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 در شهرستان شبستر ییروستا یستیمهاجرت، اجتماعات گسترده و بهز

 

 *** جاجرمی ایمانی حسینو  **یمنصور وثوق * زاده رستمعلی اله ولی

 2937 آبان 72: تاریخ دریافت
 2939 اردیبهشت 72: تاریخ پذیرش

 
 چکیده

ه چه عواملی بهزیستی روستایی در شهرستان شبستر را به پیش برده است و اینکه مهاجران از هدف پژوهش حاضر این است ک

این پژوهش، به شیوه کیفی و با اتخاذ . اند؟ هایی در توسعه و بهزیستی روستایی شهرستان شبستر دخیل شده چه طریق، راهبرد و روش

و بحث گروهی، مشاهده، تاریخ شفاهی و اسناد   ن با استفاده از فنون مصاحبههای مربوط به آ رویکرد نظریه بنیانی انجام شده است و داده

بهزیستی در جامعه مورد ( بهبود/ ارتقاء)های پژوهش حاضر، عوامل موثر بر تغییرات  بر اساس یافته. آوری شده است و مدارک جمع

تغییرات فرهنگی و »، «همبستگی اجتماعی»، «جر و محلیکارآفرینان مها/ نخبگان»، «ای و حمایتی نهادهای توسعه»بررسی در پنج حوزه 

ترین یافته نظری پژوهش حاضر یعنی  بندی پدیده اصلی و عمده قرار دارد که همه آنها به شکل« تعلق زادگاهی/ گرایی محلی»و « ارزشی

 ات،یروح" و "یا توسعه ینهادها" ،"یا توسعه کنشگران"، ازتوسعه از نوع نیا. انجامیده است« نظریه توسعه مبتنی بر اجتماع گسترده»

 و یمحل یجو مشارکت رانیمد گسترده، اجتماعات مردم آن یا توسعه کنشگران. استبرخوردار  "یا توسعه روابط و ها یتوانمند

 مردم انیم در رخواهانهیخ و یتیحما ینهادها ریسا و "یزادگاه یها انجمن" آن یا توسعه  ینهادها هستند؛ یمحل و مهاجر کارآفرینان

، موجب بروز "توسعه مبتنی بر اجتماع گسترده" .هستند یزادگاه تعلق و اتحاد زین آن یا توسعه روابط و ها یتوانمند ات،یروح و هستند؛

عالقه به بهبود "، "گذاری در زادگاه سرمایه"، "وجوه ارسالی"، "حمایت"بهزیستی روستایی با اقداماتی مانند ( ارتقاء/ بهبود)تغییرات 

سکونت "، "تشویق و ترغیب مشارکت فعاالنه عمومی"، "پیشرفت عمرانی روستا"، "انتقال نوآوری، ایده و سرمایه"، "وضعیت روستا

و مواردی  "دلسوزی برای منطقه"، "بهبود شرایط زندگی"، "اهمیت علم و فرهنگ"، "ای اقدامات مثبت توسعه"، "خانه دومی در روستا

 .از این قبیل گردیده است

 

 .اجتماعات گسترده، مهاجرت، شهرستان شبستر ،یستیبهز راتییتغ ،ییروستا یستیبهز :کلید واژه

                                                
شناسی توسعه و عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور  دکتری جامعه  *

V.ROSTAMALIZADEH@GMAIL.COM 
 Vosooghi_mn@yahoo.com. علوم اجتماعی، دانشگاه تهراندانشکده شناسی،  استاد جامعه** 

 imanijajarmi@gmail.com. شناسی، عضو هیات علمی گروه مطالعات توسعه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دانشیار جامعه*** 
استت کته بتا    « تایی و عوامل موثر بر آن در شهرستان شبسترروس( زندگی خوب)مطالعه بهزیستی »نامه دکتری اینجانب با عنوان  این مقاله برگرفته از پایان* 

 .م گرفته استراهنمایی آقایان دکتر منصور وثوقی و دکتر حسین ایمانی جاجرمی و با مشاوره آقایان دکتر مصطفی ازکیا و دکتر سیداحمد فیروزآبادی انجا
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 و بیان مسئله مقدمه

شرقی، شهرستانی مهاجرفرست  های استان آذربایجان شهرستان شبستر همانند سایر شهرستان

های چندی  ویژگی های تاریخی و دارای ریشه "مهاجرپیشگی"البته با این تفاوت که مهاجرت و . است

 . در این شهرستان است

دارند و همواره برای بهبود شرایط  "در جستجوی رفاه داشتن"  ای طوالنی ها تاریخچه شبستری

سابقه تاریخی ". کردند زندگی خود به کشورهای اطراف و بعد از آن، به تهران و تبریز مهاجرت می

 2322ه روسیه و ترکیه و بعد از انقالب اکتبر وکار و تجارت، ابتدا ب ها برای کسب مهاجرت شبستری

شهر، از  گیری تهران به عنوان یک کالن روسیه، و همزمان با نفوذ و قدرت اقتصاد نفتی در ایران و شکل

عالوه (. 2937؛ نبیی و نبیی، 2937سلیمی فرد، ) "شود به بعد به سمت تهران متمایل می 2971های  دهه

ای  گذاری، انتقال نوآوری و ارسال پول و غیره، دارای تاریخچه رمایهها از طریق س بر این، شبستری

ای، رفاهی و  های توسعه در رشد رفاه جامعه مبدأ خود دارند و همواره توجه خاصی به مولفه  طوالنی

؛ 2932؛ ملکی علیشاه، 2922؛ نصیبی، 2933؛ مجازی، 2937سلیمی فرد، )فرهنگی زادگاه خود دارند 

برای نمونه، با پیشگامی و اقدامات مهاجرین (. 2922؛ روشن، 2937نبیی و نبیی، ؛ 2932فرقانی، 

طلبی  خواهی در منطقه شبستر با نهضت مشروطه تبدیل مکاتب به مدارس و نهضت فرهنگ"شبستری، 

شمسی دایر شد،  2721ای در خامنه در سال  شود و برای اولین بار در منطقه مدرسه در کشور شروع می

بعد از این . مدرسه به طرز جدیدی تاسیس گشت( شمسی 2731)ق . ه 2971نیز در سال در شبستر 

ق .ه 2993و ( شمسی 2731)ق . ه 2991های  مدارس، مدارس تسوج و شرفخانه به ترتیب در سال

همچنین اولین (. 297: 2937و سلیمی فرد،  297: 2937نبیی و نبیی، )شوند  افتتاح می( شمسی 2733)

؛ نبیی و نبیی، 2922روشن، )شود  شمسی در شبستر تاسیس می 2912ه منطقه در سال مدرسه دختران

 (.  2937؛ سلیمی فرد، 2937

امروزه نیز، شهرستان شبستر حجم وسیعی مهاجر در تهران و تبریز دارد که آنها به ویژه در 

یه، مسجد، صندوق ، موسسه خیریه، حسین2های زادگاهی مانند انجمن)هایی  ها و تشکل تهران، سازمان

ها، ارسال وجوه و غیره این  گذاری های اخیر سرمایه در سال. برای خود دارند( الحسنه و غیره قرض

                                                
1   Hometown Associations (HTAs) 
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گذاری و کمک برای رفع نیازهای  مهاجران در شهرستان شبستر رو به افزایش بوده و با توجه به سرمایه

رستمعلی زاده، )شهرستان دارند  روستاییان، نقش درخوری را در بهبود و ارتقای بهزیستی روستایی

2932 .) 

های توسعه انسانی و  با تاکید بر شاخص)در کنار اینها، با توجه به مطالعات انجام شده 

های توسعه در وضعیت و رتبه بهتری  شهرستان شبستر به لحاظ شاخص"( های کلی توسعه شاخص

همچنین در طی سه دهه گذشته، رتبه . شرقی قرار دارد های استان آذربایجان نسبت به سایر شهرستان

زیاری و ) "بوده و روند رو به رشدی در توسعه داشته است( اول یا دوم)شهرستان همیشه باالتر 

بنابراین با (. 2933؛ جمالی و دیگران، 2932؛ قنبری هفت چشمه و حسین زاده دلیر 2933دیگران، 

 .یافته استوجود همه اینها احتماالً سطح بهزیستی شهرستان ارتقاء 

نیز، خوب زیستن در مقیاس  7یا زندگی مطلوب 2منظور از بهزیستی یا به بیانی زندگی خوب

ای با بهترین و باالترین سطح از کیفیت زندگی در یک روستا  خوب زیستن و زندگی. محلی است

ک گیری احساس تعلق به ی تواند باعث شکل مدار می جموعه ابعاد زندگی مطلوب و بهزیستم. است

 .شودهای زیست  مکانو پایداری  قابلیت زیست، سرزندگی و همچنین باعث دهش مکان 

از ( روستایی)در پژوهش حاضر، به دنبال بررسی عامالن تغییر بهزیستی در بعد اجتماع محلی 

