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چکيده
این مطالعه در صدد شناخت تعریف زنادگی خاوب اجتمااع روساتایی در روساتاهای شهرساتان
شبستر است .اینکه در جامعه روساتایی ماذکور ،یاک روساتای خاوب چاه خصوصایاتی دارد و
مردم روستایی چگونه آن را تجربه و تعریف مایکنناد .بادین منظاور دادههاای مرباوط باه مقالاه
حاضر به شیوة کیفی و با اتخااذ رویکارد نظریاﺔ بنیاانی و باا اساتفاده از فناون مصااحبه و بحاث
گروهی جمعآوری شده است .یافتهها نشان می دهند کاه از نظار ماردم روساتاهای ماورد مطالعاه،
روستای خوب دارای اجتماعی سرزنده و سالم ،اقتصاادی پویاا و کشااورزی پرروناق ،امکاناات و
خدماتی مناسب و جوابگوی نیازهای مردم و محیطی جذاب و دل سند بارای زنادگی باوده اسات.
یافته ها به طور صریح نشان می دهند که در آینده روستایی منطقه ،تنها عاملی کاه مایتواناد باعاث
افزایش یا حداقل پایاداری جمعیتای در روساتاهای منطقاه شاود و مانادگاری جواناان را تثبیات
نماید ،ویژگای هاای اقتصاادی و فاراهم نماودن کساب و کاار ،افازایش اشاتغال ،درآماد و روناق
کشاورزی است.
کليد واژهها :بهزیستی ،بهزیستی اجتماع روستایی ،پایداری روستایی ،روستای خوب.

* .استادیار جامعهشناسی توسعه ،مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.
vali.rostamalizadeh@psri.ac.ir

** .دانشیار جامعهشناسی توسعه ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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مقدمه
امروزه در نظریات جدید توساعه ،چاون توساعه پایادار و پساتوساعه ،گارایشهاای چنادی
برای توجه به خواسات هاا و نیازهاای مردمای و پایاداری اجتماعاات محلای باهمعناای اعام
(حفظ سرمایه های اجتماعی ،اقتصادی ،مادی ،فیزیکی ،انسانی و جمعیتی) وجود دارد.
مروری کوتاه بر تاریخ توسعه نشان می دهاد کاه توساعه اماروزه از مفهاومی تاکسااحتی
اقتصادی ،مادی و عینی به مفهومی چندساحتی ،ذهنی و نارم چارخش کارده و تغییراتای در
مفهوم توسعه اتفاق افتاده است (ازکیاا و ایماانی .)1387 ،شااخصهاای توساعه باا عباور از
اهداف مادی عالوه بر عناصار فاردی و عینای ،مؤلفاههاای اجتمااعی و ذهنای را نیاز دربار
گرفته اند و شامل ابعاد جدیدی چون تأمین اجتمااعی ،جنباههاای کیفای زنادگی ،رضاایت و
 ...شده اند .با ایان توصایف هاا هادف توساعه ارتقاای مطلوبیات ،رضاایت خااطر ذینفعاان
برنامه های توسعه ای و در نظر گرفتن خواست جمعیت هدف یا باه بیاان کلای ،بهزیساتی یاا
زندگی مطلوب است .یعنی « هدف توساعه آن نیسات کاه اجنااس بیشاتری اعام از کاتهاا و
خدمات تولید شوند ،بلکه هادف آن اسات کاه قابلیاتهاا و توانااییهاای افاراد باهگوناهای
رشد یابند تا زنادگی انساان سرشاار از خالقیات و رضاایت شاود» (گاریفین و ماککنلای،
 .)22 :1377اسااتگلیتز  ) 1382( 1پااارادایم جدیااد توسااعه را معطااوف بااه تحااول و توسااعه
اجتماعی می داند که ضمن گسترش افقهای انتخااب و آزادی افاراد ،کااهش فقار و تخریاب
محیط زیست ،افزایش بهداشت و طول عمر و باه طاور کلای ارتقاای کیفیات زنادگی را باه
همراه دارد ( فاری و امیدی.)98- 99 :1388 ،
لذا در عصار جدیاد ماا شااهد محورهاای چارخش در حاوزه توساعه هساتیم؛ در یاک
سمت نظریههای توسعه از بیانش جهاانشامولی باه سامت بیانشهاای محلای و توساعه در
ابعاد خرد حرکت می کنند .نمونه بارز این تغییرات حرکات از نظریاههاای نوساازی و رشاد
به توسعه پایدار و پساتوسعه است .در سامت دیگار ساازمانهاای جهاانی دخیال در توساعه
در سانجش توساعهیااافتگی کشاورها بار عواماال جدیادی چاون کیفیاات زنادگی ،نیازهااای
انسانی و بهزیستی توجه دارند .نمونه بارز این تغییرات گازارشهاای توساعﺔ انساانی 2011

1. Stiglitz
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ملل متحد است که ابعاد جدید توسعه چاون بهزیساتی و پایاداری جایگااه و وزنای سانگین
یافته اند  .1در داخل کشورها نیز توجاه باه الگوهاای باومی ماورد توجاه قارار مایگیارد .در
روش های تحقیق نیز توجه به مشاارکت ماردم و رویکردهاای مشاارکتمادار و کیفای ماورد
توجه است .در سیاستگذاریها و برناماه هاای توساعه نیاز توجاه باه خواسات و مشاارکت
مردمی مطارح شا ده اسات .در چناین شارایطی اسات کاه حرکات از توساعه ای ساخت باه
توسعه ای نرم رقم خورد و مفاهیمی مانند بهزیساتی انساانی و کیفیات زنادگی و ماواردی از
این قبیل در ادبیات توسعه مطرح شده اند .بهطوریکه فاان انگال  2بار ایان عقیاده اسات کاه
پارادایم جامعه ما امروزه از پارادایم مبتنای بار پاول باه پاارادایم مبتنای بار بهزیساتی تغییار
کرده است (فان انگال .)2010 ،ایان فضاای باهوجاود آماده جهاانی ،بحاث از بهزیساتی را
سهل نموده است.
در سلسالهمراتااب مساائل توسااعه و در اینجاا توسااعه روساتایی نیااز ،فهام از بهزیسااتی
روستایی کلید برنامهریزی بر اساس خواستهاای مردماان روساتایی باوده و عاالوه بار ایان
نگهدارنده پایداری روستایی  3است .فهام بهزیساتی ،فهام خواساتهاای مردمای و متعاقاب
آن تالشی در جهت پایداری روساتایی اسات .چارا کاه «تصامیمگیرنادگان باه وسایلﺔ فهام
نیروهایی که در درون اجتماعات روساتایی و حکوماتهاا عمال مایکنناد ،بهتار مایتوانناد
کنش ها و سیاستهاایی را توساعه دهناد کاه باعاث بهبودپاذیری ،زنادهماانی و پایاداری در
این مناطق شود» (کورویسانوس.)2005 ،
اگر افراد در زندگی خود از بهزیستی برخوردار نباشند و بهزیستی اجتماع روستاییشاان

 .1در گزارش توسعﺔ انسانی  2011با عنوان " پایداری و تساوی حقوق :آیندهای بهتر بارای هماه " ،بخشای باه طاور
مجزا برای بهزیستی قرار داده شده است .در این گازارش در تعریا ف معناای پایاداری آماده اسات کاه ،بسایاری از
تعاری ف توسعه پایدار دارای اصولی هستند که امکاناات و تساهیالتی را بارای آینادگان در نظار مایگیرناد کاه ایان
مسئله نباید مغایرتی با عدم تأمین امکاناات بارای نسال کناونی داشاته باشاد ،لایکن معماوتً بارای بارآوردن توساعﺔ
انسانی پایدار کافی نیستند .این تعاری ف اشارهای به گساترش انتخاابهاا ،آزادیهاا و قابلیاتهاای ضاروری و ذاتای
برای توسعه انسانی نمیکنند .فعالیات آنهاا برخای از ابعااد بهزیساتی را دربار نمایگیارد .توساعﺔ انساانی ،گساترش
آزادیها و قابلیتهای مردم است که منجر به ارزشمند شدن زندگی آنها میشود ( .)HDR, 2011: 17

2. Van Engel
3. Rural Sustainability or Rural Stability
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در حد پایینی باشد ،حیات مطلوب اجتماعی شان برآورده نشاده باشاد و روساتا یاا اجتمااع
محلی شان از قابلیت زیست و سرزندگی و سالمتی برخوردار نباشد ،ایان امکاان وجاود دارد
که عالقه و تعلق به آن اجتماع روستایی کامرناگ تار شاده و باعاث تارک و عادم عالقاه باه
مشارکت در آن اجتماع شاود یاا زنادگی باا کیفیات و رضاایتمنادی پاایینی دنباال شاود و
پایداری روساتایی ر ا باه مخااطره بینادازد (رساتمعلیزاده و سالیانی .)1390 ،اماروزه اکثار
روستاهای ایاران باا مسائله عادم پایاداری مواجاه هساتند کاه از نتاایج آن تارک روساتاها،
مهاجرت های بی رویه ،تخلیه روساتاها ،عادم عالقاه باه زنادگی روساتایی و ماواردی از ایان
قبیل است که نیاز به یاک بررسای از وضاعیت ب هزیساتی و زنادگی مطلاوب در روساتاهای
ایران را آشکار می نماید (رستمعلیزاده و همکاران .) 1392 ،باا پاذیرش اهمیات بهزیساتی و
زندگی خوب در این برهﺔ خاص از تاریخ توسعه و در جامعاه روساتایی ایاران ،در بررسای
حاضر ،با بهکارگیری رهیافتهاای جامعاهشاناختی و توساعه ای ،در صادد شانا خت تعریاف
زندگی خوب اجتماع روستایی در روستاهای شهرساتان شبساتر هساتیم .یعنای مای خاواهیم
بدانیم در جامعه روستایی ایران و به خصوص جامعه روستایی ماذکور ،یاک روساتای خاوب
چه خصوصیاتی دارد و مردم روساتایی چگوناه آن را تجرباه و تعریاف مایکنناد .باه خااطر
برداشت های مختلفی که اف راد با فرهنگهای مختلف میتوانناد از بهزیساتی روساتایی داشاته
باشند ،کار کمی به نوعی تحمیل مفاهیم باه جامعاه روساتایی اسات .باهطاوریکاه تیاواری

1

( ) 2009بر این عقیده است که مطالعات مختلف مشارکتی نشان داده اند کاه محایط ،ارزشهاا
و فرهنگ در شاکل دادن باه درک دقیاق از بهزیسات ی نقاش دارناد (تیاواری.)131 :2009 ،
همچنین کولتارد و همکاران  )457 :2011( 2نشان داده اند که مجموعاه ای از نیازهاا ،آزادیهاا
و کیفیت شرایط زنادگی کاه منجار باه امکاان بهزیساتی مایشاود در محایطهاای مختلاف
جغرافیایی ،اجتماعی و فرهنگی متفاوت است .بنابراین با وجود توجاه باه مفااهیم بهزیساتی
روستایی ،با برداشتن یک گام به عقب ،بهزیستی روستایی از نگاه ماردم روساتایی شهرساتان
شبستر مطالعه شده است.

