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  مقدمه
شناسان و سیاستمداران قرار  از جمله اصطالحاتی که بعد از جنگ جهانی دوم، بسیار مورد استفاده جامعه

در قالب نظریه نوسازي، . ستواژه توسعه در لغت به معناي خروج از لفاف ا«. بود 1گرفت، اصطالح توسعه
هاي مربوط به آن است که جوامع، براي متجدد شدن باید از این  لفاف همان جامعه سنتی، فرهنگ و ارزش

توسعه به مفهوم علمی آن، مرگ تدریجی نظام کهن و ). 24: 1384ازکیا و غفاري (» مرحله سنتی خارج شوند
  ).34: 1375عظیمی، (تولد و رشد نظامی جدید از زندگی است 

شود، هرگاه از توسعه و  کشورهاي جهان سوم و در حال توسعه، که ایران نیز یکی از آنها محسوب می در
ها و عوامل انسانی، پراکندگی جمعیتی و نیز بافت روستایی این  شود، اصوالً توجه به ویژگی پیشرفت صحبت می

ماندگی و  ا مشکالت متعدد ناشی از عقباین قبیل از جوامع که ب. قبیل کشورها، اهمیت فراوانی دارد
اي  هاي توسعه کنند تا با  اجراي برنامه نیافتگی خویش، مواجه هستند، به اشکال مختلف تالش می توسعه

نیافتگی خویش را کاهش دهند و براي بهبود شرایط زندگی مردم، گام هاي ناشی از توسعه مختلف، نابسامانی
  .بردارند

کند که  ه طرز تلقی و نگرش مردم، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توسعه بیان میدربار 2ویدال دوالبالش
برداري بیشتر از امکانات بینجامد یا امکانات کافی در اختیار  تواند به بهره ها، می ها و نگرش تغییر در ارزش«که 

  ).31: 1375شکویی، (» جوامع انسانی قرار دهد
هاي مردمی  ها و انگیزه ها، نگرش ها، دیدگاه بر اساس شناخت ارزشاي  هاي توسعه از این رو، اگر برنامه

ویژه در مناطق  بار آنها، به اي، گامی براي بهبود وضعیت اسف هاي توسعه تدوین نشود که قرار است برنامه
هایی امید داشت و شکست آنها، بدیهی   توان به تحقق اهداف چنین برنامه افتاده باشد، نمی اي و دور حاشیه
هایی است که در نتیجه  فرهنگ در مقاله حاضر، نگاه ما معطوف به خلق و خوي، روحیات مردم و خرده. است

پذیري، در طول تاریخ در نهاد افراد، درونی شده است و الزمه تغییر آنها، تغییر در ساختارهاي کالن  جامعه
  .گذارند جامعه است که به تدریج در شخصیت افراد تأثیر می

  
  له بیان مسأ

هاي پذیرش  هاي فردي و شخصیتی و زمینه هاي مختلف، به لحاظ ویژگی اصوالً جوامع و فرهنگ
توسعه در . هاي توسعه با یکدیگر تفاوت دارند و در این زمینه، از تنوع و تکثر فراوانی برخوردار هستند برنامه
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از این رو، در نظر  .)34: 1979، 1لهمان(شود  بسیاري از موارد، حتی عادات، رسوم و عقاید مردم را نیز شامل می
ایران، به عنوان بافتی یکپارچه و هماهنگ از سوي کارگزاران توسعه، بیهوده است و  2چندفرهنگی  گرفتن جامعه

و یکسان براي چنین جوامعی که از تنوع و تکثر بسیار  اي متمرکز هاي توسعه بیان پیشنهادها، راهکارها و برنامه
در واقع، در کنار عواملی مانند شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه و . ، منطقی نیستزیادي برخوردارند

ریزان درباره مسائل توسعه، خلق و خوي و روحیات مردم، تجربیات و واقعیات  نوع دیدگاه کارشناسان و برنامه
هاي توسعه  در ایران طرحاز این رو، . ها مؤثر باشند توانند بر پذیرش یا عدم پذیرش نوآوري گذشته نیز می

  .اند هاي سنگین، در اغلب موارد بدون توجه به عوامل مذکور، شکست خورده گذاري سرمایه با وجودروستایی 
فرهنگ دهقانی در میان دهقانان جامعه مذکور و نیز  مسأله اصلی در مقاله حاضر، شناخت عوامل خرده

اي ترکیبی بر پایه مکتب نوسازي  اعی آنان در قالب نظریهرابطه بین عوامل یادشده با پایگاه اقتصادي و اجتم
  .است

  
  نظري چارچوب

که بنیان نظري  3هاي مکتب نوسازي ویژه نظریه تعداد زیادي از متفکران در ادبیات توسعه روستایی، به
ور، وجود متفکران مذک. اند مقاله حاضر است، موانع اجتماعی و فرهنگی توسعه روستایی را مورد توجه قرار داده

مشکالت عمده در فرایند نوسازي و دگرگونی ساختاري در جوامع در حال توسعه، مقاومت در برابر پذیرش 
ها و ویژه در جوامع روستایی، منتسب به نظام باورها، ارزش ها و هر ایده و طرح نو را به افکار جدید، نوآوري

، )1963( 6، تکس)1960( 5، لوییس)1958( 4نرنظرانی مانند لر صاحب. دانند اعتقادات فرهنگی و سنتی می
و دیگران، با بیان مفهوم عناصر ) 1980( 10، ردفیلد)1969( 9، راجرز)1965( 8، فاستر)1964( 7روزن
ها و باورهاي  نیافتگی برخی از مناطق جهان را نظام ارزش اند که دالیل توسعه فرهنگ دهقانی تالش کرده خرده

  .اند ند و درصدد آزمون اعتبار تجربی این نظریه در برخی از جوامع سنتی بودهسنتی و فرهنگی آن جوامع بدان
به این معنی نیست که پژوهش درباره تک تک روستاها  "فرهنگ دهقانی خرده"هاي  بحث درباره مشابهت

