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  کشور تجربه از حاصل تجارب انتقال و آشنایی دوره این برگزاري از هدف
 ساموئل جنبش از گیري بهره با روستایی توسعه با ارتباط در جنوبی کره

 باآخرین کنندگان شرکت شدن آشنا این بر عالوه .بود کشور این در آندونگ
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 باآخرین کنندگان شرکت شدن آشنا این بر عالوه .بود کشور این در آندونگ
   هوشمند کشاورزي از گیري بهره زمینه در کشور این در موجود دستاوردهاي

 کره، کشاورزي و روستایی توسعه در بکارگرفته هاي روش فراگیري نیز و
  بهره مشارکت بر متکی و محور جامعه روستایی توسعه زمینه در بویژه

برداران



:بود ذیل موارد شامل دوره این اصلی محتواي گرفته انجام ریزي برنامه برپایه

 آندونگ ساموئل با مرتبط فعالیتهاي و مراکز از بازدید •
نظر مورد هاي مکان و مراکز در گزارش ارایه و جلسات برگزاري•

ها سیاست و ها برنامه اجراي از حاصل نتایج انتقال 
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ها سیاست و ها برنامه اجراي از حاصل نتایج انتقال •
آسیا شرقی جنوب کشورهاي در روستایی توسعه تجارب زمینه در مدرسان ارایه•
 ساموئل جنبش چارچوب در گرفته انجام فعالیتهاي و نظري زیربناي تاریخچه، با آشنایی•

آندونگ
کنندگان شرکت مشارکت با دوره از گیري نتیجه و بندي جمع•
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Saemaulمعنی Undong)

New Village Movement
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در نوردید و بویژه مناطق روستایی کـره از آن آسـیب    1969پس از طوفان وسیعی که کره را در سال 
مردم روستایی کره در یک حرکت خودجوش و همگانی بـه تعمیـر و پاکسـازي سـقف     , وسیعی دیدند

این حرکت ایده بزرگی را در ذهن  رئیس جمهور پارك براي کمک بـه  . ساختمانها و جاده ها پرداختند
.جامعه روستایی ایجاد نمود

وي معتقد بود مادامی که روحیه کمک به خود در روستائیان بوجود نیاید کمک هـاي دولتـی ثمـري    
نهضت کمک به خود و همیاري در جامعه روستایی کلید توسعه مناطق روستایی محسوب . نخواهد داشت

.این ایده ها پایه شکل گیري سامائول آندونگ محسوب می گردد. می گردد
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 برپایه
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پروژه اصلی را در راستاي بهبود نواحی روستایی پایه  10دولت به صورت آزمایشی  1970در طی دهه 
.گذاري نمود

:این پروژه ها شامل
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کیسه سیمان به صورت مجانی دریافت نمودند که تحت نظارت انجمـن روسـتا توزیـع مـی      355هزار روستا به طور متوسط هریک  35در این رابطه •
. گردید

سهم عمده اي از پروژه ها با وجوه تامین . روستا که شامل بیش از نیمی از کل روستاهاي کره محسوب می شد بهبود چشمگیري پدیدار گشت 16000در •
. شده توسط خود مردم و نیز نیروي کار داوطلبانه محلی انجام گرفت

کیسه سیمان  و  نزدیک به یک تن  500در روستاهایی که بهبود اساسی در آنها بوجود آمد  بیش از ,  در طی دومین سال اجراي پروژه ها در سطح کشور•
. میلگرد  نیز توسط دولت به روستا عرضه شد

. دولت تصمیم گرفت که کمک ها را متوجه روستاهایی نماید که اراده کمک به خود در آنها تقویت شده بود•
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هزار روستاي کره به سه دسته بـر مبنـاي    35در سومین سال اجراي پروژه ها و با توجه به تجارب به دست آمده  •
.سطح توسعه یافتگی آنها طبقه بندي شدند و کمک هاي دولتی نیز بر مبناي این سه سطح اختصاص یافت

سیاست هاي اصالح مساکن  و سایر تسهیالت تطبیـق  . توجه به مسایل زیست محیطی در ادامه اهمیت بیشتري یافت•
بیشتري با نیازها و ویژگی هاي جوامع روستایی پیدا نمود مدرن سازي فضاي آشپزخانه هـاي روسـتایی و محـل    

مرکز روستا مورد توجـه  , گرمخانه, زندگی آنان پرداخته شد و برخی از فضاهاي عمومی نظیر حمام هاي عمومی
.قرار گرفت