1. Tiwari
2. Coulthard et al
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مالحظات نظری و پيشينۀ تحقيق
رمسی و اسمیت  1معتقدند که بهزیستی نظامهای انسانی میتواند در مقیاسهای متنوعی چاون
فردی و اجتماع محلی بررسی شود (رمسی و اسمیت .)2002 ،لذا ابتدا به تعریف بهزیستی در
مقیاس فردی میپردازیم .مک گرگور  2استدتل میکند که بهزیستی به عنوان یک مفهوم فراگیر
ناشی از ترکیبی است از آنچه که افراد دارند؛ هرآنچه که آنها میتوانند با آنچه که دارند انجام دهند،
و اینکه آنها در مورد آنچه که دارند و میتوانند انجام دهند ،چگونه فکر میکنند و احساس دارند
(مک گرگور .)317 :2007 ،این مفهوم شامل شرایط عینی افراد یعنی بهزیستی عینی ،و درک ذهنی
از موقعیتشان یعنی بهزیستی ذهنی می باشد (تیواری.)129 :2009 ،
گس ر  3بهزیستی عینی را بهعنوان ویژگیهای یر احساسی زندگی یک فرد که در بیارون
تأیید شده است و در نتیجه بهعنوان یک هنجار تأیید شده تعریف میکند و بهزیستی ذهنی را
بهعنوان احساس یک فرد که بهزیستی اش در حال ارزیابی شدن می باشد تعریف میکند (گس ر،
 .)2007کمفیلد  4مفهوم بهزیستی ذهنی را بیشتر توسعه میدهد و استدتل میکند که بهزیسای
ذهنی را نباید صرفاً معادل با شادی در نظر گرفت ،بلکه باید با جنبههایی که مردم در زندگی
خود برای آن ارزش قائل اند مرتبط دانست (کم فیلد.)2006 ،
با چنین برداشتی از بهزیستی اجتماعی ،باید یک بعد رابطه ایای هام باه آن اضاافه کارد،
بدینمنظور ما باید راه هایی که در آن ابعاد عینی و ذهنای بهزیساتی باه صاورت اجتمااعی و
فرهنگی ساخته شده اند را از طریق روابط در محیطهای اجتماعی خاص در نظر داشته باشیم
(مک گرگور .)2007 ،این نشان می دهد که فراتر از نیازهای اساسی انسان ،نیازهاای روانای و
اجتماعی نیز وجو د دارد که اگر انسان می خواهد به بهزیستی برسد بایاد بارآورده شاوند .باا
این حال ،این نیازهای اجتماعی و روانی توسط ما با دیگران در جامعه ساخته میشوند .آنها با
مفاهیمی هدایت می شوند که ما با آن زندگی خود را میگذرانیم و ما را قادر میساازند تاا باا
دیگران در جامعه زندگی کنیم و معیارهایی برای ما فراهم میآورند که ما میتوانیم بفهمیم که آیا ما

1. Ramsey and Smit
2. M cGregor
3. Gaspper
4. Camfield
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به خوبی زندگی می کنیم و همچنین بهزیستی دیگران را ارزیاابی کنایم .ایان مفااهیم بخشای
جدایی ناپذیر از احساس هویت ما می باشند و باید در مرکز هر روشی باشد که از بهزیستی انسان
استفاده می کند تا با سیاست در تعامل باشد .بنابراین تعریفی که از بهزیستی انسانی در اینجا آورده
شده است تعریفی ترکیبی می باشد یعنی از رویکردهای عینی ،ذهنی و بین ذهنی بارای درک
بهزیستی انسان استفاده می شود .باید توجه شود که این تعاریف مشخص نمیکنند که بهزیستی در
جوامع مخ تلف چه هست ،بلکه چارچوبی را فراهم میکنند که نشان می دهد که مجموعه ای از
نیازها ،آزادیها و کیفیت شرایط زندگی که منجر به امکان بهزیستی میشود احتماتً در محیطهای
مختلف جغرافیایی ،اجتماعی و فرهنگی متفاوت است .این چهارچوب کلی است اما محتوای محلی
و بومی بهزیستی را تعیین نمیکند (کولتارد و همکاران.)457 :2011 ،
گروه تحقیقاتی بهزیستی در کشورهای در حال توسعه  1یک چارچوب مفهومی و روششناختی
برای مطالعه بهزیستی توسعه داده است .این گروه بهزیستی را به عنوان «وضعیتی از بودن با دیگران،
که در آن نیازهای انسانی برآورده شده ،و در آن فرد میتواند عمل معنی داری برای پیگیری اهداف
شخصی خود انجام دهد و همچنین فرد میتواند از کیفیت رضایتآمیز زندگی لذت ببرد» .این
تعریف رویکردی سه بعدی به ارزیابی پیامدهای بهزیستی انسانی دارد )1 :بعد مادی این تعریف،
تأکید بر منابعی دارد که افراد دارند و اینکه این منابع تا چه حد نیازهای فرد را برآورده میکنند؛ )2
بعد رابطهای ،به روابط اجتماعی فرد می پردازد .اینکه تا چه حد روابط اجتماعی فرد را قادر میکند
تا کنش معنا داری در پیگیری آنچه که بهعنوان بهزیستی می بیند ،انجام دهد؛ و  )3بعد شناختی ،سطح
رضایت افراد را از کیفیت زندگی ای که دارند به حساب میآورد .این تعریف شرایط عینی اشخاص را
با ارزیابی ذهنیشان از این شرایط ترکیب میکند ،در حالی که «وضعیتی از بودن با دیگران» تأکید بر
بافت اجتماعی ای دارد که این مفاهیم شکل میگیرند (بریتون و کولتارد.)29 :2013 ،
حال با تعریف بهزیستی فردی نیاز است که بهزیستی اجتماع روستایی هم تعریاف شاود.
بهزیستی اجتماع روستایی هم مفهومی است که بهزیستی نظامهای انسانی را در مقیاس اجتماع
محلی (روستایی) مورد بحث و تحلیل قرار مایدهاد  .2بارای رسایدن باه بهزیساتی اجتمااع
)1. Wellbeing in Developing Countries (WeD

 .2برای اطالعات بیشتر رجوع شود به مقالﺔ «زندگی مطلاوب روساتایی باا تأکیاد بار بهزیساتی اجتمااع روساتایی»،
رستمعلیزاده و سلیانی.1390 ،
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روستایی ،نیازهای فرد باید در اجتماع روستایی برآورده شوند ،افراد آزادیهایی را که برایشان
ارزشمند است به دست آورند ،یعنی جامعه بتواند توانمندیهای آدمی را گسترش دهد تا افراد
بتوانند آزادی انتخاب و هدایت زندگی ایده آل خود را داشته باشند .اجتماع روستایی همچنین
باید بتواند شر ایطی فراهم نماید تا افراد جامعه بتوانند کیفیت خوبی از زندگی را در آنجا تجربه
کنند  .1برای تجربه کردن کیفیت خوبی از زندگی ،نیاز است که استانداردهای زندگی در مکان
تغییر پیدا کند و ارتقا یابند .برای داشتن چنین شروطی از بهزیستی اجتماعی ،تغییرات ساختاری
نقش مهمی را ایفا می کنند .بدون تغییرات ساختاری در اجتماع محلی و تغییر در برآوردن نیازها،
و افزایش توانمندیها و آزادیهای افراد ،بهزیستی اجتماع محلی هم نمیتواند تغییر کند.
در چنین شرایطی ،رفاه ،شادکامی ،زندگی خوب و در نهایت پایاداری در مقیااس محلای
معنی پیدا می کند .اجتماع محلی ای که در آن بهزیستی وجود دارد ،شادکامی ،زندگی خوب و
رفاه در سطح باتتری و در وسعت خوبی قرار دارند و وجود همه اینهاا باا هام باه پایاداری
اجتماع محلی منتهی میشود.
در بررسی بهزیستی روستایی هم ابعاد فردی تأ ﺛیرگذار بر بهزیستی ،و هم ابعاد و شارایط
اجتماعی و محیطی نیز باید مورد بررسی قرار میگیرن د .در اینجا این نکتاه اهمیات دارد کاه
هرچه شرایط روستایی از نظر امکانات  ،شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و  ...مناسب باشد
به همان اندازه نیز در بهزیستی روستایی تأ ﺛیرگذار خواهد بود .اجتماعی که سالم ،سرزنده  ،قابل
زیست و جذاب باشد دارای بهزیستی باتیی است و بالطبع پایداری روساتایی نیاز در ساطح
باتیی قرار خواهد داشت.
تاکنون مطالعات زیادی در زمینﺔ بررسی بهزیستی و بهزیستی اجتماع محلی صورت گرفته
است .به طوری که نارایان و همکاران ( )1390در مطالعه «صدای فقرا ،فریاد برای تغییار»  2باه

