
 
 

 

 

 

 

 
 ۳۳-۱، صفحات ۱۳۸۷، بهار ۱، شماره ۱۱روستا و توسعه، سال فصلنامه 

 
 شناسي هاي نوين در جامعه هاي پژوهشتحليل مسائل و کاستي

 توسعة روستايي ايران

 ∗*موسي عنبري
 ۶/۳/۱۳۸۷: ، تاريخ پذيرش۲۶/۹/۱۳۸۶: تاريخ دريافت

 چکيده 
هاي اخير، با وجـود   در سال . شناسي در ايران، با مطالعات روستايي آغاز شده است          سنت جامعه 

تحقيقـي در ايـن   شناسي توسعة روستايي، از ميزان انسجام بين کثرت و تنوع در مطالعات جامعه  
مطالعات کاسته شده و تحقيقات به تفرد و تفرق گراييـده اسـت، محققـان خـود را در فـضاي                     

هاي مفهومي و نظري تحقيـق  ، آنها را در جايگاه پايهکنند ميتحقيقات پژوهشگران ديگر حس ن    
هاي رو، يافتهدانند؛ از اين  رزيابي تحقيقات پيشين نمي   بينند، و خود را متعهد به نقد و ا        خود نمي 

در اين  شـرايط     . انجامنددر ايران نمي  » شناسي روستايي   جامعه«پژوهشي آنها لزومًا به پيشرفت      
رود کـه حـوزة     مـدت، بـيم آن مـي      و نيز  به دليـل گـرايش زيـاد بـه مطالعـات آمـاري کوتـاه                 

اهي و نظري خود را نزد روستاپژوهان از دسـت          جايگاه دانشگ » شناسي توسعة روستايي    جامعه«
هـاي وارداتـي جديـد      نويسي و اجـراي پـروژه و آزمـودن روش         بدهد و محققان فقط به پروژه     

شـناختي جديـد بـه فريفتگـي و دوري          گونـه گفتمـان روش    در مـوارد بـسياري، ايـن      . بپردازند
روستاشناسـي را بـه     هـاي پنهـان روسـتايي خواهـد انجاميـد و            روستاپژوهان جوان از واقعيت   

در اين مقاله، ضمن تشريح پيشينة مطالعات       . اي از آمارهاي روستايي تقليل خواهد داد      مجموعه

                                                 
 .  تهران، گروه مطالعات توسعة روستاييعلمي دانشکدة علوم اجتماعي دانشگاه  عضو هيئت* 

Email: anbari52@yahoo.com 



 موسي عنبري ۲

 
شـناختي روسـتايي کـشور بـا        اجتماع روستايي در ايران، به دو مسئلة مهم در مطالعات جامعـه           

 . گرايي افراطي پرداخته شده استتحقيقي و پرسشنامهعناوين فقدان ارتباط بين

  .شناسيجامعه/ توسعة روستايي/ شناسي روستايي جامعه: هاکليدواژه

* * *  

 مقدمه 

شناسي اسـت کـه از نظـر          هاي زيرمجموعة رشتة جامعه   شناسي روستايي از شاخه     جامعه

شناسي  هاي جامعهشناسي عمومي و ساير حوزه موضوع، هدف و روش مطالعه، با جامعه      

هـاي روسـتاييان    سي روستايي کاوش و تبيين کنش     شنا  هدف جامعه . ارتباط نزديک دارد  

 بر افراد ساکن روستا، محـيط روسـتايي و          ]اين علم [تمرکز  «. در اجتماع روستايي است   

گونه جوامع و تأثير آن بر   تحوالت سيمايي اين  ). ۹: ۱۳۷۳چيتامبار،  (» پيامدهاي آن است  

 ايـن شـاخه از      .کنـد   مـي تعامالت روستاييان ضـرورت مطالعـات ايـن رشـته را بيـشتر              

اي مستقل شناخته شد اما     عنوان رشته حدود پنجاه سال پيش در آمريکا به      «شناسي    جامعه

لوپلـه آغـازگر    . در اروپا، ف  . وجود آمد در اروپا، با تأخير و پس از جنگ جهاني دوم به          

 ).۱: ۱۳۷۳وثوقي، (» هاي دهقاني و روستايي بوده استمطالعات منوگرافيک در محيط

هــاي  شناســي بــا دو عامــل مهــم از ســاير شــاخه  ايــن شــاخه از جامعــهدر ايــران،

 :شناسي، قابل تشخيص است جامعه
شناسـي   هاي جامعـه ها و حوزهها و اطالعات داخلي؛ در ميان شاخه    اول، اتکا بر داده   

هـا و اطالعـات     شناسي روستايي بيش از همـه بـا تأکيـد بـر داده              در ايران، حوزة جامعه   
هـاي عـام در مطالعـات       ها يـا يافتـه    رو، رشد آن از گفته    يافته و از اين   جامعة ايران رشد    

شناسـي    توانـايي جامعـه   . روستايي کشورهاي غربي به ميزان زيادي مستقل بـوده اسـت          
روستايي در برقراري پيوند با مسائل اجتماعي بومي و توجه بدان در رفع مسائل جامعة               

هاست و در عمـل     يراني بيش از ديگر حوزه    هاي ا دليل اتکاي آن بر واقعيت    مورد نظر به  
هاي اجتماعي و عمرانـي   ها و پروژه  شناسي مبناي برخي از برنامه    نيز اين شاخه از جامعه    

 .براي مناطق مورد مطالعه بوده است



 ۳ …هاي نوين در  هاي پژوهش تحليل مسائل و كاستي

 
شناسـي در     هـاي مهـم جامعـه      متعدد؛ در ميان حـوزه     مأخذدوم، دسترسي به منابع و      

شناسي توسعه و تحوالت روستايي       تايي يا جامعه  شناسي روس   ايران، همواره حوزة جامعه   

» بنـه «هـايي ماننـد   کتـاب . هـا و آثـار را بـه خـود اختـصاص داده اسـت           بيشترين کتاب 

شناسـي روسـتايي      جامعه«،  )۱۳۵۲وديعي،  (» روستاشناسي در ايران  «،  )۱۳۵۴نژاد،    صفي(

 ،)۱۳۷۲خــسروي، (» شناســي ده در ايــران  جامعــه«، )۱۳۵۳خــسروي، (» در ايــران

نيـافتگي روسـتايي در     شناسـي توسـعه و توسـعه        جامعه«،  )۱۳۵۴عجمي،  (» دانگي  شش«

، ) الـف  ۱۳۷۰ازکيـا،   (» شناسي توسعة روستايي در ايران      جامعه«،  )ب۱۳۷۰ازکيا،  (» ايران

، )۱۳۸۴؛ و طالـب وعنبـري،     ۱۳۸۲خلـق،   ؛ نيک ۱۳۷۳وثوقي،  (» شناسي روستايي   جامعه«

طالـب،  (» مـديريت روسـتايي در ايـران      «،  )۱۳۷۸ب،  طال(» اعتبارات روستايي در ايران   «

شناسـي    جامعـه «،  )۱۳۷۷عبـداللهي،   (» هـاي کـشاورزي در ايـران      بـرداري بهره«،  )۱۳۷۲

، و چندين کتاب با مقـاالتي متعـدد در همـين            )۱۳۷۵زاده،  لهسايي(» کشاورزي در ايران  

ه در ايـران را     شـناختي پرخواننـد   ها و آثار جامعه   زمينه، همگي بخشي چشمگير از کتاب     

 . دهندتشکيل مي

شناسي شامل موضوعاتي ماننـد       اهميت و گستردگي موضوع در اين شاخه از جامعه        

طـور   آنها با شهرها و بـه      ةروستانشيني، شرايط خاص زندگي روستانشينان و ارتباط ويژ       

سوي الگوهاي رفتاري   دنبال روند کلي جامعه به    ها به کلي، تحوالت موجود در اين مکان     

شناسي به مناطق روستايي و زندگي        وين در زندگي، از جمله داليل اصلي اهتمام جامعه        ن

از سوي ديگر، فرآيند عام و جهاني گذار از زندگي در جوامع            . در اين نواحي بوده است    

تـرين منـاطق و منـابع تـأمين           مثابـه مهـم   سنتي به جوامع نوين و تأثير آن بر روستاها، به         

رها، مناطق روستايي را در کانون توجهات اجتماعي قرار داده          معيشت، تغذيه و رشد شه    

 . است

ريـزي توسـعه بـراي کـشورها، بحـث            از هنگام درک ضـرورت پيـشرفت و برنامـه         

از . ها و نواحي مختلف جامعه در اين زمينه مطرح شـده اسـت            هماهنگي و توازن بخش   

 هـايي بـراي    رو، در کنار رشد و توسـعة منـاطق شـهري، ضـرورت طراحـي برنامـه                اين



 موسي عنبري ۴

 
سازي روستاييان با فرآينـد توسـعة ملـي         تر، همگام تعبيري روشن و به » عمران روستايي «

بنابراين، در محافل علمي، مبحث عمران و توسعة روستايي نياز اساسي           . شداحساس مي 

وابستگي اقتصاد کشورمان به کشاورزي و اشتغال تقريبًا همة ساکنان          . توسعة ملي گرديد  

در نتيجـه، محققـان     . کـرد هاي کشاورزي اين نياز را دوچنـدان مـي        فعاليتروستايي در   

شناسـي،    هـايي گونـاگون ماننـد جامعـه       ربط در عرصه  دانشگاهي و نهادهاي اجرايي ذي    

هاي اجتمـاعي و رفتـاري، کارهـاي          کشاورزي، صنعت، اقتصاد، فرهنگ، بررسي ويژگي     

زشـي بـه تـالش و فعاليـت         محيطـي، بهداشـتي، و آمو     فني و مهندسي، و مسائل زيست     

» عمـران «و  » توسعه«هاي روستايي همانا    مندان به فعاليت  پرداختند؛ و رسالت همة عالقه    

 . بوده است

گيـري تحقيقـات اجتمـاعي در ايـران         مقالة حاضر، نخست، به بررسي فرآيند شـکل       

اسي شن  پردازد؛ و سپس، دو مسئلة مهم و بارز در تحقيقات جامعه          ويژه در روستاها مي     به

. کند  مياي انتقادي تشريح    گونهتوسعة روستايي را از ديدگاه هدف و روش انجام آنها به          

شناسـي توسـعة روسـتايي      -به نظر نگارنده، دو مشکل حاکم بر تحقيقات اخيـر جامعـه           

و ) خـواهي تحقيقـات   يعنـي، تفـرق و جـدايي      (تحقيقـي   اند از فقدان ارتباط بين    عبارت

هاي کمي و آماري مرسـوم      کارگيري نامتناسب روش   در به  يعني، اصرار (ساالري  پيمايش

 در حــوزة )۱()ويــژه مــسائل روســتاييهــاي مختلــف علــوم اجتمــاعي و بــهدر حــوزه

 .اندگر شدهجلوه» گراييپرسشنامه«و » تفرد«شناسي، اين دو معضل به دو شکل  جامعه
 

 از عمران تا توسعة روستايي 

المللـي،   با تأثيرپذيري کشور از فرآيند نوسازي بين،۱۳۳۰  و۱۳۲۰هاي در ايران، از دهه

» عمـران و آبـاداني    «توجه دولت به تغيير و تحوالت مناطق روستايي معطـوف و بحـث              

هـا و   تا پيش از پيـروزي انقـالب اسـالمي، بيـشتر سياسـت            . روستاها مطرح شده است   

ندار رايج در اين    پ. )۲(گرفتهاي توسعة روستايي با همين هدف و عنوان انجام مي         برنامه

اي مبتني بود مبني بر آنکه با گـسترش فنـاوري در روسـتاها و ايجـاد                 رويکرد بر فرضيه  



 ۵ …هاي نوين در  هاي پژوهش تحليل مسائل و كاستي

 
البته همواره تعيين اهـداف     . يابدتحوالت کالبدي و مادي، ذهنيت روستانشينان تغيير مي       

هاي عمران ريشه در همين پنـدار داشـت کـه همچنـان نـسبت بـه ابعـاد روانـي،                     برنامه