مردم جـاده  . موفقیت در پروژه هاي  زیست محیطی راه را براي اجراي پروژه ها با هدف بهره وري هموار نمود•
. هاي باریک را تبدیل به راههاي ماشین رو نمودندد که امکان استفاده از ماشین االت را در زمین فراهم می نمـود 

تولیدات روستایی به سطح قابل توجهی ارتقا  1974در . دولت نقش مهمی را در افزایش درآمد روستایی ایفا نمود
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. هاي باریک را تبدیل به راههاي ماشین رو نمودندد که امکان استفاده از ماشین االت را در زمین فراهم می نمـود 
تولیدات روستایی به سطح قابل توجهی ارتقا  1974در . دولت نقش مهمی را در افزایش درآمد روستایی ایفا نمود

.یافت
روشهاي سنتی کاشـت و برداشـت   . آموزش هاي کشاورزي باعث بوجود آمدن انقالبی در روشهاي کشت گردید•

کشاورزي تبدیل به یک فعالیت پیچیده براي کشت هاي سـودآور  . برنج با متدهاي چندگانه و جدید جایگزین شد
بکارگیري کشت گلخانه اي این امکان را براي کشاورزان فراهم نمـود کـه در فصـل    . نظیر قارچ و تنباکو گردید

گسترش فعالیتهاي دامداري باعث افـزایش درآمـد روسـتائیان شـد و     . زمستان نیز سبزیجات تازه تولید نمایند
.روستاهایی که به ماهیگیري اشتغال داشتند روش خود را از صید ماهی به پرورش ماهی تغییر دادند

الیروبی و اصالح انهار و بهبود فضاهاي کشت نقاط کلیـدي در افـزایش   , عالوه بر این توسعه سیستم هاي آبیاري•
.بهره وري در جامعه روستایی محسوب می گردد

همچنین دولت اقدام به ساخت کارخانه ها در فضاهاي روستایی نمود که باعث افـزایش درآمـد روسـتائیان از    •
این کارخانه ها به ویژه فرصت مناسبی را براي زنان در جهت اشتغال و ایجاد درآمد فـراهم  . طریق اشتغال گردید

.نمود



Saemaul Undong

در نتیجه اجراي پروژه هاي ساموئل آندونگ درآمد روسـتائیان  
درآمد روستایی از درآمد  1974در کل افزایش یافت و در سال 

درصد از روستاها بـه   98بیش از  1978در . شهري پیشی گرفت
. مرحله خوداتکایی رسیدند
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درصد از روستاها بـه   98بیش از  1978در . شهري پیشی گرفت
. مرحله خوداتکایی رسیدند

موفقیت پروژه هاي سامائول آندونگ در مناطق روستایی  باعـث  
شهرها , محلهاي کار, گسترش آن در سایر حوزه ها نظیر مدارس

. و کارخانه ها و بسیاري از دیگر زمینه ها گردید
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سامائول آندونگ در بعد عمومی و کلی آن در قالب سه مبارزه یا تالش تعریـف گردیـده   
.رفتاري و زیست محیطی  می گردید, است که در برگیرنده ابعاد ذهنی

پاسداري از ارزش هاي سنتی و , مبارزه یا تالش ذهنی شامل احترام بیشتر به همسایگان -1
.ملی و تقویت بنیانهاي اجتماعی است

نزاکـت عمـومی و   , تعامالت مثبت, اهمیت به نظم عمومی در خیابانها, در بعد رفتاري -2
.ممانعت از میگساري

تقویت حساسیت مردم در پاکیزه نگاه داشتن محیط هاي فردي , در بعد زیست محیطی -3
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.ممانعت از میگساري
تقویت حساسیت مردم در پاکیزه نگاه داشتن محیط هاي فردي , در بعد زیست محیطی -3

.کنترل پاکیزه نگاه داشتن خیابانها و توسعه فضاهاي سبز شهري, نظیر خانه و محل کار

در کل سامائول آندونگ در برگیرنده یک فرآیند اصالح ذهنی است کـه در قالـب آن بـا    
.انجام هر فعالیتی امکان پذیر می گردد, اتکاي به توان خود

نه تنها براي , به عبارت دیگر سامائول آندونگ یک تالش براي دسترسی به زندگی بهتر است
بلکه در راستاي منافع جامعه به صورت کلی, فرد
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اصولی که می توان از ساموئل آندونگ استخراج نمـود و از آن  
:درس گرفت عبارتند از