 .1با برداشت از تعریف کولتارد و دیگران.2011 ،
 .2این کار تحقیقی و کتاب ،دومین مُجلد از مجموعه سه جلدی «صدای فقرا » اسات .در ایان مجموعاه ساه جلادی،
نقطه نظرات و تجارب زیسته و خواستهای بیش از شصت هزار زن و مرد فقیار در شصات کشاور گاردآوری شاده
است .این کار برای گزارش توسعه جهانی در سال  2000 /2001با موضوع توسعه و فقر به انجام رسایده اسات .ایان
کتاب نیز به عنوان دومین مجلد مجموعه ،انعکاسی از صدای بیست هزار زن و مرد فقیار اسات کاه در بیسات و ساه
کشاور جهاان در ساال  1999باا روشای تطبیقای باه انجاام رسایده و در آن از شایوههاای کیفای و مشاارکتی بارای
جمعآوری اطالعات استفاده شده است.
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بررسی بهزیستی و زندگی خوب از دیدگاه زنان و مردان فقیر پرداختهاند .نخستین سوالی که
محققی ن از زنان و مردان فقیر میپرسیدند ؛ این بود که «آنها بهزیستی و زندگی خوب را چگونه
تعریف میکنند و برداشت آنها از فقر و زندگی بد چگونه است؟».
نقطهنظرات این مردمان فقی ر در ارتباط با یک زندگی با کیفیت بهتار دارای ابعااد چنادی
است که میتوان آنها را در دستههایی نظیر بهزیساتی ماادی ،بهزیساتی جسامانی ،بهزیساتی
اجتماعی ،امنیت و آزادی انتخاب و عمل طبقه بندی نمود .همه ایان ماوارد فاوق باهصاورتی
کامالً فراگیر در شرایط ذهنی و جسمی  /1عینی و در تجرباﺔ روانشاناختی فارد از بهزیساتی
بااه هاام پیوسااته و نمااود مااییابنااد .در ایاان پااژوهش ،بهزیسااتی و ابعاااد آن از زبااان
مشارکت کنندگان چنین تعریف و بیان شده اسات :در سراسار قاارههاا و کشاورها و در باین
جوامع و گروههای مختلف ماردم  ،زنادگی باا کیفیات خاوب بار ناوعی از بهزیساتی ماادی
دتلت دارد که ا لب بهمعنای بهرهمندی در حد کفایت  2ابراز میشود .ساالمت جسامانی بار
قوی بودن ،سرحال بودن و خوب به نظر رسیدن دتلت دارد .ساالمت اجتمااعی مشاتمل بار
مراقبت و تهیه مسکن برای فرزندان ،برخورداری از عزت نفاس ،آراماش و وجاود روابطای
مناسب در خانواده و ا جتماع است .برخاورداری از امنیات  ،بار صالح و آراماش اجتمااعی،
محیطی امان و ساالم  ،امنیات جاانی  ،امیاد باه آیناده ،آزادی انتخااب و عمال در کماک باه
همنوعان دتلت دارد .با این وصف ،ﺛروت و بهزیستی از نقطه نظر این مردماان فقیار باا هام
متفاوت بوده و گاه متناقض است .توصیف فقر نیز باه مثاباﺔ پدیاده ای چندبعادی و پیچیاده
است .تجارب فقر مشتمل بر مواردی از قبیل کمبود مادیات و نیاز به ( اذا  ،مساکن  ،سارپناه،
معیشت  ،دارایی و پول) ،گرسنگی ،درد  ،عاذاب و نااراحتی ،فقار زماان  ،3طارد ،محرومیات،
انزوا و تنهایی است .روابط نامناسب با دیگران مشتمل بر روابط نامناساب باا خاانواده ،عادم
امنیت ،آسیب پذیری ،ترس و دلهره (نگرانی) و عدم اعتماد به نفاس و بایقادرتی ،ناکاامی و
خشم میباشد (نارایان و دیگران.)67- 68 :1390 ،

1. In states of mind as well as body of wellbeing
2. Having enough
3. Poverty of time
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مور و همکاران  ) 1998( 1نیز در تحقیقی با عنوان «آیا ما می دانیم آنها چه می خواهند؟ فهم
پنداشت های محلی از فقر و ناخوشزیستی  2در آسیا»  ،به بررسی زمینههای درک نگارشهاای
محلی از فقر و ناخوشزیستی در آسیا پرداخته اند .در این پژوهش به بررسای فقار از طریاق
مجموعه ای از پرسش های مستقیم پرداختاه شاده اسات کاه منجار باه شناساایی تعادادی از
شاخص های فقر شده که توسط خود فقرا مشخص شده است .چارچوب تحقیقی این کار بار
روی :الف) تعاریف محلی از «فقر»  ،ب) علل فقر و چگونگی توضایح ایان علال ،ج) عوامال
حفظ و پیشبرد فقر ،د) فرصتها برای گریز از فقر و ذ) چگونه فقر را مایتاوان کااهش داد،
متمرکز بوده است .سایر سواتت این تحقیق بر جنبههاای دیگار بهزیساتی همچاون :ام نیات،
آسیبپذیری و تأﺛیر بر معیشت متمرکز بوده است .عوامل کلیدی مارتبط باا بهزیساتی کاه در
پژوهش حاضر یافت شده اند عبارت بودند از ) 1 :مالکیت دارایی (زماین و ساایر اماوال))2 ،
امنیت درآمد و ذا )3 ،آموزش و پرورش ،و  ) 4برتری مردان در خاانواده .عاالوه بار اینهاا،
دسترسی به خدمات عمومی و هماهنگی اجتماع محلی ،مالکیت داراییها و امنیت درآمد هام
به طور واضح در تعیین بهزیستی مؤﺛر بوده اند .دو دسته از شاخصهای محرومیت نیز در این
مطالعه شناسایی شدند که ماهیت چندبعدی بهزیستی مردم فقیر را بیشتر تأیید میکنند .اولاین
مجموعه شاخصها در فقر مادی قرار گرفته اند ،در حالیکه علل مجموعه دوم ،شرایط اجتماعی
نامطلوب چون تبعیض ،به ویژه به خاطر جنسیت ،و اﺛر آنها در عزت نفس بوده است.
یونگ  ) 2008( 3نیز در تحقیقی با عنوان « بررسی بهزیستی اجتمااع محلای و پایاداری در
مقیااس محلای :کشاف تفااوتهاا میااان سااکنا ن محلای ،مقاماات محلای و کارشناساان»  ،بااه
شناسایی مجموعه ای از معیارهای مورد اساتفاده توساط ماردم محلای منطقاه تااگ هیال  4در
ایالت نیویورک ،برای ارزیابی اینکه آنها چگونه در مورد بهزیستی اجتمااع محلایشاان فکار
مایکنناد ،ماای پاردازد .یعناای اینکاه ،بهزیساتی اجتماااع محلای خااود را در چای و در چااه
شاخص هایی می دانند .یونگ در این تحقیق به این نتیجاه رسایده اسات کاه ماردم در هفات

1. M oore et al
2. Ill-being
3. M elissa A. Young
4. Tug Hill
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مقولﺔ اصلی بهزیستی اجتماع محلی خود در نظر میگیرند ) 1 :خصوصایت اجتمااع محلای و
زندگی اجتماعی )2 ،خدمات محلی )3 ،محیط زیست طبیعای ) 4 ،اقتصااد مبتنای بار زماین،
 )5پایﺔ اصلی اقتصاد محلی ) 6 ،رشد و توسعه ،و تغییرات اجتمااع محلای )7 ،حکوماتهاا و
اﺛرات برنامهریزی بر اجتماع محلی.
کاترین کیت  )1999( 1هم در بخشی از تحقیق خود با عنوان « چشماندازهای ساکنان روستایی به
تغییرات ،چالش ها و بهزیستی اجتماع محلی :یک مطالعه موردی اجتماعی -اکولوژیکی» به این
موضوع میپردازد که ،ساکنان روچستر  2و آلبرتا  « 3برای اجتماع محلی خود» و همچنین « از اجتماع
محلی خود» چه چیزی می خواهند؟ تحقیق حاضر یک مطالعه موردی کیفی است .در این بخش از
مصاحبههای گروهی ساختاریافته برای شنیدن دیدگاهها و تجربیات ساکنان اجتماعات محلی مذکور
بهره برده شده است .تجزیه و تحلیل محتوای موضوعی مصاحبات 19 ،مقولاه از «پاساخهاای
دربرگیرنده چشمانداز» را آشکار کرده است .از این مقوتت چهار مقوله مرکزی استخراج شده است:
 ) 1زندگی روستایی (زندگی کردن در روستا)  4یک کیفیت زندگی ایده ال فراهم میکند.
 )2فرصت کم برای تعامل اجتماعی در درون اجتماع محلای ،انساجام اجتمااع محلای را
کاهش می دهد.
5

 ) 3سبک زندگی معاصر روستایی فرصت کمی برای ایجاد دلبستگیها و تعلقات فراهم میآورد.
 )4صفات و نگرش ها و رفتارهای منفی ،مانع کنش اجتماعی در اجتماع محلی میشود.
نتیجه این بود که ساک نان روچستر برای اجتماع محلی خود ،قابلیات زیسات  6اجتمااعی،
اقتصادی و اکولوژیکی می خواستند و از اجتماع محلی خود ،فرصتهاای رواباط شخصای و
تعامل و حق اظهار عقیده و نقش در آینده خود را خواستار بودند .در جامعه جهانی سریعِ یر
شخصیِ امروز ،ساکنان اجتماعات محلی ،یاک اجتمااع محلاهای  7کاه پناهگااهشاان باشاد را