تردید همواره یکی از عوامل توسعه تاریخی و توسعه فعلی شهرستان شبستر،  دیدگاه مردم هستیم و بی

بنابراین، هدف پژوهش حاضر این است که چه عواملی موجب بروز . جران بوده استنقش مها

در  یچه سهم یخیو تار یاجتماع یها نهیعوامل و زمتغییرات بهزیستی در این شهرستان شده و 

هایی در توسعه  و مهاجرت و مهاجران از چه طریق، راهبرد و روش. دارندمنطقه  یروستاها یستیبهز

 .اند؟ و در کل جایگاه مهاجران چه بوده است؟ دهشهرستان دخیل ش

مورد توجه  شتریب «یفرهنگ -یساختار»در قالب عوامل  یستیبهزتغییرات عوامل موثر بر  دیشا

 رییآنها در شکل دادن و تغ ییو توانا ینقش کنشگران انسان انیم نیدر ا یول. توسعه باشد یشناس جامعه

                                                
 .اند هم استفاده کرده« زندگی خوب»از اصطالح « بهزیستی»در جلوی « صدای فقرا؛ فریاد برای تغییر» در کار( 2931)نارایان و دیگران   2
، بطتور ضتمنی از اصتطالح    «تلفیق مطالعات جاری در بریتیش کلمبیتا : چارچوبی برای ارزیابی پایداری اجتماع محلی»در ( 7112)کندریک و پارکینز  مک   7

 .کنند مدار استفاده می محلی بهزیستبرای اجتماع « اجتماعات مطلوب»
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 یها توجه به جنبه یبدون نفدیگر، به عبارت . ش شودنباید فرامو ییروستا یستیبهز تیوضع

در . ابدینقش کنشگران کاهش  تیتا اهم شودموجب  ینگر کالننباید و کالن موضوع،  یساختار

وقتی خود مردم  .دهند رییخود را تغ یستیبهز ،مناسب یبا اتخاذ راهبردها توانند یکه کنشگران م یحال

تر از  به نیازهای معلوم خود، دسترسی به هدف بهزیستی نزدیکپیشگام توسعه هستند، به دلیل توجه 

هایی انجام دهند و راهبردهایی را  توانند کنش آنها می. ها است ای مانند دولت و بیرونی عامالن توسعه

بنابراین در این پژوهش به بررسی عامالن تغییر . تر باشد یافتنی اتخاذ کنند که هدف بهزیستی دست

 .از دیدگاه مردم در شهرستان شبستر پرداخته شده است بهزیستی روستایی

 

 ادبیات نظری

بهزیستی، زندگی با کیفیت خوب یا زندگی خوب است که ابعادی مانند بهزیستی مادی، سالمت 

نارایان و همکاران، )شود  جسمانی، سالمت اجتماعی، امنیت و آزادی انتخاب و عمل را شامل می

باشد که  یا به گونه دیبا طیاما شرا .کنند یتجربه مآن را ها  ه انساناست ک وضعیتی یستیبهز(. 2931

به را  ییها یآزاد ورده شود،آفرد بر یازهاین :یط عبارت است ازشرا نیا. دست یابند یستیمردم به بهز

 فیسه مفهوم در تعر. کند هرا تجرب یاز زندگ یخوب تیفیباارزش است، و ک وی یکه برادست آورد 

و همکاران،   کولتارد)ی زندگ تیفیو ک( استقالل ای) یبشر، آزاد یازهاین :شده است گنجاندهفوق 

برای تجربه کردن کیفیتِ خوبی از زندگی، نیاز است که استانداردهای زندگی، تغییر کند (. 212: 7122

 .و ارتقاء یابد

حلی مورد بررسی متنوعی مانند فردی و اجتماع م  تواند در مقیاس های انسانی می بهزیستی نظام

. توان از بهزیستی فردی و اجتماع محلی صحبت کرد بنابراین می (.7117،  رمسی و اسمیت)قرار گیرد 

تغییرات ساختاری، تغییرات در استاندارد یا کیفیت  تغییراتی مانند بر حسببهزیستی اجتماع روستایی 

و در کل ( 3: 2331،  کلود)شود  میزندگی و تغییرات در رفاه، شادکامی و رضایت از زندگی توصیف 

                                                
1  Coulthard 
2  Ramsey and Smit 
3  Claude 
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برای همه ساکنان حاضر و ( 2333،  ؛ هارت2: 7113،  یانگ) زندگی پرمعنی و سالمبه معنای ایجاد 

،  برِم) است محور توسعه پایدار اجتماعتحقق برای نیز هدفی در واقع، . محلی است آینده اجتماع

است  خود کامل وسعت در زندگی از یتکیف سطحِ بهترین وجود بنابراین، بهزیستی. (2-71: 7119

تعریف شده است به عنوان مفهومی  شناسی، بهزیستی اجتماع محلی جامعه در متن (.2: 7121،  مورفی)

برِم، )شود  را شامل میها، نهادها و اجتماعات  که نیازهای اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی افراد، خانواده

. شود زندگی پرمعنی و خوب می ها آنود دارد که با رفع بنابراین، مجموعه نیازهایی وج(. 71: 7119

( محیطی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نهادی زیست) بهزیستی چندبعدی بودنف مذکور، تعاری»

 (. 913: 7117رمسی و اسمیت، ) «کند مشخص میاجتماع روستایی و شرایط آن را 

تی مانند استاندارد زندگی، ها برای توصیف زندگی سالم و خوب نیز از اصطالحا در پژوهش

،  کاسل)کیفیت زندگی، رفاه، شادمانی، رضایت از زندگی و مواردی از این قبیل استفاده شده است 

توان گفت که بهزیستی تغییر در استانداردهای زندگی، رفاه، شادکامی و  بنابراین می(. 912: 2331

خص و روستای محل زندگی شخص تغییراتی که در وضعیت ش. شود رضایت از زندگی را شامل می

 .شود که بهزیستی فردی و روستایی وی ارتقاء و بهبود یابد آید و باعث می پدید می

با توجه به مسئله پژوهش که عامالن تغییر بهزیستی در روستاهای شهرستان شبستر و تعیین 

مایه اجتماعی و وضعیت مهاجران در این تغییر بوده است، در حال حاضر، بر نقش عواملی مانند سر

؛ 7111،  کافِتسیوس)  های اجتماعی ، حمایت(7112و همکاران،   ییپ)  های اجتماعی  روابط و گروه

، جستجوی خیر (7112،   هال و میجلی)نشگران جامعه مدنی ، ک(7112،   آن سیمونز و همکاران

یروهای اجتماعی ، نقش ن(7112،  استارک)  و دگرخواهی   دوستی ، انسان(7111،   دنولین)   عمومی

                                                
1  Young 
2  Hart 
3  Brehm 
4  Murphy 
5  Kusel 
6  Social Ties 
7  Yip et al 
8  Social Support  
9  Kafetsios 
10  Ann Simmons et al 
11  Hall and midgley 
12  Common Good 
13  Deneulin 
14  Philanthropy 
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و همکاران،   کریستاکوپولو)و اقتصادی با انجام تغییرات در ساختارها و کارکردهای اجتماع محلی 

 . و مواردی از این قبیل، در تغییرات بهزیستی اجتماعات محلی تأکید شده است( 7112

"محلی اجتماع"دانیم که مفهوم  می
 میان بطروا اهمیت و افراد برجسته کردن وابستگی برای  

 استفاده مورد هستند، "محلی اجتماعات"عضو  که افرادی مشترک های مسئولیت بر تأکید عین در ،ها آن

  (.213: 2932کاکرین، )گیرد  می قرار

یک اجتماع محلی در ( 2: ای تعریف کرد انداز سه مولفه توان اجتماع محلی را در یک چشم می

یعنی اجتماع محلی یک مکانی با . های کنشی استبرگیرنده قلمرویی است که مربوط به فرآیند

مرزهای قابل انعطاف و متغیر است که افراد در عالیق مشترک و عمومی از زندگی شریک هستند و 

یک اجتماع، یک جامعه ( 7 (.2312، 1کافمن و ویلکینسون)دهند  های دسته جمعی انجام می کنش

ای از  یعنی در برگیرنده شبکه. اعی استعمومی از زندگی اجتم/یا یک شکل بندی کلی  1محلی

کافمن، )ها و نهادها برای دستیابی به نیازهای ساکنان و بیان عالیق مشترک و عمومی شان است  سازمان

کنند بلکه  نه تنها مردم با هم زندگی می. های جمعی است یک اجتماع محلی میدانی از کنش( 9(. 2331

در سطوح هویت اجتماع محلی است،  2برخی از انواع همبستگی هایی که بیان کننده آنها باهم در راه

 (. 2331به نقل از کلود،  2313کافمن، )کنند  عمل کرده و نقش اجرا می

با چنین برداشتی، اجتماع محلی یک مکانی با مرزهای قابل انعطاف و متغیر است که افراد در عالیق 

