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چکیده
هدف :هدف اصلی این بررسی ،آزمون نقش سلسله مراتب نيازهای انسانی ابراهام مزلو در در رفتار توسعهای جامعة روستایی است.
از این رو ،در این پژوهش ،این پرسش مطرح می شود که روستایيان کشور از نظر دستيابی به نيازهای خود در چه مرحلهای قرار
دارند و وضعيت موجود چه نقشی در رفتار توسعهای آنان ایفا میکند.
روش :ناحيه مورد مطالعة تحقيق حاضر را نواحی روستایی بخش سردار جنگل شهرستان فومن تشکيل میدهد .ابتدا ،روستاها به
سه گروه جلگه ای ،پایکوهی و کوهستانی تقسيم شده و سپس به تناسب تعداد آبادیهای هر تيپ ،روستاهای نمونه مشخص و با
استفاده از روش کوچران  300 ،خانوار به عنوان جامعة نمونة تحقيق ،به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامهای متشکل از 16
پرسش ،از طریق مصاحبه با سرپرست خانوارهای نمونه تکميل شده است .روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایایی
پرسشنامه ،به واسطة روش تنصيف ،مورد بررسی قرار گرفته است .دادههای جمع آوری شده بر اساس توزیع فراوانی ،آزمونهای
من-ویتنی و کروسکال واليس تحليل شده است.
یافتهها :آزمون ناپارامتری من– ویتنی ( )Uبا پی واليوی کمتر از  0.05نشان داد ،بخش اعظم جمعيت ،یعنی حدود  74درصد
به اصطالح در تفکر تأمين غذای روزانه خود هستند و مسائلی همچون پایداری توسعه ،خودشکوفایی و عزت نفس در تفکر آنان
خيالی بيش نيست .آزمون من -ویتنی در رابطه با آمادگی مردم جهت پرداخت هزینه برای آیندة بهتر مملکت و روستا و آمادگی
آنان برای گذراندن دورة آموزشی برای بهبود و کارایی شغل انجام شد .در هر دو مورد (به ترتيب با پی والوی  0.012و )0.032
مشخص شد که گروههای درآمدی پایين در اغلب موارد به دنبال نيازهای اوليه خود هستند .آنها در طرحهای توسعهای روستا
مشارکت نمیکنند و انگيزهای برای ارتقاء سطح توان حرفهای خود ندارند.
محدودیتها /راهبردها :یکی از محدودیتهای موجود در ارتباط با تحقيق حاضر ،درک واقعيت های ناحيه ،آن است که مردم از ابراز عقاید
واقعی خود در جامعه امتناع دارند و بر حسب شرایط خاص صحبت میکنند .از این رو ،الزم است اینگونه تحقيقات در سطح گستردهتری در
روستاهای کشور توسط محققانی انجام شوند که در منطقة مورد مطالعه ،مورد وثوق مردم هستند.
راهکارهای عملی :باید کوشيد تا ابتدا نيازهای اولية فيزیولوژیک و امنيتی مورد نياز جمعيت روستایی تأمين شود ،سپس جمعيت
را فراخواند تا اهداف توسعه پایدار را پيگيری و آن را در جامعه نهادینه کرد .در این صورت ،نيروهای پویای جامعه تقویت میشوند
و نيروهای مقاوم به تحوالت توسعهای تعدیل خواهند شد.
اصالت و ارزش:در این تحقيق نظریه مزلو در ارتباط با نقش سلسلهمراتب نيازهای انسانی در رفتار توسعهای روستایيان مورد تأیيد قرار گرفت و
نشان داده شد که رفتارهای کنونی روستایيان در شرایط تحميل شده به آنها منطقی است.
کلیدواژهها :نيازهای سلسلهمراتبی ،رفتار توسعهای ،توسعه روستایی ،شهرستان فومن.

* .نویسندة مسؤولEmail: afrakhtehh@yahoo.com :
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 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسئله
به رغم سرمایهگذاریها و تالشهای فراوانیی کیه در زمينیه
توسعة روستایی در کشور صورت گرفتیه ،یافتیههیای پژوهشیی
بيانگر کم توسیعگی جامعیة روسیتایی کشیور اسیت .براسیاس
شاخصهای اجتماعی ،فرهنگی و سياسیی ،جامعیة میا در میدار
توسییعهنيییافتگی قییرار دارد .در توجيییه علییل و عوامییل م یؤثر در
وضعيت توسعهنيافتگی روستایی به طیور اخیص ،و رونید کنید
توسعة کشور به طور اعم ،دیدگاههای علمیی مختلفیی از سیوی
پژوهشگران مطرح و مورد بررسیی قیرار گرفتیه اسیت .یکیی از
دیدگاههای ارائه شده در باب توسعهنيافتگی کشور آن است کیه
عوامل داخلی را علت اوليه و موجدة توسعهنيافتگی میداند کیه
بر اثر روابط و مناسبات حاکم بر نظام بیينالمللیی در رابطیه بیا
ایران ،به عنوان عامیل خیارجی تشیدید شیده اسیت (اطاعیت و
همکاران ،1392 ،ص.)18 .
بررسیهای متعددی نقش سرمایة انسانی را در روند توسعه،
عامل مهمی تلقی کرده و ضعف سرمایه انسانی نواحی روسیتایی
را در توسعهنيافتگی مؤثر میدانند (همان ،صیص.)143 -154 .
در این صورت باید پرسيد ،ضعف سرمایه انسانی از چیه جنبیه-
هایی و به چه صورتهایی در توسعهنيافتگی ایفای نقیش میی-
کند .با تکيه بر مطالعات روانشناختی ،نياز انسانی و روند تأمين
نيازها یکی از عواملی است که در انگيزش جمعيت به پيگيری
روند توسعه و تداوم آن ایفای نقش مینماید .بر اساس مطالعات
مزبور ،نيازهای انسانی از یک سلسلهمراتب برخیوردار هسیتند و
رفتار افراد در لحظات خاص ،تحت تأثير شیدیدترین نيیاز قیرار
میگيرد .هنگامی که ارضیاء نيازهیا آغیاز میشیود ،تغييیری در
انگيزش فرد رخ خواهد داد؛ بدین گونه کیه بیه جیای نيازهیای
قبل ،سطح دیگری از نياز ،اهميت یافته و محرک رفتیار انسیان
خواهد شد .نيازها به همين ترتيب ،تا پایان سلسلهمراتب نيازهیا
اوج گرفته و پس از ارضاء ،فروکش کرده و نوبت به نياز دیگیری
سپرده میشود.
هدف اصیلی تحقيیق حاضیر ،آزمیون نقیش سلسیلهمراتیب
نيازهای انسیانی ابراهیام میازلو 1در در رفتیار توسیعهای جامعیة
روستایی اسیت .از ایین رو ،ایین پرسیش مطیرح مییشیود کیه
روستایيان کشور از نظیر دسیتيابی بیه نيازهیای خیود ،در چیه
مرحلهای قرار دارند و وضعيت موجود چه نقشی در رفتار آنیان
نسبت به پيگيری روند توسعه ایفا میکند.
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در این مقاله کوشش می شود تیا از طرییق بررسیی محلیی
جامعة روستایی بخش سردار جنگل شهرسیتان فیومن بیه ایین
پرسش پاسخ داده شود .تا آنجا که نگارندة مقالة مطلع اسیت در
این زمينه در مطالعات جغرافيایی ،تحقيق جیدی انجیام نشیده،
اميد است این مسأله موجب توجیه پژوهشیگران قیرار گرفتیه و
نتيجه بررسی هایی که با این الگو صورت خواهد گرفیت ،بتوانید
مورد استفاده متوليان برنامه ریزی توسعه روستایی کشیور قیرار
گيرد.