1. Diana Catherine Keith
2. Rochester
3. Alberta
4. Rural living
5. Build roots
6. Viability
7. Local community
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می خواهند ،جایی که برای آنها دارای اهمیت است ،تفاوت ایجاد مایکناد و روناق دارد .ایان
مطالعه همچنین اهمیت تعامل اجتماعی در اجتماع محلی ،دلبستگیهای اجتماع محلی ،کیفیت
زندگی و بهزیستی اجتماع محلی و بهعالوه نقش حیاتی ای را که بهزیستی اجتمااع محلای در
کنشهای جمعی بازی میکند را نشان داده است.
مطالعات انجام شده نشان می دهند که بهزیستی در دو حوزة بهزیساتی فاردی و اجتمااع
محلی /روستایی مورد مطالعه قرار گرفته اسات (نماودار شاماره  .)1همچناین بارای مطالعاه
بهزیستی در حوزة فردی و اجتماع محلی باید آن را در ابعاد مختلف بهزیستی مادی /اقتصادی،
اجتماعی ،جسمانی /فیزیکی ،روانی و زیست محیطی مورد بررسی قرار داد.
مادی /اقتصادی
جسمانی

فردی

اجتماعی

امنیت
آزادی انتخاب

بهزیستی
مادی /اقتصادی
اجتماعی

اجتماع محلی /روستایی

فیزیكی /کالبدی
روانی
زیستمحیطی

نمودار  . 1مدل بررسی بهزیستی و ابعاد مختلف آن

مهم ترین مؤلفه ها در بهزیستی اجتماع محلی ،رضایت از اجتمااع محلای یعنای از کیفیات
خدمات و امکانات ،کیفیت اجتماعی اجتماع محلای (ساالمتی اجتمااعی) ،کیفیات اقتصاادی
اجتماع محلی و رضایت از این ابعاد بوده است که به طور کلی زیر شاخصههای خصوصایات
اجتماع محلی و زندگی اجتماعی میگنجند.
مؤلفه های مهم بهزیستی فردی نیز رضایت از ابعاد مختلف زندگی چون مادی ،جسامانی،
اجتماعی ،امنیت و آزادی انتخاب مطرح بوده است.
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بنابراین میتوان عنوان نمود « بهزیستی اجتماع روستایی» در این مورد بحث میکند که یک
اجتماع محلی /یک روستا ،با چه ویژگیهاا ،شارایط ،مشخصاات و ابعاادی مایتواناد دارای
سرزندگی  ،1قابلیت زیست و سالمتی برای ساکنانش با شاد .در واقاع داشاتن چناین ابعااد و
مشخصاتی ما را به سمت روستای خوب رهنمون میکند .با چنین برداشتی ،روستایی که دارای
بهزیستی بات ،قابلیت زیست و سالمتی باشد ،روستای خوبی برای زیستن و محل خوبی برای
زندگی است.

روش تحقيق و دادهها
این تحقیق با استفاده از رویکرد کیفی تحقیق انجام شده است .برای جمعآوری اطالعات از فن
مصاحبه عمیق و برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده نیز از فرایندهای تحلیل روش
تئوری بنیانی  2استفاده شده است.
در روش های کیفی و در جامعه روستایی ،در الب اوقاات نموناهگیاری باه روش آساان
شروع می شود و به صورت گلوله برفی ادامه مییابد و اکثراً به صورت نمونهگیاری مبتنای بار
هدف درمیآید ( ادیب حاج باقری و دیگران.)34 :1386 ،
در این مطالعه بعد از حدود  24مورد مصاحبه عمیق و  3مورد بحث گروهی با حادود 41
مشارکت کننده که شامل مطلعین محلی ،نخبگان و افراد جامعه مورد مطالعه بودناد ،تقریبااً باه
اشباع نظری مورد نظر دست پیدا کاردیم .ماا در ایان تحقیاق ساعی کاردیم کاه از قشارهای
روستایی ،زنان و مردان ،جوانان ،میانساتن ،ریش سفیدان روستایی ،افراد با تحصایالت باات،
مطلعین محلی و کسانی که در حوزههای مورد نظر ما اطالعاتی دارند ،استفاده کرده تا موضوع
در کلیت و ابعاد مختلف آن به طور دقیق و موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد .در این تحقیق
عمده اطالعات از دو روستای بنیس و زیناب جمع آوری شده است اما بر حسب نیاز ،گریزی
به روستاهای ملک زاده و درویش بقال زده شده است.
با توجه به روش تحلیل مورد استفاده ،یع نی نظریﺔ زمینه ای ،کار مراجعه به میادان ،انجاام
مصاحبه ها و تحلیل هم زمان آنها تا آخرین مراحل تحقیق و حتی در حین نوشتن این گزارش
1. Vitality
2. Grounded theory
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به طور مداوم و مستمر ادامه داشت .پس از پیااده کاردن هماه مصااحبههاا و تهیاه لیساتی از
داده های خام ،عناصر اصلی تحقیق حاضر یعنی مفاهیم ،مقولهها و مقوتت مرکازی اساتخراج
گردید .مفاهیم ،مقوتت و مقولههای مرکزی بهوسیله کدگذاری باز مشاخص شادند« .مفااهیم،
واحدهای اساسی تحلیل در تئوری بنیانی هستند که از «کدگذاری باز»  1دادههای خام به دست
می آیند .دومین عنصر نظریﺔ بنیانی ،مقولهها هستند ،مقولهها در سطح بااتتر و تجریادیتار از
مفاهیمی هستند که نمایش می دهند .آنها نیز با همان فرایند تحلیلی کاه مفااهیم ساطح پاایین
ایجاد شده اند یعنی از طریق انجام مقایسهها برای روشن کردن شباهتها و اختالفها ،ساخته
می شوند» (استراوس و کوربین .)146 :1390 ،انتزاع در ساخت مقو تت مرکزی تحقیق حاضر
از دادهها بهصورت زیر بوده است:
دادههای خام

تکه دادهها

مفاهیم

مقولهها

مقوتت مرکزی

همان طور که قبالً گفتیم اولین مرحله تجزیه و تحلیل دادهها در نظریﺔ بنیانی« ،کدگاذاری
باز» است .این مرحله هم زمان با شروع مصاحبهها آ ااز مایشاود و فرایناد مفهاومساازی از
مصاحبه ها (داده های مصاحبه ها) است« .کدگذاری باز قصد دارد تا دادههاا و پدیادههاا را در
قالب مفاهیم دربیاورد» (فلیک .)330 :1387 ،در کدگذاری باز ،مصاحبههای پیاده شده ،به دقت
وارسی و تحلیل خط به خط ،جمله به جمله ،پاراگراف به پاراگراف شده و در پاره ای ماوارد
تحلیل کل سند صورت میگیرد.
در این مطالعه بعد از پیاده نمودن مصاحبهها و نوشتن آنها ،مفاهیم مساتخرج از خطاوط،
جمالت ،پاراگراف ها و  ...در مقابل آنها نوشاته شاد« .مهمتارین هادف هام عباارتاسات از
خردکردن و فهم متن و پیوند اجزا به دست آماده باا یکادیگر و تادوین مقولاههاا و مانظم
کردنشان بر اساس روند زمانی است» (فلیک.)333 :1387 ،
برای نام گذاری مفاهیم و مقوتت نیز سعی شد که در حد امکان از کدهای زنده ،یا مفاهیم
بر ساخت اجتماعی و یا نامگذاری از سوی محقق استفاده شود ولی بیشترین سعی ما استفاده
از کدهای زنده یعنی مفاهیم به کار رفته مشارکتکنندگان بوده است.
1. Open Coding
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جدول  .1نمونهای از داده های اوليه و مفاهيم و مقوالت مستخرج

ردیف

دادههای اوليه یا خام برگرفته از مصاحبهها
(تکه دادهها)
جااایی کااه دارای کشاااورزی ،دامااداری ،دام و

1

گوسفند ،دارای کشت و کاار و  ...باشاد ،روساتای
خوبی است.

2

هر روستایی کاه دارای درآمادی جزئای باشاد ،...
روستای خوبی برای زندگی خواهد بود.
از نظاار اقتصااادی ،درآمااد فاارد مناسااب باشااد و

3

راحت تر بتواند امارار معااش کناد و همچناین از
نظر مالی د د ه خاطر نداشته باشد.
از نظاار اشااتغالزایاای مشااکلی نداشااته و اشااتغال

4

مناسبی داشته باشد و فارد بتواناد در آنجاا کساب
و کار نماید.

مفاهيم مستخرج مقوالت مستخرج مقوله مرکزی
وجود کشاورزی و
دامداری

رونق کشاورزی

وجود درآمد
وجود درآمد/
نداشتن د د ه مالی
وجود شغل/
اشتغالزایی
توسعﺔ /رونق

روستایی که در آن کشاورزی روناق داشاته باشاد،
5

روستای بهتری است و هم فعالیات و هام اشاتغال
در آن مناسااب خواهااد بااود .چنااین روسااتایی

اقتصاد محلی
رونق کشاورزی

رونق کشاورزی

روشنایی دارد.

6

باید در روستا کارخانجاتی ای جاد کنند ،تا جواناان

احداث

روساتا کااه در تهااران ی اا در جاهااای دیگاار کااار

کارخانجات/

میکنند و یا بیکار هستند ،در اینجا مشغول به کاار اشتغالزایی /رونق
شوند .راهی بارای درآماد بااز شاود و کشااورزی کشاورزی /وجود
رونق پیدا کند.
اگاار اینجااا رونااق اقتصااادی پیاادا کنااد ،از نظاار

7

اجتماعی هام پرشاورتر مایشاود .اگار جمعیات
روستا زیاد شود کسب و کار هم بهتر میشود.

رونق اقتصادی/
رونق کشاورزی

درآمد
رونق اقتصادی/
سرزندگی اجتماعی

رونق اقتصادی

در حین ساخت مفاهیم ،مقوتت هم کمکم از دل مفاهیم زاده میشوند .چارا کاه مفااهیم
مستخرج از مصاحبه ها کم کم در ارتباط با هم قرار گرفتاه و مفااهیم نزدیاک باه هام تبادیل
مقوتت را می دهند« .مقوله ها شامل مسائل ،دلنگرانیها و اموری اند که برای کسانی که مطالعه
می شوند ،مهماند» (استروس و کربین .) 136 :1391 ،بنابراین با رو به افزایش گذاشتن مفاهیم،
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...