دهند،  های دسته جمعی در آن انجام می ششریک بوده و کنخود در آن مشترک و عمومی از زندگی 

ها و نهادها برای دستیابی به نیازهای ساکنان است و  ای از سازمان عالوه براین، در برگیرنده شبکه

 (.2331کلود، )کند  های جمعی را فراهم می میدانی از کنش

که خود شکل هایی  تواند با استفاده از نهادها و سازمان توان گفت که اجتماع محلی می پس می

های جمعی ساکنان خود، نیازهای خود را رفع کند، محیط زندگی و  داده است و با استفاده از کنش

                                                                                                                        
1  Altruism 
2  Stark 
3  Christakopoulou and et al 
4  community 
5   Kaufman and Wilkinson 
6    local society  
7    solidarity 
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توسعه "آنچه که در . بهزیستی خود را بهبود دهد و باعث ارتقاء و بهبود بهزیستی اجتماع محلی گردد

 .شود نیز بر آن تأکید می "محور اجتماع

های  ها و منابع را به گروه وسعه اجتماع محلی، کنترل تصمیمیا ت/"محور توسعه اجتماع"نظریه 

های حمایتی تقاضامحور و  های مذکور اغلب در شراکت با سازمان گروه. دهد اجتماع محلی می

های غیردولتی، و  های محلی، بخش خصوصی، سازمان کنندگان خدمات، شامل حکومت تأمین

محور روشی برای تأمین خدمات اجتماعی و  جتماعتوسعه ا. کنند های حکومت مرکزی کار می آژانس

زیربنایی، ساماندهی به فعالیت اقتصادی و مدیریت منابع، توانمند کردن افراد فقیر، بهبود و ارتقای 

 (. 919 -2: 7117،  دانجییِر و همکاران)افراد است  نیرتریفقافزایش امنیت  وحکمرانی 

بهبود محیطی، – پیامدعنوان  را به "ماع محلیتوسعه اجت"، [عامالن توسعه]  گذاران سیاست

 نظران توسعه، گیرند، در حالی که اغلب صاحب در نظر می -اجتماعی و اقتصادی در یک اجتماع محلی

توانایی اجتماعات برای عمل جمعی و افزایش توانایی برای – فرایند عنوان یک اجتماع محلی را به

توسعه اجتماع محلی،  فرایند (.9: 7113،  فیلیپس و پیتمن)دهند  مورد توجه قرار می -انجام این کار

شود  ی میاجتماعگیری سرمایه  است که موجب شکل  سازی اجتماعی سرمایه/ سازی اجتماعی ظرفیت

 (.2ک به شکل . ن)شود  توسعه اجتماع محلی می پیامدو آن نیز موجب بروز 

 زنجیره توسعه اجتماع محلی(: 2)شکل 

  

 

 

 

 
   2: 7113فیلیپس و پیتمن،  :نبعم

                                                
1  Dongier et al 
2  practitioners 
3  Phillips and Pittman 
4  social capital/capacity building 

سازی توسعه  فرایند ظرفیت

 اجتماع محلی

 توسعه دادن توانایی برای عمل

 اجتماعی سرمایه

 توانایی برای عمل

 پیامد توسعه اجتماع محلی

 اقدام مثبت

 بهبود اجتماع محلی
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اقدامات مثبت و در نتیجه، بهبود و پیشرفت )بنابراین، پیشرفت در پیامد توسعه اجتماع محلی 

و رشد ( فرایند توسعه اجتماع محلی)سازی  نیز به ظرفیت( اجتماعی و فیزیکی در اجتماع محلی

انند حمل و نقل عمومی، دسترسی م)های خوب  برای مثال، زیرساخت. کند سرمایه اجتماعی کمک می

. کند های گروهی را تسهیل می آیی و سخنرانی کنش متقابل عمومی، ارتباطات و گردهم( به اینترنت

افرادی که در شرایط بهتر مادی، اجتماعی و روانی هستند، وقت بیشتری را به مسائل اجتماع محلی 

یازهای اساسی خانوادگی و انسانی اختصاص زمان کمتری را برای رفع ن ها آنزیرا . دهند اختصاص می

وقتی شهروندان محلی، نتایج و . یعنی موفقیت، ایجادکننده موفقیت در اجتماع محلی است. دهند می

شود و انرژی بیشتری برای  شان بیشتر برانگیخته می کنند، احساسات پیامدهای مثبتی را مشاهده می

فیلیپس و )اند  نتایج مثبت نهایی را مشاهده کرده ها آنا زیر. کنند فرایند توسعه اجتماع محلی صرف می

 (. 2: 7113پیتمن، 

های اجتماع محلی  با توجه به آنچه گفته شد، توسعه اجتماع محلی، فرایندی است که از ظرفیت

شود، با توجه به  سازی برای عمل جمعی انجام می وقتی ظرفیت. کند برای عمل جمعی استفاده می

 .آید ای مثبت در اجتماع محلی پدید می موجود، اقدامات توسعهسرمایه اجتماعی 

بخشی از اجتماع )های جمعی اجتماع محلی، استفاده از ظرفیت مهاجرانی  سازی یکی از ظرفیت

است که در خارج از اجتماع ( محلی که هنوز عالیق مشترک با افراد مانده در اجتماع محلی دارند

های زادگاهی  خارج از اجتماع محلی اصلی، خود را در انجمنبخشِ . کنند محلی مبدأ زندگی می

های زادگاهی به عنوان نهادهای مردمی و تبلور سرمایه اجتماعی، در نظریه  انجمن. کنند متبلور می

 .گیرند محور قرار می توسعه اجتماع

ی اخیر ها بندی نو و ابداعی مردمی برای توسعه در دهه های زادگاهی، نهادمندی یا گروه انجمن

اند که دور از وطن و در شهرهای بزرگ زندگی  های مذکور توسط مردمی ایجاد شده انجمن. است

های  بنابراین، انجمن. های عمده توسعه در زادگاه است آنها، ارتقای شاخص تیفعالکنند و عمده  می

. شود یل میها است که توسط مهاجران در شهرهای بزرگ تشک والیتی زادگاهی یک چتر حمایتی از هم

های تاریخی، فرهنگی و قومی، وجود نخبگان، پیشروان و رهبران محلی، تأثیر فراوانی در  ویژگی

 . های زادگاهی دارد گیری انجمن شکل
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ها و  های اجتماعی هستند که از مهاجران همسان شهرستان های زادگاهی مبتنی بر شبکه انجمن

 1ی گروههای مذکور معموالَ از هسته  انجمن(. 1: 7111،  سالگادو -ریورا) است  روستاها تشکیل شده

ی در اجتماعات و همشهرمهاجران  جیبسفرایند عضوگیری از طریق . دشو یم لیتشکداوطلب  21تا 

دوستانه در اجتماعات مبدأ  ی انسانها برای طرح ها آنی مالهای  شود و از کمک ها انجام می آیی گردهم

های زادگاهی برای اجتماعی کردن و تحکیم  مهاجران از انجمن (.21: 7111،  گوردان)گردد  یماستفاده 

و ساختار سازمانی آنها مبتنی بر ( 3-3: 7112،  پاول و گمیج)کنند  های فرهنگی استفاده می ارزش

 (. 291: 7112،  االرکن و اسکال رابین) آداب و رسوم خویشاوندی و ساختار داوطلبانه است

ی، زادگاهی ها انجمن اان یمهاجری ها انجمنهدف  (7112)  یوسلویند-به اعتقاد وارگاس

ی اصلی مربوط به اجتماع اساسشوند تا درباره مسائل  افراد اجتماع گرد هم جمع می.... ی استاجتماع

(. 7112لویندیوس، -وارگاس)ی برای اجتماع مبدأ ارسال گردد وجوهی کنند و ریگ میتصمخود 

های فرهنگی و بهبود وضع زندگی  با نگهداشت ارتباط و علقههای زادگاهی در ارتباط  انجمن

هایی افراد از کشورهای  در چنین سازمان. های ساکن در شهرهای مقصد نیز فعال هستند خانواده

 (. 7112،  اوروزکو) کنند مختلف برای بهبود وضعیت خود فعالیت می

های  رسال و انتقال وجوه، ایدههای زادگاهی و ا انجمن/ یمهاجرت مقاصد در تجمع مراکز داشتن

نوین، سرمایه و غیره به زادگاه و منطقه، جوهره ارتباط مهاجرت و بهزیستی بر مبنای توسعه اجتماع 

 . محلی است

. های اصلی تغییر در بهزیستی روستایی منطقه شبستر بوده است های مذکور، یکی از پایه انتقال

گذاری در  دانش نوین، امکانات و تسهیالت جدید، سرمایه های مدرن مانند ها و نوآوری انتقال ایده

زادگاه، ارسال وجوه جمعی برای توسعه و پیشرفت زادگاه و تأسیس امکانات و خدمات در روستاها، 

های بهزیستی در روستاهای  دهی زمینه ها و غیره، نقش مهمی در شکل ارسال وجوه فردی به خانواده