.برنامه ها می بایست بر پایه مشارکت مردم بنا نهاده شود -1
روحیه خوباوري و اعتماد به نفس می بایست تقویت گردد -2
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.برنامه ها می بایست بر پایه مشارکت مردم بنا نهاده شود -1
روحیه خوباوري و اعتماد به نفس می بایست تقویت گردد -2
اهمیت آموزش و ظرفیت سازي در برنامه ها نباید فرامـوش   -3

گردد
آموزش همراه با عمل از اهمیت زیادي برخوردار است -4
رویکرد گام به گام و ایجاد اعتماد به نفس در مردم محلی از  -5

.اهمیت برخوردار است
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مراحل توسعه در کره جنوبی
تولید ناخالص ملیویژگی هاپروژه هاي اولویت دارمرحله

)دالر(

فعالیتهاي زیربنایی
(1970~73)

تعریض جاده ها در داخل روستاها، ساخت رختشویخانه، بهبود سقف خانه :بهبود محیط زندگی روستایی
ها

بهبود جاده هاي کشاورزي، اصالح  زمینهاي کشاورزي و بذر، اصالح نگرش به تقسیم :افزایش درآمد
سعی و کوشش، صرفه جویی، ایجاد فضاي کار تعاونی: کار

شروع  و راه اندازي فعالیت هاي دولتی با اولویت اول در 
روستایی بهبود محیط زندگی

1970در  257

1973در  375

ترویج
(1974~76)

اصالح بذر برنج، تشویق کشاورزان به کشت ترکیبی، تجمیع زمین هاي کشاورزي،  :افزایش درآمد
.شناسایی منابع درآمد غیر کشاورزي

آموزش و فعالیت هاي ارتباطی عمومی : اصالح نگرش
مسکن، تامین آب: بهبود شرایط زندگی

گسترش دامنه و عملکرد برنامه افزایش درآمد و تغییر 
نگرش نسبت به درآمد

درك و اجماع در سطح ملی

1974در  402

1976در  756

واحد هاي بزرگتر اجرایی با توسعه ارتباطات میان روستاها فعالیتهاي  اجرایی همه 
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فعالیتهاي  اجرایی همه 
جانبه

(1977~79)

مساکن مدرن، کارگاههاي تولیدي: مناطق روستایی
بهره : نو کردن  و تمیز کردن بافتهاي شهري، مدرن کردن شرکت ها و کارخانجات: مناطق شهري
وري باالتر

واحد هاي بزرگتر اجرایی با توسعه ارتباطات میان روستاها 
در همان منطقه و در نظر گرفتن مقیاس مناسب واحدهاي 

اقتصادي
1976در  1394

بازسازي اساسی
(1980~89)

مهربانی، نظم،  همکاري، توسعه اقتصادي: ترویج روحیه جمعی و بهبود فضاي اجتماعی
کشاورزي ترکیبی، بهبود توزیع، فعالیت هاي اتحادیه هاي اعتباري: توسعه کشاورزي

جاده هاي پاك، توسعه پارك ها، ایجاد جاده هاي دسترسی بهتر: بهبود محیط زندگی
تجدید حیات بخش خصوصی، تقسیم نقش بین دولت و 
بخش خصوصی فرار از شرایط عدم فعالیت و انقباض

1980در  1507

1989در  4934

رشد مسقل
(1990~98)

توسعه فرهنگ هاي سنتی، تأکید بر کار سخت و شیوه هاي صحیح، اخالق مداري مالی،
بازسازي اقتصادي، تجارت مستقیم  شهري و روستایی، سعی و افتخار،: پایداري اقتصادي

بهبود محیط اجتماعی بهتر، تأکید بر زندگی مستقل: بهبود محیط زندگی

تقویت پایه اي از خودمختاري و اعتماد به نفس، تطبیق 
نیاز به آزاد سازي و محلی سازي، تالش براي غلبه بر 

بحران اقتصادي

1990در  5503

1996در  10548

سومین مرحله ساموئل 
آندونگ

(1998~2006)

ساختن اخالق و احساس شهروندي: اصالحات اخالقی
احیاي اقتصاد روستایی، حفاظت از محیط زیست: بهبود محیط زندگی
کمک به همسایگان فقیر: امنیت اجتماعی

ارتقاء اخالق و دستیابی به اصالحات معنوي ایجاد جامعه 
2005در  15830تجاريخونگرم، همکاري بین المللی 