165

باید کار دسته بندی آنها را آ از کرده و هر دسته را زیر اصطالحات انتزاعیتر ،یعنی مقولاههاا
بگذارد (همان.)136 :

یافتهها
هدف این مقاله فهم بهزیستی روستایی از نظرگاه ماردم باوده اسات .اینکاه روساتای خاوب
چیست و دارای چه شرایطی است؟ اینکه چه عواملی باید باشد تا یک روساتا ،مکاان خاوبی
برای زندگی باشد ،و در نهایت اینکه مردم برای به زیستی روستای خود چاه چیزهاایی را در
نظر میگیرند.
برای فهم روستای خوب ،با تحلیل سطر به سطر ،جمله به جمله و پاراگراف به پاراگراف
و یره مصاحبه ها ،عمل کدگذاری باز یا مفهوم ساازی را انجاام داده و بعاد از آن از مفااهیم،
مقوتت فرعی و س س مقوتت اصلی را ساختیم .بر اساس آنچه کاه از تحلیالهاا باه دسات
می آید مقوتت بهزیستی روستایی شامل موارد ذیل بودند:
امنیت ،داشتن آب کافی ،جمعیت زیاد (مناسب) ،ماندگاری و حفظ جوانان ،وجود کسب و
کار و اشتغال در روستا ،عدم وجود نزاعهای جمعی و طایفه ای (یاک دساتی روساتا) ،وجاود
حمایت و پشتیبان ی متقابل (همکاری و اتحاد) ،وجاود مشاارکت ،وجاود تعاامالت اجتمااعی
متقابل و روابط اجتماعی گرم در میان مردم ،وجود خدمات و امکانات ،امکاناات بهداشاتی و
درمانی ،امکانات رفاهی ،وجود فضاهای تفریحی و گاذران اوقاات فرا ات ،وجاود فضااها و
امکانات و وسایل ورزشی ،وجاود امکاناات تح صایلی ،آب و هاوای روساتا ،آراماش روساتا،
آسایش روستا ،دسترسی به خدمات و امکانات ،دسترسی آسان به امکانات ایجاد کسب و کار،
سهولت تهیاه مساکن ،تمیازی و نظافات روساتا ،زیباایی محیطای روساتا ،روناق کشااورزی
(سرزندگی اقتصادی) ،وجود منابع درآمدی و درآمد ،مدیران خوب و تعلق خاطر به روستا.
این مقوتت در ذیل شش حوزه یا مقوتت محوری قرار گرفتند کاه عوامال تعیاینکنناده
بهزیستی روستایی در روستاهای مورد مطالعه بودند .این شش حوزه عبارت اند از:
 - 1سالمتی تعامالت انسانی
 - 2خدمات زیربنایی
 - 3سهولت دسترسیها (به خدمات عمومی و امکانهای زندگی)
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 - 4ویژگیهای طبیعی و محیطی روستا
 - 5توسعه /رونق اقتصاد محلی
 - 6سرزندگی اجتماعی /جمعیتی روستا
جدول  . 2مقوالت جزء و عمده تشکيل دهندۀ ابعاد روستای خوب از نظر روستایيان
ردیف

حوزه مفاهيم
سالمت اجتماعی/

1

ویژگیها و
خصوصیات
اجتماعی

مقوالت جزء

مقوالت (حوزه) عمده
ادغام شده

امنیت ،عدم وجود نازاعهاای جمعای و طایفاهای (یاک دساتی
روستا) ،مدیران خوب ،تعلق خاطر به روساتا ،وجاود حمایات
و پشتیبانی متقابل (همکاری و اتحاد) ،وجود مشارکت ،وجاود
تعاامالت اجتمااعی متقابال و رواباط اجتمااعی گارم در میاان

سالمتی تعامالت
انسانی

مردم.
امکانات بهداشتی و درمانی ،امکاناات رفااهی ،وجاود فضااهای

2

امکاناتی

3

امکاناتی

تفریحی و گاذران اوقاات فرا ات ،وجاود فضااها ،امکاناات و

خدمات زیربنایی

وسایل ورزشی ،وجود امکانات تحصیلی.

4

کالبدی ،محیطی و
زیست محیطی

دسترسی به خادمات و امکاناات ،دسترسای آساان باه امکاناات
ایجاد کسب و کار ،سهولت تهیه مسکن
تمیزی و نظافت روستا ،زیبایی محیطای روساتا و رسایدگی باه
معاابر و ظاااهر روسااتا ،آب و هااوای خااوب ،عاادم شاالو ی و
ترافیک ،آرامش و زندگی در سکوت ،آسایش روستا
رونق کشاورزی ،اشاتغال ،درآماد ،کاار و شاغل بارای جواناان،

5

اقتصادی

وجااود صاانوف خاادماتی ،وجااود کسااب و کااار ،ایجاااد
کارخانجات ،سرمایهگذاری در زادگاه

 6اجتماعی  -جمعیتی ماندگاری جوانان ،وجود جمعیت مناسب

سهولت دسترسیها
(به خدمات ع مومی و
امکانهای زندگی)
ویژگیهای طبیعی و
محیطی روستا
توسعه /رونق اقتصاد
محلی
سرزندگی جمعیتی/
اجتماعی روستا

تعریف بهزیستی روستایی
مردم روستاهای مورد مطالعه روستای خوب را در ترکیبی از ابعااد اجتمااعی ،اقتصاادی،
امکاناتی و محیطی می دیدند ،بهطوریکه روساتای خاوب دارای اجتمااعی سارزنده و ساالم،
اقتصادی پویا ،امکانات و خدماتی مناساب و جوابگاوی نیازهاای ماردم و محیطای جاذاب و
دل سند برای زندگی بوده است .با عنایت به این ا بعاد ،روستای خوب را چنین میتوان تعریف
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نمود « :روستای خوب روستایی است که دارای اجتماعی سارزنده و تعاامالتی ساالم ،مردمای
هماهنگ و پشتیبان هم ،مشارکتمدار ،دارای کشاورزی پرروناق ،جمعیات زیااد (مناساب) ،1
دارای امکانات و خدمات مورد نیااز و دردساترس ،محایط طبیعای آرام و فضاایی دل اذیر و
چشم نواز ،اقتصاد پررونق و شکوفا ،دارای ماندگاری جوانان ،مدیرانی خوب و مواردی از این
قبیل است که در نهایت به احساس رضایت ،رفاه ،شادمانی ،تعلق و دلبستگی و کیفیات بهتار
زندگی در اجتماع محلی می انجامد» .در زیر به تعدادی از تعاریف روستای خوب از دید م ردم
اشاره شده است.

«جایی که کشاورزی  ،دامداری ،آب و درآمد خوب و جمعیت زیاد داشته باشاد ،روساتای
خوبی است».
«از نظر اقتصادی ،درآمد فرد مناسب باشد و راحت تر بتواند امرار معاش کند یاا از لحااظ
مالی د د ه خاطر نداشته و در مناطقی زندگی کند که آب و هوا به نسبت بهتر باشد .آراماش
زندگی ،رفاه و دسترسی آسان به خدمات داشته باشد .در این روستا ،محیط کوچاک باوده و
مناسبات و روابط اجتماعی قویتر است و مانند شهرهای بزرگ نیست که همسایه از همساایه
خود شناخت نداشته باشد .در اینجا همه از همدیگر شناخت داشته و اگر برای کسی مشکلی
پیش بیاید به راحتی میتواند از دیگران کمک بگیرد».
«روستای خوب میبایست از نظر فرهنگی ،ورزشی و آسایش تأمین باشد و جوانان بتوانند
در آنجا سرگرم شوند ،مسکن برای همه فراهم و از نظر اشتغالزایی مشکلی نداشته باشد».
«اولویت اول روستاییان کشاورزی و آب است .بعد از آن هم د اشتن جمعیت مناسب است.
اگر مردم روستا دارای درآمد کافی ،امکانات مناسب و رواباط اجتمااعی خاوب باشاند و در
آسایش زندگی کنند هیچ فردی مهاجرت نمیکند و چنین روستایی مکان مناسبی برای زندگی
کردن است».
«من فقط این را در یکی بودن جماعت ،در همبستگی جماعت و در محبت میبینم .در هر
کجایی که محبت وجود داشته باشد ،آنجا جای خوبی بارای زنادگی کاردن اسات .روساتای
خوب ،آنجایی است که همه برای هم ،پشتیبان و حامی باشند .وگرنه خیلی از روستاها وجود

 . 1تعریف جمعیت مناسب /زیاد در حوزه سرزندگی اجتماعی /جمعیتی از دیدگاه مردم آمده است.
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دارند که در آن مردم با هم دعوای طایفهای و درگیری دارند و در پاسگاهها ،دادگاهها و یاا در
زندان ها هستند .اما الحمدهلل چنین چیزهایی در اینجا وجود ندارد .در هر کجایی که صاداقت
وجود داشته باشد آنجا جای خوبی است .صداقت ،محبت ،یکی بودن .اگر محبت باشد هماه
چیز است ،آسایش هم هست .امنیت و همه چیز در محبت است».
 )1حوزه سالمتی تعامالت انسانی
یکی از مهمترین ابعاد بهزیستی روستایی در منطقه مورد مطالعه ،حوزه «ویژگیها و خصوصیات
اجتماعی روستا» بوده است ،که میتوان از آن تعبیر به «سالمتی تعامالت انسانی» در روستا کرد.
روستا به عنوان یک اجتماع محلی قبل از هر چیز دارای یک نظام اجتماعی و فرهنگی ویژهای است
و در واقع فرق اساسی جامعه شناختی ،بین شهر و روستا ،ناشناختگی در شهر یا روابط رسمی در
جامعه در مقابل شناخت متقابل ،روابط گرم و سالمتی تعامالت اجتماعی و انسانی در اجتماع یا
همان روستا است .این حوزه یکی از مهمترین حوزههای تعلق ،رضایت و بهزیستی روستایی ،در
اجتماعات ر وستایی منطقه مورد مطالعه بوده است و مردم روستایی برای تعریف بنیادهای اصلی
یک روستای خوب ،عنایت فراوانی به این حوزه دارند .لذا وجود روابط گرم در میاان ماردم،
همکاری و مشارکت در فعالیتهای جمعی و عام المنفعه ،وجود اتحاد ،محبت و صمیمیت در میان
مردم ،از ویژگیهای مهم بهزیستی اجتماع روستایی بوده است.

