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چکیده
درباره تكامل و توسعه در علوم اجتماعي ،به طور كلي ،با انديشمنداني روبهروييم كه به صورت تخصصيتر موضوع توسعه را با
شيوههاي علميتري بررسي كردهاند .اين انديشمندان كه بيشتر اقتصاددانان و جامعهشناسان ساختارگرا بودهاند ،سعي ميكردند
نظريههاي خود را بيشتر با جنبه كاربردي عرضه كنند و در واقع ،براي از بين بردن عقبماندگي تعداد زيادي از كشورهاي
جهان ،راهحلهاي عاجل ارائه بدهند .اين راهحلها كه با بحث هاي نظري همراه بود ،در خالل دهه پس از پايان جنگ جهاني
دوم عرضه شده است .اين تفكرات در شكل دادن به تفكرات علمي امروزين توسعه اقتصادي – اجتماعي سهيماند .در ميان
مكاتب مختلف و متنوع در علوم اجتماعي ،مكتب ساختارگرايي از اهميت ويژه اي برخوردار است و با بررسي حوزه هاي مختلف
توسعه ،ردپاي اين مفهوم كالن را مي توانيم در مكتب ساختارگرايي بيابيم .استدالل مقاله اين است كه مكتب ساختارگرايي به
عنوان مبدأ و منشأ شكل گيري مفهوم توسعه و تئوري هاي آن است و بر اساس همين موضوع هدف اصلي مقاله ضمن مرور
ادبيات نظري ساختارگرايي و توسعه ،بررسي ارتباط بين اين دو مفهوم با همديگر است .روش مورد استفاده در اين تحقيق
«روش اسنادي» بوده كه با استفاده از تكنيک هاي فيش برداري ،اطالعات الزم جمع آوري شده و تجزيه و تحليل اطالعات
بوسيله كشف ،مقايسه سازي و استنباط هاي محقق صورت گرفته است .يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه انديشمندان
كالسيک و معاصر توسعه در ايده پردازي و نظريه پردازي در حوزه توسعه داراي انديشه سيستمي و كل نگر مي باشند لذا تفكر
ساختاري هموار بر انديشه آنها حاكم بوده است و نتيجنا مكتب ساختارگرايي در شكل گيري و رشد تئوري هاي توسعه موثر
بوده است.
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مقدمه

ساختارگرايی يکی از انديشههای رايج در علوم اجتماعی است .بر پايه اين طرز فکر تعدادی ساختار باطنی و ناملموس،
چارچوب اصلی در پشت پديدههای ظاهری اجتماع را تشکیل میدهند .روش ساختارگرايی در نیمه دوم سده بیستم از
سوی تحلیلگران زبان ،فرهنگ ،فلسفه رياضی و جامعه به گونهای گسترده بکار برده میشد .انديشههای فرديناند
دوسوسور 5را میتوان آغازگاه اين مکتب دانست .هرچند پس از وی ساختارگرايی تنها به زبانشناسی محدود نشد و در
راههای گوناگونی بکار گرفته شد و مانند ديگر جنبشهای فرهنگی ،اثرگذاری و بالندگی آن بسیار پیچیدهاست.
ساختارگرايی ،نخست با مطالعه ساختار زبان آغاز شد .اما بعدا توسعه يافت و با در برگرفتن موضوعات انسان شناختی و
اسطورهای ،رشد و گسترش يافت .ساختارگرايان به اين نتیجه دست يافتند که زبان يک ساختار اجتماعی است و هر
فرهنگ ،برای رسیدن به ساختارهای معنايی ،روايتها و يا متنها را وسیع و متحول میکند .و بدين شیوه ،مردم میتوانند
تجارب خود را سامان دهند و معنا ببخشند(جهانبگلو.( 11:598۱،ديدگاه ساختار گرا ابتدا برای روشن ساختن علل توسعه
نیافتگی و توسعه در کشور های آمريکای التین بسط داده شد .از محدوديتهای الگوی ساختارگرا می توان به  -5انگیزه
ی ناکافی برای سرمايه گذاری و  -2کمبود ارز اشاره کرد .اعتقاد اقتصاد دانان الگوی ساختارگرا رد منشا توسعه نیافتگی
همانند ديدگاه نئو مارکسیستها می باشد .تفاوت اين الگو با هسته در حال گسترش سرمايه داری در عبارات زير جای می
گیرد(ازکیا:)5983 ،
 -5در نظام سرمايه داری پس انداز و انباشت سرمايه نقش اصلی را ايفا می کند و علت رشد کمبود سرمايه و پس انداز
است.
 -2در الگوی سرمايه داری کمبود ارز بعنوان محدوديت رشد در نظر نیست در حالیکه در ساختارگرا همانگون که در
باال ذکر شد اين مسئله بحث برانگیز بود.
پدر مکتب ساختارگرايی با جهت گیری اقتصادی رائول پربیش 2است .اوست که در ابتدا به بیان سیاست های اقتصادی
که در اوايل دهه های  5391 – 53۱1بر آمريکای التین تحمیل شده بود پرداخت و سپس مشغول توجیه نظری آنها شد.
عالی ترين شکل نظريه پردازی ساختارگرا را سلسو فورتادو 9در کتاب سال  5395خود ارا ئه داد که می توان از وی به
عنوان نظريه پرداز اين مکتب نام برد .از ديگر اقتصاد دانان اين مکتب هانس سینگر ۱و سیرز و هیرشمن هستند که در بیان
اين الگو مشارکت داشتند .با ظهور نظريه های ساختارگرايی در زمینه توسعه از ابتدای دهه  ،5311عالوه بر اين دسته از
اقتصاد دانان ،نظريه پردازان ديگری نیز در اين حوزه به فعالیت پرداخته اند که به عنوان مثال می توان به افرادی نظیر پال
روزنشتاين -رودان ،1راگنار نورکس ،9آرتور لوئیس ،7گونار میردال 8و اسوالدو سونکل 3اشاره کرد .در اين مقاله سعی
می کنیم در ابتدا مروری بر نظريات انديشمندان ساختارگرا و خالصه ای بر خود مکتب داشته باشیم و در ادامه مفهوم
توسعه و انديشمندان توسعه گرا در اين حوزه را بررسی نموده و در نهايت يک نتیجه گیری از اين کلیت تئوری ها در
اين زمینه داشته باشیم .ساختارگرايی در اصل نگرشی زبان شناسانه است که در مقابل نگرشهای «اومانیستی »51قرار می
گیرد و عمل و اختیار و آگاهی انسان به عنوان «سوژه» را نفی میکند .ساختارگرايی در جستجوی ساختارهای پنهان و
ناآگاهی است که وجوه مختلف زندگی ،بازتولید آن به شمار می روند .ساختارگرايی در حوزههای مختلف دانش به
ويژه زبان شناسی ،انسان شناسی ،فلسفه ،تاريخ ،روان شناسی و مطالعات ادبی و فرهنگی نفوذ يافته است .فرض اصلی
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ساختارگرايی در مطالعات فرهنگی اين است که میتوان عناصری در پس هر فرآورده فرهنگی يافت که رابطهای
شبکهوار با يکديگر دارند .اين روابط شبکهوار ،ساختاری کلی را تشکیل می دهند که نهايتاً در کانون و هسته پديده
فرهنگی مورد نظر نهفته است .وقتی اين ساختار کشف شود ،همه اجزا را میتوان به عنوان بازتولید ،برحسب آن ساختار
توضیح داد .درحوزه معرفت شناسی ،ساختارگرايی در مقابل ذاتگرايی 55و بنیانگرايی 52قرار می گیرد(بشیريه:5973 ،
 .)93از ديدگاه ساختارگرايی چارچوبهای علمی و فکری همچون ساختارهايی گذرا در تاريخ پیدا می شوند.
اهداف تحقیق

 مرور ادبیات نظری ساختارگرايی
 مرور ادبیات نظری توسعه
 بررسی ارتباط بین ساختارگرايی و توسعه
روش تحقیق

روش کلی بکار گرفته شده در اين تحقیق روش کیفی می باشد که با استفاده از تکنیک های روش کیفی ،ازجمله فیش
برداری های نظری و کشف و مقايسه سازی و استدالل و استنباط های محقق ،سعی شده به بررسی و شناخت اهداف
مورد نظر دست يابیم .به عبارتی روش مورد استفاده در اين تحقیق «روش اسنادی» بوده که با استفاده از تکنیک های
فیش برداری ،اطالعات الزم جمع آوری شده و تجزيه و تحلیل اطالعات بوسیله کشف ،مقايسه سازی و استنباط های
محقق صورت گرفته است.
ادبیات تحقیق
تاریخچه مکتب ساختارگرایی

استفاده از مفهوم ساختار در تاريخ انديشه جامعه شناسی به قرن نوزدهم باز میگردد ،نخستین بار ،امیل دورکیم از ساختار
ريخت شناسی گروه سخن می گويد و مارکس بحث روساختار (روبنا) و زيرساختار (زيربنا) را مطرح میسازد .در فرانسه
قبل از جنگ دوم جهانی نیز مکرر از اصالحات ساختاری سخن به میان میآمد .به دنبال نظريات آلفرد رادکلیف
براون 13در انگلستان و شاگرد وی ماير فرتز ،مردم شناسان ديگری نظیر ر.فرچ (از پیروان مالینوفسکی) ،مورداک و افراد
ديگری مانند :مرتن ،14شلر ،لوی و پارسونز که نظرات مردم شناسان انگلیسی را در آمريکا دنبال کردند ،هر يک مفهوم
ساختار را به صورتهای مختلفی به کار گرفتند .اما دراين میان نظرات لوی اشتراوس در چند دهه اخیر اهمیت و برجستگی
خاصی پیدا کرده است و جايگاه ساختار گرايی در بین مکاتب و نظريهها تثبیت شده است(توسلی.)52۱ :5971،
اندیشمندان کالسیک ساختارگرا