 .2 .1پیشینه نظری تحقیق
همانگونه که پيشتر بيان گردید ،تیا آنجیایی کیه نگارنیده
مطلع است ،تاکنون در این زمينیه ،مطالعیة جغرافيیایی جیدی
صورت نگرفته است و اغلب بررسیها در قلمیرو روانشناسیی و
به وییژه میرتبط بیا حیوزه میدیریت بیوده اسیت .تنهیا مطالعیة
جغرافيایی در این زمينه ،مطالعهای است که در آن ،شهرستان-
هییای اسییتان سيسییتان و بلوچسییتان بییا اسییتفاده از متغيرهییای
نيازهای سلسلهمراتبی مازلو طبقهبندی شیده و بیه ایین نتيجیه
رسيده است که استفاده از رهيافت مبتنی بر هیرم میازلو بیرای
طبقهبندی شهرستانها مناسب بوده و از ایین نظیر ،جسیتجوی
تأمين نيازهای جسمانی و اوليه ،اولویت مشیترک همیة منیاطق
روستایی شهرستانهای استان بوده است ،ولی در مورد نيازهای
سطوح باالتر ،تفاوت ميیان منیاطق گسیترده اسیت ( عمرانیی و
پيری ،1389 ،صص.)143 -25 .
در این راستا ،مطالعة دیگیری نيیز ارتبیاط سیطوح مختلیف
نيازهای مازلو و رضایتمندی کارکنیان دانشیگاه علیوم پزشیکی
اردبيل را مورد بررسی قرار داده و به این نتيجه رسيده است که
نياز به خودیابی و احترام در بين کارکنان ،نسبت به سایر نيازها
از اولویت بيشتری برخوردار است (عرشی ،صادقی ،سیيف نیژاد،
سالم صافی ،و بيریا ،1384 ،صص.)166-160 .
«بررسی و شناخت نيازهای کارکنیان پیایور دانشیگاه علیوم
انتظامی» عنوان تحقيقی است که توسط حسينيان و همکیاران
در سال  1389به انجام رسيده اسیت .نتيجیة ایین تحقيیق آن
بوده است که مأموریت کارکنان ،اغلب مأموریت آموزشی بوده و
تعداد بيشتر این کارکنان دارای تحصيالت عالی و دارای زمينه-
های رشد بيشیتر و محیيط فیراهم در خصیوص برخیورداری از
نيازهای اوليه بودهانید .از طرفیی دیگیر ،ایین کارکنیان مشیکل
اساسی در خصوص نيازهای اوليه انسانی یا سطوح پایين سلسله
مراتب نيازهای انسانی ندارند؛ به عبیارت دیگیر ،اغلیب نيازهیای
سطح پایين آنها در حد قابل توجهی رفع شده است .از این رو،
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سال چهارم
در حال حاضر آنان به دنبال بیر طیرف نمیودن نيازهیای سیطح
 .2 .2روش تحقیق
باالتر در اهیداف خیود هسیتند ( حسیينيان ،اميیری و رجبیی،
برای تعيين جامعة نمونه تحقيق ،ابتدا روستاها به سه گیروه
 ،1389صص.)724 -707 .
جلگهای ،پایکوهی و کوهستانی تقسيم و سپس به تناسب تعداد
در تحقيق دیگری ،رابطة ميیان نيازهیای غالیب و عملکیرد
آبادیهای هرتيپ ،روستاهای نمونیه مشیخص و بیا اسیتفاده از
آموزشی معلمیان توسیط کیرد و احمیدی (بیی تیاریخ) میورد
روش کییوچران ( 300 ، )t=1.96, p=0.7. q=0.3خییانوار بییه
مطالعه قرار گرفته است .نتایج حاصل از این مطالعه نشان می-
عنوان جامعة نمونة تحقيق ،بیه طیور تصیادفی انتخیاب شیده و
هدکه در بين معلمان مقاطع مختلف آموزش و پیرورش اسیتان
پرسشیینامهای متشییکل از  16پرسییش از طریییق مصییاحبه بییا
کردستان ،عزت نفس و خود شکوفایی در کانون نيازهای غالیب
سرپرست خانوارهای نمونه تکميل شده است.
قرار دارند که با هدف بر آوردن قدرشناسیی ،تحقیق خویشیتن،
روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوی و با استفاده از نظر
بروز شایستگیها و رشد و بالندگی در حرفهشان بروز پيدا میی-
همکاران دانشگاهی و کارشناسان ناحيه بررسی و اصالحات الزم
کنند (کرد و احمدی ،بی تا ،صص.)135-121 .
در پرسشنامه اعمال گردید .الزم بیه ذکیر اسیت کیه در تعيیين
3
موسوی و درگاهی )2013( 2تفاوتهیای قیومی و انگيیزش
پایایی پرسشنامه از روش تنصیيف اسیتفاده شیده اسیت .ایین
کارمندان دانشگاه علوم پزشکی تهران را براساس نظریه میازلو و
روش ،برای تعيين هماهنگی درونی یک آزمیون میورد اسیتفاده
با استفاده از تنظيم پرسشنامه و آزمونهای آماری مورد مطالعه
قرار میگيرد .در این روش به منظیور محاسیبه ضیریب قابليیت
قرار دادند .هدف آنان از این مطالعیه ،ارزییابی سیطوح ترورییک
اعتماد  ،سواالت (اقالم) آزمیون بیه دو بخیش تقسیيم شیده و
سلسلهمراتبی نيازها و مقایسه سلسلهمراتب نيازها در بين گروه-
سییپس نمییرة حاصییل از پاسییخ بییه سییواالت بخییش اول و دوم
های مختلف قومی ایران در دانشگاه علوم پزشیکی تهیران بیوده
محاسبه میشود و در نهاییت ،همبسیتگی بیين نمیرات ایین دو
است .نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در بين گروههیای
بخش حاصل میشود .ضریب همبستگی به دسیت آمیده ،بیرای
مختلف قومی ایران ،نيازهای اساسی و ایمنی مورد توجیه اسیت
ارزیابی قابليت اعتماد کل آزمون مورد استفاده قرار میگيرد .در
که در این ميان ،نياز "خودکفایی" به عنوان هدف نهایی انسانی
این ارتباط ،به منظور محاسبه ضریب قابليت اعتماد کل آزمون
مورد تأکيد همه گروههای مختلف قومی کارمندی ایران اسیت.
فرمول "اسپيرمن -براون" مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
بنا بر آنچه ذکر آن رفت ،تاکنون تحقيیق جغرافيیایی جیدی در
(همبسییتگی بییين دو بخییش x2( : )1+همبسییتگی بییين دو
ارتباط با نقش نيیازهیای انسیانی در توسیعه روسیتایی صیورت
بخش) = ضریب قابليت اعتماد کل آزمون
نگرفته و از آنجایی که بررسی حاضر از منظر جغرافيیایی ،نقیش
در مطالعة حاضر ،ضریب همبستگی بين نمرات دو بخیش
سلسلهمراتب نيازهای روستایيان را در رفتار توسعهای آنان مورد
برابر  0.71و قابليت اعتماد کل با استفاده از معادلیه اسیپيرمن-
بررسی قرار میدهد ،متمایز از بررسیهای پيشين خواهد بود.
براون  0.83محاسبه شده است.

