توسعهای ،مشورت و همفکری انجام شده و اولویتبندی گردیده ،نیازهای در
اولویت ،مورد توجه قرار گرفته است .همه اقدامات مذکور ،به منظور افزایش قابلیتها و توانمندیهای
مردمان روستا بوده است.
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«در اینجا و در روستای ما کمتر کسی پیدا میشود که فقیر باشد ،ابتدا در این روستا فقیر زیاد
بود ،اما االن فقیر کمتر داریم ،االن دیگر کسی را نداریم که خانه نداشته باشد .آنهایی که نگاه کردیم
دیدیم خانهای ندارند ،چیزی ندارند ،توسط خیریه ،شورا ،آدمهای بزرگ و همه یک کمکی کردهاند تا
زندگانی آنها به نسبت بهتر شده است».
بنابراین ،پیامدهای این پدیده ،به طور مستقیم و غیرمستقیم به بهبود و ارتقای سطح بهزیستی
روستایی میانجامد .همان طور که بیان گردید ،بخش قابل توجهی از بهزیستی روستایی در نظر
اشخاص مورد بررسی ،امکانات و خدمات ،سرزندگی اقتصادی و اجتماعی ،رونق کشاورزی و غیره
بوده است .اکنون اگر پیامدهای چنین توسعهای را مورد توجه قرار دهیم ،دقیقاً سمتگیری به سوی
اهداف فوق بوده است .پس اکثر اقدامات انجام شده برای ارتقای بهزیستی مردمان روستایی بوده و این
راهکار و مدل بومیِ چنین ارتقا و بهبودی بوده است.
شکل ( :)9مدل زنجیره توسعه اجتماعمحور مبتنی بر اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی

روحیات و روابط

نهادها و کنشگران

مهاجرپیشگی

نهادهای توسعه ای ،حمایتی

اتحاد /همبستگی

و خیرخواهانه

اجتماعی

(انجمنهای زادگاهی )

مشارکت

نخبگان مهاجر و محلی

تعلق زادگاهی/

مدیران مشارکتجو

محلیگرایی
اجتماعات گسترده

مردم اجتماع گسترده

اقدامات توسعهای
انتقال نوآوری ،ایده و سرمایه
سرمایهگذاری در زادگاه
سکونت خانه دومی در روستا
مدیریت مشارکتجو
افزایش امکانات و خدمات
روستا
حمایت از افراد ساکن روستا
وجوه ارسالی جمعی و فردی
عالقه به بهبود وضعیت روستا
مشارکت ف عاالنه عمومی
اقدامات مثبت توسعهای
اهمیت علم و فرهنگ
دلسوزی برای منطقه
شکلگیری اقدامات توسعهای

بهزیستی روستایی
(ارتقا و بهبود شاخصهای توسعه و
بهزیستی )
پیشرفت عمرانی روستا
بهبود شرایط زندگی در روستا
احساس آسایش و آرامش در روستا
اتکا مالی و درآمدی به مهاجران
اتکا به نهادهای حمایتی و توسعهای
پیشرفت با زمان
نداشتن دغدغه مالی
بهبود کسب و کار و اشتغال در روستا
رونق کشاورزی
ماندگاری جوانان و افزایش جمعیت
سرزندگی اجتماعی روستا
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بررسی مهاجرت ،اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی ...

مهمترین نکته این است که توسعه جماعتی گسترده با استفاده از پتانسیلهای مردمی مانند اتحاد،
سرمایه اجتماعی ،محلیگرایی ،تعلق و غیره ،یعنی روحیات و روابط ،به شکلگیری نهادها و کنشگران
فعال توسعهای میانجامد که فرایند و پیامد آنها ،اقدامات مثبت توسعهای است .به طوری که اقدامات
مثبت توسعه ای باعث ارتقای بهزیستی در منطقه میشود .ارتقای شاخصهای بهزیستی و توسعه در
روستا نیز ظرفیتی برای بازتولید "سرمایه اجتماعی"" ،تعلق به زادگاه"" ،مشارکت" و مواردی از این
قبیل ایجاد میکند .یعنی جریان رفت و برگشتی وجود دارد.
بنابراین ،میتوان گفت استفاده از ظرفیت و سرمایههای اجتماعات محلی و و ابداع نوآوریهایی
در این فرایند میتواند به تحقق توسعه روستایی در کشور بینجامد .در این نوع از الگوی توسعه ،مردم
در متن اصلی فرایند توسعه و بهبود قرار دارند .برنامهریزیها ،کنشها ،اقدامات ،بودجهها و غیره همه
مردمی است .در توسعه مذکور ،اقدامی توسعهای که از باال انجام شود یا خواست مردمی نباشد و
مردم ،آن را از خود ندانند و برای رفع نیازهای ضروری مردم نباشد ،صورت نمیگیرد .این نوع از
توسعه کامالً با الگوهای توسعه محلی در رویکردهای توسعه پایدار ،پساتوسعه و توسعه انسانی
همخوان است.
در نظریه توسعه جماعتی گسترده مطرح میشود که اجتماع محلی قدرتمند است و میتواند
پیوندهای خود را گسترش دهد و از فاصلههای دور ،منابع را به اجتماع محلی منتقل کند .نظریه فوق
بر ظرفیتها ،توانمندیها و سرمایههای درونی اجتماع محلی متکی است و سرمایه اجتماعی
اجتماعات را دارای نقش کلیدی برای پیشبرد اهداف اجتماع محلی تعریف میکند .در نظریه اجتماع
محلی ،سرمایه اجتماعی و جمعی ،پایهای برای تبدیل به سرمایههای دیگر (مادی ،انسانی و غیره) قرار
داده میشود تا برای بهبود و توسعه خود سرمایهها را مورد استفاده قرار دهد.
منابع
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دومو تهران :کیهان.
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