51

بانیان و پیشکسوتان علوم اجتماعی يا کالسیکهای جامعه شناسی در قالب حوزه مطالعاتی خود در سطحی کالن مباحث
چون تکامل ،تغییر و توسعه جوامع و يا به عبارتی گذار تاريخی جوامع و چگونگی اين گذار و حرکت را محور بحث و
مورد کنکاش قرار دادهاند(ازکیا .)93 :5973 ،بنیانگذاران و پیشگامان جامعهشناسی آغازگر واقعی بحثهای مربوط به
توسعه بودهاند .شايد بتوان گفت که بحثهای علمی درباره توسعه همزاد جامعهشناسی است .تفکرات بنیانگذار
جامعهشناسی ،کنت ،چراغ راه بسیاری از جامعهشناسان بعدی بوده و تأثیر افکار او را میتوان در بحثهای بعدی توسعه
پیگیری کرد .اسپنسر 16توسعه را انداموارهای مطرح کرد که به تشکیل مکتب خاصی در جامعهشناسی توسعه انجامید.
مارکس طراح نظريه ستیز بود .وبر نیز با طرح رابطه میان مسائل فرهنگی و توسعه ،از مؤثرترين بانیان جامعهشناسی توسعه
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شد .دورکیم با تفکرات ويژهاش در مورد جوامع سنتی و نو ،در واقع ،اصول اولیه نظريههای توسعه و به ويژه نوسازی را
پايهريزی کرد .باالخره بايد از پارهتو ياد کرد که در ايتالیا خط ويژهای در مورد تفکرات توسعه بوجود آورد(لهسايی
زاده.)58 :5987 ،
دورکیم در اثر معروف خود به نام «تقسیم کار اجتماعی» ،در پی بیان چگونگی گذار جوامع از مرحله سنتی به مرحله
صنعتی است .دورکیم واقعیت اصلی در گذار از جامعه سنتی به جامعه صنعتی را از میان رفتن پیوندهای کهنه مبتنی بر
همبستگی مکانیکی می داند .اين پیوندها افراد را در اجتماعات ماقبل صنعتی ،که دارای بافت متجانس هستند ،به يکديگر
مربوط میسازد .در ج امعه سنتی پیوندهای بین افراد بر اساس مجاورت مکانی و آشنايی شخصی است و با ظهور
دگرگونیهايی همراه با پیدايی جامعه نو و جديد و بويژه شهرنشینی از هم میگسلد .اين تغییرات به دگرگونی جامعه
سنتی منجر شده است و فرد ديگر قادر نیست برای هدايت روحی و اخالقی از کلیسا کمک بگیرد .نهادهای کهن هدايت
اخالقی ،خود دچار فساد و تباهی شده و چیزی جايگزين آنها نشده است .پديده فردگرايی جامعه صنعتی نمیتواند
نابهنجاری های روبه توسعه جامعه را درمان کند .توجه دورکیم برای رهايی جامعه از مساله نابهنجاری ايجاد نهادهای
جديد است که بتواند با برقراری همبستگی ارگانیک ،جای قدرت و نفوذ اخالقی قديمی را بگیرد(ازکیا .)51 :5971 ،به
باور دورکیم عامل تحول و توسعه و گذار در جوامع از همبستگی مکانیک به همبستگی ارگانیک «تقسیم کار اجتماعی»
میباشد.
از نظر دورکیم اساساً دولتهای جديد نتیجه مستقیم تقسیم کار اجتماعی است که در حوزه سیاست نیز به صورت
پیدايش ارگانها و سازمانها و تشکیالت تخصصی جلوهگر میشود .در مجموع تمايزی را که دورکیم بین جوامع سنتی(در
حال توسعه) مبتنی بر همبستگی مکانیکی و جوامع صنعتی(توسعه يافته) مبتنی بر همبستگی ارگانیکی مطرح میکند در
قالب جدول زير میتوان مالحظه نمود(نقیب زاده.)81-89 :5973 ،
جدول  :1مقایسه جوامع سنتی (در حال توسعه) و صنعتی (توسعه یافته) از نظر دورکیم
جامعه سنتی مبتنی بر همبستگی مکانیکی

جامعه صنعتی و مدرن مبتنی بر همبستگی ارگانیکی

 -تقسیم کار ساده

 -تقسیم کار پیچیده

 -کنترل اجتماعی غیررسمی شديد

 -عدم کنترل اجتماعی غیررسمی

 -پايبندی شديد به رسوم و سنتها

 -عدم پايبندی به سنتها و رسوم

 -عدم وجود نهادهای واسط مثل احزاب و سنديکاها

 -وجودنهادهای واسط مثل احزاب و سنديکاها

 -وفاق مبتنی بر تجانس مکانیکی

 -وفاق مبتنی بر تجانس ارگانیکی

 -تشابه و حس هويت مشترک

 -تفاوتپذيری کارکردی

دورکیم هیچگاه از چشمانداز تکاملی دست نکشید .او جوامع را همیشه اينگونه میديد که در حال حرکت از شکلهای
ساده به سوی شکلهای پیچیدهاند .در ديدگاه تکاملی دورکیم ،افکار فرهنگی به طور فزايندهای تفکیک و اين دنیای و
بخردانه میشوند ،اقتصاد و دولت مرکزی ديوانساالرانه سلطه میيابند ،نظامهای خويشاوندی و مذهب کم نفوذ میشوند،
قانون مکانیزم اساسی انسجام میگردد ،آموزش نقش اساسی ايفا میکند ،زندگی شهری گسترش میيابد و باالخره،
دموکراسی شکل غالب سیاسی و اجتماعی میشود(ترنر.)973-۱29 :5971 ،
از نظر مارکس ،انسانها در چارچوب ساختارهای اجتماعی زندگی میکنند که از لحاظ تاريخی ثابت نیست .هر ساختار
اجتماعی يک نظام اجتماعی است که در آن يک شیوه تولید وجود دارد .هر شیوه تولیدی از نیروهای مولدی که دارای
روابط تولیدی خاصی اند تشکیل شده است .آنان که صاحب وسايل تولیدند ،طبقه مسلط را تشکیل میدهند و آنان که
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وسايل تولید ندارند طبقه تحت سلطهاند .به مرور زمان ،خواه بر اساس پیشرفت فنآوری ،تغییر شیوه سازماندهی تولید و يا
هر دو آنها ،شیوههای جديدی برای تولید اشیاء طراحی و پیاده میشوند .اين نیروهای جديد ،نیازهای قديمی را بهتر بر
میآورند و نیازهای جديدی را ايجاد می کنند .نیروهای مولدی جديد طبقه جديدی را ايجاد می کنند که با روابط
تولیدی موجود تضاد پیدا می کند .در درازمدت تنش بین اين طبقات مخالف به صورت تضاد انقالبی درمیآيد و نهايتاً با
انقالب ،نظام اجتماعی جديد جانشین نظام اجتماعی قديم میگردد .از نظر مارکس ،در اروپا نظامهای اجتماعی ،به ترتیب
نظامهای اشتراکی اولیه ،بردهداری ،فئودالیسم و سرمايهداری ،يکی پس از ديگری ،بر جوامع مسلط بودهاند در حالی که
در آسیا پس از نظامهای اولی ه با نظام آسیايی مبتنی بر شیوه تولید آسیايی و استبداد شرقی روبهرويیم .اين نظام بسیار
سخت و مستحکم بوده ،به طوری که از درون تغییر حاصل نکرده و تنها از طريق نفوذ استعمار متالشی گرديد .بر اساس
تحلیلهای مارکس ،تضادهای درونی نظام سرمايهداری باعث ايجاد طبقه کارگر انقالبی به نام پرولتاريا می شود که در
مبارزه با طبقه سرمايهدار اساس و بنیان سرمايهداری را بر میاندازد و نظام سوسیالیستی را پیاده میکند .طبیعتاً چنین نظامی
اول بار در اروپا به وجود آمد .در اينجا مارکس تأکید می کند که سرمايهداری ذاتاً بیثبات است .در نظام سوسیالیستی،
طبقه کارگر ،با اعمال ديکتاتوری ،اوضاع و احوال و به طور کلی مهار دولت را در دست میگیرد .در اينجا کارخانهها و
ابزار و وسايل تولید در مالکیت دولت است .اين مرحله مرحله انتقالی به جامعه اشتراکی نهايی است که در آن از طبقات
خبری نیست و هیچکس ديگری را استثمار نمیکند .در اين جامعه ،مالکیت بر ابزار و وسايل تولید جمعی است ،همگان
به طور مساوی از امکانات موجود بهره می جويند و نهايتاً جامعه به نیازهای جمعی اعضای جامعه پاسخ میدهد .در چنین
جامعهای تضاد طبقاتی وجود ندارد و در نتیجه خودبیگانگی از جامعه رخت بر میبندند و اين آخرين شکل نظام
اجتماعی برای بشر است (ازکیا.)3 :5983 ،
پاره تو معتقد به کشف قوانین جهانشمول در مورد شکل جامعه و تغییرات آن و يا به عبارت ديگر موضوع توسعه بود .وی
چهار خصلت اساسی نظام اجتماعی ،يعنی قدرت ،بهرهوری ،ارزشها و اعتقادات فرهنگی و نابرابری را برشمرده و به
دنبال وابستگی متقابل بین اين چهارم عنصر بوده است .پارهتو از دادن طرحهای تک خطی پرهیز میکرد و نظامهای
اجتماعی را چرخههايی میان موقعیتهای تمرکز ،رکود تولیدی ،محافظهکاری فرهنگی و ايستايی از يک سو و عدم
تمرکز ،افزايش بهرهوری ،لیبرالیسم فرهنگی و تحرک از سوی ديگر میدانست(ترنر .)۱73-۱83 :5971 ،جامعهشناسی
توسعه پارهتو از سه قسمت تشکیل شده است .5:بیان خصلتهای اساسی نظام اجتماعی .2 ،ماهیت وابستگی متقابل و
تعادل بین خصلتها .9 ،الگوهای چرخهای تغییرات .به نظر پارهتو ،مهمترين خصلتهای نظام اجتماعی عبارتند از :الف)
توزيع قدرت ،ب) میزان بازدهی نظام ،ج) نماد ارزش ها و هنجارها ،د) میزان نابرابری منابع ،هـ) سطح تحرک اجتماعی
(همان) .توزيع قدرت در يک نظام اجتماعی به (الف) میزان تمرکز موقعیتهای تصمیمگیری و (ب) کیفیتی که
متصديان در اين موقعیتها کسب قدرت میکنند مربوط میشود .میزان بهرهوری داللت بر اين واقعیت دارد که تمامی
نظامهای اجتماعی کاالها و خدمات را ،به منظور دوام نظام ،تولید میکنند .اهمیت ارزشها و اعتقادات ناظر بر عناصر
نمادين نظامهای اجتماعی است .میزان نابرابری منا بع ناظر بر میزان گسترش آن چیزهايی است که ارزشمند قلمداد شده و
به طور نابرابر بین متصديان مختلف توزيع شده است و باالخره سطح تحرک اجتماعی ناظر بر میزان تحرک متصديان
نظام از موقعیت غیرنخبگی به نخبگی است که اين نخبگی يا به صورت منابع قدرت ،نمادين يا مادی تعريف می شود.
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اندیشمندان معاصر ساختارگرا
دوسوسور ()1581-1111