 . توجه و حتي بدگمان بودهني توسعه بيفرهنگي و ذ

اي رو، به عنـوان پديـده     در لغت به آبادي و تمدن اشاره دارد و از اين          «مفهوم عمران   

، از  ۱۹۷۵در کنفـرانس بانـک جهـاني        ). ۱۷: ۱۳۷۲شـهبازي،   (» شـود   مياجتماعي تلقي   

شـهبازي  . دشسازي جامعة روستايي ياد مي    مثابه راهبردي براي نوين   عمران روستايي به    

معنـاي وسـيع    عمران روستايي بـه   «نقل از کامرون کالرک آورده است که        به  ) ۶: ۱۳۷۲(

هـاي  تنهـا روش  اين دگرگـوني نـه    . »کلمه عبارت از دگرگوني در جامعة روستايي است       

هاي زيربنايي سياسي و اجتماعي جامعـه و       توليد و سازمان اقتصادي جامعه بلکه فعاليت      

 . گيردآن را نيز در بر ميمناسبات ميان اعضاي 

جـاي آن   که بعدها بـه   » توسعه«با واژة   » عمران«واقعيت اين است که فضاي مفهومي       

در آغاز، عمران در ابعاد کالبدي و اجتماعي مطرح شد اما در            . کار رفته، متفاوت است   به

 و  شـود   مـي حال حاضر، عمران روستايي تنها بخشي از مفهوم توسعة روستايي انگاشته            

شـناختي، اقتـصادي و کالبـدي توسـعة         افزاري، شـامل ابعـاد محـيط      لبًا جوانب سخت  غا

 . گيردروستايي، را در بر مي

  در روستاها و» از باال به پايين«محور توسعة هاي دولتبا گسترش انتقادات از برنامه

هاي متمرکز بر دانش بومي و مـشارکت مردمـي در زمينـة طـرح و                درک اهميت ديدگاه  

تدريج اصطالح توسعه جاي عمـران را گرفـت؛ و          هاي توسعة روستايي، به   برنامهاجراي  

در دوران پس از انقالب، در بسياري از متون و مباحث مربوط بـه تحـوالت روسـتايي،                  

 . کار رفته استبه» توسعة روستايي«اصطالح 

ک هاي بانطبق گزارش. در مورد توسعة روستايي، انبوهي از تعاريف ارائه شده است

، توسعة روستايي راهبردي است که بـراي بهبـود زنـدگي اقتـصادي و               ۱۹۷۵جهاني در   

ريزي شده و مستلزم گسترش منافع توسعه بـه فقيرتـرين           اجتماعي گروهي از فقرا طرح    

  کننــد مـي قـشر از کـساني اســت کـه معيـشت خــود را در نـواحي روسـتايي جــستجو       



 موسي عنبري ۶

 
 کنـد   مـي اي تعريف   مثابه رشته  را به  سينگ کاتار توسعة روستايي   ). ۷۳: ۱۳۷۷ديکسون،  (

 که از برخورد و تعامل ميان علـوم کـشاورزي، علـوم اجتمـاعي، مهندسـي و مـديريت                   

اي دارد  در واقع، توسـعة روسـتايي در ذات خـود خـصلت چندرشـته             . شود  ميتشکيل  

(Katar, 1986: 18) . تـوان واقعيـت توسـعة روسـتايي را      از اين نظر، همانند کاتار، مـي

د و نتيجة تعامل علوم مختلف در روستاها دانـست کـه بـرخالف تعـاريف ديگـر،                  برآين

 بلکـه بيـشتر از      کنـد   مـي تعريفي غيرموضوعي است؛ يعني، موضوع اين رشته را بيـان ن          

پردازد، که البته در اين مقاله قابـل        شناختي، به تعريف توسعة روستاييمي    ديدگاهي روش 

 . استفاده است

بخشي به فقرا در فرآينـد توسـعة روسـتايي، آن را            لويتور ا رابرت چمبرز با تأکيد ب    

توسعة روستايي يک استراتژي است که گـروه خاصـي از مـردم             «: کند  ميچنين تعريف   

سازد تا آنچه را که بـراي خـود و فرزندانـشان            را قادر مي  ) زنان و مردان فقير روستايي    (

ايي شـامل کمـک بـه فقيرتـرين        توسعة روست .... دست آورند خواهند يا الزم دارند، به    مي

اند و خواستار کنترل بيشتري بـر       مردمي است که در نقاط روستايي به دنبال امرار معاش         

داران و افراد فاقـد زمـين       پا، اجاره اين گروه شامل کشاورزان خرده    . منافع توسعه هستند  

 ). ۱۸۶: ۱۳۷۶چمبرز، (» هستند

 ارتقـاي سـطح زنـدگي روسـتاييان     مايکل تودارو، با تأکيد بر پيشرفت کـشاورزي و       

 تـر  از نظر بهداشـت، تغذيـه، اشـتغال، و آمـوزش، از توسـعة روسـتايي تعريفـي جـامع                  

 توســعة روســتايي در عــين حــال کــه عمــدتًا منــوط بــه «بــه بــاور او، . دهــد ارائــه مــي

 رود و شـامل    پيشرفت کشاورزي زارعين کوچک است، از ايـن حـد بـسيار فراتـر مـي               

زندگي، از جمله بهبود درآمد، اشتغال، آموزش، بهداشـت و تغذيـه،            بهبود سطح   ) الف(

کـاهش نـابرابري در زمينـة توزيـع     ) ب(مسکن و رشتة متنوعي از خـدمات اجتمـاعي،      

درآمدهاي روستايي و کاهش عدم تعـادل درآمـدها و امکانـات اقتـصادي بـين منـاطق                  

و تـسريع رونـد     گسترش توانايي بخش روسـتايي در تثبيـت         ) ج(شهري و روستايي، و     

 ). ۳۳۷: ۱۳۷۸تودارو، (» شود ميپيشرفت در طول زمان 
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گونـه ادعـا کـرد کـه مطالعـات          تـوان ايـن     شـده، مـي   حال با تکيه بر تعـاريف گفتـه       

شناختي توسعة روستايي، در وهلة اول، به بررسي و شناخت تحـوالت اجتمـاعي               جامعه

 رشـد و پيـشرفت در جوامـع،         پردازند؛ از سوي ديگر، با توجه به الگوي       در روستاها مي  

دار در  شناسي بـر آن اسـت کـه بـا ايجـاد تغييـرات مثبـت و دامنـه                    اين شاخه از جامعه   

 . جهت دهد ملي پايدار و جانبههمه توسعة مسير در را موجود تحوالت و تغيير روستاها،
 

 پيشينة مطالعات اجتماعي روستايي در ايران

انـد کـه از ديربـاز در مقـام             دو قشر پـرآوازه بـوده      داناندر ايران، همواره اديبان و تاريخ     

آثـار ادبـي و     . هاي اجتماعي در اذهان عمومي جاي داشتند      محققان و انديشمندان عرصه   

هـا، و   ها، حکايات، سرگذشت حاکمان و افراد، انـدرزها، لطيفـه         تاريخي سرشار از ترانه   

صي محققـان در    دانش مذهبي و بومي است، که خواه از ذوق و احساس و تجربة شخـ              

به معنايي  . اندسفرها و مشاهدات روزمره و خواه از گفتار پيشينيان از بنيان تأثير پذيرفته            

سابقة مطالعات و تحقيقـات اجتمـاعي در مفهـوم عـام آن در              «توان گفت     تر، مي گسترده

هـاي  هاي فلسفي و اجتماعي فالسفه، ادبا، مـورخين و شـاعران و گـروه             ايران به نگرش  

نگري اما جامعه . اندگردد که در آثار خود به حيات اجتماعي نيز توجه داشته           مي ديگر بر 

آنــان در اغلــب مــوارد، حالــت فرعــي و ثــانوي داشــته و اهــداف ديگــري را تعقيــب  

  ).۱۲: ۱۳۷۸محسني، (» اند کرده مي

هاي اجتماعي نـوين ماننـد      هاي بعد تا پيش از پيدايش و درک اهميت دانش         در سال 

شناسـي، برخـي از تفکـرات اجتمـاعي و شـبه            شناسـي، و جمعيـت    سي، روان شنا  جامعه

 اجتماعي، مناسـبات ارضـي      -هاي ادبيات، آداب و رسوم مذهبي     شناختي در زمينه    جامعه

بـارزترين شـکل مطالعـات      . در ايران، و زندگي اجتمـاعي ايرانـي وجـود داشـته اسـت             

 در قالب اجتماعيـات در ادبيـات   توان اجتماعي در اين دورة مقارن با دوران قاجار را مي   

 . جستجو کرد
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هاي جديد در جامعة    زمان با آغاز حکومت پهلوي، نقطة شروع دانش       ، هم ۱۳۱۰دهة  

ها و مراکـز آمـوزش عـالي،        ايران از جمله علوم تربيتي و اجتماعي است؛ و در دانشگاه          

د از اصـطالح    به تقليـ  (تبديل علم االجتماع    «. شددرسي به نام علم االجتماع تدريس مي      

 توسـط غالمحـسين صـديقي       ۱۳۱۹شناسي از سال      به جامعه ) رايج در کشورهاي عربي   

 Sociologieعنوان معـادل کلمـة فرانـسوي        شناسي را اول بار به       جامعه ةاو واژ . آغاز شد 

 ). ۱۳: ۱۳۷۸محسني، (» کار بردبه

هاي علـوم   صورت يک مادة درسي در رشته     شناسي به   در ايران، سابقة پيدايش جامعه    

صـورت دورة دو سـالة   رسـد؛ و تـدريس آن بـه   انساني به حدود پنجاه سـال پـيش مـي    

اولـين  ). ۱۳۷۲طالـب،   (گـردد    باز مـي   ۱۳۳۷ليسانس به   تحصيالت تکميلي و دورة فوق    

قلـم  شناسـي بـه      با عنوان علم االجتماع يا جامعـه       ۱۳۲۲شناسي در ايران در       کتاب جامعه 

هاي شناسي در رشته     به بعد، درس جامعه    ۱۳۲۰از  . يافتيحيي مهدوي در تهران انتشار      

 ، رشـتة علـوم اجتمـاعي بـا حـضور           ۱۳۳۶در  . شـد فلسفه و علوم تربيتي تـدريس مـي       

 ). ۱۳۷۸محـسني،   ( دانشجو در دانشکدة ادبيات دانشگاه تهران آغاز به فعاليـت کـرد              ۱۳

تحقيقـات  کوشش غالمحسين صديقي، مؤسـسة مطالعـات و         ، به ۱۳۳۷يک سال بعد در     

فعاليـت ايـن مؤسـسه بـا ايجـاد          . دانشگاه تهران در حوزة علوم اجتماعي سازمان يافت       

شناسي تطبيقي آغاز شـد       شناسي و جامعه  هاي مطالعات شهري، عشايري، جمعيت    بخش

شناسـي روسـتايي نيـز     شناسي اجتماعي و جامعـه هاي ديگر مانند روان  تدريج بخش و به 

، بـيش  )۱۳۷۰تا اوايل دهة (در طول عمر اين مؤسسه «ه  کشود ميگفته . بدان اضافه شد 

 گزارش در زمينة مـسائل      ۱۰۰شناسي شهري،      مورد مطالعه در زمينة مسائل جامعه      ۸۰از  

 گـزارش در بـاب      ۷۰ گزارش در باب مسائل عشايري و بـيش از           ۶۰روستايي، بيش از    

ارائه شده است   ...  گزارش در باب مسائل تعاوني و      ۱۰۰شناسي، بيش از    مسائل جمعيت 

شـناختي در پرتـو فعاليـت مؤسـسة         که همگي حکايت از شروع منظم مطالعات جامعـه        

؛ و مؤسسه مطالعات و تحقيقـات اجتمـاعي دانـشگاه           ۱۳۷۲طالب،  (» يادشده بوده است  

 ). ۱۳۷۵تهران، 
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، رشتة علوم اجتمـاعي از دانـشکدة ادبيـات دانـشگاه تهـران جـدا شـد و                   ۱۳۵۱در  