 .داشته استشهرستان شبستر در طی قرن جدید 

                                                
1  Rivera- Salgado 
2  Gordan 
3  Paul and Gammage 
4  Alarcon and Escola Robin 
5  Vargas-Lundius 
6  Orozco 
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ی به عنوان الملل نیب ای یبوماز طرف مهاجران ( ی، زادگاهاصلموطن )پول بازگردانده شده به خانه 

 ها خانوادهی مصرفی ها نهیهزی برای، ارسالوجوه  نیاقسمت عمده . شود ی شناخته میارسالوجوه 

اول، : رد نظر وجود دارداما در کل سه اثر و سود مثبت در ارسال وجوه به مناطق مو. شود یماستفاده 

، نیبنابرا. کردی در اجتماعات استفاده نابرابر لیتعدی برای به عنوان سازوکاری ارسالاز وجوه  توان یم

 کهیی اعضای عنی. کنند یم حرکت گریدی ها در حوزه بهبود سمت به جیتدراجتماع به  ریفقی اعضا

. ی هستنداجتماعی خانواده از نردبان ترق بانیتپشی خود ارسال، از طریق وجوه اند کرده ترکرا  خانواده

به درون  هیسرمای الملل نیبی ها انیجر ریمس رییتغبه رساندن و  شیگرای مهاجران ارسالدوم، وجوه 

 ریثأتی ارسالبرسد و سوم، وجوه  رتریفق قها و مناط وجوه به دست خانواده نیای دارند تا رامونیپمناطق 

ی، یگانه روش ارسالوجوه (. 22-21: 7112و همکاران،   لوپز)دارند ی خانوادگی بانیپشتمهمی بر 

 بهد، بلکه از این وجوه شو یمی استفاده مصرفی کاالهای تأمین برابه سرعت  کهی نیست پول انیجر

ی گذار هیسرما توسعهی ها یی و طرحروستای اجتماعات ها رساختیزی بازسازبرای  ندهیفزا طور

 (. 72: 7112،  اسکات روزن) شود نیز استفاده می مشترک

با  وهای جمعی خود  توان گفت که مردم با اتکاء بر نهادهای خودساخته و کنش در نهایت می

دهی نهادهای مهاجران در شهرهای مقصد و ارسال و انتقالِ وجوه ارسالی فردی و جمعی  شکل

 .دهند( بودارتقاء و به)توانند بهزیستی روستاهای مبدأ و زادگاه خود را تغییر  می

 

روش پژوهش

اهداف پژوهش حاضر برای دستیابی به عوامل مؤثر بر تغییرات بهزیستی روستایی از با توجه به 

های  در میان روش. دیدگاه کنشگران انسانی از روش کیفی و رویکرد نظریه بنیانی استفاده شده است

، ارتباط مداوم و فعال پژوهشگر با هایی مانند قابلیت نظری کیفی، روش نظریه بنیانی به دلیل ویژگی

های نظری برای شناخت  موضوع مورد بررسی و قابلیت اصالح، اهمیت فراوانی برای تدوین چارچوب

با این روش با رجوع به مردم و تجربه زیسته (. 221: 2931ازکیا و همکاران، )مسائل اجتماعی دارد 

                                                
1  Lopez  
2  Scott Rosen 
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در جامعه روستایی شبستر به نحوی عمیق  شان ، عوامل و دالیل تغییرات بهزیستی روستاییها آن

شود که قبالً  زیرا روش نظریه بنیانی برای بررسی موضوعاتی استفاده می. بررسی شده است

بنابراین، در . های عمیق و جدید دارد های زیادی درباره آنها انجام نشده است و نیاز به بررسی پژوهش

در فضای زیستِ مناطق روستایی منطقه شبستر  بررسی حاضر، چگونگی و چرایی تغییرات ایجاد شده

برای گردآوری اطالعات و نیز شناخت منطقه مورد بررسی، از فنون روش پژوهش  .گردد بررسی می

شده  استفادهکیفی مانند مصاحبه، مصاحبه گروهی، مشاهده، بررسی اسناد و مدارک و نیز تاریخ شفاهی 

 .است

گیری با روش آسان شروع  نهدر غالب اوقات نمو های کیفی و در جامعه روستایی در روش

آید  گیری مبتنی بر هدف در می یابد و اکثراً به صورت نمونه و به صورت گلوله برفی ادامه میشود  می

 9مصاحبه عمیق و  72در پژوهش حاضر بعد از برگزاری (. 92: 2931باقری و همکاران،  ادیب حاج)

و افراد جامعه مورد  که شامل مطلعان محلی، نخبگان-کننده  مشارکت 22گروهی با حدود بحث 

شایان ذکر است که زمان و نحوه نیل به اشباع نظری، . تقریباً اشباع نظری حاصل گردید -بررسی بودند

در  "پدیده"بنابراین در بررسی حاضر یک . یافت حسب موارد، مفاهیم و مقوالت مختلف تفاوت می

همچنین تالش گردید که با قشرهای . فاوتی مورد بررسی قرار گرفتها و با اشخاص مت ها و مکان زمان

سفیدان روستایی، افراد با تحصیالت باال، مطلعان محلی و کسانی  ساالن، ریش روستایی، جوانان، میان

های مورد بررسی اطالعاتی دارند تا موضوع در کلیت و ابعاد مختلف آن به  مصاحبه شود که در حوزه

عمده اطالعات از دو روستای بنیس و زیناب  .فانه مورد بررسی قرار گیردطور دقیق و موشکا

. زاده و درویش بقال نیز مراجعه گردید اما بر حسب نیاز به روستاهای ملک. آوری شده است جمع

های تهران استفاده  های پیشین در روستای دریان و در میان دریانی های پژوهش همچنین از نتایج یافته

 . روش کیفی و مصاحبه و مصاحبه گروهی همراه با تاریخ شفاهی انجام شده بود گردید که با

                                                
پایان نامه )های تهران  های زادگاهی و اثرات آن بر توسعه روستایی؛ مطالعه موردی دریانی های اجتماعی و انجمن شبکه(. 2932)اله  زاده، ولی رستمعلی 2

 .دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (.کارشناسی ارشد
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ای، کار مراجعه به میدان، انجام  با توجه به روش تحلیل مورد استفاده، یعنی نظریه زمینه

تا آخرین مراحل بررسی و حتی در حین نوشتن گزارش به طور  ها آنها و تحلیل همزمان  مصاحبه

 . مستمر ادامه داشت

های خام، سه عنصر اصلی نظریه بنیانی  ها و تهیه فهرستی از داده از پیاده کردن همه مصاحبه پس

مفاهیم و مقوالت از طریق کدگذاری باز و قضایا نیز از . ها و قضایا استخراج گردید یعنی مفاهیم، مقوله

 .شود م میارائه نظریه نیز با کدگذاری انتخابی انجا. شود طریق کدگذاری محوری مشخص می

 :ها به صورت زیر است انتزاع در ساخت نظریه بنیانی از داده

 مقوالت اصلی                  مقوالت فرعی              مفاهیم                 

ک . ن)های خام بیان شده است  در جدول زیر نحوه ساخت مفاهیم و مقوالت فرعی و اصلی از داده

 (.2به جدول 
 ای توسعه و خیرخواهانه نهادهای حوزه در آنها از حاصل مفاهیم و اولیه های داده از ای نهنمو(: 2)جدول 

 مقوله اصلی مقوالت جزء مفهوم استخراج شده های اولیه یا خام برگرفته از مصاحبه روستاییان داده ردیف

وابستگی به خیریه  .استتهران  هیریخ به وابسته روستااین  2
 تهران

وابستگی به 
 ای دهای توسعهنها

 ینهادها
رخواهایخ

 و نه
 یا توسعه

 دیخر ،آمد و رفت ند،هست در خیریه عضو کنند، زندگی می تهران در از این روستا کهمه کسانی ه 7
 .جریان دارد آنجا در زیچ همهو  فروش

/ عضویت در خیریه
روابط اجتماعی 

 مهاجران 

سازی میان  شبکه
 مهاجران

 ،میاوریب آب میخواه یم جا فالنبه  آباد کنیم، میخواه یم را جا فالن که ندده یم دستور( از خیریه) 9
 .دارند تیفعال کردن روستا آباد حوزه لذا در ،میکن بزرگ دیبا را دانیم فالن ،...