دوسوسور زبان را به عنوان مجموعه ای از عالئم مشخص و وابسته به هم می داند که نظام قوانین بر آنها حاکم است (زبان
به عنوان يک ساختار) و نیز به عنوان چیزی که در گفتار يا نوشتار ظاهر میشود (زبان به عنوان امر ارتباط تحقق يافته به
انسانها) و گفتار يعنی ،تجلی عینی و عملی «زبان» که مشتق و روبنايی است و به عنوان مجموعهای واحدهای زبان
شناختی که صحبت کردن و نوشتن با آن سروکار دارد و براساس زبان تعريف میشود ،تمايز قائل است .از ديدگاه
سوسور ،زبان همواره تغییر میکند ،اما اين تغییر به دستور افراد نیست ،بلکه به مرور زبان و مستقل از اراده گويشوران
تغییر میکند .در واقع از نظر سوسور ،زبان همان قدر که توسط افراد شکل می گیرد ،شکل دهنده افراد نیز هست .سوسور
با تاکید بر ماهیت قراردادی زبان و ساختار و منطق درونی آن ،نشان میدهد که زبان پديده ای «منحصر به فرد» است که
نمیتوان آن را به نوعی بازتاب محض از واقعیت يا نوعی ايدئولوژی دانست .اگر اقتدار فرهنگ تحت هر رويکردی که
براساس نشانه شناسی است بررسی شود ،ماهیت دستگاه نشانهها مورد ضمانت قرار میگیرد .ديدگاههای سوسور بذر
تفکری را فراهم آورد که در دهه های بعد با شوفا شدن ساختارگرايی به صورت رويکرد عمده ای در تحلیل فرهنگی،
ثمره داد و به عنوان سنتی قدرتمند عرصه های بسیاری از حوزه های متنوع رشته های فکری را پوشش داد .از نظر
سوسور ،زبان شناسی زير شاخهای از نشانه شناسی است .او معتقد است که نشانه شناسی علمی است که موجوديت عالئم
را درون جامعه مطالعه میکند .از ديدگاه ساختارگرايان ،هر فرهنگی مانند زبان يا گفتار ساختاری اساسی دارد و هر جزء
يا فرآورده خاص فرهنگی ،تنها در درون کل ساختار معنا می يابد ،لذا ساختار اساسی و هستهای درمظاهر و فراوردههای
گوناگون بازتولید میشود .بنابراين ساختارگرايی به روابط زيربنايی موجود در متون و کردارهای فرهنگی نظر دارد و از
اين رو فرهنگ شناسی مستلزم کشف ساختارهای اساسی موجد معنا هستند؛ کردارها و متون فرهنگی هم مانند زبان
دارای ساختار و پديدار هستند و معنا در سطح پديدارهای محصول ساختار نهفته است .بنابراين تا ساختار و قواعد اساسی
آنرا در نیابیم ،پديدارهای فرهنگی را در نخواهیم يافت.
لوی اشتراوس ()1195

هدف اصلی اشتراس کشف اصول ساختاری مشترک در پس مظاهر فرهنگی مختلف و اسطورهای گوناگون اقوام و
جوامع ماقبل صنعتی بوده است .از نظر او ،اين اصول مشترک در ذهن انسانها نهفتهاند ،يعنی اصول ساختاری عام ذهن
بشرند .همچنین اشکال و پديدههای فرهنگی گوناگون ،مظاهر گوناگون ساختاری واحدند ،بنابراين برای فهم هر فرهنگ
بايد به ساختار زيرين آن دست يافت .در هر جامعه پديدههای مختلف فرهنگی -زبان ،مذهب ،هنر و ...بازتاب و پیرو
هسته ساختاری واحدی هستند .اشتراوس برای کشف «مبانی ناآگاهانه» فرهنگ جوامع ابتدايی به تحلیل شیوه پخت و پز،
پوشش ،فعالیت های هنری و ديگر کارکردهای فرهنگی آنها پرداخته است .هدف وی دستیابی به ساختار نهائی فرهنگ
از طريق ظواهر و تنوعات گوناگون است .تحلیل او در باره اسطوره ،از اهمیت بسیار وااليی در حوزه مطالعات فرهنگی
برخوردار است .از نظر اشتراوس ،اسطورهها برحسب «تقابلهای دوگانه»  -سیاه و سفید ،دوست و دشمن ،خوب و بد،
بدوی و با فرهنگ -ساختار می يابند .به نظر وی ،همه اسطورهها ساختار يکسانی دارند و کار ويژههای فرهنگی کم و
بیش مشابهی ايفا میکنند .هدف اصلی اسطوره ها توضیح ماهیت امور جهان است و برای اين کار اسطوره می بايد
دوگانگی و تضاد را به وحدت و يگانگی تبديل کند .به طور کلیتر ،به نظر لوی اشتراوس رفتار اجتماعی از نظام های
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فکری منسجمی ريشه می گیرد که هر چند نامرئی و فرارند ،اما قابل کشف هستند .همان گونه که در وصف آرای
ساختارگرايان ياد شد ،از نظر اشتراوس نیز اراده فردی در تبیین رفتار اجتماعی اهمیتی ندارد؛ بلکه افراد براساس نظام های
اجتماعی شکل می گیرند.
از نظر او هر جامعه يا فرهنگی دارای ويژگیهايی است که کمابیش در جوامع يا فرهنگهای ديگر وجود دارد .اشتراوس
چنین استدالل میکند ،زيرا متقاعد شده است که آنچه انسان را می سازد نه طبیعت -يا امر طبیعی -بلکه بعد فرهنگی
است که در آن «زبان» نقش مسلط دارد« .کلید فهم زندگی اجتماعی نیز عبارت است از شناخت ساختارهای نمادين
خويشاوندی ،زبان و مبادله کاال .در واقع ،نظام های خويشاوندی طبیعت را مهار میکنند؛ آنها پديدههای فرهنگی هستند
مبتنی بر قانون (همانند ممنوعیت زنا با محارم) ،لذا طبیعی نیستند .آنها گذار از طبیعت به فرهنگ را ،يعنی قلمرو انسان
حقیقی را ممکن میکنند».
بارت ()1118-1159