:مفاهیم کلیدي
)popular participation(مشارکت مردمی 

) self-organizing process(فرآیندهاي خود سازماندهی 
) local society(جامعه محلی 
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) Organizational process approach (OPA)(فرآیند نظاممند یا سازمانیروش مبتنی بر 

فراهم شدن درك مشترکی  بین روستائیان در ارتباط با توسعه روستایی
اینکه چه کسی، براي چه چیزي، و بر پایه چه ضرورتی می بایست درگیر فعالیت گردد

روش هاي که می توان بر مبناي آن مشارکت روستائیان را ترغیب و جلب نمود
و فرآینـد    (PRA)قراردادن روستائیان در فرآیند مشارکت از طریق طرح ریزي مشارکتی روستایی 

خوسازماندهی مردم محلی



:مشکالت مرتبط با سازماندهی مردم محلی
 

منافع حاصل از سازماندهی به سرعت نمودار نمی شود و نیازمند صرف هزینه و گذشت زمان براي  -1
بروز بازدهی الزم است و نیازمند توجیه و ترغیب مردم براي صبوري و ماندن در فرآیند جهت ظهـور  

نتایج است
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نتایج است
سختی کنترل اعضا جهت ماندن در فرآیند و عدم خروج زودهنگام آنها -2

در مجموع موفقیت این روش در جامعه روستایی را که انتظار نتایج زودبازده دارند با مخاطره روبرو 
می کند



:راه حلهایی که در این زمینه وجود دارد
 

استفاده از نفوذ رهبران و پیشوایان محلی جهت ترغیب مردم در مشارکت و مانـدن در   -1
فرآیند
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فرآیند
اختصاص یارانه قابل مالحظه در ابتداي فرآیند از سوي دولت جهت تضمین شروع بـه   -2

کار و استمرار آن در مراحل اولیه
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باطی فرآیند فوق در قالب مراحل در نظر گرفته شده  انتظار می رود کـه نتـایج زیـر در    
:جامعه محلی رخ دهد

کمک به انتخاب گروههاي محلی مناسب به عنوان نهادهاي میزبان جهت پروژه توسعه -1
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کمک به انتخاب گروههاي محلی مناسب به عنوان نهادهاي میزبان جهت پروژه توسعه -1
طراحی سازمان مناسب جهت پیشبرد پروژه -2
برنامه کارآمد و مداخله موثر جهت جامعه محلی -3
)چه کسانی از پروژه منتفع می شوند(برآورد از تاثیرات بلند مدت پروژه  -4
 



مشارکت عموم مردم در فرآیند در نتیجه اجراي صحیح فرآیند خودسـازماندهی حاصـل   
میگردد و سازماندهی فرآیند توسعه توسط سازمان ها، نهادها و منابع جامعه محلی هدایت 
می شود، شناسایی توانایی هاي سازمانی جامعه محلی براي طراحی روستایی مشـارکتی  
ضروري است و در نهایت اینکه رویکرد فرآیند سازمانی یک روش مناسب جهت پیدا کردن 
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ضروري است و در نهایت اینکه رویکرد فرآیند سازمانی یک روش مناسب جهت پیدا کردن 
 .قابلیت ها از طریق مشاهده پاسخ سازمان یافته  جامعه محلی است

 



:جهت جهانی شدن یک مدل توسعه جامعه اي دو مولفه از اهمیت برخوردار است
رشد فراگیر •
جامعه فراگیر•

شامل آن نوع از رشد اقتصادي است که نتیجه آن دسترسی پایدار به فرصـت  رشد فراگیر •
هاي اقتصادي اجتماعی براي طیف وسیع تري از مردم در یک منطقه یا یک کشور اسـت در  
.عین اینکه از اقشار آسیب پذیر هم حمایت شده و عدالت و انصاف نیز مورد نظر بوده است

22

.عین اینکه از اقشار آسیب پذیر هم حمایت شده و عدالت و انصاف نیز مورد نظر بوده است

نیز به شرایطی اطالق می شود که فرصت هاي برابر براي آحاد جامع فارغ جامعه فراگیر •
از خاستگاهها و زمینه هاي قبلی آنان براي دسترسی به تمامی قابلیت هاي ممکن در زندگی 

داشته باشند

عبارت از تالش در راستاي برابري جنسیتی، برابري منطقه اي، حفظ اهداف جامعه فراگیر •
تعادل بخشی، ایجاد نقش هاي مناسب جهت گروههاي سنی مختلف و کاهش شکاف درآمدي 

