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کیده:چ
یافتگی در استان ایالم و این مقاله به بررسی موانع اجتماعی توسعه
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ها استفاده شده دادهيرائهاي براي تحلیل و اي زمینهها و از نظریهگردآوري داده
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ي کدگذاري باز، کدگذاري شد. سپس عملیات تحلیل اطالعات در سه مرحله
اي براي هر یک از محوري و کدگذاري گزینشی انجام شده و یک مدل زمینه

قیق ها، مدل نهایی تحي مقولهها ترسیم گردید. در نهایت از ترکیب کلیهسؤال
ترین موانع اجتماعی دهد که مهمنتایج بررسی نشان میاستخراج شد. 
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مسألهیانبودمهمق
ی توسعه،شناسجامعهي موضوع توسعه یکی از موضوعاتی است که نه تنها در حوزه

طور اعم،طور اخص، و علوم اجتماعی، بهی، بهشناسجامعههاي بلکه در بسیاري از حوزه
ي رشد ا در برابر مقولهي توسعه ر ان توسعه، مقولهشناسجامعهگیرد. مورد بحث قرار می

ویژه تولیدجامعه در ابعاد مادي و عینی، بهدهند. مفهوم رشد به پیشرفت و ترقیمیقرار
ي پیشرفت و ترقی جامعه دربردارندهاقتصادي، اشاره دارد، در حالی که مفهوم توسعه در

ي اقتصادي، از توسعهرو، در ادبیات مربوط به توسعهتمامی ابعاد زندگی است. از این
ي انسانی سخن به میان و توسعهي فرهنگی ي اجتماعی، توسعهسیاسی، توسعهيتوسعه

ي کردند که پیشرفت جامعهچنین تصور مینظران کالسیک علوم اجتماعی صاحب.آیدمی
ي اقتصادي است، اما بعداً مالحظه کردند که در کنار رشد و گرو رشد و توسعهانسانی در

ي درآمدها، ادي، جامعه نیازمند برخی ضروریات دیگر، از جمله توزیع عادالنهاقتصيتوسعه
گوناگون و شخصیت انسانی، سالمت جسمانی و روانی، افزایش امید استعدادهايشکوفایی

وهاي اجتماعی، تحقق آزادي، برقراري ارتباطات انسانی زندگی، برقراري برابريبه
. از ي مدنی و انسانی استطور کلی، تحقق یک جامعههو ببه دور از انواع سلطهاجتماعی

ي شود تمامی انواع توسعه وسایلی هستند براي تحقق یک جامعهامروزه گفته میرو،این
یافته در معناي واقعی آن به ي توسعهتوان یک جامعهاي را میانسانی. چنین جامعهمدنی و

آورد.شمار
ی شامل رویکردهاي اثباتی، انتقادي و تفسیري هر هاي مسلط در علوم اجتماعپارادایم

پردازند. از دیدگاه عی میکدام با رویکردي خاص به فرآیند توسعه و تحوالت اجتما
شمول و از پیش تعیین گرایی، توسعه و تحول اجتماعی از الگویی خاص، جهاناثبات
پذیري و تعیینمندي ر خدمت ایجاد نظم اجتماعی، قاعدهکند که داي پیروي میشده

محور، منظم و داراي است. از این نظر، توسعه و تحول اجتماعی فرآیندي است نخبه
بینی و کنترل کرد، توان آن را کشف، پیشمکان که صرفاً میـزمان و فراـقواعدي فرا

شکل طبیعی یا این رویکرد بر اصالت محیط تأکید داشته و معتقد است که محیط، اعم از 
بینی آنها اي اجتماعی و نیز اصول کشف و پیشهگیري واقعیتن، در شکلاجتماعی آ

,Newman(تأثیرگذار است انتقادي بر این). برخالف رویکرد اثباتی، دیدگاه2001:165
است. این فرآیند باور است که فرآیند توسعه و تحول فرآیندي آمیخته به قدرت و سلطه

هاي کاذب بوده و هم توسط منابع مسلط توجیه، هم درگیر و آمیخته به قدرت و ارزش
گرایانه معتقد است که باید اندازي انسانشود رویکرد انتقادي با چشماجرا و کنترل می



165یافتگی در ...بررسی موانع اجتماعی توسعه

هاي زیرین افشا شده و جریانهاي اجتماعی بررسی واصول زیرین و پشت سر واقعیت
انسان (افشاگر و هسازي شوند. رویکرد انتقادي اصالت را بآنها شفافبهدهنده شکل

دهد و بر این باور است که توسعه و تحول اجتماعی باید معطوف به رهایی تغییردهنده) می
).Ibid: 167(هاي اجتماعی درست باشندانسان از بندهاي سلطه و نیز مبتنی بر ارزش

که رویکرد اصلی این پژوهش است معتقد است که با توجه ـرویکرد تفسیرگرایی اجتماعی
و روش توان مسیربه خالق بودن ماهیت انسان و نیز سیال بودن واقعیت اجتماعی، نمی

از آنجا که منبع و ).Ibid(ها یا ایجاد تغییر در آنها پیشنهاد کردخاصی براي درك واقعیت
هاي اجتماعی همان انسان است، مرجع نهایی هر گونه ساخت و ساز و تغییر در واقعیت

دار کردن آنها بسیار مهم ها، تغییر در آنها و چگونگی معناز این واقعیتها اپس، درك انسان
ي امور بر ساختههاي اجتماعی به مثابهاینکه واقعیتاست. از این گذشته، با توجه به

توان هستند، لذا نمیتعیین شده بوده و پیوسته در حال شدن انسانی فاقد قوانین از پیش
هاي اجتماعی و تغییر یا دستکاري در آنها وضع اي واقعیتشمول و عام برالگویی جهان

توانند درك و تفسیر ها نه تنها قابل کشف و کنترل نیستند، بلکه صرفاً میکرد. این واقعیت
شوند، رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی که بر اصالت انسان در برابر اصالت محیط تأکید دارد، 

ها و در خالل ی در فرآیند درك و تفسیر انسانهاي اجتماعبر این باور است که واقعیت
درك و فهم يشوند. بنابراین، نه تنها شیوهزندگی روزمره ساخته شده و معنادار می

شود. از این ي نیز از آنها بر ساخته میداشکال متعدها اهمیت دارد، بلکهها از واقعیتانسان
هاي متعدد و گوناگون روبرو قعیتنظر، ما نه با یک واقعیت واحد و مشخص، بلکه با وا

هستیم. بر اساس این رویکرد، از آنجا که تفسیر و درك مردم از دنیاي پیرامون خود در 
گیرد، معانی تولید شده وابسته به بستر بوده و در بستر اجتماعی زندگی روزمره شکل می

,Brayman(شوند درون آن معنادار می 1998:199 .(

پیشینه پژوهش
حقیقات داخلیالف) ت

،ي اجتماعیهاي انجام شده، براي سنجش توسعهبسیاري از مطالعات و پژوهشدر
ها یا متغیرهاي آن، از سر معرفاجماع بروبدون در نظر گرفتن میزان اعتبار علمی

رسد براي به نظر می.استفاقد انسجام درونی و بیرونی استفاده شدههاي پراکنده ومعرف
انجام مطالعات نظري و کیفی نیازمند هستیم.بهحل این مشکل
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هاي کاربردي شناسایی شاخص"اي با عنوان به همین منظور درگام اول مطالعه
نظران جهت دستیابی به توافق نظر صاحبدر"تکنیک دلفیکید برأبا ت،ي اجتماعیتوسعه

با هدف برطرف اهمیت و اولویت وقالب سه شاخص اجماع،و متولیان امر اجتماعی در
این مفهوم صورت گرفت که شناسایی و سنجش ابعادهاي موجود در تعریف،کردن خالء

کیفیت سیستم اجتماعی از طریق نهادینه کردن اخالق اجتماعی بیانگري در آن توسعه
اجتماعی براي حصول به همبستگی اجتماعی و افزایش ي اخالق توسعهویژه،بهتوسعه،

باشدارتقاء ضریب امنیت اجتماعی میهت باال بردن عدالت اجتماعی وجکیفیت زندگی در
)Azad Armaki et al, 2008:19 .(

جایگاهها وشاخصاجتماعی،ي توسعه"با عنوان تحقیق خودهمکاران درفاضلی و
اجتماعی در ایران و وضعیت ي گزارشی از وضعیت کنونی توسعهيارائهبه"ایران در جهان

این بهمنطقه پرداختند ويگانه16کشورهاي ي ایران با سایر کشورهاي جهان وارتبه
ملی جدي پیرامون أنیازمند تایران چندان مناسب نیست ونتیجه رسیدند که جایگاه

,Fazeli et al(تغییر آن استچگونگی بهبود ووچرایی این امر 2010:159 .(
هاي تحلیل محتوایی برنامه"ن با عنواخودتحقیق در)،1393(همکارانوفراستخواه 

يارائهبه"هاي الگوهاي حکمرانی آموزش عالیایران با توجه به مقولهي توسعهيگانهپنج
نتایج بدست آمده نشان توسعه پرداختن ويگانههاي پنجگزارشی از اسناد مرتبط با برنامه

بازار محور،گرا وي دوم الگوي دولتنامهبردرگرا،اول الگوي دولتي دهد که در برنامهمی
هاي ها و زیرمقولهپنجم مقولهيدر برنامهچهارم الگوي هومبولتی وسوم ويبرنامهدر

,Farasat khah et al(الگوي بازارگرا از کمیت بیشتري برخورداراست 2011:48 .(
ي هاي توسعهلفهؤابعاد و م"خود با عنوان يدر مقاله)،1395(همکارانجغتایی و

گانه،پنجيهاي توسعهاین نتایج رسیدند که در برنامهبه"هاي توسعهاجتماعی در برنامه
محیط زیست،حفاظت ومین اجتماعی،تأحمایت وهاي آموزش،توجه مشترکی به برنامه

رداربرخوفناوري و تعدیل شکاف مناطق محروم وگستري وعلماز منابع،برداري بهینهبهره
ـ همگرایی قومیانسجام ملی،همبستگی وهاي عدالت جنسیتی،لفهؤبراي مامااست.شده

امنیت اجتماعی یا کاهش ثبات خانواده وسالمندان،جوانان،نژادي،کاهش واگرایی مذهبی،
,Joghtaee et al(استمبهمهاگذاري صورت نگرفته یا سیاستسیاست 2013:56 .(

و شود با رویکردي تفسیرگرایانه به بررسی موانع اجتماعیمیدر این پژوهش سعی 
این ترتیب که نشان داده شود مردم یافتگی در استان ایالم پرداخته شود بهاقتصادي توسعه
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ارزیابی توسعه و موانع آن دارند؛ آنها را چطور درك کرده و چگونهاین منطقه چه درکی از
کنند.  می

ب) تحقیقات خارجی
Alhasan (2007)2000يکشور غنا در دورهيامنطقهيهاينابرابریدر بررس-

مذکور منجر به کاهش فقر يدورهیطياست که رشد اقتصاددهیرسجهینتنیبه ا1990
بوده، ياز صادرات کشاورزیرشد عمدتاً ناشنیدر کشور شده، اما از آنجا که ایعموم