نشانهشناسی در مفهومی که روالن بارت در نظر داشته است ،برخالف ديدگاه ساختارگرايی قديم ،به فقدان ساختاری
کلی در پس نشانهها اشاره دارد .از نظر او موضوع نشانهشناسی ،بررسی شیوه تولید نظام نشانه های معنابخش است و
نشانهشناسی نشانهها ،معانی و فهم واقعیت را ممکن می سازد .نظام نشانهها کلی و برای عموم جامعه بشری نیست ،بلکه
تاريخی و مقید است ،لذا هیچ تجربه عینی وخالصی از جهان واقع وجود ندارد و فهم جهان واقع الجرم بستگی به نظام
نشانهها (مثالً زبان) دارد.
اسطورهها از ديدگاه بارت نوعی زبان يا نظام نشانههاست؛ اگرچه مقید به تاريخ و جامعه است ،لیکن خود را عام و کلی
جلوه میدهد .اسطوره  ،نظامی از نشانههاست که از نظام های نشانهای ديگر مثل زبان استفاده میکند .هر اسطورهای به
عنوان نظام نشانهها به صنع و جعل و وضع «واقعیت می پردازد .زبان اسطوره و نوشته ،صرفاً وسیله ارتباطی نیست ،بلکه
همواره مشحون از ايدئولوژی است .به نظر بارت ،فرهنگ مدرن مجموعهای از اسطوره ها به اين معناست و مردم،
فرهنگ به اين معنا را نه به عنوان امور صناعی ،بلکه به عنوان امور طبیعی و عینی تلقی و مصرف میکنند .اما نشانهشناسی،
ايدئولوژی نهفته در پس اساطیر را به عنوان فرهنگ برمال می سازد .بارت ادعا میکند که اسطورهها از طريق روابط
خاصی که بین صورت ،مفهوم و معنا وجود دارد ،نقش خود را ايفا میکنند .از نظر وی ،اسطوره هیچ چیز را مخفی
نمیکند و تنها نقش اسطوره ،اختالف در صورت است نه ناپديد کردن يا مخفی شدن در ضمیر ناخودآگاه و ...پیام
اسطوره نیازی به رمزگشايی و تفسیر ندارد(.از نظر بارت عکس سیاهپوستی که اونیفرم نظامی فرانسه بر تن دارد ودر حال
سالم نظامی دادن به پرچم فرانسه است ،عبارت ايدئولوژيکی است که از استعمار پشتیبانی میکند و میخواهد بگويد
مردم مستعمرات فرانسه خدمت به اين کشور را مايه خوشبختی خودشان می دانند .نگرش روالن بارت به فرهنگ از زاويه
فرايند معنابخشی (يعنی شیوه تولید و توزيع معانی) صورت می گیرد.
اندیشمندان تئوری توسعه

پس از تفکرات اولیه علمی درباره تکامل و توسعه ،در علوم اجتماعی ،به طور کلی ،با انديشمندانی روبهرويیم که به
صورت تخصصیتر موضوع توسعه را با شیوههای علمیتری بررسی کردهاند .اين انديشمندان که بیشتر اقتصاددانان و
جامعهشناسان بودهاند ،سعی میکردند نظريههای خود را بیشتر با جنبه کاربردی عرضه کنند .در واقع ،برای از بین بردن
عقبماندگی تعداد زيادی از کشورهای جهان ،راهحلهای عاجل ارائه بدهند .اين راهحلها که با بحثهای نظری همراه

/11مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال چهارم/شماره سوم /تابستان 1931

بود ،در خالل دهه پس از پايان جنگ جهانی دوم عرضه شده است .اين تفکرات در شکل دادن به تفکرات علمی
امروزين توسعه اقتصادی – اجتماعی سهیماند.
روزنشتاین رودان)1191( 11

روزنشتاين رودان بحث کشورهای کم توسعه يافته را برای تحلیل فرآيند رشد نامتعادل به کار میگیرد .به نظر وی ،اين
کشورها بايد در مسیر رشداقتصادی درونزا قرار گیرند .شرط الزم ولی نه کافی برای موفقیت ،وجود میزان حداقل منابع
برای سرمايهگذاری است .يان سرمايهگذاری بايد در روستاها صورت گیرد که بسیار توسعه نیافتهاند و مشکل مازاد
جمعیت دارند .مهمترين راه حل توسعه اقتصادی در مناطق عقب افتاده همین است .به نظر رونشتاين رودان ،بیکاری پنهان
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد .مضافاً اينکه در اين کشورها میتوان بیکاریهای برخوردی و
همچنین کم اشتغالی فصلی را نیز مشاهده کرد .برای مقابله با بیکاريها بايد سرمايهگذاری برنامهای کرد .در چنین
کشورهايی وجود برنامه برای تنظیم سرمايهگذاری ضروری است .بايد ديد چه سرمايهگذاریهای در گذشته و حال انجام
گرفته و در آينده بايد چگونه انجام گیرد (لهسايی زاده.)91- 95:5987 ،
برنامهريزی های توسعه بايد از ساز و کار بازار استفاده کند ،ولی در سلطه آنها نباشد .در مورد سرمايهگذاریها به علت
ضعف کشورهای کم توسعه ،بايد کمکهای بین المللی تا آن حد ادامه يابد که دست يافتن به يک میزان رشد مطلوب و
درونزا را میسر کند .در رشد مطلوب و درون زا ،بايد اختالف بین دستمزدهای شهری و روستايی کاهش يابد .برای اين
منظور يک تجديد سازمان اساسی در کشاورزی الزم است .به منظور کاهش نابرابری میان شاغالن و بیکاران ،قايل شدن
حق اشتغال برای افراد جامعه حداقل چیزی است که جوامع امروزی با عنوان برابری فرصتها بايد برای مردم فراهم
آورند .اشتغال کامل ،هدفی است که نمیشود آن را با هدفهای ديگری جبران و يا جايگزين کرد .ولی در اکثر
کشورهای در حال توسعه ،هنوز راه حل در دسترس نیست .به منظور فراهم آوردن فعالیتهای کافی صنعتی برای جذب
تعداد کنونی و فزاينده بیکاران ،دستیابی به رشد اقتصادی باال ضرورت دارد(لهسايی زاده.)91 :5987 ،
ژن تینبرگن
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به اعتقاد تینبرگن يکی از مشخصههای آشکار توسعهنیافتگی کمبود سرمايه است که به طرق مختلف مشاهده میشود.
اختالف بین اغنیا و فقرا در کشورهای در حال توسعه به دو نکته داللت دارد :نخست کمبود و اختالف در سرمايه انسانی
و دوم اختالف در نیرو و قدرت .وجود نابرابری در سرمايه انسانی خود موجب اختالف در نیرو و يا قدرت می شود .به
نظر وی عوامل فقر و توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه به شرح زير است :گرايش به تدوين طرحها و هدفهای
بلندپروازانه ،اتالف منابع بر اثر بی تجربگی سیاستمداران ،يا بر اثر ساير تنگناها ،ناتوانی در جلوگیری ار تورم و
گرايش های تورمی و بیماری گسترده فساد .البته ،او به وضوح تأثیر استعمار در ايجاد فقر و توسعه نیافتگی را متذکر
می گردد .به نظر تینبرگن ،اگر هدف از توسعه بهبود سطح زندگی کشورهای جهان سوم است ،وسیله طبیعی تحقق آن
افزايش بهرهوری است .سئوالی که بالفاصله پس از آن مطرح میکند اين است که چه بخشها يا چه فعالیتهای تولیدی
بايد برای اين منظور انتخاب شوند؟ او پاسخ می دهد که با توجه به رشد سريع جمیعت ،افزايش بهرهوری در کشاورزی
بايد هدف قرار گیرد .چون سرمايه مادی و انسانی در اين کشورها کمیاب است ،اگر به فعالیتهايی بپردازند که
کارگرطلب باشد و بر مبنای منابع طبیعی باشد ،تولید ملی خود را به حداکثر خواهند رسانید .به ديگر سخن ،اين کشورها
بايد به فعالیت هايی بپردازند که مراحل مختلف استخراج و تبديل و ساختار منابع طبیعی خود آنها را در برگیرد ،به ويژه
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اگر مراحل مذکور از نوع کارگر طلب باشد .معموالً يک ايراد مشهور به توصیه شروع کار با فعالیتهای کارگر طلب
اين است که اين گونه فعالیت ها درآمد ناچیزی دارند و در نتیجه مورد توجه نیستند .از نظر تینبرگن اين ايراد نمیتواند
صحیح باشد .تینبرگن به تمام آنهايی که میخواهند در توسعه کشورهای در حال توسعه مشارکت داشته باشند تذکر
می دهند که فرهنگ خود را به کشورهای کمک گیرنده تحمیل نکنند .به نظر تینبرگن ،در فرآيند توسعه برای کشورهای
جهان سوم ،کشورهای پیشرفته بايد با فکری باز به ساير فرهنگها بنگرند و در جريان تماسها ضمن پذيرا بودن نکات
مثبت فرهنگهای آنها ،ديدگاههای بشردوستانه و خیرخواهانه غربی را به آنها معرفی کنند تا با شیوهای ديالکتیکی به
توسعه پويا برسند که نهايتاً به نفع طرفین ،در جريان توسعه باشد(لهسايی زاده.)92-99 :5987 ،
نظریه های وابستگی
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وابستگی در سادهترين معنا عبارت از دنباله روی و تأثیرپذيری يک موضوع از موضوع ديگری است و مراد از کشورهای
وابسته نیز کشورهايی است که امور و تحوالت آنها تحت تأثیر و کنترل کشورهای ديگر است .اين مکتب از ديدگاه
کشورهای جهان سوم به توسعه مینگرد .بیشتر اين کشورها مدتهای مديدی تحت سلطه استعمارگران غربی بودهاند و
حیات اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی آنها تحت تأثیر اين سلطه ،دچار دگرگونیهای ژرفی شده است .گرچه در قرن بیستم
 بويژه نیمه دوم اين قرن -دوره سلطه مستقیم استعمار در اين کشورها به سر رسید و اين کشورها همگی به صورتواحدهای مستقل ملی درآمدند ،اما به نظر بسیاری از صاحبنظران ،استعمارزدايی فقط برخی از حلقههای وابستگی اين
کشورها را از میان برداشت ،مثالً وابستگی سیاسی ،ولی وابستگیهای اقتصادی آنان نه تنها از میان نرفت بلکه اغلب
مستحکمتر نیز شده است(ازکیا.)5987 ،
ريشه های پیدايش اين نظريه را بايد در چند زمینه جستجو کرد  .جامعه شناسی مارکیستی بخصوص انديش های مارکس
ولنین دربارة ارتباط کشورهای امپريالیستی با جهان سوم  ،رشد مطالعات مارکیستی در آمريکای التین  ،ضعف ها و
اشکاالت مطرح شده در نظرية نوسازی  ،وضعیت جديد اقتصادی – اجتماعی جهان سوم  ،وضعیت جديد بین المللی از
مهم ترين اين زمینه ها به شمار می روند  .هر يک از اين عوامل در شکل گیری نظرية وابستگی نقش خاصی دارند  .از
اين نظريه ،ديدگاه ها و برداشت های متفاوتی وجود دارد که از مهم ترين آنها دو ديدگاه وابستگی قديم و جديد است
که در حین داشتن تشابهات  ،تفاوت های نیز با هم دارند( آزاد ارمکی.)559 : 5989 ،
پل باران