در اين دانشکده، چهار گروه . عي در دانشگاه تهران آغاز به کار کرد       دانشکدة علوم اجتما  

شناسـي، و تعـاون، گذشـته از فعاليـت          شناسـي، جمعيـت   شناسي، مـردم    آموزشي جامعه 

هـاي ديگـر از     زمـان، در دانـشگاه    هـم . پرداختندهاي تحقيقي نيز مي   آموزشي، به فعاليت  

ي روسـتايي مـورد اسـتقبال قـرار         شناسـ   جمله دانشگاه عالمه طباطبايي، گرايش جامعـه      

هاي آموزشي توسعه، ارتباطات، بررسي مسائل اجتمـاعي،        در حال حاضر، گروه   . گرفت

اند، و همگـي در     هاي زيرمجموعة علوم اجتماعي افزوده شده     و پژوهشگري نيز به گروه    

 .کنند ميهاي آموزشي عمل راستاي فعاليت
 

 روستايي) توسعة(شناسي  هاي جامعه پژوهش

 پي ايجاد مؤسسة مطالعات و تحقيقات اجتمـاعي دانـشگاه تهـران و تـشکيل بخـش                  در

هـاي علمـي مـنظم در زمينـة           ها و مسائل روستايي، پژوهش    پژوهشي با رويکرد فعاليت   

. شناسي آغـاز شـده اسـت        هاي ديگر جامعه  شناسي روستايي ايران نيز مانند حوزه       جامعه

حققـان صـاحب مطالعـات و آثـاري در          اين بخش پژوهشي، با تالش برخي اساتيد و م        

اي ادامـه داده    هـاي علمـي ملـي و منطقـه          هاي روستايي، همواره به انجام پژوهش     حوزه

هـا  هاي گوناگون آنها، به دسته توان بر اساس معيارها و ويژگي  اين مطالعات را مي   . است

العـات  اما آنچـه کـامًال روشـن اسـت، غلبـة مط           . )۳(بندي کرد هاي چندگانه دسته  و گونه 

طور کلـي، از    به. مربوط به اثرات و پيامدهاي اصالحات ارضي بر جوامع روستايي است          

شناسي روستايي    شده در زمينة جامعه   توان مطالعات انجام    ها و روش مطالعه، مي    نظر داده 

 :را به سه دستة زير تقسيم کرد

ز نـوع  گونـه مطالعـات بيـشتر ا   ؛ ايـن هـاي دسـت اول  نگارانه با دادهمطالعات تک  -۱

روش اين دسته تحقيقات به   . شناسانة آنها غالب است   هاي مردم اند و جنبه  توصيفي

در ايـن   . انـد انجام گرفتـه  » روش ژرفانگر «تعبيري  مشاهدة همراه با مشارکت يا به     

عنوان نمونة مطالعه انتخاب شـده و از  اي از کشور به مطالعات، روستايي در منطقه   
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 اجتمــاعي، اقتــصادي و فرهنگــي آن شــامل نظــر پيــشينة روســتا، همــة جوانــب

هاي کشاورزي، تعامالت   هاي ساکن، زمين  هاي ساکنان، تعداد اقوام و قبيله       ويژگي

. اجتماعي، نحوة توليد، و مواردي از اين دست مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت                

ــاني همچــون صــفي  ــژاد  مطالعــات محقق ــوگرافي ده طالــب(ن ــاد، مون  ، )۱۳۵۴آب

، )۱۳۴۵؛ و اونـو،     ۱۳۴۶آبـاد،   مونـوگرافي ابـراهيم   (دي طالـب    موريو اونـو و مهـ     

، و  )۱۳۴۴لنگـي،   مونوگرافي حسن (خلق    ، نيک )۱۳۴۴آباد،  مونوگرافي به (ايرواني  

البتـه برخـي    . رونـد شمار مـي    از اين نوع به   ) ۱۳۵۴دانگي،  شش(اسماعيل عجمي   

اهدات محققان  ها و مش  دست آمده از سفرنامه   هاي توصيفي و گاه تحليلي به     نوشته

» خيرآبادنامـه «توان بر اين مجموعـه افـزود؛ آثـاري ماننـد           و نويسندگان را نيز مي    

احمـد،   آل(» اورازان«،  )۱۳۸۱ شـهبازي، (» روسـتازادگان دانـشمند   «،  )۱۳۷۶اونو،  (

ــات«، و )۱۳۳۳ ــشينت ــرا ن ــوک زه ــاي بل ــد، (» ه ــردي ) ۱۳۳۷آل احم ــا رويک ب

 . اندشناختي به رشتة تحرير درآمده مردم

هـاي اصـالحات    ؛ طـرح و اجـراي برنامـه       مطالعات معطوف به اصالحات ارضي     -۲

هاي تغيير در جامعة روستايي و حتي در مقياس         ترين عوامل و گونه     ارضي از مهم  

به تناسب اهميت اين تغييـر، محققـان خـارجي و           . تر جامعة ايران بوده است    کلي

بيـشتر  . انـد نامـه پرداختـه   داخلي به مطالعاتي گوناگون پيرامون پيامـدهاي ايـن بر         

 مسائل روستايي در ايران صـورت گرفتـه      ةهاي اخير، در بار     مطالعاتي که طي دهه   

است، به تحليل نتـايج و آثـار اجتمـاعي و اقتـصادي اصـالحات ارضـي مربـوط                   

رو، بخشي مهم از نخستين مطالعات روستايي ايران پيرامون محور          از اين . شود  مي

گرفت، ردي که اين مطالعات از مفهوم زمين فاصله مي        بوده و حتي در موا    » زمين«

همچنان به بررسي پيامدهاي اصالحات ارضي در قشربندي اجتماعي و مـديريت            

 . پرداختروستايي مي

بـا پيامـدهايي کوچـک و بـزرگ بـراي جامعـة             » محـور زمـين «هاي  اگرچه برنامه 

ز غلبة اهـداف سياسـي      اند، اما بيشتر مطالعات با تأثيرپذيري ا        روستايي همراه بوده  
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بر اهداف اجتمـاعي و اقتـصادي اصـالحات ارضـي، پيامـدها و روابـط سياسـي                  

مصطفي . اندبرخاسته از اجراي اين برنامه نزد شاه، ارباب و رعيت را بررسي کرده

مطالعات موجـود در زمينـة اصـالحات        «: نويسدمي)  ۷۲ و   ۷۱: ،الف۱۳۷۰(ازکيا  

دستة نخست شـامل مطالعـات      : رده تقسيم کرد  توان به دو دستة گست      ارضي را مي  

دليل شکست مناسبات ظالمانة ارباب و رعيتي دفاع        کلي است، که از اين برنامه به      

مطالعات برخي محققان خارجي مانند لمبتون و واينر در باب اصالحات           . اندکرده

برخـي ديگـر از محققـان اصـالحات ارضـي را رفرمـي              . انـد ارضي از ايـن نـوع     

 خسروي در اين    ]و[نيکي کدي، کاتوزيان، آبراهاميان،     . اندقلمداد کرده بورژوازي  

اين گروه از اصالحات ارضي به عنـوان طرحـي کـه سـعي در               . دسته جاي دارند  

ايجاد يک قشر بورژوازي روستايي به ضرر ساير قشرهاي فقيـر دهقـاني داشـته،               

هـاي  ي به ناآرامياي از اين محققان اصالحات ارضي را پاسخ      پاره. اندسخن رانده 

در ميان اين گروه، بايد به محققاني نظيـر         . انددهقانان از سوي دولت قلمداد کرده     

 . »اريک هوگلند و گراهام اشاره کرد

هـاي مطالعـة    نکتة قابل توجه در مطالعات يادشده، استفادة اين محققـان از روش           

در ميـان مطالعـات     . است) هامانند آمارها و سرشماري   (هاي ثانويه   ژرفايي و داده  

هـاي هوگلنـد    انـد، نوشـته   موجود، که در قالب کتاب يا مقاله انتشار عمومي يافته         

، )۱۳۵۹(، و مـؤمني     )۱۳۶۰؛۱۳۵۳(، خـسروي    )، الف و ب   ۱۳۷۰(، ازکيا   )۱۳۸۱(

بيش از همه، بر تحـوالت روسـتاهاي ايـران در اثـر اصـالحات ارضـي متمرکـز                   

 .اند بوده
هـاي عمـومي و     ؛ با افزايش آمارها و سرشماري     انويههاي ث مطالعات مبتني بر داده    -۳

ها و مقاالت موجود در مـورد       ها، گزارش کشاورزي در مراکز دولتي، شمار نوشته     
آمارهـاي مربـوط بـه سـواد،        . افزايش يافته است  ) بدون بررسي ميداني  (روستاها  

هاي کمي توسـعة اجتمـاعي و اقتـصادي در مراکـز            آموزش، مهاجرت و شاخص   
اغلـب واحـد    . رونـد شـمار مـي     اداري منبع مهم اين دسته از مطالعات به       دولتي و   
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ها نيز آمارهاي کالن و کلي روستا       نمونة اين نوع مطالعات روستاست؛ و البته داده       

هـاي دانـشجويي و مقـاالت       نامـه وبيش بخشي مهم از پايـان     کم. شود  ميرا شامل   
ـ هـا از ايـن گونـه     شده در سمينارها و کنفـرانس     ارائه در نـشريات مربـوط بـه    . دان
 .بينيمها را بسيار مي گونه نوشتهها و نتايج اينهاي روستايي، يافته حوزه

شناسـي روسـتايي، بـا انجـام           ؛ برخـي از مطالعـات جامعـه        )۴(مطالعات پيمايـشي   -۴
گيري و تمرکز بر چند روستا، نظرات بخشي از سـاکنان روسـتاها پيرامـون                 نمونه

مطالعـاتي در   : انداند، که از آن جمله    تحليل کرده  و   آوري  جمعموضوعي خاص را    
زمينة مهاجرت، اثرات صنعتي شدن بـر روسـتاها، اعتبـارات روسـتايي، شـيالت،               

هاي آبياري نـوين و مـشارکت مـردم در آن، و نظرسـنجي در مـورد                 مراتع، شبکه 
موضوعات خاص و مرتبط با زندگي روستاييان مانند عملکرد شوراها، بهداشـت،            

هـاي دانـشجويي در حـوزة       نامـه تازگي بخش اعظم پايان   به. ت آموزشي و تسهيال 
توان بـيش از صـد رسـاله از ايـن             اند، که مي  روستايي چنين روشي را دنبال کرده     

هـاي ثانويـة    از داليل گرايش به انجام مطالعات پيمايـشي و داده         . دست را نام برد   
هـا و   ننـد برنامـه   ماتـوانيم عـواملي       روستاها، بدون حـضور در ايـن منـاطق، مـي          

هاي آموزشي نظـام دانـشگاهي، مـسائل مربـوط بـه کارفرمايـان تحقيـق،          سياست
، و کاهش روستانـشيني     )۱۳۷۶چمبرز،  (» تلة شهري «تعبير چمبرز   شهرگرايي و به  

از عوامل آشکاري   . و اهميت کمتر آن در انتخاب موضوع تحقيق را يادآور شويم          
سـوي  هـاي روسـتايي بـه      دانشجويان گرايش  ويژهتازگي محققان جوان و به      که به 
اند، نظام آموزشي متکي بر     اي کشيده شده  گونه مطالعات پيمايشي و پرسشنامه    اين

 .گرايي است، که البته بسيار مورد انتقاد قرار گرفته استکميت و دانش اثبات
 

 

 شناسي توسعة روستايي ها در  جامعه هاي پژوهشتنگناها وکاستي

ها و مشکالتي همراه است، و گاه نوع مطالعه و مکـان آن               با محدوديت  انجام هر تحقيق  

در حوزة توسعة   . افزايند بر مشکالت کار مي    -ويژه اگر مطالعه در روستا صورت گيرد      به

روستايي، مشکالت و مسائلي وجود دارد که همچنان پيشرفت و تحقق درست و کامـل             
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هـاي  تـوان از ديـدگاه      اين مسائل را مـي    . کنند  مياهداف مطالعات و تحقيقات را دشوار       

