
 
 
 
 
 

 تسهيل توسعه يا توسعة عمودي: جنبش سمائول آندونگ

 ∗محمد باقر كمالي
 

 هچكيد

 ةترين تجربيات توسع  از موفق يكي شروع شد۱۹۷۰جنبش سمائول آندونگ كه در دهة 
مشاركت فعال روستاييان را تسهيل و بسترسازي است روستايي جهان است كه به خوبي توانسته 

تعامل مناسبي بين ل روستايي توسط مردم وائمنتخاب رهبران ساين جنبش از طريق ا. نمايد
محور اين جنبش تغيير نگرش و آموزش . كرده استايجاد كارگزاران دولتي و روستاييان 

 مديران و زمان محدود نشده بلكه همبه روستاييان اين امر فقط كاربردي بوده است، ولي 
ايين و پ به باالةل آندونگ يك برنامة توسعئوام تجربة جنبش س.برگرفته استهم دررا كارگزاران 

هاي نمونة  جنبش با پروژهاين . اند رسيدهزباني مشترك  مردم و دولت به آنباالست كه در  به پايين
ل بر مبناي وائمدر واقع، جنبش س. دش آنها براي تعميم شروع ةكوچك و محدود و مطالع

 ي تمام، توسعهفرآينددر اين . ـ عملـ عهـ مطالـ يعني عملـ  استوار است ـنگر پژوهشي عمل
مشاركت  تر اينكه  مهم؛اند  مشاركت داشتهءو پويا در توليد دانش و اجراصورت فعال  هان بربط ذي
گرچه . اند  در روند جنبش مشاركت داشتهنهعاالنيز فزمان زنان   نبوده و هم محدوده مردانب

كه فرهنگ بومي كند اّما سعي شده است   يمل از تجربيات كشورهاي ديگر استفاده ئوامجنبش س
 اين جنبش به خودباوري و نگرش  بادر نهايت مردم.  بستر توسعه باقي بماندة جنوبي همچنانكر
 .اند  رسيده».خود ما قادر به انجام آن هستيم«

/ توسعة عمودي/ توسعة اجتماعي/ توسعة اقتصادي/ سمائول آندونگ: ها كليدواژه
 .جنوبي كرة

* * *  

                                                      
  دكتراي آموزش بزرگساالن براي توسعة روستايي∗
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  مقدمه

 اين شبه . ساله از فرهنگي غني و اصيل برخوردار است۳۰۰۰ كره با قدمتي ةشبه جزير
 و از جنوب به اقيانوس آرام، از شرق به درياي ژاپن، است در شرق آسيا واقع جزيره

از غرب به درياي زرد و از شمال به ايالت منچوري چين و سيبري شوروي محدود 
 كيلومتر ۹۸۹۶۶ كيلومتر مربع است كه ۲۲۰۸۹۱مساحت اين شبه جزيره . شود مي

 درصد آن را مناطق كوهستاني تشكيل ۷۰ حدود و جنوبي است ةمربع آن متعلق به كر
 جمعيتي جوان )١(جمعيت كره. دارد ميليون نفر جمعيت ۹/۴۳اين كشور . دهد مي

 ۱۹۹۰ درصد جمعيت و در سال ۷/۵۵ حدود ۱۹۸۵ در سال  سال٢٥؛ افراد زير است
 .ندداد  درصد جمعيت را تشكيل مي۴۵د حدو

 تحت سلطة ژاپن بود و پس از پايان اين دوره تا مدتي ۱۹۴۵ تا ۱۹۱۰از سال كره 
در .  استقالل يافت۱۹۴۸ اوت ۱۵ تا اينكه در مواجه گرديد،هاي داخلي  كشمكشبا 

 . سال ادامه يافت۳د و به مدت ش جنگ دو كره شروع ۱۹۵۰سال 
 جنوبي وارد آمد به طوري ةصدمات زيادي به كشور كردر اين جنگ خسارات و 

 شبه ة اين جنگ، در نتيج. جان خود را از دست دادنديك ميليون نفر آن كه در خالل 
پس از پايان جنگ درگيري .  كره به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم گرديدةجزير

 اوضاع .احزاب بر سر قدرت ادامه يافت و چندين رئيس جمهور به قدرت رسيدند
ي بدون ي ميالدي ژنرال پارك چونگ با كودتا۱۹۶۱همچنان ناآرام بود تا اينكه در سال 

 بر خالف  او.خونريزي به قدرت رسيد و به اوضاع نابسامان كشور سر و سامان داد
 .)٢(هاي كشور قرار داد بيشتر ديكتاتورها، رشد اقتصادي كره را در رأس برنامه

زبان .  است كه با زبان چيني و ژاپني متفاوت است)٣(زبان رسمي مردم كره هانگول
 حق قانوني ، آزادي دين،طبق قانون اساسي. انگليسي در ميان اكثر مردم رايج است

يوس، مسيحيت، اسالم، وسكنفآيين شود و بوديسم،   شهروندان محسوب ميةكلي
 .روند شمار مي بهاديان رايج كشور از يسم نچوندوكيو و شاما

 » دومةمعجز« مناسب توسعه و گسترش صادرات به ا اتخاذ راهبردهايبكشور كره 
هاي مختلف   توسعه در كره از ديدگاهراهبردهايها و  سياست. معروف شده است
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 كشورهاي در حال توسعه ةبراي بقيآن  ة مطالعاست ومورد نقد و بررسي قرار گرفته 
 در وضعيت ۱۹۷۰بل از دهة كشوري كه تا ق. اي برخوردار باشد  از اهميت ويژهبسا چه

 ي در خالل دو دهه از كشور،اقتصادي، اجتماعي و سياسي بسيار وخيمي قرار داشت
 . صنعتي ارتقاء يافتيجهان سومي به كشور

گيري   و نتيجهپردازند مي اقتصادي كره ة با ديد انتقادي به بررسي توسعبرخيالبته 
هاي آمريكا اين كشور قادر   كمكنبدو و استوابسته به غرب كنند كه اقتصاد كره  مي