باران بر اين نکته تأيد می کند که نفوذ نظام سرمايه داری سبب رشد برخی از پیش نیازهای توسعة سرمايه داری شده
است  ،اما بیشتر از طريق حذف مازاد اقتصادی که بیشتر انباشته شده و هم اکنون در حال تولید است  ،انباشت سرمايه را به
تعويق می اندازد و از طريق تخريب صنايع بومی  ،جلوی رشد برخی ديگر از پیش نیازها را می گیرد  .پس توسعة سرمايه
داری به دلیل تأمین مقاصد امپريالیسم غربی مختل شد(باران.)5۱۱ :5913 ،
دستماية اصلی انديشه باران  ،مفهوم مازاد اقتصادی و نحوة جذب يا مصرف اين مازاد است  .از نظر وی ،سه نوع مازاد
اقتصادی وجود دارد :
 .5مازاد اقتصادی بالفعل که از تفاوت محصول بالفعل جامعه با مصرف بالفعل به دست می آيد.
 .2مازاد اقتصادی بالقوه که عبارت است از تفاضل مصرف ضروری از محصولی که تولید آن در شرايط فنی و طبیعی
معین و با امکانات تولید موجود ممکن باشد.
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 .9مازاد اقتصادی مبتنی بر برنامه ريزی جامع اقتصادی در نظام سوسیالیستی(لهسايی زاده.)۱9 : 5985 ،
باران با تکیه بر مازاد بالفعل که مقدار آن برابر است با پس انداز جاری يا تراکم سرمايه در شکل های مختلف  ،از قبیل
امکانات و تجهیزات تولید  ،موجودی انبارها  ،موجودی های ارز خارجی و ذخیرة طال  ،معتقد است که مازاد داخلی
کشورهای عقب مانده  ،به جای آنگه در همان جا از نو سرمايه گذاری شود و موجبات پیشرفت را فراهم آورد  ،به
تصاحب امپريالیسم در می آيد و جذب خارج می شود .بدين ترتیب ،کشورهای عقب مانده از توان و امکانات الزم برای
سرمايه گذاری و پیشرفت محروم می مانند .به عبارت ديگر  ،غارت سهم بزرگی از مازاد اقتصادی اندوخته يا جاری اين
کشورها کمبود شديدی را در به جريان انداختن سرمايه های آنها به وجود میآورد و رقابت ويرانگر خارجی بدون شک
صنايع نوزاد يا نوپای آنان را از پا در می آورد(باران .)297 : 5913 ،باران اين تصور را که سرمايه های خارجی ممکن در
نهايت به حال کشورهای جهان سوم مفید باشند رد می کند و عقیده دارد که توسعة اقتصادی اين کشورهای تنها از طريق
انقالب اجتماعی امکانپذير است  .انقالبی که در آن به کار گرفته شود و اين امکانپذير نیست  ،مگر در ساية قطع وابستگی
به کشورهای امپريالیستی( لهسايی.) ۱9 : 5985 ،
مکتب اکال ()ECLA
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بر خالف نظريه پردازان مکتب نوسازی که توسعه نیافتگی را نتیجه موانع داخلی می دانند ،توسعه از ديدگاه مکتب اکال،
مبتنی بر سیاستها ،برنامهها و ابزارهای داخلی نیست .گروهی از نظريه پردازان وابسته به سازمان ملل متحد معروف به
کمیسیون اقتصادی آمريکای التین يا همان اکال ( )ECLAبا مطالعات متعددی که انجام دادند و مالحظه کردند با وجود
رفع موانع داخلی در کشورها ،همچنان توسعهای روی نداده است ،نظريه خود را ارائه دادند .اين نظريه ،بعدها تحت عنوان
مکتب اکال شناخته شد .بر اساس اين مکتب ،دنیا از يک نظام بین المللی خاص تشکیل يافته که میتوان آن را نظام
«مرکز-پیرامون» نامید(ازکیا.)5987 ،
در اين نظام اقتصادی ،تعدادی منظومه های اقتصادی وجود دارند که در مرکز آنها کشورهای توسعه يافته اقتصادی
قراردارند و اين کشورها با استفاده از پیشرفتهای تکنولوژيکی خود اين نظام را در راستای تامین منافع خود تشکیل داده و
هدايت می کنند .در اطراف هر کدام از اين کشورهای مرکز ،کشورهای تولیدکننده و صادرکننده مواد خام و اولیه به
صورت سیاراتی ،تابع کشورهای مرکز بوده و با آنها در تعامل و ارتباط هستند .چنین سازماندهی باعث ايجاد رابطه نابرابر
بین کشورهای مرکز (صنعتی) و کشورهای پیرامون (توسعه نیافته و سنتی) شده و بدين ترتیب به کشورهای توسعه نیافته،
نوعی الگوی برونزای متعلق به ک شورهای مرکز تحمیل خواهد شد .تا زمانی که کشورهای توسعه نیافته (پیرامون) با اين
وضعیت نابرابر با کشورهای توسعه يافته (مرکز) در ارتباط باشند و از نظام توسعه برونزای پیروی نمايند ،تداوم توسعه
نیافتگی آنها حتمی خواهد بود .از ديدگاه اين مکتب ،تجارت آزاد بین المللی به دلیل آثار منفی به توسعه کشورهای
پیرامون به عنوان يک بخش تبهکار و مخرب محسوب می شود .اين مکتب برای توسعه کشورهای آمريکای التین
راهکارهای زير را پیشنهاد داده است:
 تغییر مسیر الگوهای توسعه برونزا به سمت توسعه درونزا که مبتنی بر کنترل آن از طريق اقتصاد محلی و داخلی است.
 اجرای سیاست های صنعتی که باعث تقويت مشارکت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی طبقات متوسط و پايین جامعه
گردد.
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 انجام اصالحات ارضی به منظور گسترش مشارکت روستائیان در امر تولید.
 تقويت سیاسی دولتهای توسعه گرا.
 حاکمیت ايدئولوژی توسعهگرا در قالب توسعه درونزا با تاکید بر استراتژی جايگزينی واردات.
دوس سانتوس
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دوس سانتوس انديشه های خود درباره توسعه نیافتگی و وابستگی را در خالل سالهای بسیج سیاسی و ملیگرايی در برزيل
تدوين کرد .وی مفهوم وابستگی را بدين ترتیب شرح میدهد« :وابستگی وضعیت محدودکنندهای است که در آن اقتصاد
گروه معینی از کشورها ،تابع اقتصاد کشورهای ديگر میگردد .رابطه وابستگی متقابل میان دو يا چند کشور يا اين
کشورها و نظام تجارت جهانی هنگامی به رابطه وابستگی تبديل میشود که برخی از کشورها بتوانند با انگیزه درونی
گسترش يابند ،در حالیکه ديگران ،که در وضعیت وابستگی قرار دارند ،صرفاً بتوانند به عنوان انعکاس توسعه کشورهای
غالب گسترش يابند ،که اين خود ممکن است اثرات مثبت يا منفی بر توسعه آنها داشته باشد(ساعی.)37 :598۱ ،
به اعتقاد وی ،سه جنبه وابستگی در ترکیب با يکديگر مانع توسعه اقتصادی در پیرامون گشتهاند:
 .5از آنجا که توسعه صنعتی در پیرامون برای تحصیل ارز خارجی به منظور واردات کاالهای اساسی به صادرات وابسته
است ،لذا اولین نتیجه وابستگی معاصر ،نیاز به حفظ بخش سنتی صادرات میباشد .اين امر خود به واسطه حفظ روابط
عقبمانده تولید ،محدوديتهايی را از نظر اقت صادی برای توسعه بازار داخلی به وجود آورده و از نظر سیاسی مبنی بر
حفظ قدرت در دست الیگارشیهای سنتی رو به زوال میباشد .در کشورهايی که بخش صادرات به وسیله سرمايه
خارجی کنترل می شود اين روند باعث بازگشت مقدار قابل توجهی از سود شده و در نهايت به تقويت وابستگی سیاسی
میانجامد.
 .2نه تنها توسعه صنعتی قوياً به وسیله تراز پرداختها مشروط میشود بلکه خود تراز پرداختها نیز به دلیل روابط
وابسته ،گرايش ذاتی به کسری دارد .بدين ترتیب روابط تجاری در يک بازار بینالمللی شديداً انحصاری صورت
میگیرد که میل به کاهش قیمتهای مواد خام و افزايش قیمتهای محصوالت صنعتی دارد .عالوه بر اين تکنولوژی
مدرن به سمت جايگزينی محصوالت ترکیبی و مصنوعی به جای مواد اولیه طبیعی و بدين ترتیب کاهش تقاضای مرکز
برای صادرات پیرامون گرايش دارد .افزون بر اين ،سرمايه خارجی کنترل خود را بر بخشهای فعال پیرامون حفظ کرده
و سدهای کالن خود را به خارج انتقال می دهد .بنابراين ضرورت تهیه ارز (وابستگی مالی) هم برای جبران کسری تراز
پرداختهای جاری و هم برای رفع نیاز ارزی به منظور توسعه بیشتر بوجود میآيد.
 .9توسعه صنعتی نیز به همین ترتیب قوياً با انحصار تکنولوژيکی اعمال شده از سوی مراکز امپريالیستی ،با هزينه گران
اين تکنولوژی و با گرايش به تحصیل آن در شکل سرمايهگذاری شرکتهای خارجی ،مشروط میگردد .استفاده از اين
تکنولوژی در اقتصادهای پیرامونی ،که با مازاد کار روبرو هستند ،به استثمار مضاعف کار در سطح پايین ،محدود شدن
جذب کار ،ادامه محرومیت عمومی و جلوگیری از توسعه بازار داخلی میانجامد.
راه حل پیشنهادی دوس سانتوس برای رفع اين مشکالت ،راه حل انقالبی بود .وی احساس میکرد که راهحلهای
پیشنهادی «اکال» و ديگر سازمانهای بینالمللی قادر به از بین بردن «اين زنجیرهای هولناکی که از طريق توسعه وابسته
تحمیل شده است» نیست .به گفته او بهترين عامل اين است که به رويارويی رژيمهای نظامی و فاشیسم از يک طرف و
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دولتهای انقالبی مردمی و سوسیالیسم از طرف ديگر دل ببنديم ،زيرا «هرگونه راهحل میانجیگرانه در چنین فضای واقعی
و آکنده از تضاد ،راهحل آرمانی و بیهوده خواهد بود»(ساعی.)52۱-527 :598۱ ،
گوندر فرانک22