مـسائلي ماننـد عـدم      . بندي و مطـرح کـرد     گوناگون و بر اساس معيارهاي متفاوت دسته      

هــاي  ، پيچيـدگي و پويــايي پديـده  )۶(»تحقيــق« و )۵(»مطالعـه «تفکيـک ميـان دو مقولــة   

 اجتماعي، اهداف مطالعات در راستاي نيازهاي کشور، و مسائل مربوط به تحقيق شـامل             

هاي تحقيقاتي ماننـد دانـشگاه،     گذاري و اعتبارات تحقيق، و محيط     روش مطالعه، سرمايه  

 انــد همگــي از جملــه مــسائل فــراروي مطالعــات اجتمــاعي در ايــران برشــمرده شــده 

تـر از سـاير     بـسا جـدي   در زمينة توسعة روسـتايي نيـز چـه        ). ۲۴۷-۲۲۳: ۱۳۷۲طالب،  (

 . خوردچشم ميه مسائل بهگونشناسي، آشکارا همين هاي جامعه حوزه

شناسـي    ذکر و تشريح فهرست جامع مشکالت حـاکم بـر تحقيقـات فعلـي جامعـه               

تر و بيشتر به آمار، ارقام و آثـار موجـود در ايـن زمينـه                روستايي مستلزم دسترسي دقيق   

است؛ از سوي ديگر، بيان هر مشکل به نوعي متأثر از عامل مرتبط ديگري است که ذکر                 

توان يکي از عوامل را برشمرد و بدون در نظر گرفتن             نمايد؛ يعني، نمي  ميآن نيز بديهي    

عوامل پيراموني و نزديک،  آن را با تأکيد و حساسيت باال عامل يا مشکل اصلي حـاکم                  

رغم گـستردگي ابعـاد     با اين همه، به   . شناسي توسعة روستايي دانست     بر تحقيقات جامعه  

. مرتبط با موضوع و مشکالت اصلي را بازگو کنيم        مسئله، ناچاريم تنها برخي از جوانب       

توانيم با تأکيد بر معيارهاي چندگانـه در انجـام تحقيـق، بـر دو عامـل       بر اين اساس، مي   

. هـا جـستجو کـرد     بزرگ متمرکز شويم، که بايد آنها را در کارگزاران اجرايي و دانشگاه           

شناسي   بي تحقيقات جامعه  توان بر حسب دو عامل متناظر ديگر نيز به ارزيا           همچنين، مي 

آميـز  توسعة روستايي پرداخت و بررسي کرد که آيا بـر اسـاس ايـن معيارهـا، موفقيـت                 

هاي باال، و البته مورد     اند يا انتقاداتي بر آنها وارد است؛ اين دو عامل مرتبط با حوزه              بوده

کـدام از  اکنون به تشريح هر  . اند از هدف و روش انجام مطالعه      نظر مقالة حاضر، عبارت   

 .پردازيماين موارد مي
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 تحقيقي ضعف همبستگي بين: اهداف مطالعات

ترين هدف مطالعات مختلف در حوزة روستايي شناخت مسائل و ارائة             بدون ترديد مهم  

اگـر  . يـاد کـرد  » توسـعة روسـتايي  «توان از آن با اصـطالح   حل براي آنهاست، که مي     راه

ه ازتعامل علـوم متعـدد، کـشاورزي، مهندسـي،          اي علمي برآمد  توسعة روستايي را رشته   

نام توسعه با هم اشتراک     علوم اجتماعي، و مديريت بدانيم که همگي در هدفي بنيادي به          

هـاي  تا زماني که در بخـش     «. اي دارد يابيم که اين حوزه خاصيتي چندرشته     دارند، درمي 

ي براي محققـان    دارشناختي روستايي، هدف مشترک و معني     شناختي و غيرجامعه  جامعه

هـاي تحقيـق در     وجود نداشته باشد و هر محققي هدف خـود را پيگيـري کنـد، هـدف               

شناسي روستايي بيشتر محدود به حل مشکالت روزمره است و کمتر بـه داشـتن                 جامعه

 ). ۴۸: ۱۳۷۷نلسون، (» هاي مربوط به آن توجه دارداي از اهداف و ارائة تئوريمجموعه
در عمل، روستاپژوهان بدين ويژگي و خصلت رشـتة مـورد           حال بايد پرسيد که آيا      

در پاسخ، شايد بتوان گفت که بـا وجـود آگـاهي و اجمـاع نظـر                 . مطالعة خود پايبندند؟  
اي بودن توسعة روستايي، آنهـا      هاي مختلف در روستاها پيرامون چندرشته     محققان رشته 

داننـد و يـا   ين ويژگي مـي ترين مانع التزام عملي بد     شرايط و فضاي انجام تحقيق را مهم      
هاي متعدد در روستاها     پندارند که ايجاد پيوند و هماهنگي ميان پژوهش       بسا چنين مي  چه

هـا و مبـاحثي از      شايد پرسـش  . وظيفة کساني فراتر از خود آنها يا نهادهاي دولتي است         
اين دست فراوان باشد، اما هدف از طرح آنها تصريح ايـن واقعيـت اسـت کـه يکـي از          

شناسـي روسـتايي فقـدان        ويـژه جامعـه   ت تحقيق در زمينة توسعة روستايي و بـه        مشکال
هاي فعال    هاي علمي و پژوهشي از يک سو، و سازمان        همبستگي و همخواني ميان حوزه    
در اينجا، تأکيد ما بر جنبة نخست اين مشکالت، يعني          . در روستاها از سوي ديگر است     
 . ي متنوع در جامعة روستايي استهاي تحقيقنبود هماهنگي الزم ميان کوشش

هــايي ماننــد ســاختار، تحــرک اجتمــاعي و شــغلي، مهــاجرت، در ايــران، در زمينــه
هاي تنظيم خانواده، جمعيت، فقر، بهداشت و آموزش، کشاورزي، انواع مسکن يـا       برنامه

ــتايي، ريخــت ريخــت ــتاها،  شناســي روس ــتي در روس شناســي اراضــي، و صــنايع دس
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 انجام شده که ممکن است بدون توجه و آگاهي نسبت به ديگـر              هايي گوناگون   پژوهش

جانبه و غيرعملي در بارة موضوعي کوچک دست يافته         ابعاد مطالعه، به راهکارهايي يک    
اي بدون توجه به ساير ابعاد زندگي اجتماعي ناقص و          باشند؛ حال آنکه هر اقدام توسعه     

 در حال حاضر، کيفيت نتـايج تحقيـق         ،)۴۵: ۱۳۷۷(گفتة نلسون   به. نتيجه خواهد ماند  بي
 :متأثر از عوامل زير است] در آمريکا[در حوزة روستايي 

 آيد؛ شمار مي فقدان وقت، که مانعي براي تحقيقات وسيع به •
 فکر، مجرب و صميمي در ميان محققان؛ فقدان همکاران روشن •
 ها و توانايي تحقيق؛ و عدم توازن در تخصص •
 .هاي تحقيق گروهيباط در کوشش ناهماهنگي و فقدان ارت •

توان گفت که در ايران نيز عوامل باال بر کيفيت نتـايج کـار محققـان                   صراحت مي  به

اکنـون بايـد ديـد کـه آبـشخور ايـن          . گذارنـد شناسي در حوزة روستايي اثـر مـي         جامعه

 . ها در حوزة روستايي کجاست ناهماهنگي ميان پژوهش

بياني، اربابان تحقيق جستجو    را در کارفرمايان و به    ترين دليل و عامل       شايد بتوان مهم  

واقعيت اين است که امروزه انجام هر گونه پژوهشي در جامعة روستايي، حتـي در               . کرد

هايي است که گـاه فراتـر از تـوان مـادي و حتـي انگيـزة                 مقياسي کوچک، داراي هزينه   

وزه اين پنداشـت    در شرايط دشوار زندگي و مشکالت اقتصادي نيز هر ر         . محققان است 

دليل نياز پـژوهش روسـتايي بـه امکانـات الزم، ايـن کـار وظيفـة                  که به  شود  ميتقويت  

 شـود   مـي رو، کمتر کسي يافت     از اين . ويژه نهادهاي دولتي است   هاي خاص و به     سازمان

نامـة  که بدون اختصاص بودجه و وجود امکانات الزم، مگر در موارد اجبار ماننـد پايـان    

همچنين، با گسترش   . آموزي، به انجام تحقيق در مناطق روستايي بپردازد       تحصيلي يا کار  

هاي روستايي و حضور روزافزون آنها در روسـتاها، چنـين           نهادهاي نوين متولي فعاليت   

بـر ايـن    . هاي روستايي را بر عهده گيرد      که بايد دولت بسياري از فعاليت      شود  ميتصور  

هاي روسـتايي      حل مسائل و حتي پژوهش     اساس، دولت يگانه مرجع و مقصد نهايي در       

هـاي  جالب آنکـه فرضـية غالـب در نهادهـاي دولتـي متـولي فعاليـت               . تلقي شده است  
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کمک بودجه و پـول در      روستايي نيز گوياي آن است که حل مسائل زندگي روستايي به          

 کـه در حـداقل زمـان ممکـن،          شود  ميرو، تالش   پذير است؛ و از اين    زماني کوتاه امکان  

گونه نهادهـا بـا     بدين ترتيب، اين  . ين راهکارهاي منتهي به رفع مشکالت فراهم آيد       بهتر

دهنـد کـه    اي ترتيب مي  گونهگيري محققان و مأموران خود را به      فرض جهت همين پيش 

از سـوي   . در حداقل زمان، در پي کشف مسائل پيچيده و ارائة راه حل براي آنها باشـند               

ز ملي و گسترش اقدامات سازندگي در کـشور، چنـين           دليل نيا ديگر، در حال حاضر، به    

اي که بيشتر امکانات دولتي و دانشگاهي براي انجـام       گونهرويکردي قوت يافته است، به    

رود، حـال آنکـه ايـن اقبـال         کـار مـي   تحقيقاتي خاص با عنوان مطالعـات کـاربردي بـه         

 و نظـري تمـام      روزافزون به چنين مطالعاتي به بهاي کاهش و تضعيف تحقيقات بنيادي          

شـک مراجعـة   هاي روستايي ديد، که بي توان آشکارا در حوزه     همين نکته را مي   . شود  مي

محققان به مطالعات خارجي و عدم پيشرفت علمي در زمينة مطالعات اجتماعي بومي را              

 . در پي خواهد داشت

 تـر،   محدوديت افق زماني در رفع مسائل اجتماعي و کاربردي تحقيقات و از آن مهم             

اي جديـد از    هاي دولتي بر آمار و ارقام بـه گـسترش مجموعـه             اتکاي روزافزون سازمان  

انجاميده اسـت کـه بيـشتر بـر         » نماي غيردانشگاهي شناسجامعه«کاردانان و کارشناسان    

ها، دستورها و منافع کارفرمايان حرکت      هاي سازماني و در راستاي خواسته     اساس مالک 

که از توان داوري الزم براي تصويب صالحيت تخصـصي          ؛ و همين کارفرمايان     کنند  مي

 . پردازندگونه متخصصان غيردانشگاهي ميبرخوردار نيستند، به ارزشيابي اين

ثمـر در مطالعـة     ، با انتقاد از برخورد نامناسب، غيرعلمي و بي        )۱۳۷۶(رابرت چمبرز   

ئل توسعة روستايي،   برد که با وجود سر و کار داشتن با مسا         روستاها، از محققاني نام مي    

توانند مـسائل و   دليل شرايط خاص در زندگي و آموزش، نمي     خود روستايي نيستند و به    

. کند  مي ياد   )۷(هااو از اين افراد با عنوان غريبه      . مشکالت اين گروه از مردم را درک کنند       

شان نـه   ها افرادي هستند که با توسعة روستايي سر وکار دارند اما خود           بيگانه«از نظر او،    

بسياري از آنهـا در مراکـز سـتادي و برخـي بـه عنـوان کارکنـان                  . اند و نه فقير   روستايي
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محققان دانشگاهي، اعـضاي    . کنند  ميهاي دولتي در جهان سوم کار         صحرايي در سازمان  