جا رد يا تأييد كرد، زيرا حقايقي در كتوان ي البته اين انتقادات را نمي. به پيشرفت نبود
وجود ندارد كه در دنيا بايد اين نكته را مدنظر داشت كه هيچ كشوري . آن نهفته است

تخاذ ي با ا جنوبة كر،از طرف ديگر.  غرب يا شرق وابسته نباشدي به اقتصاداز نظر
هاي جديد اقتصادي، در مقايسه با بسياري از كشورهاي ديگر، وابستگي به  سياست

 با صنعتي كردن كشور، عالوه بر افزايش  توانسته است زيرا،خارج را كاهش داده
 .)٤(تأمين نمايدصادرات، بيشتر نيازهاي داخلي خود را 

محيط .  قابل تأمل است شهري در كشور كرهة روستايي و تعادل آن با توسعةتوسع
 ۳۳۰۰۰  مجموعاز% ۸۰دهد كه حدود   نشان مي۱۹۷۰زندگي روستايي تا سال 

 زير سقف پوشال برنج زندگي ، ميليون خانوار روستايي۵/۲  يعني كره،يروستا
 زندگي در اين روستايي برق داشتند، تا جايي كههاي  خانواده% ۲۰كردند و فقط  مي

 .)٥(اند ناميده» هاي برنج ي زير سقف پوشالزندگي با چراغ نفت«زمان را 
 ،بخشي كشاورزي و صنعت است  تعادلترين موضوع، مهم كره ةدر بحث توسع

 آثار روستايي جامع و بررسي نتايج و ة توسعةجنبش سمائول آندونگ به عنوان برنام
 به جرأت .دهد حور اصلي اين مقاله را تشكيل ميآن بر زندگي روستاييان كره م

  و كه كره از طريق اين جنبش قادر شد با فقر ديرينة خود مبارزه كندگفتان تو مي
 از رونق اقتصادي و نسبتًا باالييبه سطح در مدت كوتاهي روستاييان توانستند 

 .هاي مناسب نائل گردند مندي از زيرساخت بهره
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  جنبش سمائول آندونگ

 داشت و يضاع كامًال نابسامان او۱۹۶۰ جنوبي تا قبل از دهة ة كرگفته شد،همچنان كه 
هاي خارجي به حد  وابستگي به كمك. بوددست به گريبان  فقر و بدبختي باكشور 

هاي مختلف اقتصادي را با ركود مواجه كرده  ثباتي سياسي بخش اعالء رسيده و بي
 ميالدي ژنرال چونگ پارك با كودتا بر مصدر قدرت ۱۹۶۱بود، تا اينكه در سال 

هاي خود   اقتصادي كره را محور برنامهة او توسع، بيشتر ديكتاتورهابر خالف. نشست
 .قرار داد
 جنوبي در اين زمان با وجود خاطرة تلخ دوران سلطه و استثمار ژاپن، به جاي ةكر

همكاري و راه دامن زدن به احساس دشمني و نفاق بين دو ملت و ادامة جنگ لفظي، 
ها در  بي توانست از تجربيات ژاپني به خو ودوستي با ژاپن را در پيش گرفت

ه پس از گذشت دو دهه توانست  كچنان. مند گردد هاي مختلف اقتصادي بهره زمينه
طور  درست همان.  تبديل نمايداين كشوربه رقابت با به ژاپن را وابستگي قبلي خود 

ها پس از جنگ با آمريكا، در بسياري از موارد به تقليد از دشمن خود  كه ژاپني
 .)٦(شوند  محسوب مينترين رقيب تجاري آ داختند و اكنون بزرگپر

ـ محور، استانداردهاي زندگي شهري   بخش صنعتي صادراتبا رشد، ۱۹۶۰در دهة 
در آن زمان دائمًا زندگي مدرن شهري . تر از بخش روستايي بهبود يافت خيلي سريع

، شكاف بين ۱۹۶۰دهة ه از اواسط كچنان. شد مدرن مقايسه مي با زندگي روستايي پيش
 .)٧(شده بودتبديل  جديد در مباحث عمومي روشنفكران يموضوعبه شهر و روستا 
 ةمحوريت رشد اقتصادي، صادرات و توسعبا  اقتصادي پنج سالة اول ةبرنامة توسع

 ۱۹۶۷  سال اين برنامه به تدريج ازآثار.  شروع شد۱۹۶۲صنايع سنگين از سال 
 ۱۹۷۰  سال دالر در۲۵۷ به ۱۹۶۰  سال دالر در۸۵ه از درآمد سران. تر گرديد مشخص

ـ  هاي شهري و صنعت در حقيقت سياست. داشتولي اين رشد نكات منفي هم . رسيد
محور زنگ خطر را به صدا درآورد و به تبع آن اختالف وسيعي بين زندگي شهري و 

 مهاجرت اي به مناطق شهري طور فزاينده همردم روستايي ب. روستايي به وجود آمد
، در واقع. در شهرها گرديدجمعيت  نامتناسب تمركزنمودند كه اين خود منجر به 
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مدهاي منفي ابر اثر نمودار شدن پي.  فراموش شد۱۹۶۰اي در دهة   تا اندازهكشاورزي
 جوامع روستايي ة شهري و روستايي، دولت مجبور شد تا توسعةاين عدم تعادل توسع

 .)٨( دنبال نمايد شهرهاةرا هم به موازات توسع
هاي توسعه  تعادل و اصالح برنامهايجاد در حقيقت جنبش سمائول آندونگ براي 

فقط  هدفش ءدر ابتداو  شروع گرديد ۱۹۷۰  سالاين نهضت در اوايل. انجام گرفت
هاي كشور را  بخش كشاورزي و مدرن شدن روستاها بود، اما به زودي همة بخش

ـ  چونگ( جنوبي ة رئيس جمهور اسبق كرراآندونگ سمائول . )٩(تحت تأثير قرار داد
پيش به «عنوان با  سطح زندگي مردم يجهت غلبه بر محروميت ديرينه و ارتقا) پارك

است كه نه فقط من، بلكه آن  رهنمود اين جنبش .دكرگذاري  پايه» سوي زندگي بهتر
اصطالح .  باشندزندگي خوبي داشتهبايد واليتي من و نهايتًا تمام ملت   من، همةهمساي