 /فعالیت عمرانی انجمن
 ای انجمن ریزی توسعه برنامه

 

 ،ندیآ یم نجایاگهگاهی به  و کنند یم یزندگ تهران در که خود انیهمشهر یروین به در این روستا ما 2
 .میکن یم یزندگ و میکن یم کار ،میا ماندهروستا  این در

 /وابستگی به خیریه تهران
 وابستگی به انجمن

 

 کمک خیریه از توان آن را ندارند، و قدرت مردمان روستا میکن احساس که یکار و یزیچ هردر  1
 .هستند در خیریه خودمان یها بچه چون .گیریم می

  وابستگی به انجمن

 و باشد داشته یکار هر سیبنروستای  بطور کلی که میداررا  ها یسیبن هیریخ تیجمع کی تهران در 1
 .شود یم یریگ میتصم آنجا در باشد، افتاده عقب به که یکار هر

ای  ریزی توسعه برنامه
 انجمن

 

  حمایت مالی انجمن .ردیگ یم صورت روستا یها نهیهز یبرا یمال کمک ... ها یسیبن هیریخ تیجمع بواسطه 2

  نهاد خیرخواهانه . استفعال  سیبن در هم و تهران در هم که میدار را سیبن الحسنه قرض صندوق نجایا در ما 3
  هنهاد خیرخواهان .شود یم تیریمد تهران از و هست تهران هیریخ ءجز هم آنکه  میدار هیزیجه ستاد کی این روستا در  3
 نظر هر از و ،یمال نظر از هم ،یفکر نظر از هم لحاظ، هر از ... سیبن هیریخ تیجمع در حال حاضر 21

 .است ستادهیا ها یسیبن پشت در سد کی چون کوه، چون ... دیکن حساب که
وابستگی به نهادهای  نقش حمایتی انجمن

 خیرخواهانه
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 های پژوهش یافته
ها  ها کدگذاری گردید و مفاهیم، مقوله در رهیافت نظریه بنیانی، داده های تحلیل با استفاده از رویه

شود  پارادایمی انجام میفرایند کدگذاری محوری با استفاده از یک مدل . و قضایای نظری ساخته شد
در . استتعامل و پیامدها /اهبردهای عملرگر،  زمینه، شرایط مداخله ،پدیده ،شرایط علی که متضمن

ها و مفاهیم، پنج مقوله اصلی یا پدیده شناسایی گردید که عبارت  با تجزیه و تحلیل دادهبررسی حاضر، 
 توسعه) یمحل و مهاجر نخبگان"، "(رخواهانهیخ ینهادها) یتیحما و یا توسعه ینهادها": است از

تعلق به / گرایی محلی"و  "ارزشی-تغییرات نگرشی"، "بستگی اجتماعیهم/ اتحاد"، "(محور نخبه
 بر یمبتن محور اجتماع توسعه) ییروستا یستیبهز و گسترده اجتماعات دهیپد"در نهایت، . "اهزادگ

 .به عنوان مقوله مرکزی انتخاب و مدل پارادایمی آن تدوین گردید "(گسترده اجتماعات
 و بهزیستی روستایی گسترده اجتماعات بر یمبتن محور اجتماع توسعهمدل پارادایمی پدیده (: 2)شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 شرایط علی

 پیشگیمهاجر

وجود مشارکت و روحیه 

 مشورت اجتماعی

 تعلق به زادگاه

الگوگیری از بزرگان و 

 پیشروان

 اقدامات پیشروان اولیه

 تعامالت اجتماعی

 حمایت گرایی

 پیشرفت خواهی مردم

 دستی مردم یک

 

 

  گر شرایط مداخله

های تاریخی و  ویژگی

 قومی منطقه

های کشاورزی  ویژگی

 منطقه

 توسعه تاریخی

 برهاراه

 سازی شبکه

و  ساخت شبکه مبدأ

 مقصد

 نهادسازی

 جویی مشارکت

مشارکت و مشورت )

 (اجتماعی

 ایجاد حوزه عمومی

به چالش کشیدن 

 مدیران روستایی

 

 پیامدها

 جریان وجوه ارسالی

 سکونت خانه دومی در روستا

مالی و درآمدی به مهاجران ءاتکا  

ها انتقال نوآوری  

به نهادهای حمایتی ءاتکا  

شرفت با زمانپی  

 عالقه به بهبود وضعیت روستا

 بهبود شرایط زندگی در روستا

 پیشرفت عمرانی روستا

احساس آسایش و آرامش در 

 روستا

 بهزیستی روستایی

 

 

 پدیده

 توسعه جماعتی گسترده

 زمینه

 میزان

 شدت

 دوره زمانی

 روستاهای منطقه شبستر
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 (گسترده اجتماعات بر یمبتن محور اجتماع توسعه)پدیده اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی 
ای است که به وسیله اجتماعی  محور مبتنی بر اجتماعات گسترده، توسعه منظور از توسعه اجتماع

ر را شامل اجتماعی که یک روستا و مهاجران آن در تهران یا شهرهای دیگ. یابد گسترده تحقق می

به شرطی که مهاجران دارای یک اجتماع محلی یا انجمن زادگاهی، با نام روستا در تهران . شود می

ای با مهاجران داشته  و مردم روستا نیز ارتباطات گسترده باشند و از آن برای توسعه زادگاه استفاده کنند

البته این اجتماع  .دی داشته باشنددر واقع، هر دو با یکدیگر تعامالت و روابط مختلف و متعد. باشند

های  برای نمونه به مثال. گسترده شرایط دیگری نیز دارد است که در ادامه به تفصیل بحث شده است

 :کنیم زیر توجه می

 .«دهستن هم با شهیهم و هستند یکی دو هر و نبودند جدا هم از موقع چیه سیبن و تهران»
کند و  ای که در تهران زندگی می کنم، به بنیسی دگی میمن به عنوان یک بنیسی که در روستا زن»

 .«کنم که آبروی بنیس است، فخر می( منظور مجتمع خیریه)مجتمعی که در آنجا وجود دارد 

خودشان  ها آنکنند،  های تهران از روستا حمایت می این خود یک مسئله مهم است که چرا بنیسی»

ها  توانم بگویم که همه بنیسی این را می. ک خانواده هستیمی هستیم، ما همه یسیبناند و ما هم  بنیسی
 .«یک خانواده هستند

ما در سایر روستاهای مورد بررسی، به ویژه در دریان و زیناب نیز این وضعیت را مشاهده 

 . های بارز روستاها و شهرهای شهرستان شبستر است البته  ویژگی مذکور، از ویژگی. کردیم

یی، بیانگر این است که روستا یستیبهز و گسترده اجتماعات بر یمبتن محور اجتماع توسعه دهیپد

. 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 

میالدی به بعد و با  2311های قبل از  ای و غیره نیز از سال خبگان مهاجر، نهادهای توسعهمانند ن

های  گیرد و بعداً این جنبه شکل می جیتدر بهها به شهرهای روسیه و ترکیه  مهاجرت گسترده شبستری

 .یابند یمی بیشتری به مکانی به نام تهران بیرونی، وابستگ
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 شرایط علی

های  و زندگی در غربت و در میان گروه« مهاجرپیشگی»ان شبستر به دلیل مردم منطقه شهرست

اکثریت زیستن، به دالیلی مانند حمایت از یکدیگر در مقاصد مهاجرتی، و کاستن رنج غربت، احساس 

ای حدود یک و نیم قرن  این احساس نزدیکی در طی سالیان متمادی  و با سابقه. نزدیکی به هم دارند

عالوه بر این، . مداوم بازتولید و درونی گردد و به عنوان یک روحیه شناخته شود طور هبتوانسته است 

ه بود "مهاجرپیشگی"که منبعث از ویژگیِ "کنش تاریخی کار در بیرون و هزینه و خرج در زادگاه"

قرن مهاجرپیشگی، به عنوان کنش تاریخی و روحیه در میان مردم این  است، دیگر بعد از حدود دو

 . ه نمود یافته استمنطق

 نجایادر  و کردند خرج و در اینجا آوردند را شان یها پولچنانچه  و آورند یم و کنند یم کار»

 .«فرستادم کردم، و پولش را اینجا می ای هستم، آنجا کار می من بادکوبه» .«کردند یگذار هیسرما

را پدید  "فت و اعتالی آناحساس مسئولیت در برابر زادگاه و سهیم بودن در پیشر" ها نیاهمه 

از همان دوران اولیه مهاجرپیشگی، کنش کار در بیرون و هزینه و خرج در زادگاه وجود . آورده است

و افراد دیگر با   داشته و افراد مختلف بنا به وضعیت و نگرش خود سهمی در توسعه زادگاه داشته

این احساس مسئولیت همان . اند خشیدهارسال پول به خانواده خود، وضعیت مالی نزدیکان را بهبود ب

وآمدهای متمادی به  رفت". شود ایجاد می ها یشبستردر میان  جیتدر بهاست که « تعلق به زادگاه»

داشتن تعلق مالی، "و  "کننده تعلق به زادگاه پیشروان تقویت"، "عدم انقطاع کامل با زادگاه"، "زادگاه

هایِ  شود که تعلق به زادگاه به تدریج در میان شبستری میباعث  "روانی، خانوادگی و غیره در زادگاه

 .یک ویژگی در میان مردم نمود یابد عنوان بهمهاجر تقویت شود و 

در این  "ای اولیه اقدامات مثبت توسعه"به دلیل انجام  "پیشروان اولیه"در منطقه شبستر 

 "الگو" ها آنو اقدامات انجام داده  اند که مردم این منطقه از این پیشروان اولیه شهرستان، باعث شده