هاي مشترك روستاها و تعمیم  هاي مذکور، براي استخراج ویژگی ضرورت ندارد، بلکه باید از ترکیب پژوهش
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اما . شود تر را که خود جزئی از آن است، شامل می فرهنگ، بسیاري از عناصر فرهنگ کلی خرده. آنها استفاده کرد
تر وجود ندارد یا در سایر اعضاي آن جامعه خاص دیده  هاي خاص، در فرهنگ کلی در ضمن، برخی از جنبه

انشهر، در عین اینکه ایرانی هستند و از براي مثال، دهقانان شهرستان پیر). 118-119: 1384ازکیا، (شود  نمی
  .هاي فرهنگ ملی برخوردارند، عناصر خاصی را نیز از فرهنگ دهقانی جامعه کردي دارند بسیاري از ویژگی

، سه عنصر اصلی و مهم براي درك رفتار گروه 3ها و نگرش 2ها ، ارزش1فرهنگ دهقانی، هنجارها در خرده
پاداش و مجازات هستند که اجراي اصول و قواعد رفتاري را در هر  هاي هنجارها، نظام. شوند گروه محسوب می
محسنی (شوند که مورد توافق جمع هستند  به عبارت دیگر، نمادهایی محسوب می. کنند جامعه تضمین می

  ).34-35: 1380تبریزي، 
ست که یک وضع روانی ا«به اعتقاد دوربا، نگرش . ها، آمادگی ذهنی افراد براي انجام عملی هستند نگرش

به نقل از ازکیا،  1974دوربا، (» گیرد فرد انسانی به منظور عمل کردن بر له یا علیه یک هدف معین به خود می
1384 :119.(  

شخصیت افراد، نظام سازمان . دهند ها نشان می ها، نیازها و عالیق افراد را به انواع خاصی از فعالیت انگیزه
کنشگر است و از این رو، عنصر سازنده بنیادي شخصیت، تمایل نیاز  گیري و انگیزش کنش اي از جهت یافته
خطر هستند و در فرایند کنش  اند که بی هایی تعریف شده با این وصف، تمایالت نیازي به عنوان گرایش. است

  ).35: 1380محسنی تبریزي، (آیند  به دست می
  

  اقتصادي -پایگاه اجتماعی
اسـت و در متـون ادبیـات کالسـیک     ) Statu(و فرانسـه  ) Status(یسـی  انگل  معادل فارسـی واژه  "پایگاه"
به اعتقاد وبر، پایگاه به حرمت ). 64: 1379ملوین، (شناسی، به معنی مقام، منزلت و شأن به کار رفته است  جامعه

ادبیـات  دهـه قبـل، در     از حـدود سـه  . شود ها واگذار می گردد که به افراد یا گروه یا احترام اجتماعی اطالق می
ایـن  . معمول شده است 6و غنی 5، میانی4دست شناسی روستایی ایران، تقسیم دهقانان به سه زیرگروه تهی جامعه

: 1377زاهـدي،  (بندي صوري، کم و بیش معادل نظام قشربندي اجتماعی دهقانان شناخته شده است  این تقسیم
107.(  
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براي . اند بر عوامل مختلف تأکید کرده در جامعه، 1پردازان مختلف در تعیین قشربندي اجتماعینظریه
متفاوت از قدرت و اقتدار سیاسی، وبر بر    بر برخورداري 2مثال، مارکس بر عامل اقتصادي، دارندورف

و گیدنز بر آموزش و  4بر نوع مصرف و سبک زندگی 3هاي متفاوت از منزلت اجتماعی، بوردیو  مندي بهره
تحول در مفهوم . اند أثیرگذار بر تعیین قشربندي اجتماعی تأکید کردههاي اجتماعی، به عنوان عوامل ت مهارت

تنیده شکل  قشربندي جامعه، بیانگر این واقعیت است که مفهوم مذکور، تحت تأثیر عوامل متعدد، پیچیده و درهم
فرض که واژه شود، با این  اقتصادي استفاده می -از این رو، در مقاله حاضر، از اصطالح پایگاه اجتماعی. گیرد می

، بعد فرهنگی )درآمد و ثروت(پایگاه، از انعطاف مفهومی بیشتري برخوردار است و غیر از بعد اقتصادي 
از این رو، در حال حاضر، طیف وسیعی از . شود را نیز شامل می) منزلت شغلی(و بعد اجتماعی ) تحصیالت(

  .کنند اقتصادي استفاده می -ماعیپژوهشگران، هنگام بررسی نظام قشربندي، از اصطالح پایگاه اجت
اجتماعی دهقانان در منطقه مورد بررسی، از سه  –در پژوهش حاضر، براي تعیین پایگاه اقتصادي 

اما باید توجه کرد که عواملی مانند . شاخص کلی قدرت، ثروت و منزلت در دستگاه وبري استفاده شده است
ل از کار، سبک زندگی، آثار روانی تجربه نابرابري و غیره، بر پذیري، تجربیات حاص عوامل ژنتیکی، فرایند جامعه

  .  گذارد افراد و نیز بر رفتار آنها تأثیر می  اجتماعی –پایگاه اقتصادي 
مکتب نوسازي است که قالب فکري  5"توسعه روستایی"ویژه  یکی از مکاتب مهم درباره توسعه، به

در پژوهش حاضر، بر آراء و افکار آن دسته از اندیشمندان و . پردازان را تشکیل داده است بسیاري از نظریه
ها، ایستارها و تأثیر عوامل  روانشناسی اجتماعی توسعه، ارزش  نظرانی تأکید شده است که در حوزه صاحب

همچنین به تعریف و تبیین برخی از عناصر . اند فرهنگی و روانی را در فرایند توسعه مورد بررسی قرار داده
نگ دهقانی، به عنوان متغیرهاي اصلی پژوهش در میان روستاییان، در قالب چارچوب نظري پژوهش فره خرده