هـاي امـدادي، بانکـداران، تـاجران، کشيـشان، مـشاوران، مهندسـان، پزشـکان،                  سازمان

آمـوزي،  ن، سياستمداران، معلمـان، اعـضاي مؤسـسات حرفـه         دانانگاران، حقوق روزنامه

هـا در    ايـن غريبـه    ةرساني داوطلبانه و ساير شـاغلين از زمـر        کارکنان مؤسسات خدمات  

. شده استاي براي آنها دورافتاده و فراموشمناطق روستايي حاشيه. مراکز شهري هستند

شـهري هـستند، بـه ديـدارهاي        واسطة اکثر اين افراد که داراي منشأ        تجربة مستقيم و بي   

 و لذا برخورد آنها با توسـعة روسـتايي          شود  ميکوتاه و سريع از مراکز روستايي محدود        

 ). ۱۵: ۱۳۷۶چمبرز، (» گونه استسياحت

آبشخور مسائل تحقيـق در جامعـة روسـتايي را آن دسـته از مراکـز                ) ۱۳۷۶(چمبرز  

او مـدعي  . پردازنـد ر و دانـش مـي  بيند که در بارة روستاها، به ارائة طرح، نظـ   شهري مي 

رو،  و از ايـن    کنند  مياست که محققان جامعة روستايي نيز خود در مراکز شهري زندگي            

کننده است؛ اين گفته کامًال منطقي و قانع. توان درک زندگي و مسائل روستايي را ندارند   

رد روسـتا  اي واو در واقع، محققان و مجريان دولتي شهرنشيني که بـراي انجـام مطالعـه         

البتـه  . نگرنـد صورت نوعي وظيفه و شـغل مزدبگيـري مـي         ، اساسًا به تحقيق به    شوند  مي

هايي فراتر از تحقيق و کسب اطالعات درسـت         بديهي است که در هنگام تحقيق، انگيزه      

اي خـود از ديگـر محققـان نيـز     گونه افراد به حدودي از استقالل حرفهاين. کنند  ميپيدا  

صحبت و ساده را صاحب عقيده و       ن است، از يک سو، روستاييان کم      باور دارند؛ و ممک   

نظر ندانند و از سوي ديگر، بر برتري رشته، تخـصص و عقيـدة خـود در درک و حـل                     

همـين مـسئله بـر جـدايي تحقيقـات و نتـايج گونـاگون در جامعـة                  . مسائل تأکيد کنند  

 . افزايدروستايي مي

 و کشورهاي جهان سوم بلکه در مورد تمـامي          تنها در مورد ايران   البته اين موضوع نه   

گويـد کـه    نلسون در اين زمينه مي    . کند  ميتحقيقات روستايي در سطح جهان نيز صدق        

 :با دو مانع بزرگ مواجه است] در آمريکا[شناسي روستايي  همبستگي تحقيقات جامعه

 ؛ و )گرايي شديداييا حرفه(اي پيدا شدن اعتقاد نسبت به استقالل حرفه -۱
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 ). ۵۴: ۱۳۷۷، نلسون(هاي تحقيقي در کوششفردي فلسفي روشتمايل به پيروي از  -۲

هـاي مراکـز و نهادهـاي       گرايي در تحقيقات در کنار خواسته     گرايي و رشته  اين حرفه 

 کـه بـه     شـود   ميمدت و فوري، سبب     متعدد تحقيقاتي دولتي براي انجام تحقيقات کوتاه      

ود و حتـي در صـورت وجـود درخواسـت           شده کمتر مراجعـه شـ     ديگر تحقيقات انجام  

دليل شرايط حاکم بر فضاهاي اداري از نظر استفادة کـم از تحقيقـات انجـام                مراجعه، به 

در نتيجـه، مطالعـاتي   . پذير نخواهد بود  شده يا محرمانه دانستن آنها، اين کار عمًال امکان        

ريـزي درسـت،      متعدد و پراکنده وجود دارد که براي ارائة راهکارهاي اصـولي و برنامـه             

 . توان بر آن اتکا کرد نمي

تنهـا مـشارکت    افزايش افراد غريبه يا مصلح توسعة روسـتايي در محـيط روسـتا نـه              

وجـود آورده  ها ايجاد نکرده بلکه ايـن تـصور را نيـز بـه        عمومي را در تحقيقات و طرح     

عـه و   هـا پيرامـون آن مطال      يعني، آنچه غريبه   -هاي روستا است که توسعة تمامي فعاليت    

دست عـامالن و مروجـان دولتـي انجـام شـود؛ و از        ضرورتًا بايد به   -کنند  ميوجو  پرس

 . رو، از تعهدات و ميزان مشارکت مردمي نيز کاسته خواهد شد اين

تجربـه در ايـن زمينـه بـه         امروزه، با ورود گستردة نهادهاي نوين و کارشناسـان کـم          

درآمـده اسـت؛ و هرچنـد،       » تبليغ «صورت نوعي به» ترويج«و سپس   » تحقيق«روستاها،  

. شـود   مـي ظاهر تحقيقاتي است اما در نيت و باطن، تبليغ محـسوب            ها به اهداف فعاليت 

هـاي ديگـر نيـز بـر ايـن نـوع            بسا رقابت ميان نهادها، کارشناسان و محققـان رشـته         چه

گرايي سازندة تحقيق يا همـان      طلبانه بيفزايد و در عوض، هدف     هاي فرصت نمايي  هدف

گرايـي  خويـشاوندبازي و دوسـت  . جانبـه بـه فراموشـي سـپرده شـود       گرايي همه وسعهت

. کنـد   مـي تـر   در محافل تحقيقاتي ايـن مـسئله را بغـرنج         ) دوستان دانشگاهي و اجرايي   (

، از نظارت و مراقبت علمي و اخالقـي         شود  ميدست دوستانمان انجام    هنگامي تحقيق به  

دست آمده و ميـزان کـارآيي آنهـا در عرصـة            يج به توجهي به نتا  بي. کنيمبر آن پرهيز مي   

توجـه بـه آمارهـاي      . گـشايد گيري و ظـاهرنگري در تحقيقـات را مـي         عمل، باب سهل  

هاي سياه و درشت، تعداد صفحات و حجم تحقيق، تعداد زياد منابع ذکر جداول، فرمول 
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 اسـت کـه     شده در پايان کار، و گاهي وجود متواتر کلمات انگليسي و التين از مواردي             

توجـه و تأکيـد بـر گـزارش نهـايي           . شـوند   مينمايانگر اعتبار و اهميت تحقيق پنداشته       

سـاز  تحقيق، فارغ از نظارت بر فرآيند کلي انجام آن از ابتدا تا انتهاي کـار، خـود زمينـه                  

رو، محققان نيز براي کـاهش      از اين . طلبي بيشتر کارشناسان و محققان خواهد بود      راحت

تـرين جامعـه و     ترين روش تحقيق و در دسـترس      ت خود، با انتخاب ساده    هزينه و فعالي  

 . گيرندنمونة آماري، اجراي کار تحقيقي را در پيش مي

اصوًال از داليل اساسي سوگيري چندگانه محققان و کارشناسان در تحقيقات توسعة            

ات از اهداف مطالع  )  و سپس، محققان  (روستايي، همين فقدان درک درست کارفرمايان       

گيري اي افشاگرانه و بجا، از چندين نوع سوگيري و جهت         گونهرابرت چمبرز، به  . است

خوبي در ميان محققان ايرانـي ديـده        برد که به    حاکم بر تحقيقات توسعة روستايي نام مي      

شده در ايـن نوشـتار   هاي مطرح ها و ناکارآمدي  توان عواملي مانند ضعف     ، و مي  شوند  مي

 : اند ازاين چند نوع سوگيري عبارت. نسترا از داليل آنها دا

؛ از آنجا که رفت و آمد هاي روستاييگيري آمايشي يا ناشي از استقرار مکان   جهت -۱

هـاي خـاکي،    داليلي مانند خطرات جاده   ها بستگي دارد، به   به روستاها به شبکة راه    

آسايش ديدارکنندگان، اقامت در شب، مسئلة سوخت، و تنگي وقـت، روسـتاهاي        

 ؛شوند ميتر به جادة آسفالته و يا مراکز شهري انتخاب و بازديد ديکنز

هـايي بيـشتر توجـه    ؛ کارگزاران و محققان روستايي به مکـان  ايگيري پروژه جهت -۲

  که پروژه يا فعاليتي در آن صورت گرفته باشد؛ کنند مي

هاي توسعة روستايي بـراي     ؛ آنچه اغلب در قالب اولويت     هاي شخصي گيريجهت -۳

هاي نخبگان روستايي اسـت کـه در   ها و خواسته، دلبستگي شود  ميقان مطرح   محق

هاي توسـعة روسـتايي، از بخـش        نتيجة مشورت و رايزني با عامالن اجراي برنامه       

 ؛شوند ميمند اعظم خدمات کشاورزي بهره

؛ بيشتر متخصصان روستايي تمايل ندارند که در فصل بارندگي،     گيري فصلي جهت -۴

هاي فصلي را بر خود هموار       با خطرات ناشي از سيل و طوفان       سختي درگير شدن  
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ها کاهش يافتـه، محـصول برداشـت شـده و           اما در فصول معتدل که بيماري     . کنند

تر شده است، بيشترين ارتباط ميـان متخصـصان         رنگخالصه، محروميت مردم کم   

 ؛شود ميشهرنشين و روستاييان محروم برقرار 

هـاي  صورتادب و کمرويي؛ ادب، حزم و احتياط به       :  هاي ديپلماتيک گيريجهت -۵

چهارم روستاييان فقير، بحث با زنان کارگر، و مصاحبه با         گوناگون از گفتگو با يک    

 ؛ وکند ميهاي قومي فقير جلوگيري گروه
تنيـده از   اي درهم هاي روستايي همانند شبکه   ؛ محروميت ايهاي حرفه گيريجهت -۶

پـذيري در برابـر     اري جـسمي، انـزوا و آسـيب       ، ضعف و بيمـ    )نابرخورداري(فقر  
امـا متخصـصان بـراي    . حوادث، و ناتواني است که همگي در ارتباط با يکديگرند        

انـد  پيوسـته چنـدان آمـوزش نديـده       هـم گونه ارتباطات بـه   جستجو و مشاهدة اين   
 ). ۴۰-۳۰: ۱۳۷۶چمبرز، (

يابنـد کـه    ش مـي  هاي باال در تحقيقات زماني افزاي     بديهي است که انحراف و تورش     
گرايي و نظارت بروني کارفرمايان و خواه از نظارت دروني محققان           خواه از دقت، هدف   

دهنـدة  در اين شرايط، بدون ترديد بيشترين زيان متوجه کارفرما و سـفارش           . کاسته شود 
هـاي اجتمـاعي تـاکنون     از ابتداي توسعة پژوهش«طرح يا همان دولت خواهد بود، زيرا  

هاي پژوهشي بـوده    کنندة يافته دهنده، مشتري و مصرف   ت همواره سفارش  در ايران، دول  
 ).۲۴۳: ۱۳۷۲؛ طالب، ۲۷: ۱۳۷۸محسني، (» است

 گرايي افراطيپيمايش و پرسشنامه: روش مطالعات
هـاي دولتـي بـه        هاي اخير، ضرورت سازندگي در کشور و نياز نهادها و سازمان          در سال 

ريزي موجب گسترش تحقيقـات کـاربردي         رنامهاطالعات کمي و آماري گسترده براي ب      
هـاي  اين مسئله همراه با شهرگرايي روزافزون بـه غقلـت از روش           . در کشور شده است   

تـازگي بيـشتر محققـان      بـه . ميداني و مونوگرافيک در مطالعات روستايي دامن زده است        
هـاي   شناسي و کارگزاران توسعة روستايي، در زمينة بررسـي روسـتاها و ويژگـي               جامعه

. )۸(کننـد   مـي آنها، به نتايج مطالعات ديگري از نوع پيمايشي و مبتني بر پرسشنامه رجوع              
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 شناسان، و کـارگزاران دولتـي     ريزان، آماردانان، اقتصاددانان، جامعه   اين گروه براي برنامه   