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
ناحيه مورد مطالعه تحقيق حاضر را سکونتگیاههیای روسیتایی
بخش سردار جنگل شهرستان فومن تشکيل میدهد (شیکل.)1
اییین بخییش متشییکل از  61نقطییه روسییتایی 4065 ،خییانوار و
 15339نفر جمعيت در سال  1390بوده است 61/2 .درصید از
کل جمعيت منطقة مذکور در سال مزبور باسواد بوده و اقتصیاد
ناحيه نيز مبتنی بر کشت برنج و دامداری سنتی بوده است.

در ابتدا ،دادههای جمعآوری شیده جهیت توضیيح شیرایط
موجود ،برحسب توزیع فراوانی مورد تحليل قرار گرفته و سیپس
بیرای درک روابیط علّیی موجیود ميیان متغيرهییا (ویژگییهییای
اقتصادی و نقطهنظرات توسعهای جمعيت نمونه) از آزمونهیای
ناپییارامتری میین-ویتنییی ( )Uو کروسییکال والییيس (kruskal-
 )wallisاستفاده شده است.
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شکل -1ناحیه مورد مطالعه
مأخذ :یافته های پژوهش ،سال1392

 -3مبانی نظری تحقیق
حصول توسعه پایدار روستایی و همهگير شدن آن منوط بیه
شناخت مشکالت موجود در ابعاد توسعه پایدار ،برقراری تعامیل
پيشبرنده و سامانساز ميان ابعاد آن و تأکيید بیر رفیاه تمیامی
اعضاء جامعة هدف ]نواحی روستایی[ است (آنریکز و استاموليز،
، 4،2007ص ) .)24.بسياری از جامعهشناسیان بیه ایین مسیأله
توجه دارند که الاقل در وضعيت فعلی آگاهیهای علمی جهیان،
نمیتوان به یک مدل عمیومی کیه سیهم عوامیل را بیه صیورت
مطلق و جهانشمول توجيه نماید ،وابسته شد .بنابراین ،مشخص
کردن سهم عوامل مختلف باید زمينة یک تحقيق تجربیی قیرار
گيرد و به یکباره نمیتوان یک الگوی واحد را به تمام موقعيت-
ها و وضعيتهای مختلف تعمیيم داد (روشیه ،1366 ،ص.)40 .
به همين ترتيب ،انگيزة افراد جامعه در پيگيری روندهای توسعه
میتواند متفاوت بوده و از عوامل مختلفی متأثر گردد .به اعتقیاد
برخی مطالعات ،یکی از این عوامل میتواند احساس نياز انسانی
باشد که بيشتر در بررسیهای روانشناسی قابل مشاهده است.

بر اساس مدل مزلو ،نيازهای انسیانی بیه صیورت سلسیله-
مراتبی و به شرح شکل شماره  ،2قابل بررسی است:

شکل -2هرم نیازهای سلسلهمراتبی
مأخذ :مازلو1943 ،

55
نقش نيازمندیهای اساسی در رفتارتوسعهای...
سال چهارم
5
خودمختاری و عزت نفس موجب ایجاد انگيزش در افیراد مییشیود
نيازهای فيزیولوژیک انسان شامل نياز انسان به اکسيژن ،غیذا،
(وولفلییک ،2004 ،11ص یص )212-213 .وجییود احسییاس نيییاز در
آب و داشتن درجه حرارت بدن نسبتاً ثابت است کیه جیزء اصیلی-
انسانها به عنوان یک محرک ،فعاليتهای آنان را جهت میدهید و
ترین نيازهای انسانی به شمار میروند و در صورت عدم تیأمين ایین
موجب حرکت افراد به سوی هدف میورد نظیر مییشیود (لیوتن،12
نيازها انسان قادر به ادامة حيات نخواهد بود.
 ،1988صص.)29-37 .
نياز ایمنی 6که اشاره به نياز انسان به داشتن امنيت جانی ،کیار،
در مقالة حاضر ،تأثير ویژگیهای نيازهای اساسی روستایيان بیر
درآمد ،مسکن و دارایی دارد.
رفتار توسعهای آنان ،براساس نظریه سلسلهمراتیب نيازهیای انسیانی
نياز اجتماعی ،7شامل قدرت ،محبت ،نياز به پرهيز از تنهیایی و
مازلو مورد بررسی قرار میگيرد .زیرا دست ییابی بیه توسیعه تنهیا
تعلق خاطر و درک و همدلی در جامعه است.
وقتی ميسر است که همزمان اهیداف مختلیف زیسیتی و اقتصیادی
نياز به عزت نفس ،8اشاره به احساس نياز انسیان بیه دیگیران و
یعنی ارضای نيازهای اساسی و نيز عیدالت اجتمیاعی و مشیارکت
اعتماد به نفس دارد.
مردمی پيگيری و تأمين شود(باربير ،1987 ،13صص.)54-63 .
در نهایت میتوان نياز انسان به خود شکوفایی 9را نیام بیرد کیه
در صورتی که این نياز برآورده نشود ،شخص احساس بییقیراری و
 .4یافتههای تحقیق
نااميدی میکند .در واقع این نيیاز ،حیاکی از پتانسیيل خیالق فیرد
فرآیندهای اقتصادی ،اجتماعی ،اکولیوژیکی ،نهیادی و فضیایی،
است(مزلو ،1943 ،صص .)396- 370 .وقتی فرد بیه مرحلیه خیود
مهمترین ابعاد مسائل توسعة روسیتایی در جهیت نيیل بیه توسیعة
شکوفایی از نياز میرسد ،دارای ویژگییهیای انسیان "خودشیکوفا"
پایدار تلقی میشود(وارگا ،2008 ،14ص . )2 .در این ميان ،توجه به
میشود؛ به این معنی که دارای حس تشخيص واقعيیت ،آگیاهی از
ميزان نقش و اولویت اثرگذاری فرآیندها در توسعه و اقتصیاد ،یکیی
شرایط موجود و واقعی ،واقعگرا و برخیوردار از تیوان قضیاوت بیی-
از ارکان بنيادین توسیعه پاییدار بیه شیمار مییرود(اسیپنگنبرگ،15
طرفانه و عينی است؛ طرز نگرش او نسبت به مشکالت تغييیر میی-
 ،2000ص .)1 .بیر ایین اسیاس ،بیه منظیور درک تیوان مهییارتی و
کند و مشکالت را چالشها و شرایطی در نظر میگيرد که نيیاز بیه
درآمدی جمعيت  ،ابتیدا ویژگییهیای شیغلی و درآمیدی جمعيیت
راهحل دارند .انسان در این شرایط از بينشی دموکراتيیک ،خیالق و
ناحية مورد بررسی میشود.
مبتکرانه برخوردار بوده و بیه دنبیال تجیارب نیاب و دسیتيابی بیه
جدول  ،1ترکيب شغلی سرپرسیت خانوارهیای نمونیه را نشیان
موفقيتهایی است کیه اثیری میانیدگیار از خود بجای گذارد.
میدهد .همانطور که در جدول مشیاهده مییشیود ،تعیداد بيشیتر
نيازهای سلسلهمراتبی مازلو ،یک نظریه در حیوزة روانشناسیی
جمعيت مورد مطالعه در حوزة کشیاورزی سینتی اشیتغال دارنید و
است که در سال  ،1940توسط مازلو در آمریکا مطرح گردیید و تیا
رقم بيکاری آنان قابلمالحظه است.
امروز هنوز اعتبار خود را بیرای درک انگيیزههیای انسیانی ،آمیوزش
جدول  -1شغل جمعیت نمونه
مدیریت و توسعه فردی حفظ کرده است .این نظریه بعدها توسیط
مأخذ :یافته های پژوهش ،سال1392
خود ایشان (مازلو) بر پایه مشیاهدات ،بیه کنجکیاوی ذاتیی انسیان
جمع
کاسب
کارمند
دامدار
کشاورز
بيکار
شغل
300
60
48
36
105
51
فراوانی
بسط داده شد . .ایدة مازلو در ارتباط بیا سلسیلهمراتیب نيازهیا ،بیه
100
20
16
12
35
17
درصد
مسروليت کارکنان در فیراهم آوردن شیرایط مطلیوب محیيط کیار
در اییین ميییان ،تعییداد افییراد بیییسییواد و کییمسییواد در ترکيییب
مربوط میشود که آنها را تشویق کرده و قادر میسازد تا بتوانند بیه
سرپرست خانوارهای نمونه ،فراوانی باالیی دارند و فقیط  17درصید
طور کامل از توان شخصی خود استفاده نمایند .امروزه ایین مسیرله
جمعيت دارای سواد دیپلم و باالتر هستند ( جدول .)2
بيش از هر زمان دیگر دارای مصداق است .نيازهای سلسیلهمراتبیی
جدول -2میزان سواد جمعیت نمونه
مزلو امروزه بر حسیب فرهنی  ،تفیاوتهیای فیردی و نيیز ميیزان
مأخذ :یافته های پژوهش ،سال1392
دسترسی به منابع مختلف در نواحی جغرافيیایی و کشیورها ،قابیل
باالتر از
خواندن
بی-
ميزان
جمع
ابتدایی دیپلم
انعطاف و تغييرپیذیر اسیت .افیراد ممکین اسیت برحسیب شیرایط
دیپلم
سواد و نوشتن
سواد
مختلف از جمله جن و یا صلح ،برخی نيازها را به عنوان نيازهیای
300
15
36
105
96
48
فراوانی
اصلی خود ترجيح دهند(تان و وسیت ،1997 ،10صیص.)62-47 .
100
5
12
35
32
16
درصد
بییه طییور کلییی ،بییه اعتقییاد انسییانگرایییان ،احسییاس شایسییتگی،
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جدول  ،3خانوارهای روستایی را برحسب ميزان درآمد سیاليانه
نشان میدهد .بیر ایین اسیاس 56 ،درصید جمعيیت دارای درآمید
ماهيانه کمتر از یک ميليون تومیان هسیتند و فراوانیی افیرادی کیه
کمتر از نيم ميليون تومان در ماه درآمد دارنید ،برابیر  72درصید از
کل  56درصد مزبور بوده است.
جدول  -3میزان درآمد سالیانه به میلیون تومان
مأخذ :یافته های پژوهش ،سال1392
ميزان درآمد ساليانه

<12

18 -12

>18

جمع

فراوانی

168

102

30

300

درصد

56

34

10

100

تعلق خاطر به

اهداف

درآمد

امنيت

درصد

49

25

12

6

8

100

روستا

براساس دادههای جدول 5میتوان گفیت 74 ،درصید جمعيیت
نمونه شامل افرادی میشود که درگيیر تیأمين پیایينتیرین سیطح
نيازهای خود ،یعنی نيازهای فيزیولوژیکی و ایمنی هستند .نيازهیای
اجتماعی و نياز به برخورداری از احترام ،دغدغة فکیری  18درصید
از جمعيت نمونه است و تنها  8درصد از افراد مورد مطالعیه ،تأکيید
بر نيازهای خودشیکوفایی خیود دارنید .در توجيیه علیت اسیتيالی
شرایط مزبور میتوان به کشت نازل برنج در اراضیی محیدود بهیره-
بییرداران و وجییود مشییکالت عدیییده در بخییش دامییداری سیینتی
کوهستانی و شرایط رو به افیول آن اشیاره کیرد .متوسیط مسیاحت
بهرهبرداری هر خانوار زراعی ،یک سوم هکتیار بیرآورد مییشیود (