 »لوئام«دگي و كلمة ـي تازگي و درخشنـبه معن) Sae (»هس«ي از كلمة ـسمائول تركيب
)Maul ( طور خاص  به هدف سمائول آندونگ .استبه مفهوم اجتماع يا جامعة محلي

توسعة خانواده، روستا و جوامع و به طور عام ـ اصالحي است  ي و خوديـ ارتقا خود
 .)١٠(مختلف در كشور است

 عقايد جنوبي در ديدار با استانداران كشور، ة، رئيس جمهور كر۱۹۷۰در آوريل 
ـ  در مباحث چونگ. بلندپروازانة خود را جهت بازسازي اقتصادي روستاها اعالم كرد

ايجاد زندگي بهتر در جهت شد كه تا هنگامي كه حركتي  پارك اين باور تداعي مي
به دولت مركزي . يابد  روستاييان افزايش مييان انجام نگيرد محروميتيروستابراي 

 تنظيم نمود كه آن را سمائول )١١( پايلوتةيك پروژپيروي از سخنان رئيس جمهور 
 .)١٢(آندونگ ناميدند

همچنين بايد در نظر داشت كه جنبش سمائول سومين برنامة توسعه در سطح ملي 
اول و دوم شكست  ةهاي توسع گرچه برنامه.  شروع گرديد۱۹۶۰سال است كه از 

 ة توسعحوزة مشاركت فعال و وسيع مردم در دليلجنبش به اين  ولي ندخورد
 .)١٣(روستايي و ملي در حد بااليي موفق بوده است
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 بود كه در خالل آن ۱۹۸۰ تا ۱۹۷۰هاي  ترين زمان جنبش سمائول بين سال فعال
 به ۱۹۷۰در سال  دالر ۲۸۴يان از ي درآمد روستا؛ برابر شد۵/۱۰يان يدرآمد روستا

درآمد ميان در همين زمان اختالف .  افزايش يافت۱۹۸۰ دالر در سال ۲۹۹۲
اما جنبش سمائول . يافتاي كاهش   قابل مالحظهنيز به مقداريان ي و روستانشينانشهر

 .)١٤(كرد افول ۱۹۷۹ رئيس جمهور در سال درگذشتآندونگ از زمان 
 

  مشخصات كلي جنبش سمائول آندونگ

 :كند  صورت بيان مي  روح و ايدة سمائول را بدين،كآقاي پار
 توسط اي كه به گونه و نوسازي روستاهاست يسمائول آندونگ تالش ما براي بهبود«

 راسخ اين يدولت با عقيده و عزم. خودمان با روحية خودباوري و استقالل انجام گيرد
  به مكانيكره روستاهاي ي و در نظر دارد كه تمام استنهضت ملي را آغاز كرده

 .)١٥(بديل شوندرونق براي زندگي تپرراحت و 
 فرآيند ترغيب رشد اقتصادي متوازن و ،در حقيقت علت وجودي سمائول آندونگ

دو ارزش ميان هماهنگي ايجاد سمائول آندونگ تالش براي . توزيع عادالنه است
همان حال بر پذيرد اما در  مي نياز به مدرن شدن را اين جنبش با آنكه. متضاد است
اين مطلب . اند زمان ماندگار شدهگذشت دارد كه طي تأكيد هايي  سنتارزشمندي 

 ةبه مفهوم جامعه به تغيير اشاره دارد و مائول س. دقيقًا در مفهوم سمائول مستتر است
آيد، اما تجربة كره بر مبناي  گرچه چنين تلفيقي مبهم و پيچيده به نظر مي. سنتي است

 .)١٦( است استوارزن كردن و تلفيق اين دو ارزش به ظاهر متضادتالش براي متوا
 : ماهيت جنبش سمائول آندونگ بدين قرار است،در حقيقت

هاي  منظاها و   نگرشبسط شكوفايي انديشه و منظور بهانقالب فكري مردم  -۱
 ؛ارزشي

  را مردم بتوانند روستاها و جوامع بهترياي كه به گونه اجتماعي ةجنبش توسع -٢
 ؛مند گردند تري بهره  از زندگي مرفهجود آورند وو هب
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 ةوري كار و درآمد سران هرهبيان يروستابه پشتوانة آن  اقتصادي كه ة توسعةبرنام -٣
 .)١٧(خود را افزايش دهند

ره دنبال ك در جامعة ن سه ارزش اجتماعي بنياديبر مبنايسمائول آندونگ 
تالش به صداقت رهنمون ة روحي. ـ ياري و تعاون روحية تالش، خود :گردد مي
. دهد نميرا كه اجازة تظاهر، نفاق، تكبر و افراط در تجمالت است  ارزشي  وگردد مي

 عادالنه بر مبناي اعتماد و عدالت اي هجامعند كنند قادر صادقانه تالش مردمي كه 
 .)١٨(نظمي اي عاري از فساد و بي ـ يعني جامعه دناجتماعي ايجاد نماي

 بلكه حركتي پويا و توأم با تالش جنبشي نظري نيست،رفًا سمائول آندونگ ص
خوب اي  نظريهتوان صرفًا با ارائه   كره را نميديرينهاي   محروميت،در حقيقت. است

 كره بيانگر تمايل مردم به مفاهيم انتزاعي و نظري ةگرچه تاريخ گذشت. دكربرطرف 
 اين بود كه چه بايد كرد  مبناي نهضت سمائولاّمااست تا فرهنگ عملي و كاربردي، 

اولويت بر عمل بود تا . بخشيد  بهبودتوان سطح زندگي كشاورزان را و چگونه مي
 .)١٩(نظريهجدال بر سر حقانيت 

تغييرات اساسي در ساختارهاي اداري ايجاد  ،هاي ديگر جنبش سمائول از مشخصه
. گرديدآغاز صورت متمركز  ه تحت هدايت دولت و بنخستسمائول آندونگ . است

  عمران روستايية كميت و آن هم وجود داشتي غيردولتي مستقلء فقط سازماندر ابتدا
ها و اختيارات سمائول آندونگ   مسئوليت۱۹۸۰هاي  ، ولي به مرور زمان در سالبود