« در روستای ما همه همدیگر را میشناسند و با هم اتحاد داشته و پشتوانه هم هستند».
در این حوزه ،مقوتت :امنیت ،یک دستی روستا (عدم وجود نزاعهای جمعی و طایفه ای)،
تعامل و ارتباطات متقابل اجتماعیِ حمایتی (همکاری و اتحااد) در میاان ماردم ،مشاارکت در
اجتماع ،وجود تعامالت اجتماعی متقابل و روابط اجتماعی گرم در میان مردم ،وجود مدیران و
دست اندرکاران خوب محلی و تعلق به روستا ،قرار دارند.
بسیاری از افراد به طور صریح شناخت متقابل و داشتن دوستان و آشنایان را در روستا و س ری
کردن وقتهای فرا ت خود با آنان را از ویژگیهایی عنوان میکردند که آنها را را ب به زندگی در
روستا می کرد و احساس رضایت برای زندگی در روستا و شادمانی را برای آنان فراهم میکرد.
امنیت ،یکی از مهمترین مسائلی بوده که در حوزه ویژگیها و خصوصیات اجتماعی روستا
برای بهزیستی رو ستا مد نظر مردم بود .مردم بر این عقیده بودند که امنیت باا خاود آراماش
زندگی در روستا را به همراه دارد.
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«مردم چون همدیگر را میشناسند روابطشان با هم خوب است وقتی در کوچه و خیاباان
همدیگر را میبی نند همچون خواهر و برادر با هم برخورد میکنند».
«آرامش این روستا خوب است ،بهندرت روستایی پیدا میشود کاه دزدی نداشاته باشاد،
اینجا افراد بهندرت با هم درگیر میشوند ،یعنی هر کس سرش مشغول کار خودش است».
«مردم در کارهای عمومی روستا با هام همکااری کارده و در کارهاای عاام المنفعاه هماه
احساس مسئولیت میکنند .حتی اگر حالت منفی هم داشته باشد باز  ،همکاری کرده و احساس
مسئولیت میکنند چون در هر صورت به خاطر این روستا و به خاطر مردم است .مردم واقعااً
(در کارهای عام المنفعه) تالش میکنند .و لذا «اگر همکاری و همیاری در یک روستایی وجود
داشته باشد آنجا جای خوبی برای زندگی کردن است و روستای خوبی است».
در نهایت اینکه ،آن چیزی که در این حوزه اهمیت محوری دارد ،تعامالت انساانی اسات.
تعامالت انسانی و سالمتی این تعامالت هم باعث آرامش روحی و روانی افراد شده و در آنها
ایجاد امنیت می کند ،هم افراد را را ب به ماندگاری در روستا کرده و عاالوه بار ایان باعاث
مشارکت در فعالیت های جمعی شده و به نوعی احساس مسئولیت در مقابل دیگران و اجتماع
را ایجاد میکند.
 )2حوزه خدمات زیربنایی
تقریباً مهم ترین عامل در بهزیستی روستایی در جامعه ماورد مطالعاه ،امکاناات و خادمات
بوده است دلیل این امر نیز در اشاره اکثریت قریب به اتفاق مشارکتکنندگان تحقیق ،باه امار
خدمات زیربنایی بوده است .خدمات زیربنایی شاید تعریف بسیط و گسترده ای ،آن هم در یک
فضای روستایی داشته باشد ولی آن چیزی که ماردم جامعاه ماورد مطالعاه در بااب خادمات
زیربنایی برای بهزیستی روستایی خود مد نظر داشتند؛ شامل :امکاناات بهداشاتی و درماانی،
وجود فضاهای تفریحی و گذران اوقات فرا ت ،وجود فضاها و امکاناات و وساایل ورزشای،
امکانات تحصیلی و آموزشی ،امکانات رفاهی زندگانی و خادمات صانفی ،و امکاناات ایجااد
کسب و کار و شغل ،بوده است که در کل میتوان از آن به عنوان خدمات عماومی در روساتا

نام برد« .زندگی خوب آن است که روستا همه چیز و همه امکانات را داشته باشد».
این مقوتت ذکر شده ،مهم ترین مقوتتی باود کاه ماردم جامعاه ماورد مطالعاه در حاوزه
خدمات زیربنایی مد نظر داشتند؛ با این حال ،به دلیل فراهم بودن بیشاتر امکاناات رفااهی در
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روستاهای مورد مطالعه ،توجه مردم بیشتر معطوف به وجود فضاهای تفریحی و گذران اوقات
فرا ت ،وجود فضاها و امکانات و وسایل ورزشی و خدمات صنفی بوده است.

« در حال حاضر روستای ما از لحاظ امکانات از همه چیز برخوردار است .بیمارستان داریم،
مدارس از ابتدایی گرفته تا دبی رستان و دانشگاه هم داریم .اتن فقط ورزشگاه نداریم که آن را
هم در شبستر اجاره میکنند و بچهها برای ورزش به آنجا میروند .اتن فقط قصابی ،آرایشگاه
و حمام عمومی نداریم».
«ایجاد فضاهای تفریحی باعث میشود که مردم بتوانند اوقاات فرا ات خاود را در آنجاا
بگذرانند ،تا افراد به جاهای دیگر نروند .حتی میتوان به جذب توریست پرداخت .اگر بتوان
به جلب توریست پرداخت ،این امر باعث میشود که اقتصاد روستا رونق بگیرد».
مردم بر این عقیده بودند که خدمات زیربنایی راه را برای آسایش زندگی در روستا هموار
میکند .لذا از چشمانداز آنان« ،آسایش داشتن در روستا» یکی از مهمترین عواملی است که باعث
بهزیستی روستایی می شود و از شرایط اصلی روستای خوب بوده است .باید اشاره کرد که از
دیدگاه مردم ،آسایش هم زمانی وجود دارد که خدمات و امکانات در روستا « به حد مطلوب و
کفایت» فراهم باشد؛ البته تمام شرایط آسایش داشتن در روستا به فراهم بودن خدمات و امکانات
نیست و به شرایط دیگری نیز نیاز است که در ادامه راجع به آن بحث خواهد شد.
 )3حوزه سهولت دسترسیها (به خدمات عمومی و امکانهای زندگی)
شاید می شد این حوزه را به صورت تلفیقی و با حوزه خدمات زیربنایی روستایی آورد اما
مراد ما از این حوزه ،دارا بودن خدمات و امکانات نیست ،برخی مواقع مردم مایپذیرناد کاه
وجود برخی از امکانات و خدمات در روستا شدنی نیست و چنین خواستی هام ندارناد اماا
سهولت دسترسی ها مورد خواست مردم برای بهزیستی روستایی است .در این حاوزه وجاود
وسایل نقلیه منظم و امکانات رفت و آمد به همراهِ در دسترس بودن امکانات زندگی ،یکای از
شرایط اساسی است .به نحوی میتوان گفت زمانی که از لحاظ منطقی و عقالنی بارای ماردم
فرض وجود امکانات و خدماتی در روستا وجاود نادارد ،در چناین ماوقعیتی ساهولتهاای
دسترسی وارد میدان می شود .در حوزه سهولت دسترسیها مؤلفاههاایی چاون دسترسای باه
خدمات و امکانات ،دسترسی یا ساهولت تهیاه مساکن ،دسترسای آساان باه امکاناات ایجااد
کسبوکار و دسترسی به صنوف خدماتی قرار دارند.
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« در این روستا عدهای در مضیقه هستند .تعدادی منزل مسکونی و درآماد کاافی ندارناد و
نمیتوانند مخارج ماهانه خود را تأمین کنند .اگر از نظر مسکن و آسایش تاأمین باشاند اینجاا
زندگی مناسبی خواهند داشت».
«ما برای خرید چند کیلو گوشت مرغ مجبوریم به شبستر برویم و کلی هزینه از نظر زمانی
و مادی پرداخت کنیم .قبالً در اینجا مینی بوس مسیری از روستا به شهر داشت و نیاز به آژانس
نبود .اکنون به علت نبودن مینیبوس ،مر دم روستا از آژانس اساتفاده مایکنناد و ایان تعاداد
تاکسی کفاف نمیکند .هر روز از شبستر  100تا  200تاکسی آژانس به اینجا میآید».
«تا حدودی از نظر مسکن مشکالتی وجود دارد .دو سه روز پیش ،جوانی را دیدم که بار و
بنه اش را بسته بود و به شبستر مهاجرت میکرد .پرسیدم چرا مهاجرت میکنای؟ جاواب داد:
جایی برای سکونت ندارم و مجبورم .تاقل در شبستر میتاوان آپارتماانی پیادا کارد .وی باه
سهولت توانسته بود که در شبستر مسکن تهیه کند .بناابراین در حاال حاضار جواناان دارای
مشکل مسکن بوده و از نظر اقتصادی در مضیقه هستند».
 )4حوزه ویژگیهای ط بيعی و محيطی روستا
انسان در محیطهای روستایی به نحو بسیار نزدیکی با طبیعت عجین اسات .ایان نزدیکای
باعث می شود که طبیعت و محیط زیست جز ویژگیهای جدایی ناپذیر زندگی روستایی باشد.
طبیعت و محیط زیست هم در فراهم نمودن امکانهای معیشت فرد در روستا کاه خاود را در
کشاورزی و دامداری متبلور میکند اهمیات دارد و هام در ایجااد فضاای زیسات مطلاوب و
احساس رضایت از محل زندگی تأﺛیر بهسزایی دارد .محیطهای روستایی تو م با آب و هاوای
مناسب ،زمین های مطلوب ،آرامش و  ،...بهزیستی و پایداری روساتایی را هام از چشام اناداز
معیشت و هم از چشمانداز زیستی ارتقا می دهند .عوامل مهم در بهزیستی روستایی در حاوزه
ویژگی های طبیعی و محیطی روستا از نظر جامعﺔ ماورد مطالعاه شاامل :آب و هاوای خاوب،
آرامش و سکوت روستا ،زیبایی محیطی روستا ،تمیزی و نظافت روستا و مهمتر از همه داشتن
آب کافی برای کشاورزی بوده است.
با توجه به اینکه اکثر روستاهای شهرستان شبستر دچار کم آبی هستند ،داشتن آب کاافی
برای کشاورزی یکی از مهم ترین عوامل بهزیستی روستایی در حاوزة ویژگایهاای طبیعای و
محیطی روستا بوده است.
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«وضعیت روستای ما از نظر بهداشتی مطلوب است .در حاوزه تمیازی روساتا و آسافالت
معابر ،وضعیت بهتر شده است .درمانگاه روستا به طور مرتب کار میکند و در طول هفته ،سه
چهار روز دکتر حضور دارد».
«کسانی که در تهران زندگی می کنند و صاحب سرمایه هستند بر این عقیدهاند که زنادگی
باید در محیط کوچک جریان داشته باشد و روستای بنیس نیز چون محیط کوچاک و آرامای
است  ،به ما آرامش میدهد ولی زندگی در تهران تو م با شلو ی و ترافیک است .ایان روساتا
آب و هوای خیلی خوبی دارد و این به ما آرامش میدهد».
 )5حوزه توسعه /رونق اقتصاد محلی
حوزه توسعه /رونق اقتصاد محلی روستا شاید نه در روستاهای مورد مطالعاه ماا ،بلکاه در
اکثر روستاها ی کی از ارکان بهزیستی و پایداری روستایی باشد .عدم رونق اقتصاد محلی تو م با
ترک روستا و مهاجرفرستی جوانان در جستجوی شغل و درآمد روستایی است .بهطوریکه در
تحقیق رستمعلی زاده و همکاران ( ) 1392در مناطق روستایی شهرستان اهر ،جوانان روساتایی
عوامل ترک روستای خود را به ترتیب 47/5 :درصد درآمد کم و نبود شغل مناسب در روستا،
 22درصد نبود امکانات آموزشی و تحصیلی در روستا و قصاد اداماه تحصایل در شاهر7/5 ،
درصد به عامل پیروی از خانواده (به خاطر شغل پدر خانواده و ازدواج) و  23درصد به سایر
موارد همچون تضمین آیندة فرزندان در شهر  ،نبود آسایش در روستا ،پایین بودن سطح فرهنگ
و یره اشاره نمودهاند.
در این حوزه دو مقولﺔ مهم قرار داشتند )1 :روناق کشااورزی و  )2سارزندگی اقتصاادی
روستا .رونق کشاورزی یکی از مهم ترین عوامل بهزیستی در نظر مردم در روستاهای شهرستان
شبستر است .به طوری که در روستای زیناب مردم بر این عقیده بودند که با رونق با داری و
تغییر کشت از محصول عمده پیاز به هلو و محصوتت با ی در ده سال اخیار ،هام وضاعیت
اقتصادی مردم بهتر شده است و هم مهاجرت جوانان از روستا به شهر کم شاده اسات و باه
نوعی باعث رونق اقتصادی در روستا شده است .در همﺔ روستاهای مورد مطالعه ،مردم نقاش
تعیین کننده ای را برای کشاورزی و اقتصاد مبتنی بر کشاورزی قائل بودند .مردم به طور صریح
نمی توانستند روستا را بدون فعالیتهای کشاورزی و دامداری تصور کنند .البته بخشی از دلیل
آن نیز ،به بات رفتن درآمد کشاورزی در منطقه در طی سالهای اخیر بوده است به طوریکه در
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منطقه روستاهایی کاه دارای کشااورزی پیشارو و پیشارفته هساتند ،از درآمادهای بااتیی در
شهرستان برخوردار هستند.