فراوانی

147

75

36

18

24

300

زندگی

درصد

28

60

12

100

به دیگران در

فراوانی

84

180

36

300

عدم وابستگی

گزینه

بلی

خير

تاحدودی

جمع

روستا و مملکت

مأخذ :یافته های پژوهش ،سال1392

جدول  -5اولویت اهداف از نظر جمعیت نمونه
مأخذ :یافته های پژوهش ،سال1392
آینده متعالی

جدول  :4هماهنگی هزینه زندگی با درآمد جمعیت نمونه

افراختییه ،1387 ،صییص .)69 -87 .کارمنییدان منطقییه بییه افییراد
مشییغول در امییر آمییوزش و پ یرورش و برخییی نهادهییای نظییامی و
انتظامی محدود میشوند .به همين دليل ،ميزان درآمد ماهيانة 56
درصد از جمعيت مورد مطالعه ،کمتر از ییک ميليیون تومیان ذکیر
شده است .بر این اساس ،درآمد حیدود  72درصید جمعيیت میورد
نظر با هزینة زندگیشیان همیاهنگی نیدارد ( جیدول )4؛ بیه بيیان
دیگر 56 ،در صد جمعيت در برآورد نيازهای فيزیولیوژیکی خیود بیا
مشکل مواجهاند .تعداد اندکی از جمعيت جوان مهاجر نيز در بخش
موسوم به بازار آزاد و اغلب داروفروشی غيررسمی تهیران کیار میی-
کنند و در ایام تعطيالت،با ظاهری آراسته و سوار بیر اتومبيیلهیای
گران قيمت به روستاهای مادری مراجعه مینمایند و برخی از آنیان
نيز در روستای مادری ،اقدام به ساخت مساکن مجلل نمیودهانید و
این مسرله ،هر نوع انگيزهای را در جهت جستجوی نيازهیای بیاالتر
سلسلهمراتبی برای جمعيت بومی از بين برده است .بنابراین ،نمیی-
توان از این افراد ،انتظار اهدافی نظير خودشیکوفایی را داشیت ،زییرا
مسرلة فقر از بروز هرگونه تماییل ییا تیرجيح اعتقیاد خاصیی ميیان
عموم مردم جلوگيری مینماید و تقاضای رونید بهبیود شیرایط را از
بين برده یا کمرن میکند (رائو ، 1385 ،ص.)370 .

جمع

جدول  ،4بيانگر آن است که درآمد استحصالی جمعيت تا چیه
اندازه با هزینة زندگی سازگاری دارد .بر پایه مشاهدات انجیام شیده،
امروزه مدیون و بدهکار چندانی در بين روستایيان دیده نمییشیود؛
زیرا معاملهگران و قرضدهنیدگان سیابق ،دیگیر در روسیتاها فعیال
نيستند و برخالف گذشته ،به علت وجیود تیورم و افیزایش مسیتمر
قيمت کاالها ،فروش جنس به صورت نسيه نمیتواند دارای توجيیه
اقتصادی باشد اما ضعف درآمدی روستایيان در تنزل سیطح کيفیی
زندگی و در نتيجه ،رفتار اجتماعی آنان خود را نشان میدهد و ایین
در حالی است که توسعه به مفهوم عام ،مستلزم رفع نيازهای پاییه و
اصلی مردم و ایجاد فرصت برای برآورده شدن خواستههای آنان بیه
منظور رسيدن به سطح زندگی بهتر است(کميسيون جهانی محيط
و توسییعه،16،1989ص .)79-78.بنییابراین میییتییوان گفییت ،بییدون
تأمين نيازهای پایهای زندگی روستایيان ،رسيدن بیه توسیعه ،بیی-
معنا خواهد بود.
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همانطور کیه از داده هیای جیدول  ،6مشیخص اسیت ،رفتیار
توسعهای جمعيت به وضیوح در اظهیارنظرات آنیان مینعکس شیده
است .براساس دادههای این جدول  87 ،درصد جمعيیت از حضیور
داوطلبانی در انتخابات مجلس استقبال میکننید کیه در سیتادهای
انتخاباتی خود ،هزینة بيشتری نموده و یا احياناً با رفتار پوپوليسیتی
نظرات مردم را بيشتر جلب میینماینید .در واقیع مییتیوان گفیت،
صدای کاندیداهایی که طرح و برنامه توسعهای ارائه کنند ،در محیل
خریداری ندارد.
جدول  -6شانس انتخاب بیشتر کاندیداها
مأخذ :یافته های پژوهش ،سال1392
کاندیداها

کسی که در ستاد خود
خرج بيشتری میکند

کسی که برنامه بهتری
ارائه میدهد

جمع

فراوانی

261

39

300

درصد

87

13

100

57
نقش نيازمندیهای اساسی در رفتارتوسعهای...
سال چهارم
آنان حمایت مینمایید (جیدول .)7در چنیين شیرایطی از نظیر
از نظر  78درصد همين جمعيت ،نماینیدة مطلیوب کسیی
جمعيت نمونه ،شعارهایی چون پيگيری تدوین قوانين توسعهای
است که به مردم ناحية انتخاباتی خود کمک میالی ( تسیهيالت
و اصالح ساختاری جامعه در مجلس جایگاهی ندارد.
دریافت وام) کرده و یا بیرای فرزنیدان آنیان شیرایط اشیتغال را
فراهم میآورد و یا به هنگام بروز مشکالت و دعواهای محلیی از
جدول  -7نمایندۀ برتر و مطلوب از نظر جمعیت نمونه
مأخذ :یافته های پژوهش ،سال1392
نماینده مطلوب

کسی که در پی تصویب قوانين سازنده
برای کشور است

فراوانی

66

234

درصد

22

78

جمعيییت مییورد مطالعییه در صییورت یییافتن شییغل در جییای
دیگری غير از محیل سیکونت خیود ،از مهیاجرت بیه آن مکیان
اجتناب نمیکنند و  65درصد آنان برای ترک روستا در صیورت

کسی که به مردم ناحية انتخاباتی خود کمک مالی
(تسهيل دریافت وام) و کمک شغلی (استخدام) می کند

جمع
300
100

یافتن شغل اعالم آمادگی کردهاند (جیدول  .)8هیم اکنیون نيیز
وجود  7355نفر مرد در برابر  7984نفر زن در ترکيب جمعيتی
ناحيه ،بيانگر برون کوچی مردان از ناحيه میباشد.