نهاده شد و به تدريج به عهدة بخش خصوصي و غيردولتي » ـ محور دولت«
هاي غيردولتي   سازمان،برعكس. ر شدندت كوچكهاي سمائول آندونگ دولتي  سازمان

هاي خود را گسترش دادند به نحوي كه بعد از سال  و خصوصي مرتبط دامنة فعاليت
در تجديد ساختار دولتي، بخش . شد به ندرت شنيده مي» سمائول«، اصطالح ۱۹۸۸

كمك به جنبش شهروندي، كه قسمتي از دفتر دولت محلي در وزارت كشور بود، 
طور روزافزون  هبدر زمينة كمك و هدايت بخش دولتي . )٢٠(دكراي  حظهرشد قابل مال

هاي  فعاليت.  از جنبش سمائول آندونگ فاصله گرفته است به بعد۱۹۹۰از سال 
هاي مالي  كمكتوقف موقت . گيرد جنبش عمدتًا توسط بخش خصوصي انجام مي
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 واحدهاي وكرد ي دوچندان يـ اتكا  تالش بخش خصوصي را در راستاي خود،دولت
 .)٢١( مورد توجه قرار گرفتهاي مركزي سازمانبيش از سمائول محلي 

  

  نتايج مهم جنبش سمائول آندونگ

هاي   نهفته است كه دولت سعي كرد انرژياين واقعيتريشة سمائول آندونگ در 
 مردم وجود داشت تا در ايجاد اميد هنياز شديدي ب. قرار دهدعمومي را در مسير توليد 

 نياز بود كه جسارت و ،عالوه ه ب.يي يابندين رهاي پاة اختالف، يأس و انگيزآنها از
 مردم بدبين و نااميد ايجاد شود تا آنها بتوانند همراهي و همكاري درآگاهي بيشتري 

 ةنهضت سمائول بستر مناسبي بود كه تا انداز. داشته باشندبا يكديگر ري ت گسترده
د و روحية اميد و جسارت را بخش را وحدت ردم پراكندة مهاي زيادي توانست انرژي

 .)٢٢( ايجاد نمايدآنهادر 
 مختلف را مرحلة متولد گرديد، تا كنون پنج ۱۹۷۰  سالسمائول آندونگ كه در

جنبش گاه با انتقاد شديد عمومي مواجه گرديد و از عدم حمايت . طي نموده است
مردم نقش است چرا كه بت  ارزيابي كلي از جنبش مثبا اين همه،. عمومي آسيب ديد

 .)٢٣(اند هكردو نفوذ غيرقابل انكار سمائول آندونگ را در توسعه و نوسازي كشور تأييد 
 آغازاين جنبش از . تكامل يافتچند مرحله طور مداوم طي  هسمائول آندونگ ب

توان آن  تدريج مسير توسعه را پيموده است كه مي طي چند مرحلة مشخص بهتاكنون 
 . تقسيم كرد١طابق با جدول اي مشخص م مرحلة توسعهبه پنج را 

ترين تأثير جنبش سمائول در بخش   كه مهماند را پذيرفتهعمومًا اين موضوع 
به سوي ارتقاي سطح اين تغيير نگرش . يان استي تغيير نگرش روستا،ييروستا

ه مه«و » يمخود ما قادر به انجام آن هست«خودياري و خودباوري مردم در شعارهاي 
 .تجلي يافته است» پذير است چيز امكان

به اجرا اعتمادي بين مردم  هايي براي از بين بردن بي جنبش همچنين پروژهدر اين 
 مديريت منصف و سيستم تشويق و جز با برخورداري از به اين هدف نيل. درآمد
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 تنبيه 
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 ان وديرمحيط كار جنبش سمائول شبيه به خانه بود و م. پذير نبود  امكانمناسب
اين نوع روابط و . كردند برخورد مي اعضاي يك خانواده با هم مثابهكاركنان به 

 .)٢٤(همكاري بين كاركنان باعث تقويت حس اعتماد و اتحاد بين كاركنان شد
 بين كاركنان بود كه موجب انگيزشدر  اجتماعي ةهمين سرمايوجود در حقيقت، 

يعني نهضت . وستاييان نيز تسهيل نمودگرديد و گسترش آن را ميان ر توسعه براي 
 اعضاءد كه خود كنسمائول موقعي توانست مشاركت را در بين مردم تسهيل و تقويت 

 تا ۱۹۷۴  سالقابل توجه است كه از. مشاركت را بين خودشان تمرين و عملي نمودند
ي ها نگار و نويسنده در كالس  روزنامه۶۰۰ و ه كشيش و راهب۸۰۰ استاد، ۲۳۰۰، ۱۹۷۸

در حقيقت . اي سمائول همراه با رهبران سمائول روستايي شركت نمودند يك هفته
تعامل فكري بين روشنفكران، كارگزاران دولتي و رهبران سمائول در روند گسترش 

 در  دولت شركت روشنفكران و كارگزاران.نهضت بسيار تأثيرگذار بوده است
 پس از عالوه آنها ، بهئول بودهاي سمائول باعث تشويق و ترغيب رهبران سما دوره

هاي رهبران سمائول از حاميان اصلي گسترش اين جنبش در سراسر  آگاهي از فعاليت
 .)٢٥(كشور شدند

گيري از  از طرف ديگر، مشاركت رهبران محلي و ساكنين روستا در روند تصميم
ود و به بهترين شكل براي بهب موجود همان ابتداي جنبش باعث گرديد كه از امكانات

مشاركت مردمي و تشريك مساعي بين عالوه فرآيند  به.  روستا استفاده شودةتوسع
اي  ي خود به دموكراسي محلي و ملي كمك قابل مالحظهـمردم و كارگزاران دولت

 .)٢٦(نمود
سازي شد،  ترين تغييرات اجتماعي كه توسط سمائول آندونگ زمينه يكي از مهم

از آنجايي كه سمائول آندونگ در .  زنان استبهبود موقعيت اجتماعي و اقتصادي
  اجراي به داشت و نهضت  تأكيديانيمراحل اوليه بر بهبود شرايط زندگي روستا