. بین طبقات جامعه



اهمیت توسعه و نـوآوري در روسـتاها اهتمـام    از آنجا که مدل توسعه ساموئل آندونگ بر 
دارد، بر بهبود زندگی مردم و روبرو شدن با چالش ها جهت دسترسی به سطح مناسب تري 
از زندگی تاکید می کند و توجه به بهبود زندگی نسلهاي بعدي را نیـز دارد در چـارچوب   

رشد فراگیر قرار می گیرد

23

در ارتباط با ابعاد فراگیر جامعه اي در ساموئل آنئونگ به توجه به زنجیره ارزش به عنـوان  
یک رکن اساسی در این زمینه پرداخته شد و توجه به ابعادي نظیـر برابـري جنسـیتی، و    
حرکت به سمت جوامع روستایی همبسته با مناسبات اجتماعی بجاي مناسبات خونی، تولیـد  
خانوادگی به تولید بازاري،  ایجاد فرصت هاي آزادانه جهت ذینفعان ، ایجاد رقابت عادالنه 

بین روستائیان براي اینکه بهترین سعی و تالش خودشان را انجام دهند



تالش در راستاي جهانی نمودن الگوي ساموئل آندونگ در قالب هـاي متفـاوتی صـورت    
المللی از سوي مرکـز سـاموئل   آموزشی بین اولین روش برگزاري دوره هاي . گرفته است

در طی دهه هاي مختلـف تـاکنون ایـن    . شروع شده است 1970آندونگ است که از دهه 
آموزش ها ادامه یافته و در حال حاضر تعداد زیادي از کشورها و سهم عمده اي از منـاطق  

.در اطراف دنیا تحت این آموزش ها قرار گرفته اند
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فرایند آموزش هاي بین المللی ساموئل آندونگ عموماً در چارچوب زیر انجام می 
:پذیرد

سال 3تا  2آموزش رهبران محلی حداقل طی •
سازماندهی رهبران محلی عهده دار پروژه ساموئل آندونگ در هر کشور یا روستا•
برنامه ریزي پروژه آزمایشی ساموئل آندونگ•
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برنامه ریزي پروژه آزمایشی ساموئل آندونگ•
فراهم نمودن منابع مالی و یا اعتباري الزم جهت انجام پروژه آزمایشی سـاموئل  •

آندونگ

کشور از قـاره هـاي     33تاکنون  1980بر پایه آمار و اطالعات ارایه شده از دهه 
به این برنامه پیوسـته  ) کشور 9(و سایر مناطق ) کشور 11(،  آفریقا)کشور 14(آسیا

پروژه آزمایشی ساموئل آندونگ را در طیف وسیعی از موضوعات  8تا  1اند و  بین 
نظیر احداث پل، آموزش رهبران محلی، مراکز روستایی، بهبود خانه ها، مـزارع  
پرورش ماهی، راه روستایی، فروشگاه عرضه تولیدات روستایی و موضوعات متعدد 

.دیگر را اجرا نموده اند
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بـه فعالیـت در زمینـه تحقیـق و تـرویج       1906سال از  100این سازمان با پیشینه بیش از 
.کشاورزي در کره جنوبی مشغول است

ماموریت اصلی این سازمان توسعه، نشر و آموزش فناوري هـاي کشـاورزي در راسـتاي    
ارتقاي شرایط مزارع و بهبود رفاه کشاورزان واحیاي اقتصاد روستایی از طریـق تحقیـق و   

.توسعه فناوري کشاورزي و خدمات ترویجی است
بر پایه گزارش ارایه شده با تغییرات وسیع در شیوه هاي تحقیـق و تـرویج کشـاورزي بـه     

شرایط تولید کشاورزي و افزایش رفاه کشـاورزان و  بهبود موفقیتهاي چشمگیري در زمینه 
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بر پایه گزارش ارایه شده با تغییرات وسیع در شیوه هاي تحقیـق و تـرویج کشـاورزي بـه     
شرایط تولید کشاورزي و افزایش رفاه کشـاورزان و  بهبود موفقیتهاي چشمگیري در زمینه 
تغییر از تمرکز گرایی در فعالیت عمده تحول صورت گرفته نیز . روستائیان بدست آمده است

در گذشته توجه به افزایش تولید از سوي دیگر . بوده استعدم تمرکز و محلی گرایی به ها 
توجه به جامعه و شکل گیري شبکه روابـط بـین منـاطق    بوده که به غذا با تمرکز بر مزرعه 

. تغییر یافته است روستایی
مـورد توجـه   درقبل از نظر روشی پیگیري راهبرد دیکته شده از سوي دولت در حالی که 