جدول -8آمادگی برای ترک روستا در صورت یافتن شغل بهتر
مأخذ :یافته های پژوهش ،سال1392
آمادگی برای ترک روستا

بلی

خير

جمع

فراوانی

195

105

300

درصد

65

35

100

جمعيت مورد مطالعه ،آمادگی گذشت از منافع آنی خود بیه
نفع منیافع بلندمیدت اجتمیاعی توسیعهای را نیدارد .پاسیخ 89
درصد از افراد به پرسش آمادگی برای حذف یارانه به نفیع امیور

عمرانی منفی است و تنهیا  11درصید حاضیر بیه پيگيیری کیار
عمرانی پایدارتر هستند ( جدول .)9

جدول -9آمادگی برای حذف یارانه به نفع کار عمرانی
مأخذ :یافته های پژوهش ،سال1392
آمادگی برای حذف یارانه به نفع کار عمرانی

خير

بلی

جمع

فراوانی

267

33

300

درصد

89

11

100

 82درصد از جامعة آماری حاضر نيسیتند ازدریافیت یارانیه
نقدی خود به نفع ایجاد صنایع و کارخانه در ناحيه بگذرند ولو
آنکه ایجاد صنایع تأثير مستقيم بر آیندة خانوادهها داشته باشید

(جدول  .)10دليل ایین امیر ریشیه در بیدبينی ،بییاعتمیادی و
وجود احساس ناامنی در ذهن افراد دارد.

جدول -10آمادگی برای حذف یارانه به نفع ایجاد کارخانه
مأخذ :یافته های پژوهش ،سال1392
آمادگی برای حذف یارانه به نفع ایجاد کارخانه

خير

بلی

جمع

فراوانی

246

54

300

درصد

82

18

100

از آنجایی که جمعيت مورد مطالعه شاهد حاکميت جو بی-
اعتمادی بر فضای زیست خیود هسیتند و آن را احسیاس میی
کنند ،این حس بر تمامی ابعاد زندگی آنان سایه انداخته اسیت.
این جمعيت اگر زمزمهای از خيرخواهی را بشینوند ،بیاز دچیار
تردید بوده و بدان اعتماد نخواهند کرد .بیه همیين دليیل آنیان
تمایلی به ارائة کمکهای مالی به شورای محل ندارنید .همیان-

طور که در جدول  11قابل مشاهده است ،تنها  17درصد از کل
جمعيت مورد مطالعه برای ارائه کمکهای مالی بیه شیورای ده،
اظهار آمادگی کردهاند که البته همين افراد نيز به صراحت بيان
میدارند که مطمرن نيسیتند کیه آییا کمیک آنیان در راسیتای
اهداف مورد نظر هزینه خواهد شد یا خير.

58
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جدول  -11آمادگی برای کمک مالی به شورا
مأخذ :یافته های پژوهش ،سال1392
آمادگی برای کمک مالی به شورا

بلی

خير

جمع

فراوانی

51

249

300

درصد

17

83

100

گرچه لفظ استفاده از خرد جمعی و مشارکت در انجام امیور
بییه یییک شییعار پییر طمطییراق تبییدیل شییده اسییت ،امییا از نظییر
روستایيانی که درگير فراهم آوردن معيشت روزانة خودهستند و
یا حتی آنانی که اندوختة میالی دارنید ،مشیورت بیا شیورای ده
امری ناآشناست 87 .درصد جمعيت با ایین توجيیه کیه گیوش
شنوایی وجود ندارد و هر کسی در فکر تأمين منیافع خیویش و

در تالش برای رسيدن به پست و مقام با هدف جمعآوری ثروت
و قدرت است ،ارزشی برای مشاوره قایل نيستند (جدول  .)12از
نظر علمی نيز مطالعات متعدد نشیادن داده اسیت کیه میردم از
طرحهایی حمایت میکنند که نيازهای ملموس آنها را برطرف
میکند (رکنالدین افتخاری و بدری ،1392 ،ص.)355 .

جدول -12انجام مشورت با شورای ده
مأخذ :یافته های پژوهش ،سال1392
انجام مشورت با شورای ده

بلی

خير

جمع

فراوانی

39

261

300

درصد

13

87

100

روستایيان با این که به حسن انجام کار جمعی واقفنید ،امیا
اغلب بر این اعتقادند که برای بهبود انجام امور روستا اعتمیادی
به همکاری مطلیوب روسیتایيان ندارنید .بیه همیين دليیل61 ،
درصد به صراحت بيان میدارند کیه هیرکس بایید کیار خیود را
انجام دهد (جدول  .)13مطالعهای که در زمیان رژییم گذشیته
انجام شده است ،نشان داده است که مردم ایران نسبت به افکار،

اعتقادات ،تمیایالت و تصیميمگيیریهیای دیگیران بیه یکیدیگر
اعتماد ندارند .این مطالعه ،عالقیة وافیر ایرانییهیا بیرای بدسیت
آوردن پول و درآمد را حاکی از وجود احساس ناامنی در سطوح
فردی و کیالن اجتمیاعی و ملیی قلمیداد مییکنید (اطاعیت و
همکاران ،1392 ،ص.)27 .