فرانک ضمن اينکه ايده اصلی خود يعنی وابستگی و سیستم جهانی را رها نکرده است ،اما بر اين باور است که نمیتواند
به وابستگی خاتمه داد .وی اين ديدگاه را که توسعه اقتصادی در راستای سلسله مراحل متوالی اتفاق میافتد و اينکه
کشورهای توسعه نیافته کنونی نیز میتوانند به مراتب باالتری از توسعه دست يابند را قبول نداشت .به گفته وی« :توسعه
يافتگی نه پديده ای ذاتی و نه حالتی سنتی است  ....و کشورهای توسعه يافته کنونی نیز هرگز توسعه نیافته نبودهاند؛ گرچه
ممکن است زمانی بیگانه از توسعه بوده باشند»(ساعی.)593-597 :598۱ ،
فرانک با تلفیق دو مفهوم «استثمار طبقاتی» و «انتقال ارزش» از مناطق جغرافیايی (توسعه نیافته) به مناطق پیشرفته ،مفهوم
زنجیره روابط استثماری مرکز-پیرامون را مطرح میکند و سپس مدل نظری خود را در يک سطح جهانی چنین تصوير
میکند:
يک زنجیره کامل از منظومههای متشکل از متروپلها و اقمار ،همه بخشهای کل نظام را ،از مرکز مادر شهر اصلی در
اروپا يا اياالت متحده تا دورافتادهترين منطقه روستايی در آمريکای التین به يکديگر مربوط میکند .به نظر او اين زنجیره
در سطوح مختلف بین المللی و ملی وجود دارد ،بدين معنا که در سطح جهانی ،رابطه بین کشورهای صنعتی غرب و جهان
سوم غیرصنعتی به مثابه رابطه متروپل (مرکز يا مادرشهر) – اقمار (پیرامون) است .مشابه همین رابطه را میتوان در رابطه
بین پايتختهای نسبتاً پیشرفته کشورهای عقبافتاده با مناطق عقبافتاده آن کشورها مشاهده کرد .همچنین اين رابطه بین
ال رابطه بین مالک و دهقان يا رابطه سرمايهدار و کارگر در داخل کشورها که شکلی
طبقات اجتماعی نیز وجود دارد .مث ً
از رابطه متروپل(مادرشهر) -اقمار است.
رابرت سولو

29

سولو معتقد است که کشورهای در حال توسعه دچار کمبود تخصصها و مهارتهای آموزشی و حتی بنیان فرهنگی الزم
جهت جذب فن آوری ها و تکنولوژی های پیشرفته می باشند و اعتقاد دارد که کشورهای در حال توسعه بايد با
تکنولوژی های ساده شروع کنند و سپس ظرفیت جذب تکنولوژی های پیشرفته را از طريق تراکم سرمايه انسانی و دانش
های فنی به دست آورند .در واقع آموزش ظرفیت های نوآوری را افزايش میدهد و در تطبیق تکنولوژی های جديد تاثیر
دارد .منظور توسعه يک تکنولوژی مدرن و در سطح باال و تاثیرات آن در توسعه اقتصادی است که اين بهبود مداوم در
تکنولوژی سبب رشد دائمی تولید میشود(صادقی.)598۱ ،
بیشتر کشورهای اسالمی با مشکل دوگانه و متمايزی رو به رو هستند؛ آنها فاقد مهارتها و تخصصهای ضروری برای
رشد و توسعه اقتصادی هستند ،در حالی که مازاد نیروی کار غیر ماهر دارند .وجود مازاد نیروی کار ،تا حد زيادی به
دلیل کمبود مهارت های ضروری است(تقوی .) 598۱ ،يکی از داليل اصلی توسعه نیافتگی اين کشورها پايین بودن نرخ
کارايی نیروی کار ،محدوديت مهارتها و تخصص های مورد نیاز جهت تولید و صدور کاالهای قابل رقابت در سطح
بینالملل  ،نبودن قوه ابتکار و نوآوری ،رشد نازل علوم و دانش ،عدم تحرک منابع و  ...است که انگیزه برای تغییر
اقتصادی را به حداقل میرساند .در اين کشورها منابع طبیعی وجود دارد ،ولی روشهای تولید مناسب ،مهارتهای
ضروری ،بازارهای کامل و عوامل نهادی و اقتصادی برای استفاده مؤثر و عقاليی از اين منابع برای ارتقای شرايط
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اقتصادی و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی محدود است؛ لذا در اين کشورها توسعه تجارت خارجی میتواند درگرو
آموزش وسیع تر نیروی کار به منظور تشکیل و توسعه سرمايه انسانی باشد ،در واقع آموزش به توسعه توانايیهای نیروی
کار میانجامد .افزايش تخصصها و هارت های نیروی کار موجب افزايش ظرفیت تولید و توان رقابت در بازارهای
منطقه و جهان و در نتیجه گسترش تجارت بین الملل میشود .توسعه تجارت خارجی از طريق ارتقاء بهرهوری قادر است
زمینه مناسب جهت افزايش رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کند(لوپز و سرانو.)2119،
دستاوردهای تحقیق
اصول ساختارگرایی

به نظر استراوس که از بنیانگذاران معتبر ساختار گرايی است ،منظور از ساختار «ترکیب خاص همبستگی اجزای يک
مجموعه باهدف معین است .مانند ساختار بدن انسان که اجزای آن با هم همکاری میکنند .به نظر لوی استراوس ،ساختار
شئ ،محسوس و واقع در جهان خارج نیست بلکه صرفاً جنبه اعتباری و ذهنی دارد .چنین ساختاری از ديدگاه وی دارای
سه خصلت است:
 -5همچون منظومه يا نظامی است که دگرگونی هر جز آن موجب دگرگونی ديگر اجزا می شود.
 -2هر ساختاری میتواند به صورت نمونههای فراوان ديگری از نوع نود تجلی کند.
ساختار ،خاصیت پیش بینی دارد ،يعنی بر اين اساس میتوان پیش بینی کردکه اگر در يک يا چند عنصر از عناصر ساختار
تغییراتی پديد آيد ،درکل ساختار چه واکنشی پديد می آيد(توسلی.)5۱1 :598۱ ،
رابطه ساختار و فرهنگ