درگیر نمودن مردم در انتخاب روش هـا و پاسـخگو   بوده است به پی ریزي سیستمی جهت 
.منجر شده است بودن آنان



:سه رکن اساسی در مدل ترویجی کره در حال حاضر
مشارکت مردمی •
حمایت هاي راهبردي دولت •
. بهبود بهره وري کشاورزان است•
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. بهبود بهره وري کشاورزان است

یانگ (همچنین در ارتباط با توسعه کشاورزي دوستدار محیط زیست در این منطقه روستایی 
نیز ارایه اي صورت گرفت و سابقه طرح و اجراي آن را در طی بیسـت سـال   ) پیونگ یانگ

.گذشته عنوان نمودند
در ارتباط با تولید انواع برنج نیز این ادعا مطرح شد که در حال حاضر کـره مقـام اول در   
تنوع تولید انواع برنج در دنیا را دارد و نیز با حمایت هاي مالی صورت گرفته توسط دولت 

.کشت به صورت ارگانیک در این منطقه صورت می گیرد



٢٩



٣٠



در نزدیکی ساختمان مرکز تحقیق و ترویج کشاورزي که در منطقه روستایی یانگ پیونگ یانگ در خارج از سئول واقـع  
است یک سوله بزرگ مربوط به تامین و تعمیر ماشین آالت کشاورزي نیز مورد بازدید قرار گرفت که نکتـه جالـب آن   

نوع ماشین آالت مستقل و دنباله بندهاي فعالیت هاي زراعی و باغی بـود کـه بـراي اغلـب شـرکت       50تنوع بیش از 
این مرکز همزمان بـه تـامین   . کنندگان جالب توجه بود و بسیاري از ماشین االت موجود را تاکنون رویت نکرده بودند

.ماشین االت در قالب فروش به کشاورزان در اشکال مناسب اعتباري و نیز تعمیر ماشین االت کشاورزان میپرداخت
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ین مرکز  نیز که در مجاورت ساختمان مرکز تحقیق و ترویج کشاورزي که در منطقه روستایی یانگ پیونگ یانـگ   ا
واقع بود عالوه بر ضد عفونی نمودن بذور مورد نیاز کشاورزان تولید میکرو ارگانیزم هاي مورد نیاز جهت اسـتفاده در  
کاشت محصوالت ارگانیک نیز انجام می گرفت و نکته قابل توجه آن نیز این بود که بدون دریافت هزینه آن در اختیـار  

درصد  50درصد از طریق دولت مرکزي و  50هزینه مورد نیاز جهت تهیه میکرو ارگانیزم ها . کشاورزان قرار می گرفت
نیز از سوي دولت محلی تامین می شد
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در روستاي دونگ مونگ ریون ري مزارع متعدد سرپوشیده به تولید ارگانیک توت فرنگی، قارچ دگمه اي و نوعی 
قیمـت  قارچ جنگلی با شبیه سازي محیط طبیعی رشد آن در تنه درختان و در فضاي سرپوشیده بود که از انواع گـران  

هاي اعتبـاري  -ها کمک-در راه اندازي این فعالیت. در کره بوده و تقاضاي بازار مناسبی هم براي آن وجود داردقارچ 
.گیرد-مناسبی نیز از سوي دولت صورت می
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این مرکز آموزشی بـه  .  مرکز آموزشی کانان در فاصله بیش از یکصد کیلومتري سئول پایتخت کره جنوبی و در یک منطقه روستایی کوهستانی بود
ـ  عنوان کانون اصلی پرورش رهبران جوان در سطوح مختلف محسوب می شود و اکثر مقامات عالیرتبه کشور مقطعی را در این مرکز تحت آموزش بوده . دان

به غیر از این مرکز دو مرکز اصلی . تعلیم نظم و انظباط فردي و پایبندي به ارزش هاي اخالقی از پایه هاي اصلی در سیستم آموزش این مرکز عنوان گردید
بنیانگذار اصلی مرکز یک ارتشبد نظامی و دوست نزدیک رئیس جمهـور  . شعبه در کل کشور جهت پیگیري آموزش هاي مورد نظر دایر می باشد 50دیگر و 