«جایی روستا است که گاوداری و مر داری داشته باشد ،در این روستا اتن  5نفر با  50تا
 60ر س گوسفند مشغول دامداری هستند .تا  10سال پیش حدود  60دامدار داشاتیم .اماروزه
جوانان وقتی که میبی نند گذران زندگی کم است  ،دیگر تمایلی به کار کشااورزی و داماداری
ندارند و روستا را ترک میکنند».
«روستا میبایست امکانات روستایی داشته باشد و کشاورزی در آن رونق یابد .وقتی من در
روستا زندگی میکنم نباید شیر پاکتی و ماست شرکتی بخرم .اگر کشاورزی روناق پیادا کناد
برای عموم مردم روستا مؤﺛر است».
مؤلفه مهم دیگر ،سرزندگی اقتصادی روستا است .سرزندگی اقتصادی روستا به عواملی چون
وجود فرصت های شغلی و اشتغال در روستا ،وجود منابع درآمدی و درآمد و بهوجود کسبوکار
د ر روستا بستگی دارد .در این میان ،کسبوکار و اشتغال برای جوانان ،مهمترین عامل در مؤلفه
سرزندگی اقتصادی روستا است که میتواند نیروهای جوان و فعال را در روستا حفظ نماید.
برای سرزندگی و پویایی اقتصادی و به طور کلی توسعه /رونق اقتصاد محلی ،مردم ایجااد
کارخانجات و سرمایه گذاری در زادگاه و همچنین رونق کشاورزی را عامل مهمی می دانند.

« باید در روستا کارخانجاتی ایجاد کنند ،تا جوانان روستا که در تهران یا در جاهای دیگار
کار میکنند و یا بیکار هستند ،در اینجا مشغول بهکار شوند .راهای بارای درآماد بااز شاود و
کشاورزی رونق پیدا کند».
«اگر مشکل اشتغال و درآمد حل شود ،این روستا مکان مناسبی برای زندگی کردن اسات.
این روستا دانشگاه ،درمانگاه و مخابرات و خالصه همه امکانات را دارد .فقط چون درآمدمان
کم است جوانان مهاجرت میکنند».
« اگر اینجا رونق اقتصادی پیدا کند ،از نظر اجتماعی هم پرشورتر میشاود .اگار جمعیات
روستا زیاد شود کسب و کار هم بهتر میشود».
 )6حوزه سرزندگی جمعيتی /اجتماعی روستا
سرزندگی اجتماعی داری تعاریف مختلفی در میان ماردم باوده و نیااز باه فهام زنادگی
روستایی به خصوص زندگی اجتماعی روستایی دارد .در گام اول روستا به علت کوچکی و در
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مراحل بعدی به علت برخوردهای چندگانه و همیشگی میان مردم ،روابط اجتماعی نزدیک و
حتی عمیق عاطفی در میان مردم روستایی برقرار است .کوچهها و به خصوص میادین روستایی
همانند یک حوزه عمومی است که مردم در ساعات بیکاری به خصوص بعدازظهرها و عصرها
در آنجا جمع شده و همدیگر را مالقات میکنند و از اوضاع و احوال هم خبردار میشوند .در
این میان مهاجرت فزایندة اقوام ،دوستان و آشنایان از روستا و کام شادن جمعیات روساتایی
نشاط روستایی و جوش و خروش آن را با سختی مواجه کرده است و همچنین در برخورد با
نیروهای قدرتمند هم محلیهای سااکن شاهر (از نظار وضاع ماالی و پرساتیژی) ،سارزندگی
روستایی با مشکل مواجه می شود و عالقه به مهاجرت در میان افراد روستایی ایجاد میشود.
اما در نظر مردم ،وجود جمعیت مناسب و ماندگاری و حفظ جوانان میتواناد سارزندگی
اجتماعی را به روستا بیاورد البته در صورتی که وضعیت اقتصادی و اشا تغال و کساب و کاار
برای مردم و جوانان فراهم باشد.
تعریف جمعیت مناسب (زیاد) هم از نظر مردم به این بستگی داشات کاه ایان جمعیات،
رونق و شور اجتماعی را به روستا برگرداند ،به طوریکه صنوف خدماتی را که به دلیل کمبود
جمعیت بسته شده اند دوباره فعال نماید .برخی از امکانات و خدمات روستا (همچون برخی از
مدارس) که به دلیل کمبود جمعیت بسته شده اند دوباره فعال شده و خریاد و فاروش کاه در
روستا کم شده است ،رونق بگیرد .همه اینها باعث شده که رونق اقتصادی و اشتغال کم بشود
و این شرایط باعث مهاجرت جوانان شده است .افزایش جمعیت باعاث مایشاود کاه روناق
اقتصادی و شور اجتماعی به روستا برگشته و باعث مانادگاری جواناان و همچناین برگشات
جوانان و سرمایهگذاری در روستا شود.