ظـاهر جـدي و     ها و آمارهـايي بـه      مطالعات، داده  -اند که نسبت به هم تا حدي بيگانه       -
 . آورندم ميمستند فراه

مطالعات ميداني اغلب با مشکل تعميم همراه است؛ مشکلي که تحقيقـات پيمايـشي              

دهد که جندان داراي جزييات نيست        دست مي  و اطالعاتي را به    شود  ميکمتر بدان دچار    

داليلي چنـد،  به. کند مياي وسيع تطبيق طور نسبي، مطمئن بود که بر حوزه      توان به   اما مي 

بـا ايـن   . شناختي کاربرد فراوان دارنـد هاي جامعه   ها همچنان در پژوهش   اين نوع بررسي  

شناسان به اتکاي بيش از حد بر روش پيمـايش انتقادهـايي وارد             همه، بسياري از جامعه   

 :اند ازترين انتقادها عبارت  که برخي از مهمکنند مي

گيري  وقت ،»انتخاب افراد «گرايي يا   هاي دريافتي، نمونه  سطحي بودن برخي پاسخ    •

 ؛ و)۱۳۷۳گيدنز، (فرسايي پيمايش و توان
هـا و   توجهي بـه زمينـة کـنش      دار،  بي  هاي معني ناتواني در دستيابي به ابعاد کنش      •

گيري برخي مفاهيم، آمـارگيري،     گرايي در عمل، ناتواني در اندازه     رفتارها،  تجربه  

 ).۱۲-۸: ۱۳۷۶دواس، (و عددخواهي 

ها و مؤسـسات تحقيقـات دانـشگاهي        ده در وزارتخانه  شبا نگاهي به مطالعات انجام    

هـاي آن، روز بـه روز گـسترش         رغم محـدوديت  يابيم که روش پيمايش، به    ايران، درمي 

تازگي اين روش بيشتر در ميان محققان داخلي کاربرد داشته است؛ اما به           . يابديافته و مي  

اند، که همچنان اين رويـه      دهربط استفاده از آن را به افراط کشي       هاي ذي دانشجويان رشته 

توان گفت که در اين نهادها، مـراد از تحقيـق واقعـي     با اطمينان کامل، مي. شود  ميدنبال  

جالب اينجاسـت  . اساسًا نوع پيمايش آن است و جايي براي مطالعات کيفي وجود ندارد       

که همه و يا بيشتر مطالعاتي که محققان خارجي در کشورهاي جهـان سـوم و از جملـه               

کـه فهرسـت    چنان. هاي مشاهده و مصاحبه بوده است     اند، مبتني بر شيوه   ايران انجام داده  

 نشان  ۱۳۵۸ تا   ۱۳۳۷انتشارات مؤسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران از          

شده از سوي محققان خارجي و يا با مشارکت آنها، از شـيوة             دهد، در مطالعات انجام     مي
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اما در بيشتر مطالعات محققان ايرانـي در همـان دوره و نيـز در               پرسشنامه استفاده نشده    

ها در دوران پس از انقالب اسـالمي، پرسـشنامه تنهـا شـيوة              هاي پژوهشي دانشگاه  طرح

 ).۲۳۵: ۱۳۷۲طالب، (عمدة مطالعه بوده است 
تـوان گفـت کـه دليـل          هاي ميداني، مـي   در توجيه استفادة محققان خارجي از روش      

البتـه شـايد بتـوان      . ها در تحقيقات روستايي است    و کفايت اين روش   اصلي آن کارآيي    
هاي مطالعة ميداني به شخص متکي نيستند و در آنها، چنـدان نيـازي بـه          گفت که روش  

بـديهي اسـت يـک محقـق بيگانـه و ناآشـناي بـا        . استفاده از ديگر محققان وجود ندارد     
 باشد و از انجام مراحل مختلف       ديگران ناچار است که بيشتر به نيرو و توان خود متکي          

شناسـي    به هر حال، اکنون در مطالعات جامعـه       . نظر کند بر روش پيمايش صرف   و هزينه 
هـاي مطالعـه    توجهي به ديگـر روش    توسعة روستايي، شيوة مطالعة پيمايشي به بهاي بي       

. ترين مشکالت تحقيق در جامعة روستايي اسـت         کاربردي گسترده يافته که خود از مهم      
گذارنـد،  کننده در اختيار مي   هايي گمراه ها که گاهي اطالعات و گزارش       ن نوع پژوهش  اي

گونـه  افزايش کاربرد ايـن   . شوند  ميکمتر از سوي کارفرمايان و حتي دانشجويان خوانده         
. رودشمار مي   هاي تحصيلي دانشجويان از ديگر مشکالت عمده به       نامهمطالعات در پايان  

هاي دانشجويي تکيه بر پرسشنامه و نتايج آماري است، ر رساله ترين روش مطالعه د   رايج
حال آنکه آنچه بايد پيش از هر چيز براي دانشجو اهميت داشته باشد، ورود به روستا و                 

 . مشاهده و درک شرايط از نزديک است
مشکالت مربوط به مطالعات پيمايشي در جامعـة روسـتايي بـسيارند کـه در اينجـا،                 

هـاي نادرسـت در     اي خـاص، بـه چهـار نـوع از تقليـل           نامه يا پايان  نظر از تحقيق  صرف
 .پردازيمگونه مطالعات مي اين

 )نظرسنجي(تقليل تبيين به سنجش نظرات 
کوشـد بـه مرحلـة طـرح پرسـشنامه و           زوش پيمايشي، همواره محقـق مـي      در تحقيق به  

بر درک خـود از     اي مبتني    اطالعات برسد؛ و براي اين منظور، بايد پرسشنامه        آوري  جمع
بـسا گـاهي از اکتـشاف و توصـيف          جامعه و موضوع مورد مطالعه طراحي کند، که چـه         
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شـده  هـاي طـرح   رو، پرسـش  از ايـن  . بهره باشـد  هاي مورد نظر در اين ارتباط بي        ويژگي

هـاي نامـشخص،   گذشته از آن، با ارائـة پرسـش  . مانندنوعي از موضوع اصلي جدا مي     به
صورت عدد و رقم درآيند،     هايي کوتاه که به   اه توقع دريافت پاسخ   پرابهام و کوتاه، و آنگ    

هـايي کوتـاه و     گويـان روسـتايي بـه پاسـخ       هاي پرمعنا و نمادين پاسـخ     ها و گفته  تحليل
گويـان روسـتايي کـه از سـواد و تحـصيالتي بـاال              اغلب پاسـخ  . شود  مياي مبدل     کليشه

هايي ا ابهام دارند و در واقع، پاسخ      ها و داليل طرح آنه    برخوردار نيستند، در فهم پرسش    
هـاي  توان آنهـا را در گزينـه        دهند که فقط مي   مبهم و برخاسته از ابهامات خود  ارائه مي        

وقتـي  . درآورد...  و۲، ۱جـاي داد و در قالـب اعـداد    » کـم «و » زياد«و يا » خير«و  » بله«
 مـثًال طـي     -تـرين زمـان ممکـن     کوشـد در سـريع    محقق روستايي با تمام توان خود مي      

تـوان در چنـين        کنـد، نمـي    آوري  جمع تمامي اطالعات مورد نظر را       -حداکثر يک هفته  
اعتمادي و حتي ترس روستاييان نـسبت بـه پرسـشنامه، انتظـار             شرايطي حاکي ابهام، بي   

شـده بـه     شود؛ در اين وضـعيت، اطالعـات ارائـه         آوري  جمعداشت که اطالعات واقعي     
عاتي موثـق، قابـل اتکـا و مناسـب بـراي تحليـل و تبيـين                 اطال» بدستودفترقلم«غريبة  

 .واقعيات نخواهد بود

 )سازيحاکميت منطق فرضيه(تقليل واقعه به فرضيه 

، چنـدين برابـر      کند  مياي که مسيري را روشن      قوهدر علوم اجتماعي، فرضيه مانند چراغ     

در طرح فرضـية  چنانچه محققي . سازدآن را در اطراف خود همچنان در تاريکي رها مي       

هـاي الزم   خود از دانش و استناد به ادبيات تحقيق، باورهاي جامعة مورد مطالعه و دقت             

هاي وسيع ايجاد کرده    شدني در تاريکي  برخوردار نباشد، تنها پرتوي دروغين و خاموش      

اساسًا هر فرضية علمي و قابـل آزمـون پـس از مرحلـة شـناخت و درک خـاص                . است

هـاي درسـي و     دليل تأکيد زياد کتـاب    ل طرح است؛ اما متأسفانه به     از موضوع قاب  ) اوليه(

 کـه بيـشتر شـامل       -هـا و تحقيقـات پيـشين      استادان کشور بر اتکاي محققان بـه نظريـه        

 گاهي طرح فرضيات بـدون توجـه بـه واقعيـات            -هاي مطالعات ساير کشورهاست     يافته

 ميان محققـان جـوان بلکـه در         تنها در اي که نه  گيرد، پديده جامعة مورد مطالعه انجام مي    
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 در  ]کار پژوهـشي  [«تعبير نلسون،   به. شود  ميميان محققان باتجربه و سالخورده نيز ديده        

جاي کـار    زيرا به  ]نه تحقيقات ميداني  [هاي دربسته و پشت ميز نوعي شوخي است           اتاق

 ). ۴۶: ۱۳۷۷نلسون، (بافي است واقعي، کلي

هـاي  هاي انجـام تحقيـق در کتـاب        جمله گام  سازي از طور کلي، برشمردن فرضيه   به

دانشگاهي با تصور و برداشت نادرست محققان غيرمجرب و غيردانشگاهي همراه شـده             

بـه همـين    . بينندکه اساسًا تحقيق بدون فرضيه را سزاوار ارزش و اعتبار نمي          است، چنان 

سـاس شـکل    و ا پايـه   خاطر، معموًال هر تحقيق پيشاپيش از مجموعه مفروضاتي گاه بـي          

 .گيرد تا پايان آن را به نتايجي مهم اما نادرست راهنمون شود مي

 تقليل سوژه به داده
. هاي رياضي است  فروکاستن کردارهاي اجتماعي به داده    » سوژه به داده  «منظور از تقليل    

هاي صاحب شعور، تفهم و واکنش است؛ دانيم که موضوع علوم اجتماعي پديده همه مي
هـا زنـدگي    در دنيـايي از معـاني، خـاطرات، تجـارب و محـدوديت          يعني، موجودي که  

، و جريان تفکر او وابسته به عوامل متعددي است که شناخت فوري آنها ممکـن                کند  مي
، نبايـد   )شعوريا همان موجود ذي   (براي سنجش کردارهاي گفتماني اين موضوع       . نيست

زمـان تحقيـق   . العـه کـرد  صرفًا او را در حالت انفعال و در زمـان پاسـخ بـه تحقيـق مط          
زمان خالقيـت و فاعليـت او       . پيمايشي، زمان انفعال و تصنع موضوع مورد مطالعه است        

همـين دليـل، در ذات      بـه . زماني است که بحث از پژوهش و پژوهشگري وجود نـدارد          
چنانچه . گو وجود دارد  روش پيمايشي مبتني بر پرسشنامه، نوعي تحميل انفعال بر پاسخ         

 بر ايـن    - که بدبختانه در تحقيقات فراوان شده      -هاي محقق نيز  حوصلگيها و کم  لغزش
گـوي فعـال و خـالق بـه         فضا حاکم شود، سـطح مـشاهده و تحليـل او از يـک پاسـخ               

پيرامـون موجـودي   » مخـالفم «و » مـوافقم «و يـا  » خيـر «و » بله«اي از اطالعات    مجموعه
هــر محقــق اجتمــاعي و يابــد، غافــل از آنکــه منفعــل و جــداي از ديگــران تقليــل مــي

شناس بايد موضوع مورد مطالعة خود را از حالت انفعال و گسستگي به اجتماع و                 جامعه
 . عامليت ارتقا دهد
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يکي از عوامل بسيار مؤثر در بازتوليد روند يادشده استيالي علم رياضي و آمـار بـر                 