  .لند هستند هاي راجرز، فاستر، لرنر و مک کله ایم که برگرفته از نظریه پرداخته
شناسان توسعه است که با دقت و ظرافت خاصی به تبیین دالیل  یکی از معدود جامعه راجرز، اورت

ویژه بر تأثیر عوامل ذهنی، فرهنگی و به طور مشخص تأثیر  وي به . تگی جوامع پرداخته استنیاف توسعه
  .جوامع تأکید کرده است  نیافتگی در گسترش توسعه 6"فرهنگ دهقانی خرده"

هاي فرهنگی  ، تحت تأثیر افکار وبر، بیان کرد که دهقانان در سراسر جهان، از ارزش1969راجرز در سال 
هاي جامعه دهقانی است که با  و دلیل اصلی فقر آنها، ارزش) فرهنگ خاص دهقانان(ردارند مشابهی برخو
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به اعتقاد راجرز، براي اجراي هر گونه برنامه توسعه، باید . ها و عوامل مساعد براي توسعه ناسازگار هستند ارزش
فرهنگ  بحث از خرده دررو،   ناز ای .شود هاي مذکور براي آنها اجرا می به شناخت افرادي پرداخت که برنامه

ازکیا، (پا پرداخت  هاي دهقانان خرده ها و نگرش ارزش ،ها انگیزه  د به ترکیب عناصر نظري دربارهبای دهقانی،
دهد و این کار به نوبه  ها رخ می تغییرات اجتماعی، از طریق اتخاذ نوآوري«راجرز معتقد بود که ). 24: 1384

  .)67: 1969راجرز، (» شود ت انجام میخود، از طریق پراکنش اطالعا
اندیشه لرنر در . به بررسی نوسازي پرداخته است "شناختی روان -شناختی رویکرد جامعه"نیز با  دانیل لرنر
 ،هـاي گروهـی   به اعتقـاد لرنـر، سـوادآموزي، گسـترش رسـانه     . گیرد قرار می 1فرهنگی   اشاعه  چارچوب نظریه

هـا   هایی هستند که در تحرك ذهنی و آمادگی روانـی انسـان   امل و سازوکارنشینی و مشارکت، مهمترین عو شهر
هـا دربـاره محـیط     هاي انسانلرنر بر مبناي حاالت روانی و نگرش. )91: 1958لرنر، ( براي متجدد شدن مؤثرند

اعتقـاد   بـه . حال تحول و سنتی تقسیم کرده است در ، ها را به سه دسته یعنی نوگرا اجتماعی و عناصر آن، انسان
وي، انسان نوگرا، برخوردار از طرز فکر جهانی و نه محلی، قدرت انتقال فکر، سواد، بینش غیرزاهدانه و زندگی 

  آموزي و توسعه سواد ،گرایی به طور کلی، دانیل لرنر معتقد است که سه عامل اصلی، یعنی شهر. شهرنشینی است
  ).34: 1354کازنو، (اند  همی داشتهها تأثیر م وسایل ارتباط جمعی در متجدد شدن انسان

 نوسازي مکتب پردازان نظریه از گروه جزء آن امریکایی، معروف اجتماعی شناس روان لند، کله دیوید مک
 سـال  در وي. اسـت   کـرده  تأکیـد  نیز آن روانشناسی هاي جنبه بر توسعه، به مربوط مسائل ضمن بررسی بود که
 نوسـازي  در افـراد  دربـاره تـأثیر   را جدیدي ، مسایل"گذار حال  در  عهجام" با عنوان خود کتاب چاپ با ،1961

 اسـت  برخوردار قوي پیشرفت  انگیزه از شخص گفت توان می حالتی در فقط« لند، کله مک به اعتقاد. مطرح کرد
 هـاي  بـا راه  را وظیفـه  یـک  تـوان  می چگونه به اینکه بیندیشد یا فعلی وضعیت بهبود چگونگی به پی در پی که

   .)26: 1382به نقل از محسنی تبریزي،  1377ازکیا، (» داد انجام بهتري
 دیگر  فرد به فردي از 2موفقیت به نیاز«: کند می خالصه چنین را پژوهش خود از حاصل نتایج لند، کله مک

تماعی اج طبقات، قومی هاي گروه، مذاهب، ها گروه، کشورها، اند متفاوت لحاظ این از نیز جوامع، است متفاوت
 که دارد اعتقاد همچنین وي .»را دارند موفقیت  انگیزه از متفاوتی درجات کدام هر تاریخی نیز هاي دوره و

گذاري در  سرمایه به باید بلکه، کنند اکتفا اقتصادي هاي زیرساخت در گذاري سرمایه به فقط نباید گذاران سیاست
 را ها ملت ثروت اصلی بنیان انسانی، منابع«آنجایی که  از. )55: 1380سو، ( دهند بها نیز انسانی عوامل خصوص

  .)472: 1366 تودارو،(» هستند تبعی عوامل طبیعی، منابع و سرمایه، دهند می تشکیل
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موفق توسعه روستایی، باید به شناخت باورها،   فاستر نیز معتقد است که براي اجراي هر گونه برنامه
شود  ها براي آنها اجرا می اي افرادي پرداخت که این برنامهه اعتقادات، خلق و خوي، روحیات و نگرش

پردازیم که در  فرهنگ دهقانی می در ذیل به تعریف و تبیین برخی از عناصر خرده). 75: 1379محسنی تبریزي، (
هاي اصلی دهقانان بخش الجان شرقی در آذربایجان غربی تشخیص داده  عنوان ویژگی پژوهش حاضر، به

  . اند شده
دهقانان معتقدند که میزان چیزهاي خوب در ده، همیشه ثابت « :1دم اعتماد متقابل در روابط شخصیعـ 

: 1963، 2بام(» بازي بپردازد است و هر فرد باید پیوسته براي کسب سهم بیشتري از این چیزهاي خوب، به حقه
ع گسترش روحیه تعاونی و وجود روحیه عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی روستاییان و عشایر، مان). 53