الگوگیری از بزرگان و "بنابراین . ها و اقداماتی از این قبیل را در شهرستان انجام دهند بگیرند و فعالیت

پیشروان اولیه با . بوده است« توسعه جماعتی گسترده»گیری پدیده  عاملی مهم در شکل "پیشروان اولیه

ها در  گذاری دهی سرمایه جهت"، "گرایی و مشارکت تقویت جمع"، "ها در تهران دهی انجمن شکل"
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اند الگویی از  ای ماندگار در زادگاه توانسته ها و اقدامات مختلف توسعه و انجام فعالیت "زادگاه

 .را معرفی کنند "نهادسازی جمعی جدید برای توسعه"

 "ا پشتیبانی از همدیگروجود روحیه حمایت اجتماعی ی"یا  "گرایی حمایت"عالوه بر موارد فوق 

توسعه "گیری پدیده  یکی از عواملی است که در میان روستاییان مورد بررسی وجود داشته و در شکل

توسعه "گرایی در میان مردم، در شکل گسترده آن به  حمایت. نقش داشته است "جماعتی گسترده

، "دستی مردم یک"، "مومیارجحیت منافع ع"یا  "گرایی مردم جمع". شود منجر می "جماعتی گسترده

توسعه "گیری پدیده  از عوامل شکل "تعامالت اجتماعی در میان مردم"و  "خواهی مردم پیشرفت"

 . هستند "جماعتی گسترده

 اند ای که راهبردها و پیامدهای کنش در آن گسترش یافته زمینه

. پدیده منوط است اتخاذ و توسعه راهبردهای مربوط به پدیده توسعه اجتماعی فراگیر به زمینه

های متفاوت در میان روستاییان شهرستان شبستر وجود  پدیده توسعه اجتماعی فراگیر به میزان و شدت

تجربه تاریخی "و  "روستاهای با حجم وسیع مهاجران"ویژه در  بهتوسعه اجتماعی فراگیر . دارد

ای که  به گونه. شود می بیشتر از سایر روستا مالحظه "تر دست روستاهای یک"و نیز در  "مهاجرت

بر راهبردهایی که مردم روستاها  "های تاریخی، فرهنگی و قومی منطقه ویژگی"توان گفت تأثیر  می

 . کنند، مهم است برای پاسخگویی به پدیده توسعه اجتماعی فراگیر اتخاذ می

 گر کنش شرایط مداخله

در کنار . شبستر دخیل استگر، بر اتخاذ راهبردهای مردم روستاهای منطقه  شرایط مداخله

ای از عوامل  توان مجموعه است، می  تأثیر گذاشته« توسعه اجتماعی گسترده»عواملی که بر پدیده 

عوامل مذکور عبارت . گر کنش را برای شکل دادن به پدیده توسعه اجتماعی فراگیر بیان کرد مداخله

های تاریخی،  ویژگی»، «طقهنحوه نگرش به روستا و من»و ، «وضعیت مالی مهاجران»است از 

وضعیت مالی مهاجران و در کل بزرگان به عنوان . «های کشاورزی روستا ویژگی»، «فرهنگی و قومی

نحوه . کند ای را با شدت یا ضعف مواجه می گیری چنین پدیده کند و شکل گر عمل می عاملی مداخله

افرادی که به روستا و آینده آن  .گیری این پدیده مؤثر است نگرش به روستا و منطقه نیز در شکل

جو و مواردی از  سازی، نهادسازی و مدیریت مشارکت نگرش مثبتی دارند، به راهبردهایی مانند شبکه
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عالوه بر این، در روستاهای کشاورزی، تأکید اصلی بر نیروها و . این قبیل بیشتر راغب هستند

جویی و مدیریت مشارکتی تحت تأثیر  رکتگیری راهبرد مشا های درونی روستا بوده و شکل توانمندی

 . گر بوده است این عامل مداخله

 راهبردهای کنش

راهبردهای مذکور در میان راهبردهای اجتماع مهاجران و راهبرهای اجتماع روستایی قرار دارند، 

تنیدگی و گسترش هر دو اجتماع به سمت هم و معلق بودن  از یکدیگر به دلیل درهم ها آنولی تفکیک 

به طوری که شاهد اجتماع گسترده . فضایی و مکانی اجتماعات و تشکیل اجتماع گسترده دشوار است

با تفاسیر فوق، راهبردهای . ها و غیره هستیم ها، دریانی میان تهران و روستا برای مثال در میان بنیسی

دم با ساخت مر. یکی از راهبردهای فوق بوده است "سازی شبکه". متعددی به کار گرفته شده است

های  کنند از نیروی جمعی عالوه بر همه مزایایی که برای آنها دارد، در مسیر فعالیت شبکه سعی می

: شود به دو صورت انجام می "سازی شبکه"بنابراین، . مند شوند ای در میان خود و زادگاه بهره توسعه

 "سازی میان مهاجران شبکه"در . "سازی میان مبدأ و مقصد شبکه"و  "سازی در میان مهاجران شبکه"

مهاجران برای بازسازی اجتماع محلی خود با همان شئون و . اجتماع مهاجران نقش مهمی دارد

 "اهمیت و اعتبار یافتن زادگاه"کوشند و این وضعیت به طور منطقی به  های زادگاه در مقصد می ارزش

این . شکل نگیرد "در برابر زادگاهاحساس مسئولیت "کتمان کرد که پس از آن  توان ینمانجامد و  می

 .کند کمک می "توسعه اجتماعی گسترده"مدیریت و اداره  توسعهوضعیت، در نهایت به 

 یکارها در .کنند یم یهمکار هم با و کنند یم یهمکار کامالً روستا یعموم یکارها در مردم"

 آباد سیبن نیا که دارند یحس کی مردم همه" ."کنند یم تیمسئول احساس نجایا در مردم المنفعه عام

 ."بشود

یعنی راهبرد مذکور از . ای است ییک راهبرد دو اجتماع "سازی میان مبدأ و مقصد شبکه"اما 

ها،  شبکه فوق، انسان. شود سمت هر دو اجتماع روستا و مهاجران، ساخت، تقویت و بازسازی می

 "نهادسازی". دهد یک زنجیره قرار میها، وجوه و بسیاری چیزهای دیگر را در درون  ها، نوآوری ایده

ها و اعمال و در نتیجه  توان گفت که شبکه، پایدارکننده کنش می .گیرد نیز در دو اجتماع شکل می
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گیری الگوهای کنش و رفتاری که محل رجوع است و فقط برای نمونه نهادی  شکل. نهادساز است

 . است "توسعه جماعتی گسترده"برای مدیریت هر چه بهتر پدیده  "انجمن زادگاهی"مانند 

چه در هر دو اجتماع و چه به عنوان  "جویی مشارکت و مشورت"و  "ایجاد حوزه عمومی"

زیرا فعالیتی بدون مشورت و . راهبرد اصلی در میان روستاییان منطقه شبستر پذیرفته شده است

های مشارکتی و  سهم ها و تأکید بر تجربه. عمومی اصالً معنایی ندارد  مشارکت و بحث در حوزه

معنا و بدون پایایی خواهد  ، بی"جویی مشارکت و مشورت"و  "ایجاد حوزه عمومی"ای بدون  توسعه

مدیران روستایی در هر دو . شود ایجاد می "به چالش کشیدن مدیران روستایی "در اینجا راهبرد . بود

توسعه اجتماعی گسترده را  شوند تا بتوان اجتماع از طرف مردم بازخواست و به چالش کشیده می

 .مدیریت و بازتولید کرد

 پیامدهای کنش

پیامدهای زیر را در  "توسعه جماعتی گسترده"راهبردهای اتخاذشده برای برخورد با پدیده 

جریان وجوه "پیامدهای مذکور  نیتر مهمیکی از . روستاهای شهرستان شبستر پدید آورده است

گذاری و نیز به  مالی و پولی، مدل سرمایه  ارسال به صورت. ستبه روستاهای منطقه بوده ا "ارسالی

شود و نقش مهمی در پیشبرد توسعه  های اجتماعی، فرهنگی  و غیره انجام می صورت ارسال ایده

به منطقه و  ها"انتقال نوآوری"ها باعث  سازی شبکه. ها دارد زادگاه و بهبود بهزیستی روستا و خانواده

پیشرفت با "با هم  ها نیاکند که همه  و تغییرات نگرشی را در روستاها ایجاد میشود  روستاها نیز می

 "های زادگاهی انجمن"نیز که بیشتر  "نهادسازی"راهبرد . آورد را برای روستا و منطقه پدید می "زمان

و  ها انجمنی زادگاه خود در داخل اجتماعشئون  افتنان با یمهاجر. شود، پیامدهایی دارد را شامل می

ی و گذار هیسرما"خود در زادگاه، به  تیعضو میتحکی ابراز برافرهنگ و رسوم خود، و  دیبازتول