 رختشويي عمومي يجاد مكانهاي عمومي، ا  و بهبود چاهة حفر چاههايي در زمين پروژه
ها و  گيري ، عمًال زنان روستايي فعاالنه در تصميممبادرت ورزيده بودو ساخت توالت 

، مرتبط بود  به زندگي زنانها دقيقًا ها و طرح اين پروژه. ها مشاركت داشتند فعاليت
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آوري  همچنين جمع. ندداشتدر آنها براي فعاليت  بيشتري ة انگيزهمين دليل آنها به

 در نتيجة مشاركت زنان .بود زنان روستايي بر عهدةها عمدتًا  هاي اين پروژه بودجه
ها، موقعيت اقتصادي و اجتماعي آنان به تدريج تغيير قابل   فعاليتروستايي در اين

 .)٢٧(اي نمود مالحظه
 كاهش اختالف بين زندگي شهري و روستايي از  اين جنبش،از نتايج مهم ديگر

كره تا حدود زيادي توانست در مدت كوتاهي بر اين . نظر امكانات و درآمدها بود
  سال خانوارهاي روستايي و شهري ازةسراندرآمد افزايش روند . مشكل فائق آيد

 . دليلي بر اين مدعاست٢ جدول مطابق ۱۹۹۷ تا ۱۹۷۰

  خانوارهاي روستايي و شهرية روند تغييرات درآمد سرانـ٢جدول

خانوار روستايي به سرانة  سال
 دالر

شهري خانوار سرانة 
  به دالر)بگير حقوق(

۱۹۷۰ ۲۸۴ ۴۲۳ 
۱۹۷۵ ۹۷۰ ١۹۵۴ 
۱۹۸۰ ۲۹۹۲ ۳۵۶۱ 
۱۹۸۵ ۶۳۷۳ ۶۷۱۸ 
۱۹۹۰ ۱۲۲۵۱ ۱۲۵۷۸ 
۱۹۹۵ ۲۴۲۲۶ ۲۵۴۸۱ 
۱۹۹۶ ۲۵۸۸۷ ۲۸۷۰۷ 
۱۹۹۷ ۲۶۰۹۸ ۳۰۴۹۸ 
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 به بعد بهبود قابل ۱۹۷۰  سالها، مناطق روستايي كره از همچنين از نظر زيرساخت
تا ايي،  روست ميليون خانوار۵/۲  مجموعاي كه از جامعهدر  .اي داشته است مالحظه

داراي برق بودند % ۲۰ ،كردند برنج زندگي مي  زير سقف پوشال% ۸۰  تقريبًا۱۹۷۰سال 
 ۱۹۸۸در سال و  ،داراي برق شدند% ۹۸ حدود ۱۹۷۷ خط تلفن داشتند، تا سال %٣ و

 .)٢٨(داراي تلفن بودند% ۸۹حدود 
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 ۴۳۶۳۱ حدود يي تاو فرعي روستامحلي هاي  جاده ١٩٧٨ تا ١٩٧١از سال 
 پل ۲ با متوسط ۷۰۰۰۰ نيزهاي روستايي كوچك   تعداد پل،تر گسترش يافتكيلوم

 آب كشاورزي در سراسر ة ذخيرة حوضچ۲۴۰۰۰ همچنين ، وبراي هر روستا بود
 .)٢٩(كشور ساخته شد

 آب آشاميدني هم كه اغلب زنان روستايي بايستي وقت و انرژي زيادي ةدر زمين
كردند، تغييرات قابل  ميدور از خانه  هاي سنتي اشتراكي  از چاهنصرف آوردن آ

هاي روستايي بود كه نقش مهمي در  از موارد ديگر، ساخت سالن. رخ داداي  مالحظه
ها و  پروژهبارة يان دري روستاهاي نشستبيشتر . جنبش سمائول ايفا كرد

هاي  در واقع، ساخت سالن. شد ها برگزار مي هاي مهم در اين مكان گيري تصميم
اين .  دموكراسي محلي در مناطق روستايي كردة توسعهك بزرگي بروستايي كم

مردم گيري دراختيار  انجام فرآيند تصميمفرصتي را براي پس از هزاران سال، ها  سالن
 .)٣٠( قرار دادروستايي

توان نتيجه گرفت كه دولت براي متوازن كردن درآمدها و  از موارد فوق مي
. تالش فراواني كرده استشهر و روستا ميان هاي   به حداقل رساندن تفاوتوامكانات 

يان هم يهاي شهري را براي روستا همان زيرساختتقريبًا دولت در مدت كوتاهي 
 .فراهم آورد

 
  بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت جنبش سمائول آندونگ

ه قبًال هم بيان شد،  ك چنان.در موفقيت سمائول آندونگ دخيل هستندعوامل زيادي 
 شروع ۱۹۶۰ توسعه در سطح ملي است كه از سال ةول سومين برنامجنبش سمائ

 قبلي گرفته ةهاي زيادي از تجربيات دو برنام سمائول آندونگ عمًال درس. گرديد
ها و تجربيات  متأثر از درسهمچنين مباني نظري سمائول آندونگ تا حد زيادي . است

 ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰هاي  ليا عمران ملي در سا) H-4(جنبش چهار اچ موفق و ناموفق 
تري را براي  هاي متنوع  و پروژهكردتري  هاي عميق البته سمائول آندونگ تالش. است

 .)٣١(نمودر اجراء شوعموم مردم در تمام ك
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همچنان كه قبًال . جنبش، تلفيق مدرنيته و فرهنگ بومي استديگر اين موفقيت 
ارزش به ظاهر متضاد ، سمائول آندونگ تالش براي هماهنگي و تلفيق دو گفته شد

هايي كه طي   سنت، برايمدرن شدن را قبول داشتبا آنكه سمائول آندونگ . است
در حقيقت، جنبش سمائول . قائل بودارزش نيز ند  بودزمان در كره ماندگار شده

 بومي و ةتوسعو اين همان مدرنيته را در بستر فرهنگ بومي رشد و نمو داد، 
 .ستدرونزا

 و عمل است كه در موفقيت جنبش نقش بسزايي نظريهفيق عامل مهم ديگر، تل
كردند كه با اجراي پايلوت و  كارگزاران سمائول آندونگ سعي مي. داشته است
يعني (نگر  طي پژوهشي عملها را   مداوم توسعه و اصالح برنامهچرخة ،ارزشيابي آن