و  3هاي مهم توسعه روستایی، مبتنی بر تعاون زیرا یکی از بنیان. هاي توسعه روستایی است اجراي برنامه
هاي توسعه روستایی  همکاري میان روستاییان است و فقدان این روحیه، از دالیل عدم موفقیت بسیاري از برنامه

  .در جواع دهقانی است
داننـد کـه از اجدادشـان یـاد      یشتر دهقانان خود را ملزم به رعایت و انجام اموري میب :4فقدان نوآوريـ 

از این رو، در جوامع . کنند ها گرایش ندارند و گاهی نیز با آن مخالفت می به ایجاد یا پذیرش نوآوري، اند گرفته
: 1984روزن، (ناپـذیر باشـد    دهقانی، شاید رواج این ایده که فرد بر کنترل محیط، توانایی اندکی دارد، اجتنـاب 

هاي انجام شده در برخی از مناطق روستایی و عشایري آمریکاي التـین، آفریقـا و آسـیا نشـان      پژوهش). 111
بـه  ، 1363ازکیـا،  (کمی برخوردارند  داران و مالکان اراضی، از نوپذیري دهد که دهقانان در مقایسه با سرمایه می

    ).  13: 1382نقل از محسنی تبریزي، 
اش در خصـوص کنتـرل    گرایی یعنی اعتقاد فرد به عـدم توانـایی   به اعتقاد راجرز، تقدیر :5گرایی تقدیرـ 

لوي نیز . دانند هاي خود می ها و شکست را عامل اصلی و قدرت مطلقه در موفقیت 6"سرنوشت"دهقانان . آینده
به اعتقاد راجرز، در خصوص . )124: 1384ا، ازکی(کند  اراده، تقدیرگرا و صبور معرفی می دهقانان را مطیع و بی

شان مبتنی بر ساخت سنتی خـانواده روسـتایی بـا سـاخت      پذیرش نوسازي و تغییر در میان دهقانان که زندگی
  .اراده، وابسته و مطیع تربیت شوند ترها افرادي بی شود جوان مقتدرانه است، روحیه تقدیرگرایی، موجب می
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اي قـوي،   منظور این است که افراد جامعه، توقع کمی دارند و فاقد انگیـزه  :1پایین بودن سطح آرزوهاـ 
کنند و به لحـاظ   مسکن و غیره بسنده می، لباس ،هاي اساسی در تهیه غذا آنها به رفع نیاز. براي پیشرفت هستند

ـ . پایگاه اجتماعی و میزان تحصیالت، توقع چندانی ندارند ،آرزوهاي شغلی اي قـوي و   زهاکثر دهقانان فاقد انگی
هاي فرهنگـی انگلوساکسـون    ها و هدف به اعتقاد فاستر، برخی از ارزش. طلبی براي پیشرفت فردي هستند جاه

 .)125: 1384ازکیا، (معنی است  آوري ثروت، در جوامع دهقانی بی کوشی، عقل معاش و جمع مانند سخت

گذاشتن نیازهاي فوري،  منظور، معوق  :2پوشی از منافع آنی به منظور دستیابی به منافع آتی عدم چشمـ 
هـاي   به اعتقـاد راجـرز، در جوامـع روسـتایی، افـراد غالبـاً پـاداش       . به منظور کسب منافع بیشتر در آینده است

معتقد اسـت   3ایسوپ فایل. دهند و این وضعیت، مانع توسعه است مدت ترجیح می مدت را بر اهداف بلند کوتاه
آید،  هاي گرسنه هر چه گیرشان می زیرا آنها نیز همانند ملخ. یه ملخ است تا مورچهپا، شب که رفتار دهقانان خرده

: 1384ازکیـا،  (ها، فاقد آذوقه، غذا و توشه کافی ذخیره شده بـراي فـردا هسـتند    خورند و بر خالف مورچه می
124(.  

وي نیاز به پیشرفت را . دلند، نخستین بار این مفهوم را مطرح کر  کله دیوید مک :4فقدان نیاز به پیشرفت  -
ولی وقتی . کند که نسبتاً کمیاب است داند که نوع خاصی از فکر کردن را در افراد ایجاد می می  را ویروسی ذهنی

کند که پشتکار داشته باشد، خود را برتر از مردمی بپندارد کـه   این ویروس در فرد به وجود آید، وي را وادار می
کند، در خصوص آینده خود، حساس و دلواپس باشد، به ارزش علم و فناوري کنند، کار  در اطرافش زندگی می

  . ریزي داشته باشد و نظایر آن واقف باشد، براي کارهاي خود برنامه
لرنر . »میزان توانایی فرد در تصور خویش در نقش دیگران است«به اعتقاد لرنر، همدلی  :5همدلی  فقدانـ 

میانه نشان داد که دهقانان و روستاییان، همدلی کمتري نسبت به هاي خود در شش کشور خاور لرنر در پژوهش
هـا،   هاي شخصیتی، نظام باورهـا و ارزش  دلیل کم بودن میزان همدلی در نزد دهقانان، ویژگی. شهرنشینان دارند

گیـري   ساختارهاي فرهنگی و اجتماعی، شیوه تولید، تقسیم کار، محیط اجتماعی و فرایندهاي مربوط بـه شـکل  
: 1382به نقل از محسنی تبریـزي،   1377ازکیا، (ت دهقانان و فرایند اجتماعی شدن و تربیت آنها است شخصی

22.(   
فرهنگ دهقانی، مبین این تصور  تصور خیر محدود، به عنوان یکی از عناصر خرده :6تصور خیر محدود ـ

ت، امنیت و نظایر آن، به تصور در میان دهقانان است که چیزهاي مطلوب در زندگی، همانند زمین، ثروت، قدر
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. شـود  هـاي فـوق، موجـب زیـان دیگـري مـی        میزان محدودي وجود دارند و پیشی گرفتن یک فـرد در زمینـه  
، 2و ماندل بائوم 1اند و سپس افرادي مانند لزلی نظرانی نظیر فاستر و راجرز به بسط مفهوم مذکور پرداخته صاحب

: 1384به نقـل از ازکیـا،    1960لزلی، (اند  ن مفهوم پرداختههاي خود به مشاهده و سنجش تجربی ای در پژوهش
گیرندگانی بود  باید به این موضوع توجه کرد که در گذشته، سرنوشت بسیاري از دهقانان در دست تصمیم). 122

: 2005، 3کـیم (پیچیدنـد   مـی   اي، براي آنان نسخه درجه 180که بدون توجه به آمال دهقانان و کامالً در جهت  
853(.  