فضاي مرکز اصوالً یک فضاي نیمه نظـامی بـود و   . ساله وي و رئیس اسبق این مرکز نیز در این بازدید حضور داشتند 83پارك محسوب می شده که فرزند 
.توسط ارتش کره اداره می شود
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مجاورت منطقه شهري و در یک فضاي وسیع چند ده هکتاري با یک فروشگاه بسیار بزرگ ارایه کننده تمامی در فروشگاه زنجیره اي تعاونی روستایی 
و  محصوالت تازه کشاورزي و محصوالت فرآوري شده و نیز صنایع و محصوالت روستایی به همراه انواع خدمات جانبی ارایه غـذاهاي فسـت فـود معـروف    

.رستوران ها جهت خدمات به مشتریان به صورت شبانه روزي بود
فروشـگاه   24در جلسه اي که با مسئولین تعاونی و در قسمت فوقانی فروشگاه که بخش اداري تعاونی نیز محسوب می شد عنوان شد که این تعاونی 
با تولیـد   قیمبزرگ دیگر نیز در سراسر کره دارد و سیستم تهیه و عرضه محصوالت آن در چارچوب زنجیره عرضه محصوالت و عمدتاً در قالب عقد قرارداد مست

.همچنین این تعاون از حمایت ها و کمک هاي اعتباري دولتی نیز بهره مند است. کنندگان محصوالت کشاورزي مبتنی بر نیاز بازار و تعاونی است
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از ابتداي شروع دوره عنوان گردید که در روز پایانی و با توجه به مطالب ارایه شده توسط سخنرانان 
و نیز بازدیدهاي میدانی و مطالب و مشاهدات حاصل از آن در قالب کارگروهی می بایست براي تعدادي از 

:این سئواالت عبارت بودند از. سئواالت کلیدي مطرح شده پاسخ هاي مناسب ارایه گردد

چگونگی تشویق و ترغیب کشاورزان جهت مشارکت؟ -1
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چگونگی تشویق و ترغیب کشاورزان جهت مشارکت؟ -1
هاي جمعی؟-چگونگی سازماندهی جامعه محلی جهت فعالیت -2
هاي بکارگیري فعالیت جمعی چیست؟ -ابتکارات اساسی، چارچوب و زمینه -3
کنند؟-گیري مشارکت می-جامعه محلی چگونه در روند تصمیم -4
ارایه هرگونه از نوآوري و یا فعالیت قابل توجه به طور خاص؟ -5
تر در جامعه محلی را مورد توجه قرار داده باشد؟-هر فعالیتی که گروههاي ضعیف  -6
هاي محلی و مرکزي و همچنین نقش جامعه محلی چیست؟-نقش دولت -7



شرکت کننده در دوره به سه گروه براي انجام کار گروهی تقسیم شدند و در دو روز پایانی به  19بر این مبنا 
.بحث مطالب طرح شده باال در قالب گروهها و سپس جمع بندي و ارایه آن در جلسه پایانی پرداخته شد
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چگونگی تشویق و ترغیب کشاورزان جهت مشارکت؟ -1

امکان استفاده از پشتیبانی مالی در مراحل اولیه توسط دولت•
دسترسی و تشویق رهبران محلی•
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دسترسی و تشویق رهبران محلی•
وجود انگیزه کافی در دولت•
نقش راهبردي دولت در شکل گیري برنامه هاي توسعه•
تهیه و اجراي طرح توسعه کشاورزي•
افزایش تعامل و حمایت از کشاورزان•
زمینه سازي جهت ایجاد شرایط مناسب از نظر دسترسی به آب آشامیدنی و زندگی آبرومندانه •

براي کشاورزان



هاي جمعی؟-چگونگی سازماندهی جامعه محلی جهت فعالیت -2

دسترسی به حمایت هاي الزم از سوي دولت ملی و محلی•
آموزش رهبران محلی و ایجاد انگیزه الزم در آنان•
ایجاد انگیزه الزم در رهبران محلی جهت درگیر شدن در همه پروژه هاي توسعه•
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ایجاد انگیزه الزم در رهبران محلی جهت درگیر شدن در همه پروژه هاي توسعه•
ایجاد انگیزه الزم در کشاورزان براي کار جمعی و دور شدن از روحیه تنبلی و بی انگیزگی•
ترغیب به مشارکت همه کشاورزان در فرآیندها از سوي رهبران محلی•
ترغیب به مشارکت زنان و پذیرش نقش رهبري براي آنان•
هاي کشاورزي و روستایی، جنگلداري و -تاکید بر مسائلی نظیر بهبود شرایط زندگی، زیرساخت•