در انسان شناسی و جامعه شناسی ،مفهوم ساختار به جای مفهوم فرهنگ نیز به کار رفته است وساختار گرايی به جای
«فرهنگ گرايی» نیز استعمال میشود در چنین بینشی آثار تمدن صرفنظر از واقعیت گروه و جامعهای که موجد آن
است ،مورد مطالعه قرار می گیرد .بنابراين ،رابطه تمدن و جامعه به طور کلی در مفهوم ساختار منعکس میشود زيرا
مفهوم ساختار ،شامل کلیه آثار فرهنگی و تمدنهای کاملی است که همانند يک مالط ،ساختار جامعه را فرا می
ال خانواده به عنوان
گیرد(توسلی .)5۱9 :598۱ ،درهر ساختار اجتماعی دو نوع ساختار متفاوت نیز قابل تشخیص است .مث ً
يک ساختار اجتماعی به دو ساختار خرد و کالن قابل تجزيه است .ساختار خرد عبارت از نقش اجتماعی افراد و روابط
متقابل میان آنهاست .در اين سطح ،واحد تجزيه و تحلیل ،نقش اجتماعی و روابطی است که افراد با يکديگر دارند؛
ساختار کالن خانواده شامل رابطه متقابل میان خانواده و نهادهای عمده جامعه از قبیل دين -آموزش و پرورش و...
بنابراين جامعه است.
خالصه هر ساختار دارای يک ويژگی کلی می باشد که عبارتند از:
هر ساختار از اجزای (عناصر) مشخص و کارکرد خاصی پديدار شده است.
تمامی عناصر در يک کلیت به هم پیوسته می باشند.
تغییر در هر عنصر باعث تغییر در عناصر ديگر میشود.
پیش بینی ،به عبارتی پیش بینی ساختار مبتنی بر تغییر اجزا در آينده.
بدين ترتیب اگر اجزا يا عناصر هر ساختار از عهده وظیفه و کارکرد خود به خوبی برآيند ،مثالً در درون ساختار خانواده
میتوان به خانواده متعادل اشاره داشت و به همین منوال ،اگر کلیه ساختارهای اجتماعی در درون سیستم با يکديگر با
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هماهنگی و همساز عمل کنند ،میتوان گفت سیستم در حالت متعادل قرار دارد و در مقابل اگر ساختار ها بهم ريزد،
سیستم از هم می پاشد .از اين رو است که می گويیم ساختار اجتماعی و به ويژه به طور عمقی ،شناخت اجزا و نقاط ربط
است .اگر نقاط ربط به درستی شناسايی و تشخیص داده شود و هر نوع برنامه ريزی نیز با موقعیت همگون ،است از اين
رو نقطه ربط در درون ساختار بسیار حساس و مهم می باشد که اين ،نیاز به تحقیق ژرفا نگر دارد که در حالت عادی اين
نقاط پیوست قابل رويت و مشاهده نیست ،چرا؟ چون مالک اصلی ساختارها مالک فرهنگی است که در حالت روبنايی
و عینی قابلیت دسترسی ندارد(نوابخش.)97-98 :5989 ،
مکاتب فکری ديگری که بر تفکر ساختاری قرن بیستم تاثیر گذاشتهاند:
مفهوم هگلی کلیت ،که تاريخ نويسان و فالسفه ايده آلیست آلمانی از آن در تحلیل جامعه بهره گرفتند.
نظريه گشتالت در روان شناسی ادراکی که درصدد برآمد به روش تجربه اثبات کند که کل چیزی فراتر از مجموع
اجزای فردی آن است.
زبان شناسی در سوسور که مصمم بود نظريه اتمیستی دستور زبان کالسیک را با تمیز نهادن میان زبان و گفتارمردود اعالم
کند .در نظريه سوسور زبان ساختار اصلی است و گفتار تجلی تجربی آن است.
تحلیل مارکسیستی از شکل بندی اجتماعی که به کنش و واکنش پیچیده اجزای متشکله جامعه عالقهمند بود.
تحول سیبرنتیک و نظريه ارتباطات نیز از جمله آرايی بودند که در تحول بینشساختاری موثر افتادند(توسلی:598۱ ،
.)521 -527
خصوصیات کلی ساختارگرایان

در بیان خصوصیات کلی مکتب ساختار بايد توجه کرد که تمامی نحلههای مختلف مکتب ساختار در همه اين
خصوصیات با يکديگر شريک نیستند.
اصحاب مکتب ساختار احتجاج میکنند که اگر پديدهای برای بازسازی مجدد به عناصر تشکیل دهنده آن خرد شود،
اجزاء آن نبايد به طور مجزا مطالعه شود بلکه بايد به منزله نظام سازمان يافتهای از عناصر و اجزا مربوط ،مدنظر قرار گیرد.
هنگامی که به سلسلهای از نشانهها ،مثالً عالئم ترافیک توجه می کنیم ،تالش برای دريافتن معنی هر نشانهای مجزا از نظام
نشانهها ،عمل لغو بیهودهای است؛ هر عالمتی در اين نظام معنی خود را در رابطه با ساير عالئم کسب میکند .قرمز که
عالمت ايست است نسبت به سبز که عالمت حرکت است معنی می يابد و به خودی خود معنايی ندارد .پس هر جزئی
تنها در روابط خود با ساير اجزای متشکله دارای اهمیت است.
اصحاب مکتب ساختار در تالشند که ساختار را در پس واقعیت اجتماعی قابل مشاهده و رويت ،کشف کنند.
بسیاری از زبان شناسان مابعد دوسوسور از جمله چومسکی استدالل میکنند که در پس پديده نمايان زبانی (کاربرد
زبانی) و ساختار آن (توانايی زبانی) سازوکار ساختار دهنده تکوينی ای در ذهن وجود دارد .گفته میشود که
خصوصیات ذهنی عام مشخصی وجود دارد که مبنای منطق ذهن انسان است.
چهارمین بُعد «ساختارگرايی» ادامه بحث دوسوسور است .به عبارت ديگر ،پیروی و بسط علم کلی نشانه هاست .استدالل
میشود که روشهايی که در تحلیل زبان به وجود آمده اند ،می توانند در فعالیت اجتماعی غیرزبانی که کمابیش شکل
رمز دارند ،به کار گرفته شوند .همانطور که قواعد زبان اجازه میدهد که سلسلهای از اصوات معنی پیدا کند ،قواعد
شخصی زندگی اجتماعی نیز اجازه میدهد که شعری نوشته شود و يا در بازی فوتبال حرکتی گل شناخته شود ،علم
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نشانهها تاکید میکند که معانی وقايع جهان اجتماعی قراردادی هستند؛ به عبارت ديگر ،به شکل اجتماعی ساختارمند
شدهاند و چیزی طبیعی نیستند.
برخی از ساختار گرايان اعتقاد دارند که بسیاری از نظامهای فرهنگی را میتوان با به کارگیری تقابلهای دوگانه تحلیل
کرد .اين نوع تحلیل را نخست ساختارگرايان مکتب پراگ در تحلیل فونم به کار گرفتند .اينان استدالل میکنند که هر
نظام فونمنیک میتواند به صورت تقابل دوتايی مطرح شود همانطور که لوی اشتراوس معتقد است میان فرهنگ و طبیعت
چنین تقابلی را میتوان برقرار ساختار.
ساختار گرايان همواره به نحوی از تقسیم بندی همزمانی و در زمانی دوسوسور استفاده کرده اند .قبل از دوسوسر زبان
شناسی اساس ًا تغییرات تاريخی در زبان را مورد مداقه قرار می داد دوسوسور اصرار داشت که بايد به مطالعه ساختار
گرايان همزمان (سینکرونیک) نظام زبانی پرداخت .بی اعتنايی به تاريخ در هر موضوعی يکی از خصوصیات مهم ساختار
گرايان به شمار می رود.
باالخره ساختار گرايان در تالش هستند تا ساختارهای هم ريخت (ايزومرفیک) را در ابعاد متفاوت زندگی اجتماعی
مشخص کنند .آنها استدالل میکنند که يا اين ايزمورفیسم کلی است و يا اينکه روش ساختاری درصدد است مشخص
کند چه ساختارهايی ايزومورفیک هستند .لوی اشتراوس گمان میکند که انسان شناسی ساختاری میتواند مثل اقتصاد يا
زبان شناسی ،علم روابط خاص شود .زيرا هر يک از اين علوم شکلی از مبادله را بررسی میکنند (فرضاً مردم شناسی به
مبادله زنان ،اقتصاد به مبادله کاال ،زبان شناسی به مبادله پیام عالقه مند است.
در نتیجه ،ساختار گرايان در پی اين هستند تا روابط منظم میان قواعد خويشاوندی ،زندگی اجتماعی و زبان را کشف
کنند و حتی ادعا میکنند که آنها وارياسیونهايی از يک موضوع واحدند ،عالوه بر اين ساختار گرايان عالقه مندند که
قواعد تبديل ساختار به ساختاری ديگر را آشار سازند .به عنوان مثال ،گفته میشود مارکس قاعده تغییر و تبديل در جامعه
سرمايه داری را روشن ساختار و نشان داد که چگونه پايه اقتصادی – البته با میانجیهای گوناگون و پیچیده – روبنای
جامعه سرمايهداری را تولید میکند .بسیاری از ساختار گرايان به همان اندازه که با تحلیل تاريخی خصومت می ورزند به
تحلیل علی نیز روی خوش نشان نمی دهند .آنها میگويند که به علت بروز اسطورهها عالقه مند نیستند بلکه می خواهند
نشان دهند که چگونه يک ساختار تغییر پیدا میکند و به طور منطقی به ساختاری ديگر مبدل میشود.
نتیجهگیری

با توجه به تنوع وتعدد نوشتههای ساختار گرايان و بهرهگیری آنها از منابع مختلف زبان شناسی ،روانکاوی ،مردم شناسی،
منطق و رياضی و حتی ديالکتیک و مارکسیسم و الگوهايی که از منابع مختلفی به عاريت گرفته شده ،هنوز دست يافتن به
يک نظر واحد و منسجمی که بتواند چهارچوب مورد نظر را به صورت يکپارچه ارائه کند ونقد يکپارچه و جامع آن را
امکان پذير سازد ،در اختیار نیست .چه از يکسو ،ساختار به مفاهیمی انتزاعی و مجرد و غیر قابل دسترسی ارجاع میشود و
از سويی به غبار پراکندهای از «روابط اجتماعی» يا «ارتباطات» که پايه مشخصی ندارد و در بهترين حالت به مجموعه
نقشها ،پايگاهها و الگوها و يا ارزشهای کم و بیش پراکندهای باز میگردد که اعتبار و بنیان وحدت آن در يک کل
اجتماعی نامشخص است .چنانکه رادکلیف براون اعتراف میکند که اصطالح ساختار اجتماعی را برای مشخص کردن
شبکه روابط اجتماعی موجود و وحدت آنها در يک شبکه روابط با خصلت مداومت و استمرار که پايگاه و نقشها در آن
وارد میشود ،به کار برده است واين امر ساختار اجتماعی را به عنوان «يک واقعیت عینی» ظاهر می سازد.