هـاي پـژوهش، از    ایم به منظور سنجش متغیرهاي مـورد نظـر در فرضـیه    در پژوهش حاضر، تالش کرده
ازکیـا، محسـنی تبریـزي،    (یا داخلی ) لند و غیره کله  راجرز، مک(هاي استاندارد شده پژوهشگران خارجی  گویه

شان مورد استفاده قرار  هاي شاستفاده کنیم که آنها براي سنجش مفاهیم مشابه در پژوه) غفاري، زاهدي و غیره
ها با جامعه آماري مذکور  هاي مذکور، پس از محلی و بومی کردن و نیز هماهنگ کردن مقیاس البته گویه. اند داده

  .گیرد مورد استفاده قرار می
  

  اهداف پژوهش
  :اند از اهداف پژوهش حاضر عبارت

) قشربندي(پایگاه  انان و تأثیر آن برعدم اعتماد متقابل در روابط شخصی میان دهق بررسی میزان -
  .اقتصادي ـ اجتماعی

  .اقتصادي ـ اجتماعی) قشربندي(پایگاه  بررسی میزان نوآوري در میان دهقانان و تأثیر آن بر -
  .اقتصادي ـ اجتماعی) قشربندي(پایگاه  تقدیرگرایی در میان دهقانان و تأثیر آن بر بررسی میزان -
  .اقتصادي ـ اجتماعی) قشربندي(میان دهقانان و تأثیر آن بر پایگاه آرزوها در  بررسی سطوح -
در میان دهقانان و تأثیر آن  پوشی از منافع آنی به منظور دستیابی به منافع آتی عدم چشم بررسی میزان -

  .اقتصادي ـ اجتماعی) قشربندي(بر پایگاه 
  .اقتصادي ـ اجتماعی) قشربندي(ر پایگاه نیاز به پیشرفت در میان دهقانان و تأثیر آن ب بررسی میزان -
  .اقتصادي ـ اجتماعی) قشربندي(همدلی در میان دهقانان و تأثیر آن بر پایگاه  بررسی میزان -
  .اقتصادي ـ اجتماعی) قشربندي(تصور خیر محدود در میان دهقانان و تأثیر آن بر پایگاه  بررسی میزان -
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  پژوهش  روش

دلیل انتخاب روش پیمایش، وسعت جامعه . استفاده شده است 1یمایش، از روش پپژوهش حاضردر 
به لحاظ زمانی، از حاضر،   پژوهش. مذکور و تعداد متغیرهایی است که باید مورد سنجش قرار گیرند

، در بخش الجان 1388شود، زیرا در یک مقطع زمانی خاص، یعنی در سال  محسوب می 2مقطعیهاي  پژوهش
 4و پرسشنامه 3مصاحبه مورد نیاز نیز با استفاده ازاطالعات . ربی انجام شده استشرقی در آذربایجان غ

  .شده است
  

   پژوهش 6و روایی 5اعتبار
به طوري که برخی . است شده استفاده آن صوري نوع ویژه به محتوایی، اعتبار از اعتبار، سنجش به منظور

همچنین مقدار . اند مورد بررسی و تأیید قرار داده ها را شناسی، گویه از اساتید و دانشجویان جامعه
ها براي  است که بیانگر اعتبار داده) sig=./000( 8است و معناداري آزمون بارتلت/. KMO7 ،74شاخص

 شده گیري اندازه) ها پایداري درونی گویه( 9کرونباخ آلفاي با نیز پرسشنامه روایی .بکارگیري تحلیل عاملی است
  .مطلوبی برخوردار است از روایی گیري، اندازه وسیله دهد می نشان که است/. 76 ي کرونباخآلفا مقدار. است

  
  گیري جامعه آماري و شیوه نمونه

از آنجـایی کـه احتمـال    . جامعه آماري پژوهش حاضر، همه مناطق روستایی شهرستان پیرانشـهر هسـتند  
بوده است، اطالعات مربوط بـه   باً بسیار کمتقری 1388کاهش یا افزایش جمعیت روستاهاي شهرستان، در سال 

را براي تعیین جامعه آماري مورد استفاده قرار دادیم و به منظور افزایش دقت و  1385سرشماري سراسري سال 
همـه روسـتاهاي واقـع در    . گیري، به تحدید جامعه آمـاري پـرداختیم   کاهش هزینه و وقت، با استفاده از نمونه

عنـوان جامعـه آمـاري     انـد، بـه    روستا بوده 156، که در هنگام انجام پژوهش، 1385ل شهرستان پیرانشهر در سا
همچنین به لحاظ وسعت منطقه مورد بررسی و به دلیل عدم امکان بررسـی همـه   . پژوهش در نظر گرفته شدند
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راي سکنه بخش اي که به اندازه کافی نمایا باشد، روستاهاي دا مناطق روستایی، به منظور دستیابی به حجم نمونه
  . عنوان نمونه آماري براي این کار انتخاب شدند اند، به مورد بوده 63الجان شرقی که در هنگام انجام پژوهش، 

  هاي داراي سکنه شهرستان بر حسب بخش تعداد آبادي): 1(جدول 
  درصد توزیع فراوانی  تعداد آبادي  