ا مناطق اند، بنداشتهيکشاورزير عرصهقابت دکه توان ر،یمناطق شماليشکاف توسعه
شده است.شتریبیجنوب

Eyalla (2005)در داریپايو توسعهياقتصادیافتگینتوسعه"با عنوان يادر مقاله
مشکالت دوران ماست و امروزه نیتراز مهمیکییافتگینکه توسعهکندیمانیب"جهان
دالر در کیجهان با کمتر از تیدهم از جمعکیرنج برده و ینفر از قحطونیلیم240

. دو پردازدیتوسعه ميعوامل و مشکالت برایبه بررسلهمقانی. اکنندیمیروز زندگ
در بدو تولد، و نرخ یبه زندگدیسازمان ملل متحد، امیانسانيشاخص از شاخص توسعه

ساده با درآمد ونیگرسرکیطور جداگانه در را بهکیرا انتخاب نموده و هر يسوادیب
کرده است.سهیسرانه مقا

Sterly (2006)که کندیمدییتأ"یافتگینعلت توسعهينابرابر"با عنوان يامقالهدر
-بهشکر،یرشد گندم و نيمناسب برانیزمیطور خاص فراوانبه،يمواهب و منابع کشاورز

از مهاجران، يادیتعداد زنکهیامؤثر است. با توجه بهينابرابرجادیابزار در اکیعنوان 
که خاك، آب و کردندیمهاجران را جذب منیشتریبیبودند و مناطقيقایآفريهابرده
نیادیو قهوه و گندم داشته باشد و تولشکریسود مانند نمحصوالت پردیمناسب تولییهوا

ثروت و ادیزيشد که به نابرابریکار برده سازماندهيرویمحصوالت در مزارع بزرگ با ن
شد که يو اقتصادیاسیسينهادهاجادیخود باعث ايوبهبه نطیشرانیو ادیقدرت انجام

را ياقتصاديشد و رشد توسعهدیتشديآن نابرابرقیصاحبان مزارع بودند و از طریحام
نهادها يتوسعهجیبر نتايکه نابرابردهدینشان ميپژوهش ويهاافتهیکرد. فیتضع
.توسعه استيبرابزرگمانع کیطور مستقل باال، بهيو نابرابرگذاردیمریتأث



98بهار ،3شماره،سیزدهمدوره،اجتماعیتوسعهنامهفصل 168

له پژوهش مسأ
توسعه و تحوالت اجتماعی بر گرایانه بهاشاره شد، مدل اثباتطور که در مقدمههمان

ماهیتی تثبیت شده، منظم و هاي اجتماعی دارايي این محور استوار بود که واقعیتپایه
بینی، کنترل و عالوه، امر کشف، پیشکنند. بهوده و از الگوي خاصی تبعیت میمند بقاعده

ها نیز باید توسط نخبگان صورت گیرد. در واقع، درك عامیانه یا دستکاري در این واقعیت
شود. ع تغییر و توسعه تلقی میو گاه مانمعنا، غیر علمیمعرفتی بیعقل سلیم به مثابه 

اینکه جهان ایی اجتماعی بر این باور است که با توجه بهکس، دیدگاه تفسیرگربرع
م و چگونگی یشود، بنابراین درك، تفهها ساخته شده و تفسیر میاجتماعی توسط انسان

تفسیر این جهان داراي اهمیت اساسی است، زیرا مرجع نهایی ساخت، بازسازي و نیز تغییر 
ونی بسترهاي اجتماعی، درك و عالوه، به تناسب گوناگدر آن خود انسان است. به

ها و کاوش و این تفسیرها به ما کمک تفسیرهاي متعددي نیز وجود دارند؛ بررسی ادراك
کند زندگی انسان را بهتر شناخته و به فرآیندها و پیامدهاي تغییرات ایجاد شده در می

رهنگ عمومی نیافتگی در فتوسعه و توسعهيامروزه واژهها بهتر واقف شویم.زندگی انسان
و آرمان بسیاري از ردم خواهان رسیدن به توسعه هستندمردم جهان رواج یافته و اکثر م

ن آاست و چه بسا براي رسیدن بهیافتهنونی رسیدن به وضعیت جوامع توسعههاي کجامعه
از دست دادن هویت ملی و مذهبی خود باشند.حاضر به

ت بلکه جوامع همواره در حال تغییر و اي در حال سکون و رکورد نیسهیچ جامعه
تر از برخی دیگر بوده و اغلب توجه علماي ولی برخی از تغییرات مهمتحول هستند،

بخصوص تحوالت سریع جوامع اروپایی در قرن اند.اجتماعی را به خود معطوف داشته
وجه هیجدهم و نوزدهم نظر اکثر محققان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده و مورد ت

، Auguste Conte ،Karl Marxانی نظیرشناسجامعهند.اان قرار گرفتهشناسجامعهخاص 
Durkheim ،Max Weber ،Spencerارائه تیي تغییرات اجتماعی نظراهر یک درباره

علل فوقانشناسجامعههر کدام از اند.و سعی در تبیین این تحوالت نمودهاندداده
يمثالً کنت تغییر اجتماعی را نتیجهدانند.ناشی از دالیلی میفتگی جوامع را نیاتوسعه
هاي معنوي و مذهبی افراد و تأثیر آن و ماکس وبر بر جنبهداندفکري انسان میيتوسعه

کار اجتماعی توجه دارد کیم به تقسیم رو همچنین دو؛ کنددر زندگی مادي مردم تأکید می
سنتی است يکار در آن صورت نگرفته یک جامعهاي که تقسیمدارد که جامعهو بیان می

تواند به توسعه و پیشرفت برسد.نمیو
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جامعه الزم و ضروري است توجه يجانبههمهيآنچه که در حال حاضر براي توسعه
چرا که توسعه زمانی محقق خواهد شد که در ،استاجتماعی جامعهواقتصاديابعادبه

کافی رسیده باشديها و باورهاي آدمیان به رشد و توسعهنگرشعقاید،افکار،اول،ي درجه
و این امر ممکن نیست هاي اقتصادي سایر شاخصمصرف وتولید،سپس درآمد، رفاه،و

مگر با انجام مطالعات علمی و کاربردهاي دقیق.
منطقه به بررسی موانع اجتماعیاز منظر افراد درگیر و بومیدر این مقاله سعی شده

توسعه توجه شود. این منطقه در طول چند سال اخیر تغییرات متعددي را تجربه کرده
هاي این معنا که ورود برخی عناصر توسعه نظیر ارتباطات، حمل و نقل، فعالیتاست. به

اقتصادي خدماتی جدید، برخورداري از تسهیالت رفاهی مدرن مانند برق، گاز، تلفن، 
اي ه باعث شده که زندگی اجتماعی در این منطقه تا اندازهوسایل نقلیه ماشینی و غیر

ي بسیار زیادي متحول شود و از شکل سنتی آن فاصله گیرد اما تا وضع مطلوب هم فاصله
بینند، آن را ي اساسی آن است که مردم استان ایالم این جهان جدید را میدارد. نکته
کنند، درك و تفاسیر مذکور هم داراي ن را تفسیر و درك میآعالوهکنند و بهتجربه می

رو، درك این اشکال به مطالعه و بررسی ی و هم خارجی و عینی است، از ایناشکال ذهن
ي اصلی آن است که مردم استان ایالم موانع اجتماعی نیاز دارد. در این مطالعه، مسئله

مدهاي آن در کنند؛ چه تصوري از پیاتوسعه و پیامدهاي آن را چطور درك و تفسیر می
پژوهش حاضر کنند.ارزیابی میزندگی روزمره و عینی خود دارند و تأثیرهاي آن را چگونه

یافتگی در استان ایالم ایانه بررسی موانع اجتماعی توسعهصدد است با رویکرد تفسیرگردر
جنوب غرب ایران بپردازد.  واقع در

اهمیت و ضرورت پژوهش 
ترین هدف توسعه در هرجانبه را مهمي همهتوسعهنظرانِ توسعه،تر صاحببیش

توانند در اي نمیبردهاي توسعه در هر جامعهاز سوي دیگر اهداف و راه.داننداي میجامعه
از لذا استفادهریزي شوند،دهند برنامهها نشان میور از وضعیتی که شاخصخأل و به د

آتی خواهند داشت.هاي نقش مهمی در تعیین اهداف و گرایشهاشاخص
علل و و علمیقیعملیرا با تحلزانیربرنامهتواندیمیافتگینعوامل توسعهيمطالعه

مدون توسعه در سطح يهابرنامهیشنا سازد تا آنها با طراحآموانع موجود بر سر راه توسعه
ح توسعه، یصحيهابرنامهیطراحيهمراه سازند. براداریپايتوسعهيکالن راه را به سو

يضرورریزیسه پرسش اصليدربارهعلمیيهاو دادههادهیکاربست ا،اشاعه،دیتول
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دیمطلوب چگونه باتی)، وضعیشناسیاست و چرا؟ (هستموجود چگونهتیاست؛ وضع
مطلوب تیبه وضعدنیرسيالزم براییو اجرا) و راهبرد علمییشناسباشد و چرا؟ (هدف

در جهت ییاز سوتواندیتوسعه در سطح کالن ميزیرو برنامهیاح). طریناسش(امکان
با نقد گریديراهگشا باشد و از سويو اقتصادیفرهنگ،یاسیس،یاجتماعي توسعه
پرورش يآن راه را برايناکارآمدهانییو تبلیو تحلعلمیيتوسعهيهابرنامه

تخصصان کارآمد و دانشمندان و پرورش مانیوآموزان، دانشجخالق دانشياستعدادها
هموار سازد.

استان ایالم محل از چند جهت حائز اهمیت است: نخست اینکهگزینش این منطقه
است (کردي، لري، لکی و هایی متفاوتهاي متفاوت و فرهنگزندگی مردمانی با گویش

ایر هاي زبانی و فرهنگی متفاوت با س. کردهاي استان ایالم داراي ویژگیعرب) است
گیر و زبانی و فرهنگی مذکور بسیار چشمهايکردهاي ساکن در ایران هستند و تفاوت

هاي گویشاستان ایالم نه تنها محل زندگی مردمانی با جالب توجه هستند، دوم آنکه
کویري يمنطقهي کوهستانی نسبتاً سخت در شمال استان ومتفاوت است. وجود منطقه

انگیزي گی و معیشت ساکنان آن تأثیر شگفتي زندر شیوهگرم و خشک در جنوب استان ب
ها و تأثیرهاي آن بر زندگی مردم آن منطقهها، مشخصهاست. شناخت این ویژگیگذاشته

تحوالت از اهمیت زیادي برخوردار است. با این حال، استان ایالم نیز دچار تغییر و
ر بوده، اما میزان و گستردگی ورود ثؤي زندگی و فرهنگ آنان مگوناگونی شده که بر شیوه

این جامعه چندان کافی نیست و مورد عنایت محققان نیز عناصر نوسازي و توسعه به
صدد است با به کارگیري است. با عنایت به دالیل فوق، این پژوهش درچندان قرار نگرفته

گاه ساکنان آن یافتگی از دیدیی به بررسی موانع اجتماعی توسعهرویکرد و روش تفسیرگرا
منطقه بپردازد.   