/22مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال چهارم/شماره سوم /تابستان 1931

در ديدگاه لوی اشتروس ،منابع مختلفی مورد استفاده قرار گرفته در يکديگر ادغام میشود و سرانجام به صورت الگويی
در می آيد که آرايش آن اقتضا میکند از فرمول رياضی استفاده شود .اين الگوها مانند الگوی خويشاوندی که از مردم
شناسی به وديعه گرفته شده به عنوان ساختار تلقی شده اند ،گورويچ معتقداست که در قالبهای مورد استفاده لوی
اشتروس هیچ واقعیت متکی به خودی از پديده اجتماعی تام که خاص ساختار اجتماعی باشد ،موجود نیست ،تنها چیزی
که وجود دارد ،معادلههای عام (رياصی) الگوهايی است که ساختار گذشته ،حال و آينده در آن قابل پیش بینی است.
بنابراين به نظر گورويچ ساختار اجتماعی در نظر لوی اشتروس خیلی ساده به «ساختار رياضی» بازگشته است و در اين
حال آيا جامعه شناسی و انسان شناسی ساختاری نبايد آنچنان که اليب نیتز درصدد بود ،در رياضیات عمومی منحل شود؟
گورويچ در اينجا ما را به مقالهای که لوی اشتروس زير عنوان «رياضیات و انسان» نوشته است ارجاع میدهد ،و از قول او
می گويد از هم اکنون میتوان مطمئن بود که متخصصان جوان علوم اجتماعی از اين پس بايد از آموزش رياضی قوی و
مستحکمی برخوردار باشند و گرنه بايد صحنه علمی را ترک گويند .لوی اشتروس تاکید دارد که رياضیات نیازی به
هدايت ما به کمیات ندارد و بنابراين میتوان بدون دست زدن به ويژگیهای کیفی پديده ،آن را مورد سنجش قرار داد.
لوی اشتروس با طرح الگوهای مکانیکی و الگوهای آماری ،گذر از يک الگو به الگوی ديگر را موجه می داند و به اين
ترتیب الگوهای نظام يافته رياضی را با ساختارهای اجتماعی يکسان می شمارد که به اعتقاد گورويچ ،اين يک بن بست
است .بعالوه اشتروس علی رغم کوششهای فراوانی که برای طرح موضوع ساختار به عمل آورد ،در نهايت به صورت کم
وبیش تلويحی ،ساختار اجتماعی را بیهوده به مفهوم «نظم اجتماعی» (که با خود با نظم رياضی اشتباه شده) برگردانده
است .چنین برداشتی میبايد پیوند اجتناب ناپذير اين مفهوم را با نظر رياضی الگوها اثبات کند .او هیچ راه حلی را برای
قضاوت ارزشی که در مفهوم «نظم» نهفته است ارائه نکرده است .در نهايت اشتروس از مفهوم «نظم نظمها» استمداد
میکند .در چنین نظمی الگوهای متعدد و متفاوت براساس يک «الگوی تام» (الگوی نهايی) نظم يافتهاند .چنین برداشتی
را میتوان يابه «پديده اجتماعی تام» برگرداند که بی نهايت غنیتر از هر ساختاری است و يا به مفهوم «نظم اجتماعی» که
افرادی مثل دوبونالد و کنت آن را مطرح ساختاره و برخی از جامعه شناسان آمريکايی هم از آن پیروی کرده اند .در هر
دو صورت جای ايراد باقی می ماند و مفهوم ساختار به مفاهیم عادی در جامعه شناسی باز می گردد .بعالوه اين نوع
برخورد ،ذهن ما را برای برگردان نظری جامعه شناسی آمريکايی يعنی برای مفهوم نهاد و نهادی شدن بیشتر آماده میکند
تا برای مفهوم ساختار ،و در واقع ما در يک دور باطل گرفتار می شويم.
انتقاد ديگر بر مکتب اصالت ساختار ،بی توجهی و حتی ناديده گرفتن ارزشهای انسانی است ،به طوری که میشل فوکو
معتقد است که مفهوم انسان ممکن است در دورهای از تحول فرهنگ غرب بکلی محو شود و اين امر در اثر تاکید بیش
از حدی است که بر مفهوم ساختار میشود .ژان پل سارتر در برابر چنین بینشی عکس العمل نشان داده ،می گويد« :مهم
اين نیست که ساختار گرايان از انسان چه چیزی ساختارهاند ،بلکه مهم اين است که انسان به آنچه که از او ساختارهاند
چگونه پاسخ میدهد؟ آنچه از انسان ساختارهاند ،ساختارها يعنی کل معنی داری است که مورد مطالعه علوم انسانی
است.انسان تاريخ را می سازد که در کلیت خود عملی برتر از اين ساختارها است» «برای مکتب اصالت ساختار انسان
چیزی جز بازگو کننده ساختارها نیست و از ورای انسان و ناخودآگاهی او ساختارها منعکس می شوند که ممکن است
اقتصادی ،روانی يا زيستی باشند .نفی انسان و نفی توصیف مسائل فرهنگ از طريق تکوين و تحول ،بخصوص نزد میشل
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فوکو بسیار مشخص است .وی با تسلطی چشمگیر همه جوانب فرهنگ غربی را از رنسانس تا زمان حال بررسی میکند...
و در پايان بررسیهای خود می گويد« :انسان چهرهای است ماسهای که با پاشیده شدن اولین امواج بر آن محو میشود».
تعريف توسعه به طرق مختلفى از سوى جامعه شناسان ،اقتصاددانان ،برنام هريزان ،متخصصان توسعه و کارشناسان
آموزشى تکمیل شده است .آنها توسعه را به مفاهیمى چون نوسازى ،تحوالت اجتماعى ،کیفیت زندگى و توسعه ى
پايدار ربط داده اند .عموماً توسعه به معانى بهبود ،متعالى شدن ،پیشرفت ،استقالل ،خودآگاهى و خود اتکايى است.
توسعه تنها داشتن مقدار زيادى پول نیست يا  » :ديدگاه گسترده ترى از مفهوم توسعه دارد .او مى گويد « کرکراس
»پروفسور اينکه پديده ی اقتصادى صرف باشد ،بلکه همه ی ابعاد رفتارهاى اجتماعى چون برقرارى نظم و قانون،
روابط میان خانواده ها ،توسعه را در مفهومى « گوپتا « » .سواد و دقت در معامالت تجارى و آشنايى با ابزار و آالت
مکانیکى را نیز دربر مى گیرد اجتماعى -اقتصادى تعريف مى کند .طبق نظر او توسعه به معناى افزايش رفاه مادى
خصوص ًا افراد کم درآمد ،ريشه کن کردن فقر عمومى و بى سوادى ،کنترل بیمارى ها و مرگ زودرس و تغییر در
ترکیب صادرات و واردات است ،که موضوع آخر با تغییراتى در ساختارهاى بنیادى تولید ،از کشاورزى به سمت
فعالیت هاى اقتصادى امکان مى يابد .طى سال هاى  53۱1و  5311بیشتر صاحبنظران توسعه بیان کردند که مشکل
توسعه نیافتگى يا عقب ماندگى در کشورهاى جهان سوم با کاربرد کم و بیش محض و بدون تفکر از نظام هاى
اقتصادى و سیاسى غرب حل مى شود ،زيرا آنها تصور می کردند که تفاوت در درجه يا میزان توسعه است تا در نوع
آن .اين قضیه منجر به نظری هى معروف نوسازى رشد شد ،که توسعه را به عنوان يک فرآيند تدريجى غیرخطى مى
پندارد و وضعیت در حال توسعه بودن را در مفهوم تفاوت هاى کمى قابل مشاهده بین به اصطالح کشورهاى فقیر و
غنى در يک سطح و از طرف ديگر میان جوامع مدرن و سنتى تعريف مى کند.
بعضى توسعه را به معناى دستیابى به تعدادى از آرمان هاى نوسازى مثل افزايش تولید ،برابرى سیاسى و اجتماعى ،دانش
نوين و نهادها و نگرش هاى پیشرفته تفسیر مى کنند .توسعه نبايد مردم را از ريشه هاى فرهنگى و محیطى خود جدا
کند ،بلکه بايد به استغناء و خوداتکايى آنها کمک کند .بنابراين برداشت هاى مختلفى از واژه ى توسعه وجود خواهد
داشت .هنگامى که توسعه ى اقتصادى به عنوان شاخص توسعه انداز هگیرى مى شود .اين شاخص از تقسیم مجموع
)(GNPدر نظر گرفته شود ،با مفاهیم متناسبى چون تولید ناخالص ملى درآمد ملى بر تعداد جمعیت به دست میآيد و
اغلب در کشورهاى در حال توسعه کمتر است .سرانه شامل همه ی انواع درآمدهاى حقیقى نمى شود ،از قبیل ارزش
کارهاى خانگى که در تولید و  GNPهرچند اين توزيع درآمد ملى منعکس نمى شود ،شامل پیشرفت در مفاهیم
محدودى است ،يعنى جزء جنبه هاى توسعه انسانى محسوب نمى شود .بنابراين على رغم محدوديت اين نوع اندازه
گیرى کاربرد گسترده اى دارد ،زيرا هیچ گونه اندازه گیرى رضايت بخش ديگرى وجود ندارد.
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