. كننددنبال ها   و گسترش پروژهء در حين اجرا)ـ عمل ـ ارزشيابي چرخة مداوم عمل
مطالعه و نتايج .  سمائول آندونگ ناميدند، شدء اجرا۱۹۷۰كه در سال را اولين پايلوتي 

هاي پايلوت موتور انگيزه، انرژي و اشتياق براي روستاييان و كارگزاران دولتي  پروژه
 در ، اميد و نگرش مثبتنفس بهبراي تقويت اعتمادرا  در نهايت بستري مناسب وبود 

 .)٣٢(فراهم آورد» خود ما قادر به انجام آن هستيم« قالب شعار
 ءدر ابتدا ها پروژه. مردم كارهاي بنيادي و كوچك را شروع كردنداز سوي ديگر، 

 سيمان و ميل گرد آهني توسط دولت براي روستاييان ي مقدار تأمينصرفًا از طريق
 فرآينديك يان در ي توسط خود روستاها اما بررسي و انتخاب پروژه. شد آغاز مي

نتايج روشن و با مشاهدة روستاييان . پذيرفت صورت ميآموزشي و تمرين دموكراسي 
ه تداوم آنها و تالش بيشتر پيدا هاي خود، عالقه و اعتماد بيشتري ب ملموس پروژه

تر خود  هاي بزرگ  براي انجام پروژه،هاي كوچك ا انجام پروژهكردند، يعني مردم ب مي
 .)٣٣(را باور كردند

هاي آموزشي قبل و  توان به فعاليت  موفقيت جنبش سمائول مي ديگرز عواملا
 كه قبل از جنبش  استيكي از موارديآموزش، . دكرحين جنبش سمائول اشاره 

 در امر ۱۹۶۰ تا ۱۹۵۰هاي   كره در سال.گذاري شده بود سمائول روي آن سرمايه
يزيكي در روستاها در  فةهاي توسع جنبه. گذاري كرده بود آموزش عمومي سرمايه
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 ةهاي توسع  جنبهز نظر چندان تغيير نكرده بود، اما ا۱۹۶۰ تا ۱۹۴۵  سالمرحلة گذار از
براي مثال، بيشتر پسران و دختران روستايي . شده بود آموزش هانساني توجه خاصي ب

آرزوي قلبي . رسانده بودندتمام به اراهنمايي را دورة تحصيالت  ۱۹۶۰در سال 
به .  كه فرزندان خود را به مدرسه بفرستنداين بود ۱۹۴۵  سالتايي بعد ازوالدين روس

 آموزش هموازات اين نياز، دولت هم بودجة محدود خود را تا آنجا كه ميسر بود ب
 .)٣٤(ابتدايي و راهنمايي در مناطق روستايي اختصاص داد

ران همچنين در خالل جنبش سمائول تأكيد زيادي بر آموزش بزرگساالن و رهب
اي تحت عنوان آموزش سمائول   آموزشي يك هفتههاي دوره. شد ميسمائول 

 به تدريج گسترش ها دورهاين . برگزار شدصورت فشرده براي روشنگري روستاييان  هب
جمله كارگزاران، مديران ة اقشار از نشد، بلكه هممحدود يان يروستابه يافت و صرفًا 

ها و الگوهاي   در تغيير باورها، نگرش، ورفتها را در بر گ  دانشگاهانادتو حتي اس
محوري   معلمر مبناينه بروش آموزش هم . واقع شدارزشي كارآموزان بسيار مؤثر 

هاي آموزشي  عالوه، دوره ه ب.)٣٥( استوار بود دوسويه و مشاركتيي ارتباطبلكه بر پاية
كر فراگيران بيش از تدريس و انتقال اطالعات و فناوري جديد، بر پرورش فسمائول 

 .)٣٦(و تغيير نگرش آنها تأكيد داشت
عامل مهم ديگر، بدون شك، مشاركت فعال روستاييان در خالل دوران شكوفايي 

به روستاييان فقط  قابل توجه اين است كه مشاركت ةنكت. جنبش سمائول بوده است
 رآيندف با جديت در اين نيز كارگزاران و مديران دولتي تماميشد، بلكه  محدود نمي
 براي مشاركت همة اقشار يدر واقع، جنبش سمائول فضاي ملي مناسب. فعال بودند

مردم فراهم آورد كه در آن كاركنان دولت عمًال خود را در موفقيت جنبش سمائول 
 .)٣٧(ديدند متعهد مي

. دكرتوان به عامل جنسيت اشاره   عوامل مهم ديگر موفقيت جنبش مي مياناز
هر روستا يك رهبر زن . خورد به چشم مي در جنبش سمائول زنانگستردة مشاركت 

البته رهبران زن در اوايل . كرد ميهاي جنبش انتخاب  و يك رهبر مرد را براي فعاليت
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انداز  هاي پس  در پروژهغالبًابهبود زندگي و اقتصاد خانه فعال بودند، و زمينة بيشتر در 
 .)٣٨(نقش داشتندها  روستايي و تغيير سقف خانه

حمايت و .  نقش كليدي رئيس جمهور در جريان نهضت است،عامل مهم ديگر
نهادها و او بر حمايت مستقيم . بسيار بارز بودرئيس جمهور از جنبش پشتيباني 
ها  ها و پروژه  فعاليت ازطور مداوم ه بوي. گذاشت ميهاي دولتي تأثير زيادي  سازمان

 و هم تالش كرد اي ارزشمندي ارائه ميه توصيه هم آنهاد و با بررسي كر بازديد مي
حمايت و پيگيري رئيس جمهور . داد كنندگان را مورد تشويق و تأييد قرار مي شركت

 مردم خود را مسئول توسعه و انجام بقيةباعث شده بود كه كارگزاران دولتي مثل 
ين حمايت عمًال همكاري و تعاون نزديك بين ا. نندبداهاي سمائول  پروژه

 گروهيصورت  هكه همه باي  به گونهها را در درون دولت تقويت كرده بود  هوزارتخان
 .)٣٩(كردند حركت ميواحد در راستاي اهداف جنبش سمائول 
اي بود كه   حضور دائمي او در جلسات ماهانه،يكي از اقدامات مهم رئيس جمهور