. دارندعليت زندگي اجتماعي است، علومي که رعايت دقت را بر فهم حقيقت مقدم مي             
هـا و   حاکميت علم آمار در تحقيقات اجتماعي روسـتايي سـبب شـده اسـت کـه گفتـه                 

 شود و   آوري  جمعدار يک فرد روستايي در قالب اعداد و ارقام          رفتارهاي نمادين و معني   
براي نمايش دقت بيشتر در مطالعه، روي آنها فرآيند آمـاري پيچيـده و دلفريـب انجـام                  

تجربـه  کمک پرسشگراني ناآگاه به اهداف تحقيق و بـي        ا به ه پرسشنامه آوري  جمع. گيرد
 کـه اطالعـاتي     شـود   مـي شوندگان موجـب     اطالعات و ارتباط با مصاحبه     آوري  جمعدر  

اي علمي و دقيق    شده و نادرستي گردآوري شود؛ اما براي آنکه کار تحقيق جلوه          تحريف
ل مرکـب و پيچيـده از       اي و تهيـة نمـودار، منحنـي و جـداو          داشته باشد، کارهاي رايانه   

تعبيـر افـشاکننده و رسـاي رابـرت چمبـرز،           بـه . نمايـد هاي مخدوش، ضروري مـي      داده
برنـد و محـصوالت     هاي حاصله از عمليات ميداني را از ميـان مـي          کامپيوترها، آلودگي «

هـا آورده   دهند و هنگامي که اين نوع اطالعات در جداول و متن          اي را تحويل مي   پاکيزه
ها واقعيـات دنيـاي حقيقـي روسـتا را          اين يافته . رسدتر مي  به نظر صحيح   ، حتي شود  مي

مثابه واقعيات در نظر    دهد اما در گزارشات به      شده نشان مي  غبارآلود، باتعصب و تحريف   
 ).۷۶: ۱۳۷۶(» شوند ميگرفته 

 شناختي و فرهنگي به نتايج و روابط آماريتقليل نتايج و روابط جامعه

شناختي، راهي نيست مگر پيمـودن مـسير   ة اجتماعي و ارتباط جامعه  براي تبيين هر واقع   

هاي تام غلبه   در فضاهايي مانند روستاها، که روابط سنتي يا همان کنش         . و روش داوري  

دليل نبود تنوع و تکثـر در       در روستاها، به  . دارند، الزام و ضرورت اين روش بيشتر است       

هـاي بـسياري از     توان مرزها و محدوده      مي سختي، سبک زندگي و نقش افراد، به      فعاليت

دليـل  از سـوي ديگـر، بـه      . هاي چندگانة افراد را مـشخص کـرد       روابط اجتماعي و نقش   

ها و اهداف پژوهـشي و عوامـل مختلـف ديگـر، ارائـة              ناآشنايي روستانشينان با فعاليت   

شـوار  شده در پرسشنامه د   هاي از پيش تعيين   هاي درست، دقيق و متناسب با پاسخ      پاسخ

است؛ و نبود مطالعات اکتشافي مبتني بر دانش محلي و بومي در حـوزة موضـوع مـورد                
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شـده در قالـب جـداول منجـر         آوري  جمـع هاي کوتـاه    مطالعة محققان نيز به ارائة پاسخ     

گيـرد، جـداول و     ها بيشتر مورد اشاره قرار مـي      رو، آنچه در تفسير يافته     و از اين   شود  مي

ها و ارتباط جداول و ارقام است و نه زمينه و متن جامعـة               داده هاي آماري تحليل  معادله

دار را بـه روابـط      اي که آشکارا روابـط اجتمـاعي و فرهنگـي معنـي           مورد مطالعه؛ مسئله  

تـوان بـر پايـة آن، بـه ارائـة             اي کـه نمـي    گونه، به کند  ميآماري و رياضي خشک تبديل      

هـا، محقـق از چايگـاه        تفـسير داده   گونهبا اين . راهکارهايي منطقي و عملي دست يافت     

بـسياري از مقـاالت و      . آيـد شناس بـه  کـسوت آمارشـناس درمـي         شناس و مردم  جامعه

. انـد تازگي پيرامون روستاها نوشته شده چنين سياقي را دنبـال کـرده           هايي که به    پژوهش

سوي اثبات يا رد يـک      اي است که محقق را به     گونهها به   اغلب نگارش اين نوع پژوهش    

 که گاهي خواننـده از      کنند  ميها و ضرايب چنان بر نتايج سنگيني        کشاند؛ آماره جمله مي 

. نگـرد  و به درشتي  يا کوچکي ضرايب تحليـل مـي           شود  ميتحليل موضوع اصلي غافل     

هاي نادرست و متزلزل صورت هاي نهايي نيز اغلب با استدالل  ها و گزارش  نگارش يافته 

تر کار، قلـم    ن محققان و کارفرمايان به انجام هر چه سريع        گيرد و به دليل اهميت داد     مي

رو، چندان تمايلي به خواندن     کننده است و از اين    و سبک نگارش آنها غيرعلمي و خسته      

شده براي  هاي صرف منظور نماياندن هزينه  آنها وجود ندارد و نگه داشتن آنها نيز تنها به         

هـا بـسيار    نثـر و قلـم گـزارش      . شـود   مـي م  ها انجا   گرايي سازمان پروژه و يا نمايش علم    

شتابزده، گاه عوامانه و گاه کامًال تخصصي و غيرقابل فهم و در مـواردي نيـز همـراه بـا                    

شده است که خود از امکان و مجـال خوانـدن و اسـتفادة آنهـا                هاي خارجي ترجمه  واژه

ا، پيـشنهادهايي   هـ گاهي در پايان تحقيق و ارائة راهکارها، بدون ارجاع به يافته          . کاهدمي

. پـذير بـوده اسـت      که بدون انجام پژوهش مورد نظر نيز ارائة آنها امکـان           شود  ميمطرح  

هـاي  دهنـد امـا بـا جراحـي       دست مي گونه تحقيقات نتايجي ساده و بديهي به      گاهي اين 

هـايي     کـه گـويي پـژوهش      شـوند   مـي اي روي بدنة اطالعات، چنـان ظاهرسـازي         رايانه

گونـه مـسائل      خواند، ايـن  دقت نمي هايي را به  ه کسي چنين گزارش   از آنجا ک  .  اند  واقعي

 اي از موارد، حتـي مـشاوران و نـاظر تحقيـق     آيد؛ و بدبختانه در پارهچشم نميچندان به 
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خبـر  هايي از اين دسـت شـده، از بـاطن تحقيـق بـي             ها و جراحي  نيز فريفتة ظاهرسازي  

 . مانند مي

بديهي اسـت   . »علت چيست؟ «، اين است که     آيددرنگ به ذهن مي   اما پرسشي که بي   

گرايش زياد به پيمايش و پرسشنامه در حوزة مطالعات روستايي ريشه در عواملي متعدد         

تـوان    گنجد، اما مي  دارد که بيان آنها نه جزو اهداف اين مقاله است و نه در اين مقال مي               

يدي گذرا داشت، که از     اي از عوامل اجرايي و دانشگاهي درگير در اين زمينه تأک          به پاره 

 :اندآن جمله

گونـه  بـر انجـام ايـن     ) داليـل مختلـف   بـه (تأکيد نهادهاي دانـشگاهي و اجرايـي         •

 ها؛  پژوهش
اي در ميان کارشناسان و محققان اقتصاد و آمار براي استفاده از            هاي حرفه آمادگي •

 پرسشنامه؛ 
 بهاي عدم حسن انجام آن؛ تأکيد بر سرعت انجام تحقيق حتي به •
حاکميت منطق آماري و رياضي بر علـوم اجتمـاعي و حرکـت در مـسير تبـديل                   •

هـايي خـاص ماننـد بـازبيني، نظـارت، و           منظور انجام فعاليت  کيفيت به کميت، به   

 ريزي؛  برنامه
 طلبي و حاکميت سليقه در انجام پژوهش؛ و راحت •
 .اسبهاي جامعة مورد مطالعه و ناتواني در اتخاذ روش متن ناآگاهي از ويژگي •

 

 گيرينتيجه

تا پـيش   . ساله در ايران است   اي پنجاه هاي علوم اجتماعي با پيشينه    شناسي از رشته    جامعه

گونه مطالعـات  گذاري مؤسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، ايناز بنيان 

صـورت مقطعـي بـه    را معدودي پژوهشگر در راستاي اهدافي از نوع اداري و دولتي بـه           

هاي مختلـف  رساندند؛ و اما با ايجاد اين مؤسسه، بررسي منظم علمي در حوزه           مي انجام

در ايـن   . شناسـي روسـتايي آغـاز شـده اسـت           شناسي و از آن جمله حوزة جامعه        جامعه
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هاي دانشگاهي با هدفي مشترک، کـه همانـا توسـعة روسـتايي             حوزه، پژوهشگران رشته  

با وجود اين هدف که پيونددهندة علوم       . اندهبوده است، به انجام مطالعاتي متعدد پرداخت      

تحقيقي در مطالعات   چندگانه در حوزة روستايي است، از ميزان همبستگي و انسجام بين          

 . داليل گوناگون کاسته شده استشناسي توسعة روستايي به جامعه

ويژه در حوزة توسعة روستايي بـه تفـرد و گسـست            در ايران، تحقيقات اجتماعي به    

 است، بدين معني که زمينة تعامل و گفتگويي ميـان تحقيقـات وجـود نـدارد؛ و                  گراييده

محقق خود را در فضايي پژوهشي و انباشته از تحقيقـات ديگـر پژوهـشگران احـساس                 

ها با نگاه چارچوب مفهومي و نظري براي تحقيق خـود            بسا بدين پژوهش   و چه  کند  مين

ادهاي پراکنده، مخـدوش و نـامنظم بـسنده         اي از استن  رو، به مجموعه  نگرد؛ و از اين   نمي

توان براي محقق و منبع مورد استفادة او سهمي منطقي را در نظر                که در کل، نمي    کند  مي

هايي از ، نشانهشود ميپوشاني در تحقيقات ديده در مواردي هم که اشتراک و هم. گرفت

چشم   حقيق ديگر به  برداري غيرمجاز يکي از ديگري يا هر دو از يک ت          سازي و گرته  شبيه

ايـن شـکل از جـدايي و        . کنـد   مـي خورد که خود از پژوهـشي غيرعلمـي حکايـت           مي

انجامد که توليد و پيشبرد دانش افزون نشود و هيچ تحقيقي    پراکندگي تحقيقات بدان مي   

غفـات از اهـداف واقعـي تحقيـق، نبـود           . در مقام نقد و ارزيابي مطالعات پيشين برنيايد       

زم ميان پژوهشگران يک رشتة واحد، عدم اطالع از تحقيقات متنوع در            پيوند و ارتباط ال   

هـا در برخـي       اي مشترک، و نيز تلقـي محرمانـه بـودن نتـايج برخـي از پـژوهش                حوزه

در . رونـد شمار مي ها و ادارات، از جمله  موانع انسجام و پيوند ميان تحقيقات به           سازمان

 روستايي تنها در قالب پروژه يا طرحي        شناختيهاي جامعه   شرايط کنوني، بيشتر پژوهش   

 و کمتر پژوهشگري خود را متعهد به نقد و ارزيابي           شوند  ميويژة سازماني خاص انجام     

با ايـن اوصـاف، نبايـد محققـان توقـع داشـته باشـند کـه  اجـراي چنـين                      . بيندآنها مي 

ي، در  شناسي روستاي   هايي به توسعه و پيشرفت حوزة تخصصي آنها، مثًال جامعه           پژوهش

صورتي پراکنده، مجـزا و     گونه تحقيقات روستايي  به    رو، نتايج اين  از اين . کشور بينجامد 

پيوسـتگي ميـان تحقيقـات بـه هـر          . مانـد ارتباط با يکديگر در جامعه بـر جـاي مـي          بي
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 که گذشته از حل مسائل خاص، پژوهش خود را در امتـداد             شود  ميپژوهشگري يادآور   