ي اجتماعی بر این نکته تأکید دارد که با ضر با اتخاذ رویکرد تفسیرگرایانهي حامطالعه
شان را پیشاپیش شناخته و وان رفتار و درك آنها از پیرامونتها نمیتغییر در محیط انسان

طور که ق کرده و آنیط اجتماعی خود را خلها هستند که محدرك کرد، زیرا این انسان
گونه رو، تغییر در نظام اجتماعی یک جامعه با هرکنند. از اینیخواهند آن را تفسیر ممی

فرضی بیانگر آن نیست که ذهنیت و درك مردم آن جامعه در فرآیند این تغییرات در پیش
ت است؛ همچنین، بیانگر آن هم نیست که پیامدهاي تغییرانظر گرفته شده یا درك شده

شود.است، تجربه میریزان توسعهطور که مد نظر برنامهآنمذکور همواره
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هاي درگیر است، مندي و خوشبختی انسانسعه یا ایجاد هر نوع تغییر، بهرهگر چه هدف تو
است، ها بودهانجام شده، در راستاي خوشبختی انسانیا آنچهآاهمیت دارد کهاما این نکته

,Chemberz(جامعه تعریف یا درك متفاوتی از توسعه و رفاه دارند عکس، مردم آنیا بر

1996: 163 .(
را ها اساساً این تغییرات و موانع آنهاانساني مهم این است کهعبارت دیگر، نکتهبه

بینند و چه تلقی و ارزیابی از آن دارند. بر همین اساس، درك نظام معنایی و چطور می
هاي ین معنا که میان ذهنیتاهمیت کلیدي برخوردار است. بهذهنی افراد درگیر از ا

شود، مورد مطالعه ي مورد نظر، که خود به یک درك کلی و نسبتاً مشترك منجر میجامعه
آن درك شود، نه تنها این نظام و مکانیسم ذهنی و تفهمیقرار گیرد. بنابراین، چنانچه

توان به جلب درگیري و شان شناخت، بلکه مینها را از دنیاي پیراموتوان درك انسانمی
مشارکت همدالنه و عملی آنها نیز در فرآیند توسعه و تغییر اجتماعی کمک کرد. بر همین 

هاي متفاوت ناشی از عدم مشارکت و مقاومت سنتی در برابر تغییرات و اساس، هزینه
یابد. پیامدهاي جانبی آن نیز کاهش می

حائز اهمیت است که با تلقی انسان محور از تغییر و ظر نیزي حاضر از این نمطالعه
هاي مردم استان ایالم به بررسی توسعه در نظر دارد با ورود به نظام معنایی و میان ذهنیت

کنند، مورد موانع اجتماعی توسعه پرداخته و آنچه را که مردم واقعاً تجربه کرده و درك می
صدد است فرآیند توسعه را به مثابه نوعی ي کنونی درعالوه، مطالعهمطالعه قرار دهد. به

کنار گذاشته شده و نگر جانبهگرایانه و یکدر نظر گیرد که در آن بینش نخبهگفتمان
,Sardan(از تغییر و توسعه به محور اصلی بررسی و تحلیل تبدیل شود گرایانهدرك مردم

2004:125 .(
است.» یافتگی در استان ایالم تماعی توسعهبررسی موانع اج« هدف کلی این مقاله 

بندي کرد: توان به شرح زیر مقولهتر این تحقیق را میاهداف خاص
یافتگی در این استان کدامند؟    از نظر مردم استان ایالم موانع اجتماعی توسعه-1
اند؟نابع این موانع از نظر آنها کداممجاري و م-2
عبارت کنند. بهي این موانع را چگونه درك و تفسیر میمردم این منطقه پیامدها-3

دیگر، چه تفسیري از آن دارند؟
ي یط، تعامل و پیامد بر اساس نظریهاي شامل سه بعد شراي یک مدل زمینهارائه-4
.1ايزمینه

1 grounded theory
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اي است، لذا اوت و گستردههاي متفي توسعه داراي ابعاد و جنبهاز آنجا که پدیده
هاي متفاوت آن بپردازد. در بررسی هر یک از صدد است به جنبهدري حاضرمطالعه
يگیري و زاویهاز دو جهتاند، محقق در نظر دارد همزمان ها که در زیر ارائه شدهجنبه

یا 1شود با به کارگیري رویکرد اتیکبررسی استفاده کند. از یک طرف، سعی می
ه در رابطه با بعد اجتماعی توسعه پرداخته ي موانع ایجاد شدگیري بیرونی به مطالعهجهت

درون، به واکاوي درك وگیري ازیا جهت2از رویکرد امیکشود و از طرف دیگر، با استفاده
تفهم مردم تحت مطالعه در رابطه با هر یک از موانع اجتماعی توسعه پرداخته شود و با 

د. این دو یامدهاي آنها توجه شواین موانع، به شرایط، تعامالت و پي از مطالعهاستفاده
شناس، در لین بار توسط ماروین هریس، انساني مورد بررسی اوزاویه برخورد با پدیده

و سازد از دو موضع کمیرویکرد ماتریالیسم فرهنگی وي مطرح شد که محقق را قادر می
,Harris(کیفی به مطالعه موضوع بپردازد  2001:155 .(

ي توسعه  مروري بر ادبیات نظر
ها و تفسیرگرایانه، درك و تفهم پدیدار پدیدهـاز آنجا که هدف پژوهش در تحقیقات کیفی

هاي معنادار انسان در محیط و بسترهاي طبیعی است، لذا محققان کیفی معناي درونی کنش
هاي از پیش تعیین شده وارد میدان تحقیق شده یا به بررسی از نظریه و فرضیهبدون استفاده

شناسی تفسیري و کیفی، در . علیرغم منطق روشپردازدي مورد نظر در شرایط طبیعی میپدیده
هاي متفاوت از روش به شیوهها و رویکردهاي مختلف نظري شناسی از نظریهاین روش

,Faterman(شوداستفاده میگرایانهاثبات 1998:96 .(
محقق کیفی «دارد که زیبایی عنوان میي کیفی در عبارت شناسان برجستهاز محققان و روش

وي با این عبارت موجز و رسا ادامه ». ي پوكوارد میدان مطالعه شود نه با کلهباید با ذهنی باز 
این معنا که در باز هاي کیفی باشند، بهپژوهشتوانند راهنماي عمومیها میدهد که نظریهمی

ي چارچوب مفهومیمحوري میدان مطالعه، ارائهشدن ذهن محقق، توجه به نکات، روندها و ابعاد
کنند. هاي عمده نقش اساسی ایفا میالؤجهت طرح س

ها و رویکردهاي نظري تحت عنوان از نظریهاشتروس و کوربین نیز با تأکید بر استفاده
ي منجر تواند به چیزها میاز نظریهعمومیيبر این باورند که بازنگري و استفاده»3ادبیات فنی«

1 Etic
2 Emic
3 technical literature
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اساس این مفهوم، محقق باید بتواند به خوانند. برمی»1حساسیت نظري«نها آن را آشود که
ها، مفاهیم و رویدادهاي اصلی مرتبط با موضوع تحت مطالعه حساس بوده و برانگیخته جریان

هاي مرتبط را عامل اساسی در ایجاد این حساسیت شود. آنان بازنگري و توجه کلی به نظریه
دانند. محققان دیگري نظیر کراسول نیز در تأیید استدالل فوق، به ظري در محقق کیفی مین

هاي ها را در روشن شدن زوایاي نظري موضوع مورد مطالعه و حمایتکارگیري و توجه به نظریه
اند. نظري از آن یادآور شده

هاي توسعه و تغییر هاز نظریدر این بخش از نوشتار به بازنگري و بررسی اجمالی دو دسته
شود که هر کدام از آنها بر ابعاد خاصی از تغییر و نوسازي تأکید دارند. این دو اجتماعی پرداخته می

شناختی توسعه و تغییرات شناختی و رویکردهاي انسانهاي جامعهدسته عبارتند از: نظریه
تی توسعه و تغییرات پرداخته شناخهاي جامعهو معرفی اجمالی نظریهاجتماعی. ابتدا به بازنگري

کلی بطوراند.شود که خود در دو حوزه رویکرد کارکردگرایی و رویکرد تضاد ارائه شدهمی
اساس هاي کارکردي که براند: نظریهنیافتگی دو دستهو توسعهی توسعه شناسجامعههاي نظریه

که مبتنی بر آراي هاي تضادياند و نظریهرائه شدهاParsonsوDurkheimهاي دیدگاه
). Holmes and Terner,1990:52(مارکس هستند 

هاي کارکردگرایانه مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: رویکردهاي نوسازي و نظریه
هاي وابستگی، وابستگی نوین، هاي تضادي ارائه شده نیز شامل دیدگاهنوسازي نوین. نظریه

,Peet(نظام جهانی هستند تولید و يبندي اجتماعی و شیوهصورت 2007: 420 .(
شود. ها اشاره میاین دیدگاهدر اینجا بطور اجمالی به

2هاي کارکردگرانظریه

ی توسعه هستندشناسجامعهها مشتمل بر دو رویکرد نظري اساسی در از نظریهاین دسته
ي نوسازي نوین. ي نوسازي و نظریهکه عبارتند از: نظریه

3سازينظریه نو

ي مبتنی بر هاي دورکیم در مورد دگرگونی جامعهرویکرد نوسازي مبتنی بر دیدگاه
ي مبتنی بر همبستگی ارگانیکی و تفکیک اجتماعی ناشی از آن همبستگی مکانیکی به جامعه

1 theoretical sensitivity
2 functionalist theories
3 modernization
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زدایی شده ي صنعتی، سنتوبر در مورد چگونگی پیدایش جامعههاياست. از طرف دیگر، اندیشه
ي جوامع از مبانی نظري کالسیک این هاي مارکس پیرامون تطور و توسعهرا و ایدهگو عقالنیت

,Taylor(نظریه هستند  1960و 1950هاي در دههاما این دیدگاه بطور رسمی).1977:145
Holmes and(نز بودوترین آنها پارستوسط برخی دانشمندان کارگردگرا مطرح شد که مهم

Terner, گراي آن، هژمونی سیاسی از: گسترش کمونیسم و دکترین تحولند عبارت). 1990:52
الگویی براي ورود آنها امریکا در جهان و استقالل ملل مستعمره و نیاز بهي ایاالت متحدهنظامی

وشنگري است، معتقد رياز میراث فکري مهم دورهي توسعه و نوسازي. این نظریه، کهبه عرصه
جوامع باید الزاماً مراحل يي غربی است و کلیهوسعه و ترقی نسخهي اصلی تاست تنها نسخه

,Sou(ي غربی را طی کنندتوسعه هاي این نظریه عبارتند از: گیترین ویژمهم). 2006:82
اي بودن، غربی بودن، غیر قابل برگشت بودن مسیر توسعه، خطی بودن، انتقالی بودن، مرحلهتک

ها و هنجارها در تشخیص سنتی یا مدرن بودن جامعه،داشتاورها، بتقدم اولیه به نقش ارزش
توسعه، کنار گذاشتن الگوهاي سنتی زندگی ي شرط مقدم برشرایط الزم براي توسعه به مثابه