. دداشتن در آن جلسات عالوه بر مقامات عالي كشور، نمايندگان كشاورزان هم حضور
 مورد تشويق و تأييد رئيس جمهور قرار  خود،كشاورزان با ارائه تجربيات موفق

رئيس جمهور تا هنگام مرگ  سال بدون وقفه ۱۰اين جلسات براي مدت . گرفتند مي
 .)٤٠(ادامه يافت

بعد از .  عامل مهم ديگر در موفقيت سمائول بوده است،همگني كشاورزان
 مبتني »زمين مال زارع است« بر اصل  كه ۱۹۵۰-۵۵هاي   سالدراصالحات ارضي 

همگني و سطح . شدند، بيشتر كشاورزان در زمين زراعي خود مشغول فعاليت بود
 ي عامل مهم و بستر،ـ اجتماعي  اقتصاديةزندگي نسبتًا يكسان كشاورزان در زمين

هاي سمائول  هاي پروژه مناسب براي تعاون و همكاري بين كشاورزان در فعاليت
 .)٤١(آمد شمار مي بهآندونگ 

ن قرار گرفته است، اجراي به ا كه مورد توجه محققييكي ديگر از عوامل مهم
د كه قيمت شدر واقع، نهضت موقعي شروع . موقع نهضت سمائول آندونگ بوده است

هنوز صنعتي و شهري .  پايين بودبسيار روستايي انهاي كشاورزي و مزد كارگر زمين
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نيروي از  بود و مقدار زيادي تأثير نگذاشتههاي كشاورزي   زمينشدن چندان بر قيمت
هاي روستايي با  زيرساختوضعيت از طرف ديگر، . كار در روستاها وجود داشت

  دهةهاي اگر نهضت به جاي سال.  كوتاه بهبود يافتي عمومي در زمانةكمترين بودج
 روستاها و قيمت شد، كمبود نيروي كار در  شروع مي۱۹۸۰  دهةهاي  در سال۱۹۷۰

هاي جنبش سمائول  هاي كشاورزي دو مانع اساسي در اجراي پروژه زمينباالي 
 .)٤٢(شدند محسوب مي
رهبران سمائول و شخصيت ترين عامل موفقيت به نظر نگارنده،   مهماّماآخرين 

 روستا انتخاب مانرهبران سمائول توسط مردم ه. هاي آموزشي آنها بوده است روش
آنها . وجود داشتندتر اينكه يك رهبر زن و يك رهبر مرد در هر روستا  همشدند و م مي

بين آنها . شدند صورت داوطلبانه مشغول فعاليت مي ه بودند و ب متعهدبه مردمنسبت 
كردند و از هر دو طرف نيز مورد حمايت قرار  مردم و دولت رابطة محكمي ايجاد مي

 كارگزاران دولت قبولردم و هم مورد هم مورد پذيرش مبدين معني كه . گرفتند مي
هاي مناسب را گذرانده  ند و آموزشنيز داشتعالوه، آنها اختيارات كافي  هب. بودند
 آموزش تعاملي و تبادل  به شكلصورت انتقال دانش بلكه ه نه ب آنها آموزش؛بودند

تعهد تر اينكه عالقه،  مهم. گرفت  انجام ميتجربيات بين خودشان و كارشناسان دولتي
خود ما قادر به «و خالقيت آنها نقش مهمي در موفقيت نهضت و ايجاد نگرش مثبت 

 .)٤٣(ايفا كرددر بين روستاييان » انجام آن هستيم
روش آموزش و كارآموزي رهبران سمائول نقش بسزايي در موفقيت نهضت داشته 

د كه توسط گذراندن اي را مي هاي آموزشي يك يا دو هفته رهبران سمائول دوره. است
 بر تغيير نگرش، افزايش ها اين دورهتأكيد . شد  مياجراءمؤسسات آموزشي مستقل 

 هبيشتر به و در طي آن بودبودن براي ديگران تعهد به خدمت، فداكاري و الگو 
اصول زير .  تا محتواي تكنيكي و فني محضشد توجه ميپرورش فكر و خالقيت 

 .شد ائول آندونگ رعايت ميهاي آموزشي جنبش سم عمدتًا در فعاليت
كه رهبران سمائول و مربيان با هم زندگي  هاي مشترك، جايي آموزش در اردوگاه -۱

 .كردند و كار مي
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 ها   سمائول يعني عملي و كاربردي كردن ايدهةآموزش كارآموزان بر مبناي فلسف -٢
رد موفق در ا بازگو كردن تجربيات و مواز طريقآموزش تعاملي و مشاركتي  -٣

 هاي گروهي حثخالل ب
 .)٤٤(هاي سمائول التحصيل شدن از دوره  دائمي بعد از فارغةحمايت و مشاور -٤
 

  گيري نتيجه

 سياسي  و در وضعيت اقتصادي، اجتماعي۱۹۷۰كشور كرة جنوبي تا قبل از دهة 
خصوص در خانوارهاي  هخاطر درآمد ناچيز سرانه، ب هدهشتناكي قرار داشت و ب

جاي  هدر اين زمان دولت ب. شد مانده محسوب مي عقب كشورهاي ، در زمرةروستايي
ر پيش  سعي كرد راه همكاري و دوستي را د، به احساسات ملي عليه ژاپندامن زدن

توانست از تجربيات و حمايت ژاپن در بازسازي كشور در گيرد، و از اين طريق 
جربيات در مدت كوتاهي تمام احساسات و تكره . دكنبرداري  هاي مختلف بهره زمينه

 ميدان رقابت منطقي را به فراموشي سپرد و با اين كشور وارد خود با ژاپن ةتلخ گذشت
 .دش

 بنيادي در ساختارهاي اقتصادي و ي عطف و شروع تحولة، نقط۱۹۷۰سال 
 فراگير و ينهضتانجام  با  توانست كره١٩٧٠ة ده. شود محسوب مياجتماعي كره 