.حفاظت محیط زیست و افزایش درآمد و کاهش فقر در جلسات و اجتماعات برگزار شده



؟ هاي بکارگیري فعالیت جمعی چیست-ابتکارات اساسی، چارچوب و زمینه -3

لزوم اولویت بندي در طراحی و پیاده سازي فعالیت هاي مورد نظر•
لزوم دقت در انتخاب روستاها با شرایط خاص در مراحل اولیه•
به اشتراك گذاري اصول دانش و لزوم متقاعد نمودن مردم محلی•
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به اشتراك گذاري اصول دانش و لزوم متقاعد نمودن مردم محلی•
انتخاب رهبران محلی توسط مردم•
مشخص شدن نیازها و مشکالت توسط مردم محلی•
لزوم مشارکت مالی مردم در فرآیند انجام پروژه ها•
لزوم مشارکت مردم در تعیین زمان، طرح اجرا و نقش ها و مسئولیت هاي مرتبط با پروژه•



:هاي مشاهده شده-چالش

رسوخ فرهنگ و روحیه سرمایه داري در روستاها که امکان ظهور و  ماندگاري رهبران : فرهنگ•
محلی که هم به میزان کافی پرنفوذ و قوي بوده وهم به محیط و مردم روستایی وفادار بماننـد را  

.کاهش داده است
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.کاهش داده است
فعالیت هاي دولـت نیـز عمـدتاً بـر     . جوانان عالقه اي به زندگی در روستاها ندارند: پایداري•

. زیرساخت ها متمرکز شده است و تصمیمات نیز در رده هاي بـاالتر دولتـی اتخـاذ مـی شـود     
هماهنگی مناسبی نیز بین سازمان هاي دولتی وجود ندارد که پیشبرد نامناسب برنامه هاي توسعه 

.روستایی را بدنبال داشته است



:پیشنهادات

در راستاي بهبود شرایط موجود دولت می بایست بطور منظم به پایش شرایط پیشرفت برنامه ها •
.در ارتباط با توسعه روستایی بپردازد

.جهت بهبود شرایط در مناطق روستایی منابع مورد نیاز را جذب نماید•
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.جهت بهبود شرایط در مناطق روستایی منابع مورد نیاز را جذب نماید•
استمرار آموزش رهبران محلی•
افزایش آگاهی مقامات محلی در قالب به اشتراك گذاشتن تجربیات مرتبط با بسیج کشاورزان•
.تمرکز بر انتخاب پروژه هایی که می تواند مزایاي اقتصادي براي کشاورزان به ارمغان بیاورد•



کره جنوبی در طی سه دهه گذشته و بویژه در دهه متاخر که از رشد چشمگیري در زمینه توسعه صنعتی برخوردار  
از جمله این تالش ها تبیین ریشه هـاي  . شده است تالش می کند که به تبیین ریشه هاي بومی توسعه خود بپردازد

توسعه روستایی و توسعه ملی کره بصورت عام در قالب جنبش ساموئل آندونگ است که در قالـب جنـبش تغییـر    
. روحیه روستائیان به سمت حرکت رو به جلو جهت توسعه روستایی ودر نهایت توسعه ملی کره مطرح مـی شـود  

اگرچه چنین تالشی براي تبیین ریشه هاي بومی توسعه درکره قابل تقدیر است ولی در کل نسبت کمی می تـوان  
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اگرچه چنین تالشی براي تبیین ریشه هاي بومی توسعه درکره قابل تقدیر است ولی در کل نسبت کمی می تـوان  
بین این سطح و روند توسعه با آن ریشه هاي بسیط و ساده  توزیع چند کیسه سیمان مجانی به روستائیان و ترغیب 

به نظر میرسد از برخی آیتم ها از جمله سرمایه گذاري وسیع . آنان جهت استفاده از آن در سطح محدود قائل شد
غرب بویژه آمریکا در کره جنوبی بویژه در چارچوب معادالت سیاسی توازن بین المللی در مقایسه با بلوك شرق و 
همسایه شمالی آنها نادیده گرفته شده و اصوال سخنی از آن به میان نمی آید و سئواالت در این زمینه هم بی پاسخ 

همچنین تالش هاي وسیعی در طی سالیان اخیر از سوي کره در زمینه بسط بین المللـی مـدل   . گذاشته می شود
توسعه ساموئل آندونگ در برخی از کشورهاي عمدتاً فقیر جنوب شرقی آسیا و برخی از کشورهاي آفریقـایی در  

قالب سرمایه گذاري مالی و آموزش صورت گرفته است که بازخورد بین المللی چندانی نداشته است



۶۴