  5/40  63 بخش الجان
  5/59  93 بخش مرکزي
  100  156 کل شهرستان

   1385سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال : منبع                   
  

 خانوار هستند که با 2298، حدود 1385خانوارهاي دهستان الجان شرقی، بر اساس سرشماري سال  همه 
درصد از کل  20نشین در حدود  در نظر گرفتن یک سرپرست براي هر خانوار و تخمین تعداد خانوارهاي خوش

در ایـن مرحلـه، بـا    . سرپرست خانوار تقلیـل یافـت   1700آماري، حجم نهایی جامعه آماري، به حدود جامعه 
نفر برآورد شد که بیانگر نمایا بودن هر چه بیشـتر حجـم نمونـه و     307، حجم نمونه 1استفاده از فرمول کوکران

  .افزایش قابلیت تعمیم نتایج پژوهش است
  

  مورد بررسی منطقه مختصر معرفی
هاي استان آذربایجان غربی است که در غرب این اسـتان واقـع شـده اسـت و      نشهر یکی از شهرستانپیرا

آبادي  19آبادي داراي سکنه و  156شهرستان پیرانشهر، دو بخش، پنج دهستان، . مرکز آن، شهر پیرانشهر است
زمستانی سـرد بـا بـارش     که  منطقه مذکور، به لحاظ جغرافیایی کوهستانی است، به طوري. خالی از سکنه دارد

هـاي حاصـلخیز، رودهـاي پـرآب و منـاطق       وجـود زمـین  . هاي نسبتاً معتـدل دارد  برف و باران زیاد و تابستان
کوهستانی و ییالقی با پوشش گیاهی مناسب باعث شده است، زندگی بیشتر ساکنان منطقه به شغل کشاورزي یا 

موارد، اشکال سـنتی کشـاورزي بـه طـور       عدودي، در بقیهبدیهی است که به جز موارد م. دامداري وابسته باشد
همین موضوع، موجب تداوم مناسبات سنتی خاص در میان افراد . نسبی و دامداري به طور کلی حفظ شده است

، نظـام اربـاب   2به لحاظ ساختار قدرت و نیز مناسبات اجتماعی، تا قبل از اجراي اصالحات ارضـی . شده است
  .داد  م اجتماعی را تشکیل می، شکل غالب نظا3رعیتی
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نفر در منـاطق شـهري و    33805از این تعداد، . نفر بوده است 86721، جمعیت شهرستان، 1375در آبان 
نفر مرد  27749از جمعیت ساکن در نقاط روستایی شهرستان، . اند نفر نیز در نواحی روستایی ساکن بوده 52916

 110نفر زن،  100دهد که در مقابل  هر  در جمعیت مذکور نشان مینسبت جنسی . اند نفر نیز زن بوده 25167و 
 140ساله و بیشتر،  65و در بین افراد  123سال،  این نسبت در بین اطفال کمتر از یک. نفر مرد وجود داشته است

سـال،   15از  درصد در گروه سنی کمـــتر   20/44از جمعیت ساکن در نواحی روستایی شهرستان، . بوده است
  سال و بیشتر قرار داشته و سن بقیـه  65درصد در گروه سنی  97/3سال و  64-15درصد در گروه سنی  82/51

  .افراد نیز نامشخص بوده است
  

  پژوهش هاي  یافته
  پژوهشنتایج توصیفی ) الف

  اي پاسخگویان متغیرهاي زمینه
  .ن شده استنفر از روستاییان مورد بررسی در جدول زیر بیا 307برخی از خصوصیات فردي 

  خصوصیات فردي پاسخگویان): 2(جدول 
  درصد توزیع فراوانی  هاي فردي ویژگی  ردیف

  2/89  مرد  1
  8/10  زن  2
  49  باسواد  4
  86  مالک زمین زراعی  5
  3/5  مرفه  6
  16  متوسط  7
  7/78  فقیر  8
  5/28  نفر 10تعداد افراد خانوار بیشتر از   9
  2/52  سال 45تا  31میانگین سنی بین   10

  
  اجتماعی افراد مورد بررسی -شاخص تعیین پایگاه اقتصادي 

و  2، ثروت1اجتماعی در میان دهقانان، از سه شاخص قدرت –براي سنجش وضعیت پایگاه اقتصادي 
هاي متناسب با جامعه مورد  هاي فوق بر اساس معرف سپس هر کدام از شاخص. استفاده شده است 3منزلت

 
1  Power 
2  Wealth 
3  Status 
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عاملی در جدول ها و مقدار بار  ها، تعداد عامل هاي شاخص چگونگی تعیین معرف. شده است  بررسی سنجیده
  .بیان شده است) 3(

 
  

  اجتماعی و تعیین بار عاملی و مقادیر اشتراك هر یک از متغیرها - شاخص پایگاه اقتصادي): 3(جدول 
 اشتراك  بار عاملی مقدار ویژه عامل معرف شاخص

  قدرت
  )هاي فردي ویژگی( 1عامل 

  )هاي خانوادگی ویژگی( 2مل عا

 54/0  51/0 34/1 1  شغل سرپرست -

 77/0  68/0 25/1 1  سن سرپرست -

 62/0  52/0 02/1 1  جنس سرپرست -

 58/0  62/0 18/1 2  خانوار اعضاي تعداد -

 62/0  56/0 31/1 2  شاغل  افراد تعداد -

  منزلت
ویژگی شخص ( 1عامل 

  )سرپرست
و  وضعیت خانواده( 2عامل

  )تحصیل فرزندان
  )قشربندي ذهنی( 3عامل 

 68/0  74/0 88/1 1  سواد سرپرست -

 57/0  72/0 32/1 1  شغل اصلی سرپرست -

 64/0 81/0 25/1 2  فرزندان دیپلم و بیشتر -

 56/0 73/0 20/1 2  میزان هزینه ماهیانه -

دهقان مرفه، (فرد از موقعیت خود  ارزیابی -
  )متوسط و فقیر

3 1/1 83/0  66/0 

  ثروت
  )زمین( 1عامل 
  )دارایی( 2عامل 
  )مالکیت( 3عامل 

  