جدیدي از قشربندي هاي سنتی همراه با پیدایش شکل اجتماعی و حتی نابودي مشخصه
,Bendix(رف انبوهي مصي فرهنگی و رسیدن به مرحلهاجتماعی، اشاعه ي ظریهن.)1977:87

نزي، فرض اصلی خود را تعادل و وکارکردگرایانه پارسازي با اتکاي به رویکردهاي ساختی ـنوس
مرجع بنیادي و نهایی براي تحلیل يدهد و مفهوم موازنه را نقطهتوازن نظام اجتماعی قرار می

شوند. به نظر وي هر گونه تغییري رو میوبهکند که با شرایط خارجی ری میهاي اجتماعی تلقنظام
,Taylor(کند سیستم را دچار آشفتگی سازد، جامعه را دچار نابسامانی میيکه موازنه

وجود » 1دیگران (جوامعی) نامتمدنی« ي نوسازي بر این اعتقاد بود که نظریه). 1977:147
» دیگران نامتمدن«این رویکرد، این اساسدارند که باید متمدن و همسان با تمدن غربی شوند. بر

از آنجا که در اثر موانع داخلی قادر به طی مراحل توسعه نیستند، باید با اجبار هم که شده در 
منسجم سعی در معرفی فرهنگ عنوان یک رویکرد قرار گیرند. بنابراین، نوسازي بهمسیر توسعه 

ت و به تدریج ماهیتی سیاسی و عنوان مرجع نهایی تمدن و فرهنگ متمدن بشر داشغرب به
,Tiryakian(هژمونیک پیدا کرد 2001:105.(

تغییر در آداب و رسوم و نظام اجتماعی سنتی به سمت «کلی، نوسازي عبارت است از: بطور
این تغییر و ترقی به صورت ارادي یا لو اینکهـ نهادي مدرن وآداب و رسوم و نظام اجتماعی

,Dival(» اجباري صورت گیرد 2000:153; Vagner, 2002:3( .ي نوسازي براي نظریه
ي تغییر فلسفی خود، نظریهـشمول توسعه، در اصول و مبانی نظريجهانهاي نسخهيعرضه

1 uncivilized others
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هاي تکاملی و تغییرمند، روش دستیابی به توسعه و نقشي مدرن، طرحاجتماعی، طرح واژه
انداختن نوسازي مشخص کرد و یک ه راهکارگزاران و نخبگان را در مسر نهادینه کردن و ب

است دورنماي منسجم نظري ارائه داد که تا امروز اهمیت اساسی خود را از دست نداده
)Brenestin, ن را مکتب نوسازي نیز آامروزهالبتهي نوسازي کهنظریه). 2002:143

ین این انتقادها ترمهمها مورد انتقادهاي شدید قرار گرفت.خوانند، عموماً توسط مارکسیستمی
هایی مانند عنوان مرجع نهایی تقابل و دوگراییدن غربی بهالگوي تممداري و باور بهعبارتند از: قوم

ه سطوح گرایی و وارد شدن ب/ عاطفی، تقلیل/ جنوب، عقالنی/ غرب، شمال/ مدرن، شرقسنتی
ي تفسیرهاي و شومپتر)، ارائهس، اسمیت، هیگنکله لند، اینکلشناختی و شخصیتی فردي (مک

هاي درونی و روانی این یافتگی آن با ویژگید کم توسعهنادرست از توسعه در آمریکاي التین و پیون
ي توسعه در هاي عمدهویکرد همچنان بر دیدگاهجوامع. اما علیرغم انتقادهاي وارده، این ر

,Kit(ی نفوذ داردشناسجامعه ی متفکران نوسازي مانند تربورن با در مقابل، برخ). 1995:231
گیري یند نوسازي بهتر است بر اساس جهتروتر بر این نکته تأکید کردند که فرآدیدگاهی میانه

اي از نهادها و فرآیندها که همواره با همدیگر به نزاع عنوان مجموعهزمانی تعریف شود نه به
نها یک مفهوم اي است و ت) یک مفهوم دورهرو مدرنیتهند. به نظر وي، نوسازي (و از اینپردازمی

با بیان ،Apter, 1987و Mouzlise, 1992نظران دیگري نیز مانند اروپایی نیست. صاحب
و همزمان به تبیین فرآیند توانند با یکدیگر ترکیب شدهاینکه دو رویکرد تضادي و کارکردگرا می

در صدد تلقیق این دو رویکرد برآمدند. در یافتگی جوامع بپردازند. یافتگی یا کم توسعهتوسعه
است برخی انتقادهاي ي معاصر، رویکرد جدیدي به نام نوسازي جدید ایجاد شد که توانستهدوره

,Mouzlise(وارده بر رویکرد نوسازي کالسیک را اصالح کند 1992:116;
Apter1987:135 .(

1نظریه نوسازي جدید

ـهاي پساهایی که به نظریه، نظریه1980يواخر دهههمزمان با فروپاشی کمونیسم در ا
,Kuri(ها ي نوسازي جدید نیز یکی از این نظریهموسوم شدند، پدید آمدند و نظریه2نوسازي

، یعنی زمانی که شدت انتقادها به مکتب نوسازي به 1970يپیش از پایان دهه).2002:261
این مطالعات ر مطالعات نوسازي پدید آمد. البتهتدریج در حال فروکش بود، نوعی تجدید حیات د

سو، پردازان نوسازي جدید، از یکي جهان سوم قرار دادند. نظریهنیز هدف محوري خود را توسعه

1 neo modernization
2 post–modernization
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ارزیابی مجدد اصول اساسی مکتب نوسازيها و از سوي دیگر بهبه نبرد علیه مارکسیست
عنوان ید از این قرارند: سنت و تجدد بهي جدي نوسازاند. اصول اساسی نظریهک پرداختهکالسی

هاي تاریخی از مباحث انتزاعی دوري شوند؛ با اتکاي به دادهمتباین در نظر گرفته نمیمفاهیمی
از مطالعات تطبیقی استفاده شود و الگوي خاص توسعه در هر کشوري بررسی و مشخص و گاهمی
ه بیشتري به تاریخ و مطالعات موردي مبذول شود؛ از مطالعات موردي استفاده شده و توجمی
ي هر ت الگوي غربی وجود ندارد و توسعهخطی توسعه به سمچندانی به مسیر تکشود، اعتقادمی

شود. این رویکرد جدید یک از کشورهاي جهان سوم در مسیر خاص خود مطرح و ارزیابی می
همچنین، اهمیت بیشتري براي گیرد. المللی در نظر میتري براي عوامل خارجی یا بیننقش مهم

واملی شود و غالباً عي ستیز اجتماعی (مانند نوکارکردگرایی الکساندر و لوهمن) قائل میپدیده
هاي اجتماعی مورد توجه ي ایدئولوژیک و انقالب را نیز در تحلیلنظیر منازعات طبقاتی، سلطه

,Sou(دهد قرار می 2006:186.(

1هاي تضادنظریه

در نقد نظام EnglesوMarxهاي تضادي توسعه و توسعه نیافتگی از مبانی نظري هنظری
اند و بر نقش نیروهاي خارجی در فرآیند توسعه و نوسازي جوامع و سرمایه داري سرچشمه گرفته

هاي بعدي حتی اند. مارکسیستحتی به خصوصیت بین المللی نظام سرمایه داري تأکید داشته
ي دهندهپیوند تلقی کرده و در صدد بررسی نیروي شکلتراز و همرنیته را همداري و مدسرمایه

ي این مکتب که در مکتب وابستگی، نظام جهانی و حتی پردازان عمدهاند. نظریهجهانی آن بوده
Paule Sweezy ،Paulهاي ارزشمندي هستند، عبارتند از: صورتبندي اجتماعی نیز صاحب ایده

Baran،Gunder Frank وSamir Aminنیافتگی جوامع این متفکران در تبیین علل توسعه
داري تأکید دارند استثماري پیامدهاي نفوذ سرمایهـجهان سوم بر تأثیرهاي استخراجی

)Kandal, 1989:39.(

2نظریه وابستگی

ـ نیافتگی مبتنی بر رویکرد مارکسیستیمکتب وابستگی که تحت تأثیر مطالعات توسعه
بررسی وضعیت توسعه و تر به تر و البته عمقیتر و گستردهي پدید آمد، در قالبی نظريتضاد

ویژه در کشورهاي آمریکاي التین و فرآیندهاي بنیادي استثمار و عملکرد نیافتگی بهتوسعه

1 conflict theoroies
2 dependency theories
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ترین سطح نظري، رویکرد وابستگی ازپردازد. در کالنال این جوامع میداري در قبسرمایه
هاي موجود در درون و بین داري و توجه وي به نابرابريمارکس در مورد نقد سرمایههاي شهاندی

زیادي يکنند، توجهگیرد. کسانی که در این مکتب مارکسیستی توسعه کار میجوامع نشأت می
ن هاي موجود در اقتصاد جهانی و فقدان توسعه در جوامع جهان سوم دارند. ایبه تبیین نابرابري

ي ت و در دههنیافتگی باران، سویزي، امین و فرانک شکل گرفرتو رویکردهاي توسعهنظریه در پ
هاي اقتصادي از طریق کار تعدادي از اقتصاددانان توسعه که مخصوصاً به تداوم شکست1960

,Webester(کشورهاي آمریکاي التین توجه داشتند، گسترش یافت  در رویکرد ). 1990:123
نوسازي نسبت يهاي درونی این جوامع در زمینهتواند به موانع یا ارزشفقدان توسعه نمیآنان،

هاي خارجی است، از یکسري مسائل و مداخلهنیافتگی نشأت گرفتهاده شود، بلکه فرآیند توسعهد
نیافتگی همزمان این ته در جهان امروز به معناي توسعهاي که رشد مراکز صنعتی پیشرفبه گونه

این مکتب بر . استخراج و آنها را استثمار کردهب مازاد اقتصادي آنها را استکشورها است که غر
,Peet(است ي اروپا مبنی بر تخریب خارجی بودهاین باور است که کل فرآیند توسعه

2007:17 .(
هاي خارجی در برخی کشورها نرخ رشد اقتصادي علیرغم کمک1970و 1960هاي در دهه

نمایی از برابري اجتماعی و دمکراسی بخش نبوده و دورجنوبی و ایران رضایتمانند برزیل، آفریقاي 
فضاي خود را براي 1960شد. این کشورها در اواخر دهه سیاسی در این جوامع مشاهده نمی

سئله باعث پیدایش یک باز کردند. این م» 1گراییتوسعه«تر با کل پارادایم هاي بنیاديچالش
هاي نظام جهانی شد هانی و تحلیلبراي تحلیل اقتصاد سیاسی جفکري عمده چارچوب روشن

پردازان آمریکاي التین مانند فرانک و سمیر امین مطرح شد ي وابستگی ابتدا توسط نظریهیهنظر
)Baker, وابستگی موقعیتی «کنند:این متفکرین وابستگی را چنین تعریف می). 1999:124

اراي اقتصادهایی مشروط به توسعه و گسترش است که در آن گروه معینی از کشورها د
ي جهانی منجر اقتصادهاي دیگر هستند؛ این موقعیت بنیادي وابستگی به یک موقعیت وابسته