 دهد؛ و تنها در اين صورت است که محققان دغدغة آيندة     پيشرفت آن حوزة علمي قرار    

بدين ترتيب، نتايج تحقيقات در ارتباط با يکـديگر         . حوزة علمي خود را خواهند داشت     

اساسًا رشـد يـک حـوزة علمـي زمـاني محقـق             . سازند  راه پيشرفت علمي را هموار مي     

ر چالش آشکار با    هاي آن حوزه خواه در وحدت و خواه د          هاي پژوهش  که يافته  شود  مي

هاي تحقيقات نمايانگر پيونـد     در کشور ما، ويژگي غالب در يافته      . يکديگر مطرح شوند  

از پيوند يـا    . ها حکايت دارد    ارتباطي و پراکندگي پژوهش   يا تضاد آنها نيست بلکه از بي      

 اما از پراکندگي، چيزي جـز ابهـام و          شود  ميچالش تحقيقات، انباشتگي و رشد حاصل       

هـاي تحقيقـاتي، همچنـان      -بـا ايـن همـه، در برخـي حـوزه          . شـود   ميوليد ن اغتشاش ت 

 . روندسوي ابهام و تفرق پيش ميها به پژوهش

تـوجهي نـوين    ها، از يک سو، و کم       در حال حاضر، بر اثر فقدان تعامل ميان پژوهش        

شناسـي    رود که حـوزة جامعـه     به مطالعات روستايي و بنيادي، از سوي ديگر، بيم آن مي          

اي دانشگاهي و نظري جايگاه خود را نزد پژوهـشگران          ة روستايي در حکم حوزه    توسع

از دست دهد؛ و تنها فعاليت استادان به تدريس، پژوهشگران به اجراي پروژه، و عامالن               

هايشان را در فرآينـد علمـي       آنکه خود و فعاليت   ها محدود شود، بي   نامهاجرايي به بخش  

پردازنـد،   که آنچه اکنون عمدة محققان بيشتر بـدان مـي          روستآن حوزه ببينند؛ و از اين     

هـاي اخيـر،    ترجمة مطالب کشورهاي غربي است و با نگاهي دقيق بـه تحقيقـات سـال              

 و   )۹(هـايي ماننـد ارزيـابي مـشارکتي روسـتايي         هايي با نام  يابيم که با معرفي روش    درمي

 ايران، تا چـه انـدازه چنـين        ، اصوًال اين بحث  وانهاده شده است که در          )۱۰(نظرية بنياني 

پيش از اين، تنهـا در      . ها رسيد توان با آنها به درک واقعيت       هايي عملي است و مي    روش

روش ميـداني و مـشارکتي      شناسي روستايي بود که شکل رايج تحقيقات به         حوزة جامعه 

از شناسي کالن، اين حـوزه نيـز بـيش            شد؛ اما متأسفانه با تأثيرپذيري از جامعه      انجام مي 

هـاي  به بيان بهتـر، مـسائل و روش       . سوي تحقيقات پيمايشي کشانده شده است       پيش به 

 اي ويـژه  اند که در آنهـا، بـر گونـه   هاي غربي برآمدهشناسي خودي از دل مسائل و روش     
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صـديق سروسـتاني و همکـاران    . گرايي تأکيـد و تمرکـز شـده اسـت        يا همان پرسشنامه  

هـاي رايـج و معـين در        استفاده از روش  «: نويسنددر تحقيقي فراتحليل مي   ) ۹۷: ۱۳۷۹(

هـاي بنيـاني   پايـه  اسـت و فاقـد  » مد تحقيقاتي«تحقيقات علوم اجتماعي بيشتر ناشي از 

هـا جـداي از     اصوًال در جامعـة مـا اغلـب روش        . شناختي است شناختي و روش  معرفت

 رو، وجــود مباحــثاز ايــن. هــا مــورد توجــه هــستندشناســي و يــا فلــسفة روش روش

 .  »شوند ميها بحث شناسي و فلسفة روش تنها در حد و اندازة آموزش در دانشگاه روش

هـا    ؛ يعنـي، روش پـژوهش     شـود   مـي در تحقيقات روستايي نيز چنين  روندي دنبال         

، حال آنکه خود محققان نيـز       شوند  ميکار گرفته   شناختي به بدون استدالل نظري و روش    

رو،  از ايـن  . ها آگاهي و اذعان دارند    گونه روش  در اين  هاي فراوان ها و کاستي  به نارسايي 

هاي پژوهشي نـو در     کارگيري روش شناسي روستايي و به     براي نوآوري در حوزة جامعه    

نظران ايـن رشـته     شناختي ميان پژوهشگران و صاحب    انديشي وگفتگوي روش  ايران، هم 

رد و از جـدايي و      شناختي در اين زمينه شـکل گيـ       ضروري است؛ و بايد گفتماني روش     

تنهـا در گـرو     ناگفته پيداست که تحقق ايـن مهـم نـه         . گسست مطالعات جلوگيري شود   

سو با مسائل روستايي است بلکه اساسـًا        تالش و اهتمام نهادهاي دولتي و غيردولتي هم       

هايي علمي که لزومًا نبايـد در       هاي تخصصي دانشگاهي بستگي دارد، آموزش     به آموزش 

هاي روستايي و نهادهاي اجرايي نيز      ندلي انجام شوند بلکه بافت    کالس درس و روي ص    

سخن کوتاه. روندشماز ميهاي آموزشي بهدو فضاي محسوس ديگر براي برگزاري دوره   

انـدوزي در سـه   هاي آموزشي در زمينـة مـسائل روسـتايي از تجربـه          آنکه موفقيت دوره  

رديـد، گسـستگي مطالعـات از       ؛ و بـدون ت    شود  ميعرصة دانشگاه، روستا و اداره محقق       

 . جدايي اين سه عرصه سرچشمه گرفته که بسي جاي تأمل است
  

 هايادداشت
بيش از هر روش ديگري به رشد علوم اجتماعي کمک کرده اما            ) Survey( شکي نيست که پيمايش      -۱

لزل جلوه  کارگيري مراحل گوناگون اين روش در ايران آن را بسيار قابل انتقاد و متز             عدم دقت در به   
نفسه نيست، چرا که بخش اعظم انتقادات بـه  هدف ما انتقاد از روش تحقيق پيمايشي في. داده است 

 . هاي آنگردد و نه به نقش روش و ضعفمحققان اين حوزه برمي
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هاي تـاريخي سـال دهـم و يـازدهم، از           هاي بررسي سلسله کتاب :  براي مطالعه بيشتر، رجوع کنيد به      -۲

 .۶۷مسلسل . ، ش) شاهنشاهي۲۵۳۵سال (تاران، ادارة روابط عمومي ستاد بزرگ ارتش
مقاالت مروري بـر سـير تحقيقـات روسـتايي و عـشايري در ايـران، از                 :  براي نمونه، رجوع کنيد به     -۳

زاده، شناسي روستايي در ايران، از سلمان       ؛ مشکالت علمي تحقيقات جامعه    ۱۳۷۳زاهدي مازندراني،   
۱۳۶۹. 

شـده  هـاي از پـيش تـدوين       اطالعات ار طريق پرسشنامه و مصاحبه      آوري  جمعشي بر    مطالعات پيماي  -۴
 .مبتني است

5. study  
6. research  
7. outsiders 

اي از  اين روش با مجموعه   . هاستهاي گردآوري، تنظيم و تحليل داده      روش پيمايشي يکي از روش     -۸
هـا يـا جـدول مـادر ناميـد، مـشخص         س داده توان آن را ماتري     يافته و منظم، که مي    اطالعات سازمان 

تـوان از      اطالعات، مـي   آوري  جمعدر اين روش، پرسشنامه کاربردي گسترده دارد اما براي          . شود  مي
يافتـه، مـشاهده و تحليـل محتـوا و بـسياري فنـون              هاي عميق و ساخت   فنون ديگري مانند مصاحبه   

ها و روش تحليل    شکل گردآوري داده  دو ويژگي مهم روش پيمايش      . مناسب ديگر نيز استفاده کرد    
منظور از جدول مادر در تعريف باال جدولي است که در هر سـطر آن،               ). ۴: ۱۳۷۶دواس،  (آنهاست  

اعـم از فـرد يـا       » مـورد «اطالعات مربوط به يک متغير و در هر ستون آن، اطالعات مربوط به يـک                
د تحليل براي هر کدام از متغيرها       ها، صفت هر مورد يا واح     در ماتريس داده  . جامعه درج شده است   

تـرين فـن   دليـل سـهولت اجـراي تحقيـق، پرسـشنامه رايـج      در روش پيمايش، به   . شود  ميمشخص  
 ). ۱۳۷۶دواس، (رود شمار مي  اطالعات بهآوري جمع

9. Participatory Rural Appraisal (PRA)  
10. Grounded Theory (GT) 

 

 منابع
. نيـافتگي روسـتايي در ايـران      شناسي توسعه و توسـعه      معهجا،  )الـف : ۱۳۷۰(ازکيا، مصطفي   
 .اطالعات: تهران

 . اطالعات: تهران. شناسي توسعة روستايي اي بر جامعهمقدمه، )ب: ۱۳۷۰(ازکيا، مصطفي 
 . »هـاي ايـران   شناسي روسـتايي در دانـشگاه       نگاهي به وضعيت جامعه   «،  )۱۳۷۶(ازکيا، مصطفي   

 .مؤسسة نشر جهاد: تهران. ۲ شمارة .شناسي ايران نامة انجمن جامعه
مؤسسه مطالعات و تحقيقـات اجتمـاعي       :  تهران .آباد مونوگرافي ده به  ،  )۱۳۴۴(ايرواني، مهاجر   

 .دانشگاه تهران
 .کتابخانة دانش، سعدي: تهران.  اورازان،)۱۳۳۳(آل احمد، جالل 
 .ش، سعديکتابخانة دان: تهران. هاي بلوک زهرانشينتات، )۱۳۳۷(آل احمد، جالل 

 .دانشگاه تهران: تهران. زادهترجمة هاشم رجب. خيرآبادنامه، )۱۳۷۴(اونو، موريو 
مؤسـسه مطالعـات و تحقيقـات       : تهـران . مونوگرافي ده ساعتلوي اروميه   ،  )۱۳۴۵(اونو، موريو   

 .دانشگاه تهران. اجتماعي
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مؤسـسة مطالعـات و   : تهـران . آبادمونوگرافي ده ابراهيم، )۱۳۴۶(اونو، موريو و طالب، مهـدي     

 .دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. تحقيقات اجتماعي
: تهـران . ترجمـة غالمعلـي فرجـادي     . توسعة اقتصادي در جهان سوم    ،  )۱۳۷۸(تودارو، مايکل   

 .ريزي توسعه مرکز پژوهش و برنامه
: هرانت. ترجمة مصطفي ازکيا  . ابخشي به فقر  اولويت: توسعة روستايي ،  )۱۳۷۶(چمبرز، رابرت   

 .دانشگاه تهران
. شناسـي روسـتايي     شناسي، با تأکيد بر جامعه      اي بر جامعه  مقدمه،  )۱۳۷۳. (بي. چيتامبار، جي 

 .ني: تهران. ترجمة احمد حجاران و مصطفي ازکيا
 .بيداري: تهران. مسئلة ارضي و دهقانان تهيدست در ايران، )۱۳۶۰(خسروي، خسرو 
 .مرکز نشر دانشگاهي: تهران.  در ايرانشناسي ده جامعه، )۱۳۷۲(خسروي، خسرو 
دانـشکدة علـوم اجتمـاعي     : تهران. شناسي روستايي در ايران     جامعه،  )۱۳۵۳(خسروي، خسرو   

 .دانشگاه تهران
: تهـران . ترجمة هوشـنگ نـايبي  . اجتماعي تحقيقات در   پيمايشي روش،  )۱۳۷۶. (دي. دواس، اي 
 .ني

: تهـران . ترجمة پريدخت فـشارکي .  سومتوسعة روستايي در جهان، )۱۳۷۷(ديکسون، کريس  
 .دانشگاه آزاد اسالمي
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 .شقايق روستا: تهران. نشمندروستازادگان دا، )۱۳۸۱(شهبازي، اسماعيل 
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