 /.73 881/0 33/1 1  )ايآبی، دیم، اجاره(  زمین زراعی -

 /.52 867/0 17/1 1  زمین تجاري -

 /.69 813/0 24/1 1  باغ و قلمستان -

تراکتور، ( ابزار آالت کشاورزي -
  )کوب، موتور پمپ، دروگر خرمن

2 68/1 815/0 71./ 

بوس،  کامیون و مینی( عمده هايدارایی -
  )سواري، وانت، موتور سیکلت

2 12/1 793/0 65./ 

 /.73 764/0 27/1 2  )گاو، گوساله، گوسفند، بز(  واحد دامی -

 /.67 /873 74/1 3  مالکیت زمین -

  
   قدرت) الف

درصد از واریانس قدرت را  3/76فوق، کالً   شدهدهد که عوامل استخراج  اطالعات جدول فوق نشان می
است که سن سرپرست خانوار، جنس و  "هاي فردي ویژگی"عامل شماره یک، . کنند در جامعه مذکور تبیین می

درصد از واریانس مربـوط بـه قـدرت را     57هاي فردي،  عامل ویژگی. شود شغل سرپرست خانوار را شامل می
هـاي خـانوادگی    ویژگـی "عامـل دوم کـه   . اسـت   املی را به خود اختصـاص داده کند و بیشترین بار ع تبیین می
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درصـد از   59شـود،   است و تعداد اعضاي خانوار و افراد شاغل در خانوار را شـامل مـی    نامیده شده "سرپرست
  .است  کند و بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده واریانس را تبیین می

  منزلت) ب
به طور کلی، پنج عامـل بـراي تبیـین واریـانس مربـوط بـه        دهد که نشان می) 3(دول نتایج حاصل از ج

درصد از واریانس مربوط به منزلت اجتماعی را تبیین  81/79شاخص منزلت اجتماعی استخراج گردیده که کالً، 
یر درصـد و سـا   73شـود،   عامل اول که سواد سرپرست و شغل اصلی سرپرست خانوار را شـامل مـی  . اند کرده

دو عامـل سـواد و   . انـد  درصد از واریانس شاخص منزلت را تبیین کرده 77و   83عوامل نیز به ترتیب اهمیت، 
  .اند ارزیابی فرد از موقعیت خود نیز بیشترین واریانس شاخص منزلت را تبیین کرده

  ثروت) ج
صـد از واریـانس   در 3/81دهد که عوامل استخراج شده فوق، کـالً   نتایج حاصل از جدول فوق نشان می

نـام دارد،   "زمـین "عامل شماره یک، کـه  . کنند ثروت را در بخش الجان شرقی در شهرستان پیرانشهر تبیین می
درصد از واریانس ثروت را تبیین کرده و  85این عامل، . شود زمین زراعی، تجاري و باغ و قلمستان را شامل می

اسـت، ابـزارآالت     نامیـده شـده   "دارایـی "امـل دوم کـه   ع. بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده اسـت 
درصد از واریانس را تبیین کرده و بیشترین بار  78شود و  عمده و واحد دامی را شامل می  هاي کشاورزي، دارایی

 87شـود،   نام دارد و مالکیت زمین را شامل می "مالکیت"عامل سوم که . است  عاملی را به خود اختصاص داده
  . است  کند و بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده نس را تبیین میدرصد واریا

  همبستگی بین سه شاخص قدرت، ثروت و منزلت): 4(جدول 
 منزلت ثروت قدرت هاشاخص

 همبستگی جزئی همبستگی همبستگی جزئی همبستگی همبستگی جزئی همبستگی

 33/0 35/0 -005/0 058/0 ــــــــــ 1 قدرت

 34/0 38/0 ــــــــــ 1 -005/0 058/0 ثروت

 ــــــــــ 1 34/0 38/0 33/0 35/0 منزلت

همبستگی منفی بین دو متغیر قدرت و ثروت، فقط . دهد جدول فوق، همبستگی بین متغیرها را نشان می
  .دار است از این رو، رابطه بین متغیرهاي مذکور نیز معنی. دهد جهت رابطه را نشان می
  زیع رگرسیونی سه شاخص قدرت، ثروت و منزلت به لحاظ قشربنديتو): 5(جدول 

 همبستگی جزئی  همبستگی Betaضریب استاندارد شده  هاشاخص

 735/0 678/0 541/0 قدرت

 513/0 238/0 121/0 ثروت

 927/0 839/0 724/0 منزلت
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بیشترین تأثیر را  شود، در رگرسیون چندمتغیره، شاخص منزلت، همان طور که در جدول فوق مالحظه می

نکته مورد . کنند هاي مربوط به قشربندي را تبیین می هاي قدرت و ثروت، به ترتیب بقیه واریانس شاخص. دارد
ظـاهراً دلیـل   . هاي مربوط به قشربندي دارد توجه این است که شاخص ثروت، کمترین تأثیر را در بین شاخص

 .اعی در تعیین جایگاه طبقاتی افراد مورد استآن، اهمیت و اعتبار امور و مسایل فرهنگی و اجتم

هـاي   پس از انجام مراحل کدگذاري، تعیـین وزن و مشـخص کـردن ارزش ریـالی هـر یـک از معـرف        
ابی هر یک از عوامل، در کارشناسان و نیز وزن  هاي پرسشنامه مربوط به قشربندي، بر اساس تجارب و پژوهش

اي از امتیازات به دست آمد که جایگاه هر  هر یک از افراد، مجموعه نهایت، پس از جمع کردن نمرات استاندارد
 5/134شود و بـه حـداکثر    امتیاز شروع می 20پیوستار مذکور، از حداقل . فرد را بر روي یک پیوستار نشان داد