ی برای محلروستاها و اجتماعات  کهدر ضمن، با توجه به نقش هویتی . پردازند یم "توسعه زادگاه

و هویت واسطی بین نوستالژی  توانند یمی زادگاهی ها انجمنی بزرگ دارند، شهرهاافراد در داخل 

ی که ا گونهبه . زایی روستاییان ساکن باشند نخبگان روستایی ساکن در شهر و بهبود و توسعه و اشتغال

مراسمی  -مناسکی -ی فراغتیها مکانکه  گردد یمی برای روستا باعث ا توسعهعالوه بر ایجاد امکانات 

، "نهادسازی"امد دیگر پی. بخشی را نیز برای روستاییان ساکن در نقاط شهری فراهم کند و هویت
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سکونت خانه ". در روستاها است "اتکاء به نهادهای حمایتی"و  "اتکاء مالی و درآمدی به مهاجران"

مهاجران با ساخت خانه و . است "نهادسازی"و  "سازی شبکه"نیز پیامد راهبردهای  "دومی در روستا

 "تعلق خود به زادگاه"سط بخشند و به ب سکونت در روستا عضویت خود در روستا را تحکیم می

 . گیرند کنند و سهم و مشارکت در توسعه روستای خود را بر عهده می کمک می

مردم و . است "جو مدیریت مشارکت"گیری  یکی دیگر از پیامدهای متعدد پدیده مذکور، شکل

کنند که  میجو را ایجاد  مسئوالن روستایی و افراد اجتماع فراگیر، با راهبردهای خود، مدیریت مشارکت

ها و اهداف مختلف  ریزی برای فعالیت گیری و برنامه نقش اساسی در بهبود وضعیت روستا و تصمیم

 . اجتماع دارد

در میان اکثر مردم روستاهای منطقه شبستر وجود دارد و آن را  "عالقه به بهبود وضعیت روستا"

همچنین عالقه به بهبود . اند رساندهروستا و منطقه به اثبات  "توسعه تاریخی"به صورت تاریخی و در 

پیامدهایی  اس آسایش و آرامش زندگی در روستااحسو  پیشرفت عمرانی روستا ،شرایط زندگی مردم

 .بوده است "توسعه جماعتی گسترده"از راهبردهای بکارگرفته مردم منطقه در برخورد با پدیده 

 

 بندی بیان نظریه و جمع

یعنی هر روستا در . هستند "اجتماعات گسترده"اکثراً دارای اهالی روستاهای شهرستان شبستر 

مشخص است، یک اجتماع محلی نیز در تهران و حتی در شهرهای  "اجتماع محلی"منطقه، که یک 

این ویژگی فقط با احساس . دارد( ویژه در تهران بهدارای اجتماعات محلی در شهرهای دیگر )دیگر 

بسیاری از روستاها و شهرهای دیگر ایران نیز . واند نمود یابدت های دوجانبه می متقابل و فعالیت

مهاجرانی خارج از روستا و شهر اصلی دارند، اما این مفهوم در تالش دوجانبه برای همبستگی و 

در شهر مقصد، انجمن زادگاهی  "اجتماع مهاجران"که  طوری هب. تواند نمود یابد روابط مستمر می

کنند و در صورت عدم تشکیل انجمن زادگاهی،  با روستا را قطع نمیدهند، روابط خود  تشکیل می

های  ویژه از طرف مهاجرانی که در شهرهای مختلف و حتی کشورهای مختلف به صورت جمع به

یعنی جمعیت )کند  صدق نمی ها آنکنند و اجتماع متمرکز مهاجران در مورد  کوچک یا جدا زندگی می
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آنها خود را در قبال زادگاه . کنند بات خود را با روستا قطع نمی، روابط و مناس(کم و جدا هستند

های  نیز مهاجران و انجمن "روستا"ساکنان .  بینند و حتی در پیشرفت روستا سهیم هستند مسئول می

. ای با یکدیگر دارند دانند و تعامالت و روابط مختلف، متعدد و چندگانه را از خود می ها آنزادگاهی 

های  انجمن"وجود . در اغلب روستاهای منطقه شبستر بسط یافته است "روستا"هوم بنابراین، مف

شبکه روابط گسترده در میان روستاییان در تهران و مابین روستاییان ساکن در "در تهران و  "زادگاهی

ویژگی داشتن اجتماعات . را پدید آورده است "ای اجتماع محلی گسترده"، "تهران و ساکن روستا

 .در روستاهای شهرستان شبستر بوده است( بهبود/ ارتقاء)جوهره تغییرات بهزیستی  گسترده،

، قضایا و "توسعه جماعتی گسترده"یا  "محور مبتنی بر اجتماعات گسترده توسعه اجتماع"

. سازد را می "توسعه مبتنی بر اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی"هایی دارد که بنیان نظریه  مؤلفه

، "همبستگی اجتماعی/ اتحاد"، "مهاجرپیشگی": های مذکور به ترتیب عبارت است از و مؤلفه ها بنیان

نهادهای "، "انتقال نوآوری، ایده و سرمایه/ تغییرات فرهنگی و ارزشی"، "گرایی محلی/ تعلق زادگاهی"

مدیران "، و در نهایت "نخبگان مهاجر و محلی"ویژه در مقاصد مهاجرتی،  به "ای خیرخواهانه و توسعه

 .  است "جو جو و مدیریت مشارکت مشارکت

 محور مبتنی بر اجتماعات گسترده توسعه اجتماع/ توسعه جماعتی گسترده

 مهاجرپیشگی

 همبستگی اجتماعی/ اتحاد

 گرایی محلی/ تعلق زادگاهی

 انتقال نوآوری، ایده و سرمایه /تغییرات فرهنگی و ارزشی

 (های زادگاهی انجمن)ی ا نهادهای خیرخواهانه و توسعه

 نخبگان مهاجر و محلی

 جو جو و مدیریت مشارکت مدیران مشارکت

 بهزیستی روستایی

 

                                                
 .کنند های ساکن کانادا، بخشی از خرج مدارس روستای بنیس را به طور مرتب پرداخت می برای مثال، بیاضیان   2
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تغییرات ، موجب بروز "توسعه مبتنی بر اجتماع گسترده"نظریه ( قضایای)دهنده  های شکل پدیده
، "الیارس وجوه"، "حمایت" بهزیستی روستایی با اعمال پیامدهایی مانند( ارتقاء/ بهبود)

، "انتقال نوآوری، ایده و سرمایه"، "عالقه به بهبود وضعیت روستا"، "گذاری در زادگاه سرمایه"

سکونت خانه دومی در "، "تشویق و ترغیب مشارکت فعاالنه عمومی"، "پیشرفت عمرانی روستا"
برای  دلسوزی"، "بهبود شرایط زندگی"، "اهمیت علم و فرهنگ"، "ای اقدامات توسعه"، "روستا

شود که تغییرات بهزیستی در  پس در نظریه مطرح می. است  و مواردی از این قبیل شده "منطقه
 .روستاهای شهرستان شبستر، پیامدی از توسعه مبتنی بر اجتماع گسترده بوده است

ها و  روحیات، توانمندی"و  "ای نهادهای توسعه"، "ای کنشگران توسعه"این نوع توسعه از 

ای آن، مردم اجتماعات گسترده، مدیران  کنشگران توسعه. برخوردار است "ای روابط توسعه
و  "های زادگاهی انجمن"ای آن  ی توسعهنهادها. جوی محلی و نخبگان مهاجر و محلی هستند مشارکت

ای  ها و روابط توسعه سایر نهادهای حمایتی و خیرخواهانه در میان مردم هستند؛ و روحیات، توانمندی
 .حاد و تعلق زادگاهی استآن نیز ات

پیامدهای توسعه اجتماع محلی گسترده در روستاهای مورد بررسی، افزایش و بهبود بهزیستی 
، "جریان وجوه ارسالی"بنابراین، پیامدهای توسعه اجتماع محلی گسترده . روستایی بوده است

. قبالً بیان گردیدو غیره است که  "سکونت خانه دومی در زادگاه"، "گذاری در زادگاه سرمایه"

پیامدهای مذکور به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق تغییر در ساختارها و کارکردهای جامعه 
بهبود کسب و کار و اشتغال "، "افزایش امکانات و خدمات مختلف و متعدد در روستا"روستایی مانند 

دگاری جوانان و افزایش کمک به مان"، "سرزندگی اجتماعی روستا"، "رونق کشاورزی"، "در روستا
 آرامش و شیآسا احساس "، "پیشرفت عمرانی روستا"، "بهبود شرایط زندگی در روستا"، "جمعیت

 . و غیره، بر بهزیستی فردی و روستایی روستاهای مورد بررسی تأثیر گذاشته است "روستا در
های  گیری ر هدفاز آنجایی که این نوع توسعه، راهکار بومی و ابداعی مردمان محلی بوده، د

بنابراین، از آنجایی . ای خود نیازهای ملموس، آشکار و ضروری مردم را مورد توجه داشته است توسعه