,Mole(» گیرندشود که طی آن کشورهاي مذکور، تحت استثمار کشورهاي مسلط قرار میمی

ز در تغییر یک کارگزار یا عامل ممتاعنوان ان وابستگی در رد و انکار غرب بهپردازنظریه). 1999:7
نظر دارند، به نظر آنان، دست کم تحلیل تاریخی اقتصاد اتفاق نیافتهو ترقی کشورهاي توسعه

اند بوده»2سرزنش قربانی«گرایان به دنبال دهد که چطور توسعهالتین نشان میسیاسی آمریکاي 
)Zahir, یل بدبینی زیاد به ورود عناصر طرف به دلرویکرد وابستگی از یک). 2001:201

1 developmentalism
2 blame of victim
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داريیافته سرمایهبطه با جوامع توسعهداري به جوامع جهان سوم و باور به قطع هر گونه راسرمایه
زیاد بر نقش نیافته و از طرف دیگر، تأکید ي جوامع توسعهعنوان تنها راه رهایی و توسعهبه

ها و توجهی به مکانیسمهان سوم و کمماندگی کشورهاي جالمللی در عقبنیروهاي خارجی و بین
رو جتماعی با انتقادهاي متعددي روبهفرآیندهاي درونی این جوامع در مسیر توسعه و تغییرات ا

که در آن از بسیاري از اصول شد. انتقادهاي مذکور باعث پیدایش رویکرد وابستگی جدید شد
داري به مثبت ورود عناصر سرمایهپیامدهايي وابستگی کاسته شده و بر ي نظریهگرایانهجرم

است. در بخش زیر، این نظریه به صورت مختصر معرفی شدهنیافته تأکید شدهجوامع توسعه
است. 

1نظریه وابستگی جدید

هاي نظري درونی مکتب بستوابستگی جدید، براي رهایی از بنپردازان مکتبنظریه
سعی کردند روندها و گذاشت، م باقی نمیکشورهاي جهان سووابستگی که راه گریزي براي 

» ي وابستهتوسعه«در نظر بگیرند. این نظریه داري را نیز فوذ سرمایهپیامدهاي مثبت وابستگی و ن
ي عنوان پیشگامان این نظریه معتقدند که سلطهبهFallettoو Cardosoشود.نیز خوانده می

را فراهم » المللی کردن منافع خارجیبین«ن تواند امکاهاي وابستگی ملی میخارجی در موقعیت
بیین این در صدد ت» المللی شدن امپریالیسمبین« يبا ابداع واژهPeter Evansسازد. با این حال، 

تواند از طریق می» داخلی«عنوان نیرویی ي مرتبط با نیروهاي خارجی بهامر برآمد که نظام سلطه
,Peet(پیدا کند » بازنمود«لی ها و طبقات محهاي اجتماعی، گروهروش 2007:6 .(

هاي ها و اتحادیهها، فراکسیوناز طریق توافقي وابستهي کاردوزو، توسعهاساس نظریهبر
این دلیل صورت ي باز بهشود، اما این نوع توسعهایجاد میگذاران تجاري بین دولت و سرمایه

اساس بازار مبتنی هایی هستند که براستگیرد که هم دولت و هم بخش تجارت به دنبال سیمی
این حال، کند. بهبر تمرکز درآمد و مستثنی کردن اجتماعی اکثریت جمعیت یک جامعه عمل می

ي تضاد بین طبقات مسلط و مردم شدید نیستاندازهتضاد بین دولت و بخش تجارت به
)Rocha, 2002:86 .(

ي ا در نظر گرفته و از آن تحت عنوان توسعههاي مثبت وابستگی رکاردوزو و فالتو جنبه
هاي داري انحصاري، وابستگی و توسعه واژهسرمایه«ز معتقد است که: کنند. کاردووابسته یاد می

هایی از جهان سوم صورت وابسته در بخشيدارانهي سرمایهمتناقصی نیستند. نوعی توسعه
عبارت دیگر، گاهی اوقات یابد. بهیوند مید که با اشکال نوین گسترش انحصارگرایانه پگیرمی

1 neo-dependency
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يشود به دلیل نفوذ سرمایهایجاد میاي کهپذیرد، اما توسعهتوسعه در نواحی فقیرتر صورت می
هایی وابسته که به عنوان دولتهاي جهان سوم بهعالوه، دولتالمللی، مورب و ناموزون است. بهبین

,Alan(شوندنظر گرفته میکنند، درالمللی کمک میي بینسرمایه رخی ب). 1999:5
شناسان اقتصادي که با تأکید بر نقش هر دو دسته عوامل داخلی و خارجی ان و انسانشناسجامعه

هاي نیافته در دورهاري در کشورهاي جهان سوم و توسعهدین باورند که فرآیند نفوذ سرمایهبر ا
ي معین که نیازمند بررسی خاص در هر دورهاستمتفاوت و از مسیرهاي گوناگون مؤثر بوده

بندي اجتماعی موسوم است، سعی در ي صورتنظریهگیري فکري که بهاست. این نوع جهت
داري به درون ساختارهاي اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و تبیین چگونگی ورود عناصر سرمایه

ها و تأثیرهاي نفوذ و گسترش نیافته دارد و در صدد تحلیل و بررسی پیامدسیاسی جوامع توسعه
Lahsaee(این عناصر است Zadeh, 2000: 47-48 .(

1بندي اجتماعی و شیوه تولیدنظریه صورت

نیافتگی بندي اجتماعی نیز با مبنایی مارکسیستی در صدد تبیین توسعهصورتينظریه
بنیادین این هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی کشورهاي جهان سوم است. مفاهیم بنديصورت

براي بسط این ». 3هاي تولیديبه هم آمیختگی شیوه« و » 2ي تولیدشیوه«نظریه عبارتند از: 
ي تولید مفهوم شیوهLouis Althusserو Phillip Raiهاي فرانسوي مانندمارکسیستنظریه، 

جهان به کار یخ اقتصادي تر تارتر و واقعیس کردند و آن را براي بررسی جزییرا از مارکس اقتبا
اي مشابه با استدالل مکتب وابستگی، آنها بر این باور بودند که به نظر آنان و به گونهگرفتند. 
ر است، بلکه عناصداري جهان مدرن به همین سادگی این اشکال نوین را به دست نیاوردهسرمایه

است ز تولید خود استخراج کردهي استعمار تسخیر و به نفع بااقتصادي جوامع دیگر را در دوره
)Wilker, 1996:94 .(

با اقتباس از مارکس، ابتدا در کارهاي لنین در » هاي تولیدبه هم آمیختگی شیوه« مفهوم 
Altoserي تولیدي و اهمیت تحلیلی این همزمانی و سپس توسط قالب همزمانی دو یا چند شیوه

بندي اجتماعی را از لنین هاي تولید در صورتوهگسترش یافت. آلتوسر نیز مفهوم شیBalibarو 
,Chilkot(کند هاي مارکسیستی بازي میاقتباس کرده بود که نقش اساسی در تبیین

پردازي در مورد اشکال و شرایطی را که در آن بندي اجتماعی، نظریهمفهوم صورت). 1994:26

1 social formation and mode of production
2 mode of production
3 confluence of modes of production
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ن میان، تنازعات طبقاتی و رفتارهاي سازد. در ایگیرد، فراهم میتولید و توزیع مازاد صورت می
بندي عنوان محور اساسی در رویکرد صورتي تولید نیز بهتند. شیوهسیاسی بسیار مؤثر هس

شود که (در مباحث اخیر این نظریه) تعریف میاجتماعی به مثابه ساختار پیچیده یا خرده نظامی
». اقتصادي، سیاسی و ایدئولوژیکسطوح «داراي سه سطح ساختاري متمایز است که عبارتند از: 

که در کارهاي آلتوسر و بالیبار در مورد » ي نهاییتعیین اقتصادي در وهله«این مفاهیم با مفهوم 
هاي ي شیوههمه«اساس این نظریه، بر). Wilker, 1996:94(شود، تطابق دارد اقتصاد دیده می

اي از روابط محصول به تسلط مجموعهـوري از این مازادو بهره» کنندتولیدي مازاد تولید می
,Taylor(کند ي تولیدي دیگر تفاوت میي تولیدي به شیوهاز یک شیوهتولیدي بستگی دارد که

1977:83Mac Lenan, 2003:436;.(یابد و ي تولیدي جدید تسلط میزمانی که یک شیو
شود که اي تبدیل میینده به مسئلهاي فزآشود، این شیوه به گونهي قبلی میمانع باز تولید شیوه

هاي باز تولیدي لی با الزامي قب، دولت و نهادهاي متناسب با شیوهاساس آن اشکال ایدئولوژيبر
ي تولیدي بعدي مستلزم اشکال سیاسی و د تولید دیگر تطابق ندارند. شیوهي نوظهور جدیشیوه

بندي ند سازگار باشد. مطابق رویکرد صورتتواداري نمیایدئولوژیک است که با اشکال غیر سرمایه
ي تولید غالب وجود بندي اجتماعی مبتنی بر شیوهاي از تاریخ نوعی صورتاجتماعی، در هر دوره
هاي اجتماعی تعریف کرد بنديتوان توالی و جایگزینی پی در پی صورتدارد و تاریخ را می

)Taylor, هاي تولیدي پایین به سمت ی از شیوهدگرگونی اجتماعی مستلزم جابجای.)1977:21
مادي مملو از بحران است و باعث تنازعات يهاي تولیدي سطوح باالتر است. این توسعهشیوه

پذیرد و به مفهوم تولید را میي ي مرحله، شیوهشود. مارکس به جاي واژهتماعی میطبقاتی و اج
,Kurtz(خطی توسعه باور دارد تک 2001: بندي اجتماعی معتقد است صورتي نظریه.)129

و از طرف دیگر تحت تسلط » تسلط آنارشی«داري از یک طرف تحت ي تولید سرمایهکه شیوه
قانون «عنوان به» قانون ارزش«اند با ارجاع به توقرار دارد. این دوگرایی می» قانون آهنین سرمایه«

,Kosonen(تشریح شود » طبیعی جامعه هاي متفکران الش. به دنبال ت)372 :1977
نیافتگی کشورهاي جهان سوم، ایمانوئل والرشتاین مارکسیست براي تبیین دالیل و وضعیت توسعه

رآیند تاریخی از یک طرف، زمینه و في خود تحت عنوان نظام جهانی سعی کردهنظریهيبا ارائه
تبیین کند نیافتهسعهاقتصادهاي کشورهاي توداري و چگونگی نفوذ آن را بهپیدایش نظام سرمایه

نیافته نیزرا مطرح نماید که کشورهاي توسعهبینی نسبی، این نکتهو از طرف دیگر با خوش
توانند موقعیت اقتصادي و سیاسی خود را تغییر داده و به سطح معینی از توسعه دست یابند. می
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1نظریه نظام جهانی

رده بر مکتب انتقادهاي واد در پاسخ بهي نظام جهانی نیز مانند مکتب وابستگی جدینظریه
ي نظام جهانی یک رویکرد آن مطرح شد. نظریههاي مفهومیبستوابستگی کالسیک و بن