جدول  -13روش انجام بهتر کارها
مأخذ :یافته های پژوهش ،سال1392
انجام بهتر کارها

کار جمعی بهتر است

هرکسی کار خود را
انجام بدهد

کار جمعی خوب است اما اعتمادی
به همکاری خوب مردم نيست

جمع

فراوانی

63

183

54

300

درصد

21

61

18

100

اجرای پروژة سطحی و زودبازده نزد جمعيت مورد مطالعه (
 63درصد جمعيت) ارجح تر از اجرای پروژههای زیربنایی اسیت
(جدول  )14و بر این باور هستند که "سيلی نقید بیه از حلیوای
نسيه است"که این دیدگاه با ذهین افیرادی کیه در جسیتجوی
تأمين نياز خودشکوفایی و تعالی فرهنگی و اقتصادی جامعهانید،
فرسن ها فاصله دارد.
جدول  -14ارجحیت پروژهها از نظر جمعیت نمونه
مأخذ :یافته های پژوهش ،سال1392
ترجيح
پروژهها

پروژههای
زیربنایی

برنامههایی که زود
نتيجه بدهند

جمع

فراوانی

111

189

300

درصد

37

63

100

با استفاده از این پرسش که «آیا میتوان با صرف هزینههای
مادی و تحمل محروميت ،آیندة بهتری ایجاد نمیود؟» ،کوشیش
به عمل آمد تا نظر افراد در مورد آمیادگی آنیان بیرای پرداخیت
هزینه در راستای ایجاد آیندهای بهتر و درخشانتر برای روسیتا
و مملکت بررسی شود .نتیایج حاصیل از ایین بررسیی بیه طیور
غيرمستقيم در جدول 15ارائه شده است .براساس جدول مزبور،
امتياز آمادگی افراد برای پرداخت هزینه ،در جهت ایجاد آینده-
ای بهتر برای روستا و مملکت ،به طور متوسط برابر  2.74است
که نسبت به متوسط مورد انتظار یعنی  ،5بسيار پایين و در حد
خيلی کم و کم قرار دارد.

59
نقش نيازمندیهای اساسی در رفتارتوسعهای...
سال چهارم
جدول -15آمادگی پرداخت هزینه برای آینده بهتر مملکت و روستا
آموزشی جهت بهبود کارایی و به فعیل در آمیدن آن قایلنید ،در حید
مأخذ :یافته های پژوهش ،سال1392
 2.96و بسيار پایينتر از حد متوسط ( )5است ( جدول  .)16به بيیان
خيلی
خيلی
آمادگی
دیگر میتوان گفت ،جمعيت مورد مطالعه هيچ اعتمیادی نسیبت بیه
جمع
متوسط زیاد
کم
زیاد
کم
پرداخت هزینه
بهبود وضعيت زندگی و معیاش خیود ،پیس از طیی دورة کیارآموزی
300 18
27
42
78 135
فراوانی
ندارند و این بیاعتمادی خود را در قالب طنیز بیه ایین صیورت بيیان
100
6
9
14
26
45
درصد
میدارند که "ليسانسيه ها فانوس به دست به دنبال یافتن شغلانید و
جمعيت مورد مطالعه از آنجایی که اعتماد و اعتقادی بر فراگيیری
ما با استفاده از نور فانوس در جستجوی سواد میگردیم".
فنون بهبود کارایی ندارند ،عدم آمیادگی خیود را بیرای دریافیت ایین
فنون اعالم میدارنید .امتيیازی کیه میردم بیرای گذرانیدن دورههیای
جدول  -16تمایل به گذراندن دوره آموزشی برای بهبود و کارایی شغل
مأخذ :یافته های پژوهش ،سال.1392
تمایل به برگزاری دورههای آموزشی

خيلی کم

کم

متوسط

زیاد

خيلی زیاد

جمع

فراوانی

123

99

51

15

12

300

درصد

41

33

17

5

4

100

بنابراین ،با توجه بیه دادههیای تحقيیق مشیخص مییشیود کیه
روستایيان ناحيه ،از نظر دستيابی به نيازهای خود ،در مراحیل پیایين
سطوح سلسلهمراتبی نيازها هستند .وجود  17درصد جمعيیت بيکیار
در ترکيب سرپرست خانوارهای نمونه و برتری کشیاورزی و دامیداری
سنتی در ترکيب شغلی جمعيت (جیدول ،)1برخیورداری  56درصید
جمعيت از درآمد ماهيانه کمتر از یک ميليون تومان در میاه (جیدول
 )3و عدم هماهنگی هزینههای زندگی بیا ميیزان درآمید (جیدول ،)4
نشان میدهد کیه تیأمين نيازهیای فيزیولیوژیکی و ایمنیی در مرتبیة
اولين اولویت جمعيت روستایی قرار دارد .مشاهدات مکیرر نگارنیده در
ناحيه ،البسة مردم ،ترکيب غذای مصرفی روزانه ،لوازام ابتیدایی میورد
نياز منزل ،عدم برخورداری از وسایل گرمایشی و سرمایشیی مناسیب،
استيصال مردم به هنگام بيماری به دليل عیدم برخیورداری از هزینیة
درمان و امکانات بهداشیتی و شیيوع بيمیاریهیای عفیونی ،جملگیی
بيانگر درگيری بخش اعظم جمعيت مورد مطالعه در تیأمين نيازهیای
اوليه خود است و این در حیالی اسیت کیه در جهیان کنیونی تیأمين
امنيت اقتصادی و کسب درآمد پایدار و مداوم ،دغدغیة اصیلی انسیان
امروز بوده و منشأ بسياری از نزاعها و برخوردهای قهرآميز اسیت .بیه
عبارتی ،بر پاییة قواعید سیرمایهداری ،اقتصیاد تعيیينکننیدة اسیاس
سازمان فضیایی بوده(کسیتلز ،2006، ،17صیص ).115-118 .و دارای
نقش پررنگی است .بر همين اساس ،شواهد نشان میدهنید کیه اگیر
تالشهای اقتصادی به اندازة کافی زیاد و توأم با تالشهیای آموزشیی
مناسب باشد ،حتی در بدویترین جوامع نيز مییتوانید سیبب ایجیاد
دگرگونی شود ( هيگينز و ساویه ،1388 ،ص.)54 .
برای بررسی تأثير ميزان درآمید در تیرجيح اهیداف توسیعهای
روستایيان (جدول  ،)5پاسخ رتبهای گروههای درآمدی کمتر از 12