ـ  ئول آندونگ توسط رئيس جمهور پارك جنبش سما تحت نامجانبه  همهاي هتوسع
 .اند به نتايج مهمي برسد ـ هي كه بعضي آن را معجزة دوم ناميده چونگ

واليتي من و نهايتًا تمام اقشار  ، هم»من«تحول در ايجاد رهنمود اصلي جنبش 
در . اين نهضت بر اساس كوشش، خودياري و تعاون استوار بوده است. استمملكت 

 تلفيق مدرنيته و فرهنگ  كهاند ي در موفقيت اين جنبش مؤثر بودهحقيقت عوامل زياد
 بحث تغيير ساختارهاي اقتصادي، ،مورد ديگر. استاز آن جمله بومي در كره 

در واقع، آموزش و تغيير از خود كارگزاران و مديران دولتي . استاجتماعي و اداري 
د و قاطعيت از روند در رأس اين هرم خود رئيس جمهور بود كه با تعه. دششروع 
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توان به  از عوامل مهم ديگر مي. به طور جدي حمايت كردتغييرات براي توسعه 
 .هاي عملي، كاربردي و مشاركتي سمائول اشاره نمود آموزش

 و ذهنيت تكيه نظريههاي فرهنگي موجود در كره كه بيشتر بر  بر خالف زمينه
سعي .  استوار بود و عملهنظريداشت، جنبش سمائول بر كارهاي عملي و تلفيق 

 دانش توسط كارشناسان ةطرف انتقال و ارائه يكبيش از  توليد جمعي دانش هشد ب مي
تكيه سازي و تغيير نگرش  ها بيشتر بر آگاه  آموزشراهميت داده شود، همچنين د

شد،  نكتة ديگري كه بر آن تأكيد مي.  فني و تكنيكي محضي بر محتواشد تا مي
 در بلكهشد  مشاركت به مردان محدود نمي. ها بود مام مراحل پروژهمشاركت همه در ت

ها  درون روستاها رهبران سمائول زن همگام و همراه با رهبران سمائول مرد در برنامه
 . مشاركت فعال داشتند

نبود بلكه مديران، كارگزاران و حتي » مردم«ها صرفًا براي  از طرف ديگر، آموزش
و . نمودند هاي آموزشي شركت مي با رهبران سمائول در برنامه همراه و همگام انادتاس

يادگيري و .  موتور محركة گسترش نهضت شده بودي تبديل به اين تعامالت فكر
را زمان مديران و كارگزاران  تغيير نگرش صرفًا براي روستاييان حاصل نشد بلكه هم

 و وجود رهبران هاي آموزشي رهبران سمائول  روشبه طور خالصه،. دربرگرفتهم 
 .اي داشته است سمائول زن و مرد در موفقيت جنبش اهميت ويژه

درست است كه نهضت . اي بودن جنبش است  الگوي كره،مهم ديگرموضوع 
خوبي بهره جست،  هاچ ب.سمائول از تجربيات ديگر كشورها و خصوصًا جنبش چهار

 كره دنبال شود و  سعي شد كه توسعه بر مبناي فرهنگ بوميءولي از همان ابتدا
شود؛ اين  به روشني ديده مي سمائول در واژةد اين موضوع دقيقًا گفته شهمچنان كه 

ـ به   اجتماع و محلي استبه معنايول ائ تازگي و م سه به معنايتلفيق دو مفهومواژه 
 .سخن ديگر، تلفيق مدرنيته با سنت

 و سپس   آغاز شد كارهاي كوچك و مطالعه و بررسي آنهابا كره ةهمچنين توسع
 نمونه است كه ةسمائول نام اولين پروژخود در حقيقت، .  گسترش يافتدر سطح ملي

هاي نمونه هم  در انجام پروژه.  جنبش گسترش يافت، آنة و مطالعءبر حسب اجرا
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تر  مهم. كردند را طي مي پرورشي اعتماد به نفس فرآيندديدند و هم  مردم آموزش مي
 بردند  آن پي مي و مثبتمنفي آن به نقاط ةهاي نمونه و مطالع پروژهبا انجام آنها اينكه 

به مرور زمان مردم و كارگزاران . شدند  كمتر با مشكل مواجه ميها پروژهو در تعميم 
گذار  هاي كوچك پايه موفقيت. گرفتند هاي كوچك انرژي و اميد مي  پروژه موفقيتاز

خود ما قادر به انجام آن «به نگرش مردم در نهايت   وشدند هاي بزرگ مي موفقيت
 .رسيدند» هستيم

توان به بحث همگني كشاورزان در كره   روستايي كره ميةدر تحليل موفقيت توسع
 براي تعاون و همكاري  راهمگني اقتصادي و اجتماعي بستر مناسبي. دكرهم اشاره 

جنبش را هم عالوه، نبايد زمان مطلوب اجراي  هب. بيشتر بين كشاورزان فراهم آورد
شرايطي كه هنوز صنعتي و .  مناسب انجام گرفتينهضت در زمان. دكرفراموش 

الشعاع قرار نداده  شهري شدن كره زندگي روستاييان را در ابعاد مختلف چندان تحت
د ش  شروع مي۸۰ در دهة ۷۰جاي دهة  ه ب نهضتن معتقدند كه اگراخيلي از محقق. بود

 .رسيد هايي نمي شايد به چنين موفقيت
 كه هر  استمختلفي تشكيل شدههاي  مؤلفهموفقيت جنبش سمائول در كره از 

 اين شرايط و يبديهي است كه تمام. اند  داشتهة اين كشوركدام نقش مهمي در توسع
با اين  كشورها وجود ندارد، ةدر بقي خصوصًا با در نظر گرفتن عنصر زماني؛ عناصر

نمايد كه بسياري از كشورها  از   را روشن ميحال، مطالعة جنبش سمائول موارد مهمي
مطالعة . مند گردند توانند از تجربيات آن در جهت توسعة خود بهره جمله ايران مي

تواند حداقل اين نگرش مثبت را در ما تقويت نمايد كه  تجربة توسعة روستايي كره مي
 ».خود ما قادر به انجام آن هستيم«
 

  ها يادداشت
 .است» كرة جنوبي«به ميان آمد مقصود » كره«ه سخن از ـ از اين پس هرگا١
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