داري سیاسی سرمایه،اقتصاديهاي شناختی کالن است که در صدد بررسی پویاییجامعه
در این زمینه 1974در سال Wallersteinاست و با کار » عنوان یک نظام اجتماعی تامبه«

ت داري تاریخی متمرکز اسهاي سرمایهاست. والرشتاین در کار خود در آغاز بر پویاییپیوند خورده
هاي تولیدي در قالب یتمند و محلی است و با فعالمند، مکانکه داراي موجودیتی واقعی، زمان

ري ضرورتاً جهانی است داسرمایهارتباط دارد. به نظر وي، منطق پایان سرمایهانباشت بی
)McGrew,1992: 70(اي و داري حاشیهنیافتگی یا سرمایهبین توسعهوالرشتاین از تمایز

وجود دارد و آن نظام جهانی استدارياست که یک نوع سرمایهمرکزي اجتناب کرده و معتقد
)Azkia and Ghafari,2005: 305(.عی است از نظر والرشتاین، نظام جهانی یک نظام اجتما

هاي عضو، قواعد مشروعیت و انسجام است و حیات آن وابسته به که داراي مرزها، ساختارها، گروه
اند. در این نظام، هر گروه ن را با تنش و تناقض حفظ کردهآترکیبی از نیروهاي متضادي است که

ت که در زندگی اسانند یک ارگانیسم داراي یک دورهدر جستجوي منافع خود است. این نظام م
اي مخصوص هاي توسعهکند و در برخی جهات نیز ثابت مانده و داراي ویژگیبرخی ابعاد تغییر می

ها توان سه دسته جوامع یا کشوراساس رویکرد نظام جهانی میبه خود است. به نظر والرشتاین، بر
ونی از هم داري)، کشورهاي پیرامونی و کشورهاي نیمه پیرامرا شامل کشورهاي هسته (سرمایه

,Wallerstein(تفکیک کرد 1974: 189(
داري نیازمند توسعه و گسترش جغرافیایی است و به نظر والرشتاین، اقتصاد جهانی سرمایه

هاي سه رهاي مربوط به مقولهکند که در آن هر یک از کشویک نوع تقسیم کار محوري ایجاد می
ي فوق باید نقش خاصی داشته باشند. گانه

هاي پیرامونی در تقسیم کار جهانی، فراهم کردن مواد اولیه براي منظر، نقش دولتاز این 
اي دارند. با این حال، است و کشورهاي نیمه پیرامونی نیز نقشی واسطهکشورهاي هسته

توانند در اثر توسعه و تحول به سطح کشورهاي پیرامونی و چه بسا به کشورهاي پیرامونی می
ي نظام جهانی والرشتاین حل و ي نظریهز ارتقا پیدا کنند. هدف عمدهه نیسطح کشورهاي هست

,Wella(است هاي مارکسیستی توسعهدر نظریههاي مفهومیفصل برخی مسائل و چالش

2001:114(.

1 world-system theory
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پژوهششناسی روش
نگاري براي ي این تحقیق کیفی بوده و از روش مردمشناسی عمدهاینکه روشبا توجه به

است. در ها استفاده شدهدادهياي براي تحلیل و ارائهي زمینهها و از نظریهدآوري دادهعملیات گر
اي نیز مصاحبهاي و اسنادي توسط محقق گردآوري شد و اطالعاتاین پژوهش، اطالعات مشاهده

د ي ساکن در میدان مطالعه گردآوري گردید. براي تعیین افراد مورکنندهنفر مشارکت56از 
گان از منطق شونددفمند و براي تعیین تعداد مصاحبههـگیري کیفیبه، از روش نمونهمصاح

هاي متعدد انجام شدند این ترتیب که مصاحبهگیري نظري استفاده شد. بهاشباع نظري در نمونه
هاي افراد تکراري یا مشابه به هاي تحقیق اشباع شدند و پاسخالسؤتا جایی که فضاي مفهومی

.سیدندنظر ر
ي و انتخابی محوراي باز،گذاري سه مرحله، روش کدتحلیل در این پژوهشروش تجزیه و

ایوز که یک الگوي ي الگوي عملیاتی تعدیل شدهعنوان رویکرد پایه به همراهاشتراوس و کوربین به
ه وعنوان چارچوب عملی هدایت شده تجزیتحلیلی اشتراوس و کوربین است بهيترکیبی با پایه

,Eaves(است تحلیل مورد کاربرد بوده 2001: 654(.
سازي آنها انجام شد. در این مرحله، بندي و منظمها، عملیات طبقهبعد از گردآوري داده

اي و اسنادي موجود از هم تفکیک شده و هر کدام بر حسب مصاحبهـايهاي مشاهدهداده
هاي اده. در گام اول تحلیل اطالعات، دهاي محوري تحقیق بطور جداگانه مرتب شدندالؤس

ال محوري تحقیق در واحد سطر به صورت سطر به سطر و به دقت اي به تفکیک هر سؤمصاحبه
اي ها به دست آمدند. همزمان از اطالعات مشاهدهاز دادهکدبندي باز شدند و مفاهیم اولیه برگرفته

عالوه، . بهلی ارتباط بین آنها استفاده شدنیز براي تکمیل مفاهیم، تشخیص مناسب کدها و درك ک
اي و اطالعات آماري موجود براي نگارش بررسی توصیفی میدان مطالعه و هاي مشاهدهاز داده

ارش گزارش تحقیق، ي مورد مطالعه بهره گرفته شد. در کل فرآیند نگابعاد جامعهمعرفی عمومی
تصویري، شنیداري و مکتوب، خود را در فضاي ـايهاي مشاهدهي مکرر به دادهمحقق با مراجعه

کرد.هاي مختلف آن را یادداشت میداد و جنبهمیدان مطالعه قرار می
هاي به بعد از اتمام فرآیند کدبندي باز، کدبندي محوري شروع شد در این قسمت مقوله

رتباط منطقی دست آمده با یکدیگر مقایسه شدند و ابعاد آنها تشخیص داده شد. سپس، با تعیین ا
ي کدبندي گزینشی، باید در مرحلهو معنایی بین آنها، خط داستان هر کدام به نگارش درآمد.

هاي به دست آمده شد. در این مرحله یا باید از بین مقولهتحلیلی تعیین میـي هستهمقوله
کل جدید براي پر کردن فضاي مفهومیيهسته مشخص شود یا محقق یک مقولهيمقوله
اي براي هر یک از ي جداگانهي هستهکرد. لذا مقولهخاص) را تعیین میال ؤها (براي آن سمقوله
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هاي محوري تحقیق که فرآیند کدبندي باز، محوري و گزینشی را طی کرده بودند، تعیین الؤس
ها ترسیم شود. لذا، با اساس مقولهال پژوهشی بربراي هر سؤشد. سپس باید مدل پارادایمی

/ فرآیند و پیامد، به هسته در قالب مدل شرایط، تعامليهاي عمده حول مقولهبندي مقولهستهد
اي ویژه ي زمینهآمد که هر کدام بیانگر یک نظریهبه دستمدل پارادایمی4الؤتفکیک هر س

نی ي مورد مطالعه، یعي پدیدهبراي بررسی ابعاد چندگانهرو،براي سؤال محوري بودند. از این
ساخته شد و سپس هر کدام از آنها در قالب یک درك موانع اجتماعی، چندین مدل پارادایمی

دریافتگیتوسعهاجتماعیموانعنهاییو در نهایت مدل؛مدل یا دیاگرام صوري نمایش داده شد
ساختارشکن ترسیم گردید.وساختاربخشمثابهبهایالماستان

استفاده شد که ) یا استحکام دادهRigorسنجی (از صحتلعهمین روایی و پایایی مطاأبراي ت
، دقت در کدگذاريگیري نظري،نمونههاي متعدد،آوريأکید بر نوشتن یادبدین منظور ت

باشد.بندي میدسته

ي پژوهشهایافته
ها در ها، الزم است مطالبی در رابطه با طرز نگارش مطالب و یافتهیافتهيقبل از ارائه

اي گفته شود. ي زمینهکیفی و مخصوصاً روش نظریهروش
ها یا ي یافتهي نگارش و ارائهسان کیفی بر این باورند که طریقهشنامحققین و روش

هاي هاي کیفی از اهمیت باالیی برخوردار است. طبق نظر آنها زبان نگارش گزارشگزارش
این معنا که ش باشد؛ بهکیفی باید منطبق و متعلق به زبان افراد درگیر در پژوه

Mohammad(پذیري در آن دیده شودتعلق Pour, شناساناز نظر روش.)2010:145
بندي تفسیرهاي مردم عادي کیفی، از آنجا که کار محقق تفسیر تفسیرها و گاه صرفاً طبقه

لذا است، اي و مبتنی بر دانش عامیانهاست و از آنجا که زبان مردم عادي زبانی غیر حرفه
سازي یا هر سبک و روشی که به جاي سادهاي و پیچیده باید از به کارگیري روش حرفه

شناسی ها دامن بزند، پرهیز کرد. روشانها و جریمفاهیم مورد مطالعه به پیچیدگی موضوع
ي است، باید در ارائهو دانش عمومیعنوان رهیافتی که مبتنی بر زبان بومیکیفی به

از طرف دیگر، از آنجا و عامه فهم وفادار باشد.اصول زبان بومییان آنها بهمطالب و طرز ب
و هاي آن جهت ارزیابی و قضاوت باید در دسترس افراد بومیکه گزارش تحقیق و یافته

وضعیت خودشان افزایش دانش و آگاهی آنها از درگیر قرار گیرد یا در صورت لزوم به
از ادبیات و نگارش پیچیده که عموماً در روش یفی استفادهشناسان کمنتهی شود، لذا روش

کنند. آنان بر این باورند که تفاوت دو رهیافت گرا مطرح است را تجویز نمیاثباتی و نخبه
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هاست، بلکه و کیفی نه تنها بر سر طرز نگاه و چگونگی بررسی دنیاي پیرامون انسانکمی
باشددنیاي بررسی شده نیز میبر سر طرز بازنمایی و به تصویر کشیدن 

)Mohammadpour, 2010: 316(.
هاي اصلی است که ولههاي عمده یا مقارائه و تشریح یافتههدف این قسمت از مقاله

ال محوري در سؤ4طور که عنوان شد، دهد. هماناي را تشکیل میي زمینهبنیان نظریه
هاي گردآوري از روشاستفادهکنونی مورد بررسی قرار گرفتند که محقق بايمقاله

است. منطق نها پاسخ دادهآهاي اسنادي) بهمشارکتی، مصاحبه و دادهياطالعات (مشاهده
ي هاي انجام شده در نظریهپژوهشها براساس الگوي عمومیي یافتهي ارائهو شیوه

اي است. زمینه
از:یافتگی عبارتندترین موانع اجتماعی توسعهنظر مردمان این دیار مهماز

فوق مردم استان ایالم معتقدند که تعصبات يطبق مقوله: ايغالب ایلی و قبیلهبافت
حسوب این دیار میافتگی درعنوان مانع توسعهبهيجامعهبافت حاکم براي وو قبیلهقومی