«قبالً امکانات درمانگاه بیشتر بود ،حتی دندان زشک هم داشت و وقتی دکتر دارو تجاویز
می کرد همانجا هم دارو را میتوانستیم تهیه کنیم .اما اتن این امکانات بهعلت اینکاه جمعیات
کم شده است وجود ندارد».
«از نظر من اگر مهاجرانی که به تهران رفته اند در این مناطق ،در شبساتر و یاا در اطاراف
روستا ،سرمایه گذاری کنند ،به تدریج مهاجرین به این منطقه بر مایگردناد .بارای مانادگاری
جوانان در روستا باید اشتغالزایی و خواسته های آنها را برآورده کارد تاا باه تادریج روساتا
توسعه یابد».
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«با وجود امکانات مطلوب در روستا جمعیت کم است .با توجه به محدود بودن جمعیات،
کسب و کار نیز رونق ندارد .اینجا مانند مکان ییالق  -قشالقی است .در فصل تابستان ،ایام عید و
ماه محرم تعدادی از مهاجران به روستا برمیگردند و روستا از نظر جمعیتی شلوغ میشود».
بنابراین به طور مشخص می توان عنوان نمود که در روستاهای ماورد مطالعاه ،و در آیناده
جامعه روستایی منطقاه ،باه دلیال وجاود امکاناات و خادمات مناساب ،آب و هاوای خاوب،
اجتماعات سالم و یره ،تنها شروط اقتصادی و ایجاد شاغل ،کساب و کاار و درآماد ،حارف
اساسی را در زندگی بهتر روستاهای منطقه در آینده خواهد زد.

بحث و نتيجهگيری
تعریف مردم از بهزیستی روستایی چیزی بود که مردم در خود توان تغییر و دستیابی به آن را با توجه
به توانمندیها و پتانسیلهای درونی و بومی خود احساس میکردند؛ و همواره خود به نحوی در آن
تغییراتی انجام داده و برای رسیدن به آن تالش کردهاند .این مردم برای ارتقا و بهبود بهزیستی خود و
روستایشان ،بنا را بر عاملی بیرونی که وارد شده و مشکالت آنها را حل نماید نگذاشته بودند ،آنها
انتظارِ دستی نامرئی ،از کسی نداشتند و خود را مسئول بهبود و ارتقای وضعیت زندگانی و محیط
زیست خود میدیدند« .در روستای ما دولت یک ریال تا بهحال هزینه نکرده است» یا «ما این روستا را
توسط همشهریان خود و نه توسط دولت  ،این گونه آباد کردهایم».
عدم تعریف نقش دولت در ارتقا و بهبود بهزیستی روستایی منطقاه ،ا اراقآمیاز باه نظار
می رسید ولی به دلیل اینکه هزینههای زیادی در پروژههاا و طارحهاای مختلاف روساتا انجاام
می دادند و بنا را در توسعه روستا و ارتقای بهزیستی خود بر توانمندیهای درونی به خصوص
نیروی جمعی خود قرار داده بودند ،نقش امکانات دولت کمرنگ مینمود اما طرحهای بسیار
بزرگ را از دولت می خواستند چون جلاوگیری از خشاک شادن دریاچاه ارومیاه کاه تاأﺛیر
مستقیمی در کشاورزی و روستاهای کل منطقه دارد.
آنها بهزیستی روستایی را ترکیبی از ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،امکاناتی و محیطی می دیدند.
یعنی روستای خوب محلی بود که دارای ا جتماعی سرزنده و سالم ،اقتصادی پویا ،امکاناات و
خدماتی مناسب و جوابگوی نیازهای مردم و محیطی دل سند و جذاب برای زندگی بوده است.
این تحقیق نشان داد که عوامل تعیینکننده بهزیستی روساتایی شاامل شاش حاوزه ساالمتی:
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تعامالت انسانی ،خدمات زیربنایی ،سهولت دسترسیها (باه خادمات عماومی و امکاانهاای
زندگی) ،ویژگی های طبیعی و محیطای روساتا ،توساعه /روناق اقتصااد محلای و سارزندگی
اجتماعی /جمعیتی روستا بوده است.
این یافتهها در خصوص عوامل تعیینکنندة بهزیستی روستایی در برخی تحقیقات نیز نشان
داده شده اند بهطوریکه مور و همکاران ( )1998نیز اهمیت دسترسای باه خادمات عماومی،
هماهنگی اجتماع محلی و امنیت درآمد ،را در بهزیستی مردم فقیر نشان داده اند .همچناین در
پژوهش یونگ ( ) 2008سه مقولﺔ خصوصیت اجتماع محلی و زندگی اجتماعی ،خدمات محلی
و محیط زیست طبیعی که از هفت مقولﺔ اصلی بهزیستی اجتماع محلی وی بوده ،در تحقیق ما
نیز نشان داده شده است .کاترین کیت ( ) 1999هم در تحقیق خود به نتیجه رسایده باود کاه
ساکنان روچستر برای اجتماع محلی خود ،قابلیت زیست  1اجتماعی ،اقتصاادی و اکولاوژیکی
می خواستند که با یافتههای تحقیق ما نزدیک است.
چنانچه تحقیقات پیشین هم نشان دادند ،شاید در بسیاری از تعاریف دیگر هم ا لب ایان
موارد تعیین کننده بهزیستی روستایی وجود داشته باشد ،مواردی چون دسترسی به امکانات و
خدمات ،اشتغال و درآمد و مواردی از این قبیل در اکثر اجتماعات مورد نیاز است ،اما چهاار
ویژگیِ « جمعیت مناسب و زیاد» « ،کشاورزی پررونق» « ،مانادگاری جواناان» و «رواباط گارم و
سالم در اجتماع» از بارزترین ویژگیهای روستای خوب در منطقه بود.
از میاان ایاان چهااار ویژگای ،جمعیاات زیاااد و مناساب و ماناادگاری جوانااان ،عااامالنی
جمعیت شناختی هستند .واقعیت این است که مهاجرت در منطقه ،یکی از قویترین نیروهاای
تغییر در روستاها ی منطقه است .با اینکه مهاجران در بهزیستی روساتا نقاش دارناد و بخاش
مهمی از بهزیستی روستاهای منطقه توسط مهاجران به پیش برده میشود ،اماا ماردم دوسات
ندارند که جریان قوی مهاجرت ،که البته در منطقه تاریخی هم است ،به خالی نمودن روستاها
و یا تبدیل روستاها به خانههای میانساتن و سالمندان بینجامد.
یافتههای ما بهطور صریح نشان می دهد که در آیندة روستایی منطقه ،تنها عاملی که میتواند
باعث افزایش یا حداقل ﺛبات جمعیتی در روستاهای منطقه شود و ماندگاری جوانان را تثبیت

1. Viability
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نماید ،ویژگی های اقتصادی و فراهم نمودن کسب و کار ،افازایش اشاتغال و درآماد و روناق
کشاورزی است .چیزی که تجربه روستای دریان به خوبی آن را نشان داده است.
روستای دریان که بهطور مرتب از سالهای  1345تا  1375از جمعیت آن کاساته مایشاد
به طوری که از  2609نفر در سال  1345به  1246نفر در ساال  1375رسایده باود ،از آ اازین
سال های دهﺔ  80شمسی و با فعالیتهای کم نظیر انجمنهای زادگااهی  1دریاانیهاای تهاران،
مهاجران و مردم محلی و با ایجاد کسبوکاار ،اشاتغال ،احاداث کارخانجاات متعادد ،روناق
کشاورزی و افزایش درآمد در روستا ،جمعیت این روستا به نحو بارزی افزایش پیدا کرده است
به طوری که از  1246نفر در سال  75به  2231نفار در ساال  85و باه  3968نفار در ساال 90
رسیده است (جدول شماره .)3
جدول  . 3تحوالت جمعيتی روستای دریان ()1345- 1390
سال

1345

1355

1365

1375

1385

1390

جمعيت

2609

1993

1690

1246

2231

3968

متوسط رشد ساالنه جمعيت

- 2 /65

- 1 /63

- 3 /0

5 /99

12 /2

منب ع :اطالعات سرشماری نفوس و مسکن دورههای مختلف

این اقدامات هم در دل خود «کشاورزی پررونق»  ،هم«ماندگاری جواناان» و هام « افازایش
جمعیت» را به دنبال داشته است.
اما چنانچه گفتیم « روابط گرم و سالم در اجتماع» نیز از ویژگیهای بارز روستای خوب در
منطقه بوده است .روستاهای منطقه با داشتن « اجتماعات گسترده»  2و سرمایه اجتماعی شاناور
در آنها ،شبکه های اجتماعی چندگانه در میان مردم ،بدون داشتن روابط گرم و سالم ،مطمئنااً
نمی توانست کارا و پایا باشد و باتخره در طی سالیان دچاار فرساایش مایشاد .ولای تجرباه
تاریخی منطقه نشان می دهد که این بعد همواره با سالمت و گرمی خاصی وجود دارد و یکای
از پایههای اصلی شکلگیری « اجتماعات گسترده» در روستاهای منطقه شده است.
1. Hometown Associations

 . 2تعریف اجتماعات گسترده و نقاش آن در توساعه منطقاه در مقالاه « مهااجرت ،اجتماعاات گساترده و بهزیساتی
روستایی در شهرستان شبستر » در فصلنامه توسعه روستایی ،دوره  ،5شاماره  ،2صاص  ،)1392 ( 23- 48باه تفصایل
آمده است.
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همچنین زندگی خوب در میان روستاییان منطقه بهمعنای برخورداری از امکانات زندگی،
شغل ،درآمد و دارایی مناسب که همراه با آرامش و عزت نفس و ام نیت از شارایط زنادگی و
آینده و امنیت در پیری است .همچنین این زندگی برخوردار از روابط مناسب در درون خانواده
و صمیمیت در خانواده و بودن فرزندان در کنار خانواده است و در نهایت اینکاه خادمات و
امکانات در محیط زندگی در دسترس بوده و روابط گرم و مناسب در اجتماع برقرار باشاد و
اجتماع امکان هایی را برای زندگی بهتر به افراد همچون شغل و مسکن ارائه نماید.
در نهایت یافتههای ما نشان می دهند که برای رسیدن به پایداری روساتایی در ایاران بایاد
بهزیستی روستایی را ارتقا و بهبود داد و مهمتر از آن بارای درک اینکاه بهزیساتی روساتایی
چیست و اینکه چه ابعادی از آن را باید مورد توجه قرار داد ،تزم اسات کاه برناماهریازان و
سیاستگذاران به خواستههای مردمی رجوع کنند و برنامه ریزی از بات به پایین و همراه با مردم
را سرلوحه کار خود قرار دهند.
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