ميليون تومان در سال و باالتر از آن (جدول  )3با آزمون ناپیارامتری
من – ویتنی ( )Uبررسی شد .نتيجة حاصل از این بررسیی بیا پیی
واليوی کمتیر از  0.05نشیان داد کیه پاسیخ گیروههیای درآمیدی
متفاوت است و بخش اعظم جمعيت ،یعنیی حیدود  74درصید بیه
اصطالح در فکر تأمين نان هستند و مسائلی چون پایداری توسیعه،
خودشکوفایی و عزت نفس در قاموس آنان خيالی بيش نيست.
آزمون من -ویتنی همچنين در مورد پاسخ رتبیهای گیروههیای
درآمدی مذکور در رابطه با آمادگی پرداخت هزینه برای رسيدن بیه
آیندهای بهتر برای مملکت و روسیتا (جیدول  )15و آمیادگی آنیان
برای گذراندن دورة آموزشی برای بهبود و کارایی شغل (جیدول 16
) انجام شد و در هر دو میورد (بیه ترتيیب بیا پیی والیوی  0.012و
 )0.032تفاوت پاسخها بر حسب گروههای درآمدی معنییدار بیوده
و نشانگر ان است که گروههای درآمدی پایين در اغلیب میوارد بیه
دنبال نيازهای اوليه ،عدم مشارکت در طرحهای توسعهای روسیتا و
عدم انگيزه برای ارتقای سطح توان حرفهای خود هستند.
برای درک تفاوت دیدگاه توسعهای گروههای مختلف درآمیدی
در رابطه با پرسشهای شانس انتخاب بيشتر کاندییداها (جیدول )6
و نمایندة برتر و مطلوب (جدول  ،)7آزمیون ناپیارامتری کروسیکال
واليس انجام شد .نتيجة این آزمون به ترتيب با پی واليیوی 0.041
و  0.39بيانگر تفیاوت دییدگاه گیروه_هیای درآمیدی بیوده اسیت.
گروه_های پایين درآمدی ،دلنگیران اهیدافی چیون عیزت نفیس،
احترام و خودشکوفایی نيستند و این مسیائل دغدغیه خیاطر تعیداد
کمی از جمعيت روستایی است که در تأمين مایحتیاج اوليیه خیود
مشکل خاصی ندارند.
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آزمون مزبور در رابطه با گیروه هیای مختلیف درآمیدی و پاسیخ
رتبهای اهداف توسعهای (جدول  )5نيیز انجیام شید و نتيجیه بیا پیی
واليوی  0.0.37نشان داد که گروه_های مختلیف درآمیدی هیر ییک
اهدف خود را تعقيب و از دیگر گروه های درآمدی متمایز می گردند.

 .5نتیجه گیری
تحقيق حاضر در ناحيهای انجام شده است که جمعيیت بيشیتر
آن را کشاورزان ( 47درصید کشیاورز و  17درصید بيکیار) تشیکيل
میدهد .جمعيت دارای سواد دیپلم و باالتر تنها  17درصد جمعيت
کل را تشکيل میدهنید .در  72درصید میوارد درآمید جمعيیت بیا
هزینة زندگی آنان هماهنگی ندارد 74.5 .درصد جمعيت را کسیانی
تشکيل میدهند که غالباً درگير تأمين پایينتیرین سیطح نيازهیای
خود یعنی نيازهای فيزیولوژیکی و ایمنیی هسیتند .در عیين حیال،
حضییور بوميییان مشییغول بییه فعاليییتهییای غيررسییمی در تهییران و
شهرهای بزرگ که اغلیب دارای خانیههیای دوم در منطقیه بیوده و
زندگی پر رونقی دارند ،جمعيیت بیومی سیاکن را در جهیت کیار و
تالش بیانگيزه ساخته است .دغدغةاصلی آنان نیه زنیدگی متعیالی
بلکه تأمين نيازهای اولية حياتی انسان است.
یافتههای تحقيق نشان میدهد که در ناحية مورد مطالعه ،بخیش
مهمی از جمعيت درصدد تأمين نيازهای سطوح پایين سلسلهمراتبیی
بوده و در نتيجه ،پيگيری اهداف بلندمیدت توسیعهای بیرای آنیان در
اولویت قرار ندارد .برای انسان روستایی و به طور کلی نسل انسانی بیه
عنوان موجودی فيزیولوژیک ،همچون دیگر موجیودات زنیده ،امنيیت
غذایی و تأمين کالری مورد نياز بدن برای تیداوم زیسیت ارگانيیک در
درجة اول اهميت قرار دارد .پس از این مرحله ،انسان بیا تفیاوت ذی-
شعور بودن با سایر موجودات ،نيازهایی چون تیأمين سیرپناه ،شیغل و
کار را جستجو میکند .این نتيجه بیا یافتیههیای عمرانیی و پيیری در
تحقيق با عنوان "سنجش توسعهیافتگی در مناطق روسیتایی اسیتان
سيستان و بلوچستان" در سال  1389همخوانی دارد؛ با ایین توضیيح
که عمرانی و پيری نيز در بررسی خود به این نتيجه رسیيده انید کیه
تأمين نيازهای جسیمانی اولوییت مشیترک همیه روسیتایيان اسیت.
یافتههای عرشی و همکاران ( )1384کیه در دانشیگاه علیوم پزشیکی
اردبيل به انجام رسيده است و نيز نتيجهگيری حسیينيان و همکیاران
( ،)1389در بررسی رفتار کارکنان دانشگاه علوم انتظامی ،در راستا بیا
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نتيجة حاصل از تحقيق حاضر است .بنابراین ،زمانی انسیان بیه دنبیال
برآوردن نيازهای سطوح عالیتر خود خواهد بود که نخسیت نيازهیای
اوليهاش تأمين شده باشد .در نتيجه ،نمیتیوان انتظیار داشیت بیدون
تأمين و تضمين نيازهای اوليه ،کسیی فرصیت تفکیر دربیارة سیاختن
جامعهای متعالی و تأمين و تضمين همیة آنچیه بیه اصیطالح جامعیة
مدنی و دموکراتيک خوانده می شود ،داشته باشید .قضیية نخبگیان و
ارزش آفرینان تاریخی امری پیذیرفتنی و مقبیول بیوده و هسیت ،امیا
آنچه مورد بحث مقالة حاضر بوده است  ،رفتار توسعهای تودة میردم و
نه تک ستارگان است.
بنابراین میتوان گفت ،منطقی کیه براسیاس آن جوامیع انسیانی،
پس از طی سراشيب فقر و تنگدستی به حالت انفجار رسیيده و مولید
جامعة سالم با برتری ایدههای واالی انسانی خواهند بود ،پای چیوبين
دارد .انفجار جامعة انسانی میتواند زاینده باندهای مختلف با گیرایش-
های افراطی متفاوت بوده و تشکيالت انسانی را با فاجعه مواجه سازد.
از این رو ،کوشش در راستای تأمين نيازهای اوليه فيزیولوژییک
و امنيتی مورد نياز انسانی ،باید هدف اوليه هر نوع برنامة توسیعهای
باشد تا از این طریق بتوان از طرییق فراخیوان جمعيیت بیه سیوی
اهداف فرهن سازی متعالی و نهادینه کردن فرهن سازنده جامعة
مطلییوب ،اهییداف توسییعهای را تعقيییب ،نيروهییای پویییا را تقویییت و
نيروهای مقاوم را جرح و تعدیل نمود.
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