نیز ترسیم تعیین شده و سپس مدل پارادایمیيي کلیدي یا هستهشود. در زیر ابتدا مقولهمی
برابر مقاومت در«توان هاي ارائه شده میاساس موارد و توضیحشود. برو توضیح داده می

انتخاب کرد. طبق این مقوله درك و ارزیابی نهایی هستهيرا به مثابه مقوله» تغییرات جدید
و پایبندي به اي، مقاومت در برابر تغییرات جدید مردم استان ایالم از بافت غالب ایلی و قبیله

یافتگی استان مطرح است. عنوان مانعی در فرآیند توسعهاست که خود بهتفکرات سنتی گذشته
اي محوري فوق تحت تأثیر یکسري شرایط و بسترها شکل گرفته و تحت تأثیر مجموعهيمقوله

توان به میتحقیق را يهاي عمدهاست. بر همین اساس، مقولهها و پیامدها پدید آمدهاز تعامل
اي به صورت زیر در ارتباط با یکدیگر تحلیل کرد. شرایط و بسترهاي بافت غالب ایلی و قبیله

اعتقادات سنتی و برتري سنتی اي، پایبندي بهایلی و عشیرهي مثابه مقاومت عبارتند از: جامعه
ییرات را فراهم کلی شرایط و بسترهاي الزم براي مقاومت با تغسفیدان. این سه عامل بطورریش
اند. این عوامل باعث ایجاد شرایط دیگري شده بودند که به نابرابري اجتماعی موسوم است. آورده

هاي خاصی را انجام ها و تعاملهمزمان با شرایط و بسترهاي نابرابر مذکور، مردم ایالم واکنش
ر گونه خارجی در با ورود هو مخالفتاین عوامل عبارت بودند از تعصبات قومیدادند که
هاي مردم استان را در مقاومت علیه تغییرات و توسعه شدت این دو عامل تعاملمنطقه. 

که آید هاي مردم ایالم نظام جدیدي پدید میدر فرآیند مذکور و تحت تأثیر تعاملبخشد.می
اتی هاي مهم و اساسی مرتکب اشتباهگیريسفیدان در تصمیممردم با تأسی از بزرگان و ریش
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کلی مردم در مقابل تغییرات شود. بطوریافتگی انسان میمانع توسعهبشوند که همین اشتباهات
کنند. اي مقاومت میو توسعه با توجه به بافت غالب ایلی و قبیله

اي)یافتگی در استان ایالم (بافت غالب ایلی و قبیلهتوسعهاجتماعیاي موانع مدل زمینه:1مدل 
Model 1: Gerounded Model of Social Barriers in Ilam Province (Prevailivy

Tribal Texture)

فوق نمایانگر تغییر و تحوالت ایجاد شده در يمقوله: اجتماعیي میزان پایین سرمایه- 2
ي و محورينظام اجتماعی مردم استان ایالم و درك و ارزیابی آنها از این تغییرات است. مقوله

است؛ این مفهوم بیانگر نوعی احساس » انسجام اجتماعیمیل به«هسته در این بخش از نوشتار 
اساس این مفهوم ناخرسندي از وضعیت کنونی و تمایل و همکاري و وساطت بزرگان است. بر

مردم این دیار ضمن یادآوري روابط گرم گذشته نسبت به حفظ این روابط تا حد امکان تأکید 
از وضعیت تحول خواستار ورود بزرگان در شرایط خاص هستند و در مقایسه با گذشتهکرده و 

فوق شرایط و بسترهاي ياساس مقوالت عمدهکنند. برکنونی احساس تأسف میيیافته
، جتماعی ضعیف، امنیت اجتماعی ضعیفاجتماعی در استان ایالم عبارتند از: اعتماد اي سرمایه

مل شرایط و ها. از نظر مردم ایالم، این عواو افزایش اطالعات و آگاهیمشارکت اجتماعی ضعیف 
اند. تحت تأثیر اجتماعی را فراهم آوردهي ساز دگرگونی در میزان سرمایهبسترهاي اصلی و زمینه

اند که کامالً متفاوت از ها و روابط اجتماعی خاصی شدهاین شرایط، مردم ایالم درگیر تعامل
این شرایط مردم ایالم از پایین آمدن ي رف آن است. بنابراین در نتیجهشکل سنتی و متعا

میزان اعتماد و امنیت اجتماعی و همچنین کاهش مشارکت اجتماعی اظهار ناخرسندي و 
افراد داراي کنند و همزمان تأکید بر وساطت بزرگان وناخوشایندي نسبت به تضعیف روابط می

ايایلی و عشیرهيجامعه
پایبندي به اعتقادات سنتی
سفیدانبرتري سنتی ریش

ي نابرابر
اجتماعی

تعصبات قومی
مخالفت با غیر

هابومی

اشتباه در
گیريتصمیم
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باشد. کاري و همیاري مردم براي حفظ انسجام اجتماعی میاقتدار سنتی دارند که نیازمند هم
است.انسجام اجتماعی آمدهتحت عنوان میل به2کل این فرآیند در مدل 

ي (میزان پایین سرمایهیافتگی در استان ایالمتوسعهاجتماعیاي موانع مدل زمینه:2مدل 
اجتماعی)

Model 2: Gerounded Model of Social Barriers in Ilam Province (Law
Amount of Social Fund)

انتخابی در این بخش از مقاله تضعیف ي ي هستهمقوله:سست شدن روابط اجتماعی- 3
هاي تعامالت اجتماعی در استان ایالم از اساس این مفهوم شبکهبرهاي تعاملی است.شبکه

این ترتیب که روابط اجتماعی سنتی است بهیف شدهضعرویکرد ساکنان این منطقه محدود و
هاي است. تضعیف شبکهدگرگونی شدهیک سري شرایط دچارثیرأتحت تاز جا کنده شده و

تعاملی در استان ایالم همانند سایر ابعاد مورد بررسی متأثر از یک سري شرایط و بسترهاست. 
هاي هاي اقتصادي، رقابتبودند از: مشغولیتاین شرایط و بسترها از نظر ساکنان ایالم عبارت 

فضاي مجازي و تحرك هاي ارتباط جمعی،شخصی، پیدایش آموزش مدرن، ورود رسانه
جغرافیایی. نقش و درك هر کدام از این عوامل و شرایط در تضعیف روابط تعاملی در استان 

این استان، موارد فوق مردمایالم از رویکرد ساکنین منطقه مورد مطالعه قرار گرفت. از نظر 
ي آنان دچار ضعف نها روابط اجتماعی سنتی در جامعهساز شرایطی بودند که تحت تأثیر آزمینه

، روابط اجتماعی مردم عمالً این استاناست. با ورود این شرایط و عوامل بهو دگرگونی شده
از نظر مردم منطقه، کند.ي اجتماعی بین آنها افزایش پیدا میصلهدستخوش تغییر شده و فا

طور که در مباحث فوق عنوان شد، امروزه روابط سنتی آنها از جا کنده شده و تعامالت همان

امنیت اجتماعی 
ضعیف

مشارکت اجتماعی 
ضعیف

ها و افزایش آگاهی
اطالعات

ابراز ناخرسندي از 
ضعیف شدن 
همبستگی 

اجتماعی مکانیکی 
يو ضعف سرمایه

اجتماعی 

احساس نیاز به 
وساطت اجتماعی 

سفیدان و ریش
افراد داراي اقتدار 

سنتی 

نیاز به ایجاد
فضاي همکاري و 

همیاري و 
انسجام 
اجتماعی
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است. در نتیجه مردم ایالم ضمن ابراز ناخرسندي از این اجتماعی سنتی محدود و متزلزل شده
الگوهاي تعاملی ها وامر بر حفظ این تعامالت تأکید ویژه دارند. آنان نسبت به نابودي روش

این استان ي عنوان مانعی بر سر راه توسعههیچ وجه خوشبین نبوده و آن را بهسنتی خود به 
ي ي خود را در حوزهمردم ایالم موانع توسعه در منطقهو سعی در بقا و حفظ آن دارند.دانندمی

ي لی در جامعههاي تعاماي که باعث تضعیف شبکهسست شدن روابط اجتماعی به مثابه پدیده
است. این فرآیند ترسیم شده3کنند. در مدل است، تفسیر و ارزیابی میآنان شده

(سست شدن روابط اجتماعی)یافتگی در استان ایالمتوسعهاجتماعیاي موانع مدل زمینه:3مدل 
Model 3: Gerounded Model of Social Barriers in Ilam Province (Loosing of

Social Relations)

عدم «توان ه شده میهاي ارائبر اساس موارد و توضیح: ساالريفقدان نظام شایسته-4
انتخاب کرد. طبق این مقوله، ي هستهرا به مثابه مقوله»هاي نخبگانتوجه به توانمندي

عنوان مانعی بر سر ساالري بهایستهستان ایالم از فقدان نظام شدرك و ارزیابی نهایی مردم ا
يکشی و عدم توجه به نخبگان است. مقولهي نخبهیافتگی در این استان پدیدهراه توسعه

ابزار ناخرسندي

تمایل به حفظ 
روابط سنتی

سنتیتعامالتکاهش

آموزش
مدرن

تحرك
جغرافیایی

اینترنت و 
فضاي مجازي

امکانات 
صوتی و
تصویري

رقابت هايمشغولیت
جدید
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اي از محوري فوق تحت تأثیر یک سري شرایط و بسترها شکل گرفته و تحت تأثیر مجموعه
توان به حقیق را میهاي عمده تاست بر همین اساس، مقولهها و پیامدها پدید آمدهتعامل

ساالري صورت زیر در ارتباط با یکدیگر تحلیل کرد. شرایط و بسترهاي فقدان نظام شایسته
تبعیض و عدالتی،، بیفساد،نابرابريهاي نخبگان عبارتند از: به عدم توجه به توانمندي

این .شودهاي نخبگان میبازي این عوامل خود باعث ایجاد عدم توجه به توانمنديپارتی
ساالري را فراهم ایستهطور کلی شرایط و بسترهاي الزم براي فقدان یک نظام شعوامل به

هاي خاصی ها و تعاملدر برابر شرایط و بسترهاي نابرابر مذکور، مردم ایالم واکنشآوردند.
را انجام دادند. این تعامل با ابراز نارضایتی از وضعیت نابرابر موجود صورت گرفت و مردم 

هاي نخبگان در جامعه شدند. این عوامل باعث خروج و توجه عدم توجه به توانمنديم
ساالري را لی مردم ایالم فقدان نظام شایستهطور کجرت نخبگان استان ایالم شد که بهمها

که در اثر آن این کنندهاي نخبگان درك میدر این استان به مثابه عدم توجه به توانمندي
نیافته در کشور مطرح است.هاي توسعهنوان یکی از استانعاستان همچنان به

ساالري)یافتگی در استان ایالم (فقدان نظام شایستهاي موانع اجتماعی توسعهمدل زمینه: 4مدل 
Model 4: Gerounded Model of Social Barriers in Ilam Province (Lack of

Meritocracy)

گیريبحث و نتیجه
ي ساختار توان مقولهاست، میآمده5ي نهایی که در مدل هاي عمدهتوجه به مقولهبا

ترین اب کرد. این مقوله انتزاعیانتخي هستهترین مقولهعنوان نهاییبخش و ساختارشکن را به