بندی گردیده، نیازهای در  ای، مشورت و همفکری انجام شده و اولویت که برای هر اقدام توسعه
های  ها و توانمندی ایش قابلیتهمه اقدامات مذکور، به منظور افز. اولویت، مورد توجه قرار گرفته است

 . مردمان روستا بوده است
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شود که فقیر باشد، ابتدا در این روستا فقیر زیاد  در اینجا و در روستای ما کمتر کسی پیدا می»
آنهایی که نگاه کردیم . بود، اما االن فقیر کمتر داریم، االن دیگر کسی را نداریم که خانه نداشته باشد

اند تا  های بزرگ و همه یک کمکی کرده رند، چیزی ندارند، توسط خیریه، شورا، آدمای ندا دیدیم خانه
 . «زندگانی آنها به نسبت بهتر شده است

بنابراین، پیامدهای این پدیده، به طور مستقیم و غیرمستقیم به بهبود و ارتقای سطح بهزیستی 

از بهزیستی روستایی در نظر همان طور که بیان گردید، بخش قابل توجهی . انجامد روستایی می
اشخاص مورد بررسی، امکانات و خدمات، سرزندگی اقتصادی و اجتماعی، رونق کشاورزی و غیره 

گیری به سوی  ای را مورد توجه قرار دهیم، دقیقاً سمت اکنون اگر پیامدهای چنین توسعه. بوده است
بهزیستی مردمان روستایی بوده و این پس اکثر اقدامات انجام شده برای ارتقای . اهداف فوق بوده است

 . راهکار و مدل بومیِ چنین ارتقا و بهبودی بوده است
 اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی بر مبتنی محور اجتماع مدل زنجیره توسعه(: 9)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهزیستی روستایی
و  های توسعه ارتقا و بهبود شاخص)

 (بهزیستی
 پیشرفت عمرانی روستا

 بهبود شرایط زندگی در روستا
 احساس آسایش و آرامش در روستا

 اتکا مالی و درآمدی به مهاجران
 ای اتکا به نهادهای حمایتی و توسعه

 پیشرفت با زمان
 نداشتن دغدغه مالی

 روستا در اشتغال و کار و کسب بهبود
 یکشاورز رونق

 جمعیت ماندگاری جوانان و افزایش
 روستا یاجتماع یسرزندگ

 ای اقدامات توسعه

 
 انتقال نوآوری، ایده و سرمایه

 گذاری در زادگاه سرمایه
 سکونت خانه دومی در روستا

 جو مدیریت مشارکت
افزایش امکانات و خدمات 

 روستا
 حمایت از افراد ساکن روستا
 وجوه ارسالی جمعی و فردی
 عالقه به بهبود وضعیت روستا

 عاالنه عمومیمشارکت ف
 ای اقدامات مثبت توسعه

 اهمیت علم و فرهنگ
 دلسوزی برای منطقه

 ای توسعهگیری اقدامات  شکل

نهادها و کنشگران

 

ای، حمایتی   نهادهای توسعه

 و خیرخواهانه

 (های زادگاهی انجمن)

 نخبگان مهاجر و محلی

 جو مدیران مشارکت

 مردم اجتماع گسترده

 
 

 روحیات و روابط

 

 یشگیمهاجرپ

همبستگی / اتحاد

 اجتماعی

 مشارکت

/ تعلق زادگاهی

 گرایی محلی

 اجتماعات گسترده
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دمی مانند اتحاد، های مر نکته این است که توسعه جماعتی گسترده با استفاده از پتانسیل نیتر مهم

گیری نهادها و کنشگران  گرایی، تعلق و غیره، یعنی روحیات و روابط، به شکل سرمایه اجتماعی، محلی

به طوری که اقدامات . ای است انجامد که فرایند و پیامد آنها، اقدامات مثبت توسعه ای می فعال توسعه

های بهزیستی و توسعه در  قای شاخصارت. شود ای باعث ارتقای بهزیستی در منطقه می مثبت توسعه

و مواردی از این  "مشارکت"، "تعلق به زادگاه"، "سرمایه اجتماعی"روستا نیز ظرفیتی برای بازتولید 

 . یعنی جریان رفت و برگشتی وجود دارد. کند قبیل ایجاد می

هایی  وآوریهای اجتماعات محلی و و ابداع ن توان گفت استفاده از ظرفیت و سرمایه بنابراین، می

در این نوع از الگوی توسعه، مردم . تواند به تحقق توسعه روستایی در کشور بینجامد در این فرایند می

ها و غیره همه  ها، اقدامات، بودجه ها، کنش ریزی برنامه. در متن اصلی فرایند توسعه و بهبود قرار دارند

انجام شود یا خواست مردمی نباشد و  ای که از باال در توسعه مذکور، اقدامی توسعه. مردمی است

این نوع از . گیرد مردم، آن را از خود ندانند و برای رفع نیازهای ضروری مردم نباشد، صورت نمی

توسعه کامالً با الگوهای توسعه محلی در رویکردهای توسعه پایدار، پساتوسعه و توسعه انسانی 

 . همخوان است

تواند  شود که اجتماع محلی قدرتمند است و می میدر نظریه توسعه جماعتی گسترده مطرح 

نظریه فوق . های دور، منابع را به اجتماع محلی منتقل کند پیوندهای خود را گسترش دهد و از فاصله

های درونی اجتماع محلی متکی است و سرمایه اجتماعی  ها و سرمایه ها، توانمندی بر ظرفیت

در نظریه اجتماع . کند د اهداف اجتماع محلی تعریف میاجتماعات را دارای نقش کلیدی برای پیشبر

قرار ( مادی، انسانی و غیره)های دیگر  ای برای تبدیل به سرمایه محلی، سرمایه اجتماعی و جمعی، پایه

 .ها را مورد استفاده قرار دهد شود تا برای بهبود و توسعه خود سرمایه داده می

 
 منابع

جلد . های کاربردی تحقیق؛ کاربرد نظریه بنیانی روش(. 2931)سین ازکیا، مصطفی و ایمانی جاجرمی، ح

 .کیهان: دومو تهران

 . اطالعات: تهران. توسعه پایدار روستایی(. 2932)ازکیا، مصطفی و ایمانی، علی 
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تحلیلی بر روند تغییرهای سطوح (. 2933)جمالی، فیروز، پورمحمدی، محمدرضا و قنبری، ابولفضل 

. 2931و  2921، 2911های  شرقی در سال ای در نقاط شهری استان آذربایجان های ناحیه توسعه و نابرابری

 (.91)71، ریزی محیطی جغرافیا و برنامه

 .بشری: تهران .های تحقیق کیفی روش(. 2931)حاج باقری،  ادیب و دیگران 

آن بر توسعه روستایی؛ های زادگاهی و اثرات  های اجتماعی و انجمن شبکه(. 2932)اله  زاده، ولی رستمعلی

 .دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران(. پایان نامه کارشناسی ارشد) های تهران مطالعه موردی دریانی
 .دنیا: تهران. شبستر و پیرامون آن(. 2922)روشن، حسین 

 یافتگی سنجش درجه توسعه(. 2933)پور، لیال  اله؛ سعیدی رضوانی، نوید و بقال صالح زیاری، کرامت

 (.27)9فراسوی مدیریت،  (.HDI)های استان آذربایجان شرقی به روش  شهرستان

 . سیب سرخ: تهران. صوفیان -تسوج -نگاهی به تاریخ و جغرافیای شبستر(. 2937)فرد، احمد  سلیمی

 .آثار معاصر: تهران. و ابرار آن( مهد فرهنگ)مختصری از تاریخ شبستر (. 2932)فرقانی، محمدجواد 

های  یافتگی شهرستان تعیین درجه توسعه(. 2932)زاده دلیر، کریم  چشمه، ابوالفضل و حسین تقنبری هف

 .1 ای، جغرافیا و توسعه ناحیه(. 2921)استان آذربایجان شرقی 
 .آذرخش: تهران. اقوامی مقدم ترجمه عارف. های شهری سیاست(. 2932)کاکرین، آلن 

اندیشه : تهران. بر اساس مونوگرافی منطقه گونئی( ادبیات – فولکلور)شانجان (. 2933)مُجازی، عبدالعلی 

 .نو

 . تهران: تهران. علیشاه(. 2932)شاه، احمد  علی ملکی

ترجمه . صدای فقرا، فریاد برای تغییر(. 2931)نارایان، دیپا؛ چمبرز، رابرت؛ شاه، میراک و پتش، پتی 

 .کیهان: تهران. پور مصطفی ازکیا و جمال رحمتی

با نگاهی اجمالی به تاریخ، جغرافیا و )تسوج در گذرگاه تاریخ (. 2937)اس و نبیی، سلمان نبیی، عب
 .(ارونق و انزاب)فرهنگ منطقه شبستر 

  .پریور: تبریز. گذری بر تاریخ و جغرافیای شهر سیس و توابع(. 2922)نصیبی، محمد ولی 
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