هاي عدم توجه به توانمنديمهاجرت نخبگان
نخبگان

تبعیض

نابرابري

بی عدالتی

فساد

پارتی بازي
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یافتگی در استان پژوهش یعنی موانع اجتماعی توسعهال اصلیؤي هسته و پاسخ نهایی به سمقوله
موانع ایجاد شده در دنیاي جدید خود، اساس این مقوله، مردم ایالم با درك و تفسیرم است. برایال

شکن است. پیامد ساختاربخش و ساختارکنند که داراي دواي درك میتوسعه را به مثابه پدیده
نون نیز اککرده، آن را ارزیابی نموده و همها موانع اجتماعی توسعه در استان خود را تفسیرایالمی

ها و ي جدید داراي چه مشخصهاین پدیدهدانند کهدرك خاصی از این پدیده دارند. آنها می
Fisher(هایی است. این همان تفسیري است که تفسیرگرایی اجتماعی بر آن تأکید داردجنبه

and Markuz, 1995; Celiford and Markuz, 1986; Girtez, 1998 .(مردم استان ایالم
سازد بر محیط اجتماعی و از یک طرف آنها را قادر میبینند کهاي میرا چون پدیدهتوسعه

طبیعی خود فایق آمده و مشکالت اکولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي خود را حل و فصل 
ي آنها اجازهعبارت دیگر بهطح زندگی خود گام بردارند. یا بهکنند و در جهت توسعه و ارتقاي س

بخشد و این همان چیزي است که باعث ساختار جدیدي متفاوت از شکل سنتی آن میایجاد 
هاي است. اما از طرف دیگر، در کنار جنبهاستقبال از این تغییرات و توسعه در استان ایالم شده

شود، یعنی در معرض آنها به چالش کشیده میها و اعتقادات بومیمثبت آن، بسیاري از سنت
جاکندگی قرار دارند. در اینجا مردم استان ایالم با ابراز نگرانی و ناخرسندي بر حفظ نابودي و از 

هاي سنتی توسعه مستلزم هزینهرو،کنند. از ایننتی خود پافشاري میهاي سبسیاري از روش
تفسیر مردم این دیار از شوند. رو میم با نگرانی و دشواري با آن روبهاست که مردم استان ایال

است که در قالب چالش و شکن بیانگر تصوري دوگانهعنوان امري ساختاربخش و ساختاره بهتوسع
ي مذکور به نفع تسلط توسعه و شیوهابهام میان سنت و مدرنیته مطرح است. با این وجود، چالش

اي زیر سعی شده موانع توسعه در این بحث در مدل زمینهزندگی جدید است. قبل از پرداختن به
سعی شده با تکیه بر تفسیر و درك 5ان ایالم در قالب یک فرآیند منطقی دیده شود. در مدل است

یافتگی در این استان در نظر گرفته ط و بسترهاي موانع اجتماعی توسعهمردم استان ایالم، شرای
فتگی یااستان ایالم موانع اجتماعی توسعهاز دیدگاه مردم این نکته توجه شود کهشود. یعنی، به

در این استان کدامند؟ دالیل و شرایط موانع چه هستند؟ در کنار این مسئله سعی شده که تعامل 
یافتگی به اند با عدم توسعهنها تجربه کردهطور که خود آو کنش یا برخورد مردم استان ایالم آن

تجربه کرده ي مورد نظر ارایه شود. بازسازي این مراحل مبتنی بر آن چیزي است که مردم منطقه
سپس، با شود؛اي مذکور ارائه میاند. ابتدا مدل زمینهو آن را بطور شفاهی و در عمل بیان نموده

هاي مردم و پیامدهاي عدم لي آن یعنی شرایط ورود، تعامهاي سه گانهتشریح جنبه
شود.یاساس رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی پرداخته میافتگی به بررسی بیشتر این مدل برتوسعه
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اي:شرایط زمینه
فقدان نظام 

میزان ،ساالريشایسته
اجتماعیيپایین سرمایه

پدیده:
نیافتگیتوسعه

گر:شرایط مداخله
سلطه ودیت شناخت،محد

سنتی، بافت غالب ایلی و
اي، سست شدن قبیله

روابط اجتماعی،

شرایط علی:
ضعف فرهنگی
مسائل رفاهی

مشکالت اداري
مصلحت اندیشی

یافتگی در استان ایالم به مثابه ساختاربخش و ساختارشکنمدل نهایی موانع اجتماعی توسعه:5مدل 
Model 5: Final Model of Social Barriers in Ilam Province Lick Structuring

and Structure Breaking

هاياستراتژي
)ساختاربخش (پذیرش 
)ساختارشکن(مقاومت

پیامدها:
هاي تعاملی،رات جدید،تضعیف شبکهمقاومت در برایر تغیی
هاي نخبگان و میل به انسجام اجتماعیعدم توجه به توانمندي
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یافتگی در استان ایالم تحت تأثیر نع اجتماعی توسعهتوان گفت که موا، می5اساس مدلبر
اند که عبارتند از: بندي شدهاست. این شرایط در سه دسته طبقهیکسري شرایط خاصی بوده

از: ضعف گر. در این نوشتار شرایط علی عبارتندعلی، شرایط بستري و شرایط مداخلهشرایط 
سنتی،يگر نیز شامل سلطهشرایط مداخلهرت و مشکالت اداري.مهاجفرهنگی، مسائل رفاهی،

عالوه، فقدان نظام هستند. بهمحدودیت شناخت، سست شدن روابط اجتماعی و تعصبات قومی
شود. بندي میستري طبقهاجتماعی نیز در شرایط بي میزان پایین سرمایهساالري وشایسته

یافتگی و اي به نام عدم توسعهپدیدهاندهکلی و در امتداد با یکدیگر باعث شدشرایط مذکور بطور
یافتگی در این استان متأثر از این شرایط ایالم شوند. بنابراین، عدم توسعهعناصر آن وارد استان 

امالت خاصی را یافتگی در این منطقه، مردم استان ایالم در برابر آن تعاست. با موانع توسعهبوده
توان در هاي خاصی را اتخاذ نمودند. تعامل مذکور را میيعبارت دیگر، استراتژانجام دادند یا به

از یک طرف و مقاومت و ابراز نگرانی از آن از طرف دیگر در قالب یک قالب پذیرش فرآیند توسعه
د. در ابتدا موانع اجتماعی بندي کرناصر توسعه دستهارزیابی منفی از عـپیوستار ارزیابی مثبت

ي میزان پایین سرمایه،ساالريموانعی است که فقدان نظام شایستهي یافتگی شامل کلیهتوسعه
شود. سست شدن روابط اجتماعی را شامل میاي وقبیلهوبافت غالب قومیاجتماعی،

ي متفاوت با آن تعامل پیدا کرده یا شیوهبه دو یافتگی در این منطقه، ایالمیبا موانع توسعه
ي تعامل یا استراتژي از پذیرش عملی تا ه کار بردند. این دو شیوهبر آن بدو طیف استراتژي در برا

نقش و اهمیت ها ضمن تأکید بر ایالمیاین ترتیب کهگیرد. بهارزیابی منفی و مقاومت را در بر می
هاي ها و روشاز بین رفتن شیوهي ابعاد متفاوت زندگی خود، نسبت بهعناصر جدید در توسعه

کارانه و مشروط به عناصر جدید با رویکردي محافظهبراز نگرانی کرده و نسبت زندگی سنتی خود ا
طور که کنند. بنابراین، تعامل آنان همانبه همگرایی با اعتقادات و باورهاي سنتی خود نگاه می

در این فرآیند، گیرد.گفته شد بر روي پیوستاري از پذیرش عملی تا احساس مقاومت قرار می
کنند. ابراز نگرانی میهاي سنتی و اعتقادي خود از دست دادن روشمان نسبت بهها همزایالمی

یافتگی مذکور براي مردم استان ایالم و از دیدگاه ساکنان آن پیامدها و نتایجی براي عدم توسعه
ـ در طور که در مدل فوق نیز نمایان استهمانـتوان پیامدهاي مذکور رازندگی آنها دارد که می

ي در حوزههاي نخبگان عدم توجه به توانمنديبندي کرد که عبارتند از: مقوله دستهچند
ي بافت غالب ایلی و ت در برابر تغییرات جدید در حوزهساالري، مقاومفقدان نظام شایسته

ها در اجتماعی و تضعیف شبکهي ي میزان پایین سرمایهاي، انسجام اجتماعی در حوزهبیلهق
ر یتوان پیامدهاي ضمنی دیگري نیز نظعالوه، میبهن روابط اجتماعی.ي سست شدحوزه

مهاجرت، ابراز ناخوشایندي، تحدید تعامالت سنتی، افزایش قدرت دولت، افزایش نابرابري و
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، یکسري پیامدهاي ناخواسته توسعه نیز نیز برشمرد. در کنار این پیامدهاي سنتی را کاهش سلطه
نظر مردم استان ایالم مورد استقبال نبوده و تولید نگرانی و ناخرسندي از نقطه وجود دارند که

ي خویشاوندي، اعتقادات، و تعامالت اجتماعی به از این نظر، ورود توسعه در حوزهاست.کرده
از رویکرد مردم استان ایالم نامطلوب و هاي متعددي منتهی شده کهتزلزل و دگرگونی

ها را تغییر داده، اعتقادات سنتی را ساختار این حوزهيفرآیند توسعهشوند. کننده تلقی مینگران
عبارت دیگر، منجر است؛ بهرنگ نمودهخویشاوندي و تعاملی را سست و کممتزلزل کرده، روابط

است. لذا مردم استان ایالم با درك وضعیت موجود بر حفظ روابط شکنی شدهبه ساختار
هاي ول و مبانی اعتقادي خود تأکید دارند. در اینجا بر جنبهخویشاوندي و تعاملی و حفظ اص

ها و دستاوردهاي مثبت توسعه در استان است. بنابراین، جنبهساختارشکن توسعه تأکید شده
توسعه چون امري گیرند باعث استقبال ازي فرهنگ مادي قرار میایالم که مخصوصاً در حوزه

از نظر مردم استان ایالم باعث به چالش کشیده دهایی کهساختاربخش شده، اما آن بخش از پیام
شوند. بنابراین، مادي) باعث ایجاد نگرانی و احساس فشار میاند (فرهنگ غیرها شدهشدن سنت

شود، حال آنچه در بعد ي فرهنگ مادي از نظر مردم استان ایالم مثبت تلقی میتوسعه در حوزه
گیرد. کننده مد نظر قرار میاي نگرانعنوان پدیدهمادي بهغیر
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Abstract:

This issue the present study deals with social obstacles of
development in the province of ilam as well as native people’s perception
and interpretation of development. The methodology of this study relies
on qualitative method and ethnography to collect the data. To analyze the
data, grcunded theory was used. Data from observation and documents
were collected by this researcher. Data were collected from observation
and documented done by this researcher as well as interviews held within
56 paraticipants within the domain of the current study. Purposive–
qualitative sampling was used and regarding the size of sample,
theoretical logic of saturation was applied. The results show that the most
important social obstacles of development in ilam are dominating tribal
context, low level of social capital, diminishing of social relationships.
And lock of merit system.
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