ز پس از محاسبه حداقل و حـداکثر امتیـازات کسـب شـده و ا    . رسد ترین فرد می امتیاز، یعنی فقیرترین و مرفه
به جز یک مـورد   -شد  اي مشاهده نمی دست بود و شکاف قابل مالحظه آنجایی که امتیازها تا حدود زیادي یک
 -دلیل اختالف بیش از حد آن با بقیه نفرات حذف گردید  بود که به 163که داراي بیشترین امتیاز، یعنی حدود 

بـدین  . م گردید که بیانگر تعداد طبقات اسـت تقسی 3نتیجه حاصل از تفاضل بیشترین و کمترین امتیاز، بر عدد 
  :گونه پایگاه اقتصادي و اجتماعی هر یک از افراد، به صورت زیر محاسبه و مشخص گردید

  حداکثر امتیاز -حداقل= 5/134 – 20= 114 
 38 =3÷114 

58  =38  +20   58تا  20طبقه اول بین   
96  =38  +58   96تا  1/58طبقه اول بین   
5/134  =38  +96    5/134تا  1/96طبقه اول بین   

تـا   1/58کسانی که بین . شوند اند، فقیر محسوب می امتیاز گرفته 58تا  20از این رو، همه افرادي که بین 
امتیاز کسب  5/134تا  1/96اند، جزء دهقانان متوسط محسوب شدند و همه کسانی که بین  امتیاز کسب کرده 96

  :نتایج حاصل از قشربندي جامعه مورد بررسی، در جدول زیر بیان شده است. رفه هستنداند، جزء دهقانان م کرده
  نتایج حاصل از قشربندي دهقانان): 6(جدول 

  دهقانان  فراوانی درصد  درصد تجمعی
 )20 -58( فقیر  198 5/64 5/64

 )1/58 - 96( حال میان 92 1/30 6/94

 )1/96 -5/134( مرفه  17 37/5 100

 جمع 307 100 -
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حـدود   اعضاي جمعیـت نمونـه،   زنفر ا 307از مجموع  شود، همان طور که در جدول فوق مشاهده می  

درصـد از کـل    65حـدود   دهنـد و  آنها قشر فقیر را تشـکیل مـی  . اند امتیار کسب کرده 60تا  20نفر، بین  198
درصد از  30اند که حدود  یاز کسب کردهامت 96تا  1/58نفر از افراد مورد بررسی، بین  92. جمعیت نمونه هستند

این گروه از افراد، دهقانان متوسـط در بخـش الجـان شـرقی شهرسـتان      . دهند کل جمعیت نمونه را تشکیل می
درصد از کل جمعیت  6اند که حدود  امتیاز کسب کرده 5/134تا  1/96نفر بین  17در نهایت، . پیرانشهر هستند

  .شوند وب مینمونه هستند و دهقانان مرفه محس
  

  فرهنگ دهقانی  خرده
فرهنگ دهقانی به عنوان یک شاخص ترکیبی و با هشت شاخص عدم اعتماد  در پژوهش حاضر، خرده

پوشی از منافع آنی به منظور دستیابی به  متقابل، فقدان نوآوري، تقدیرگرایی، پایین بودن سطح آرزوها، عدم چشم
  . و تصور خیر محدود در بین دهقانان مورد سنجش قرار گرفته است همدلی فقدان نیاز به پیشرفت،  منافع آتی،

درصد از آنها معتقد بودند که  5/38نفر پاسخگو،  307در میان : عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی   )1
درصد اظهار کردند که  89اکثر پاسخگویان، یعنی . دهقانان تمایل ندارند وسایل کار را به یکدیگر امانت دهند

درصد از  60حدود . گویند ها و محصوالت خود، نقائص آنها را می دامهقانان هنگام فروش اجناس، د
پاسخگویان نیز معتقد بودند که دهقانان تمایل دارند به یکدیگر پول قرض دهند و بیش از نیمی از پاسخگویان، 

. رنددرصد اظهار کردند که دهقانان مایل هستند هنگام مسافرت، کلید خانه را به دست همسایه بسپا 4/52یعنی 
دهند که بیش از نیمی از پاسخگویان، میزان اعتماد را در روابط شخصی میان دهقانان در  هاي فوق نشان می داده

  . دانند حد متوسط به باال می
درصد اظهار کردند که شغل پدرانشان براي یک زندگی موفق و  1/51نفر پاسخگو،  307از : فقدان نوآوري) 2

درصد نیز بیان کردنـد کـه اگـر مطلـع شـوند کـه یـک         4/89. آن را ادامه دهند سعادتمند، بهترین است و باید
اند، تمایل دارند که در سـال آینـده، آن محصـول را     محصول، فروش خوبی دارد و آنها تا به حال آن را نکاشته

بیفتـد، مـردم    از پاسخگویان نیز با این گویه موافق بودند که اگر اتفاقی براي یکی از اهالی روستا 4/75. بکارند
درصد نیز معتقد بودند که اگر در شهر شغلی برایشان پیدا  9/68تمایل دارند به هر طریقی، به وي کمک کنند و 

ر ددرصـد از پاسـخگویان،    2/53به اعتقاد . شود، حاضر نیستند که شغل فعلی خود را رها کنند و به شهر بروند
یشقدم شد، بلکه باید صبر کرد تا اول دیگران پیشقدم شوند استفاده و پذیرش یک نوع بذر جدید، هرگز نباید پ
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 "نوآور"درصد  30، "سنتی"درصد از افراد مورد بررسی،  6/18دهند که حدود  هاي فوق نشان می داده. و بعد ما
  .اند بوده "کامالً نوآور"درصد نیز  50و حدود 

ر کردند که سرنوشت هر فردي، قبل از تولد درصد اظها 23نفر پاسخگو، کمتر از  307در میان : تقدیرگرایی) 3
درصد از آنها نیز معتقد بودند که هر فردي براي یافتن همسر خوب و مناسـب،   5/57. وي مشخص شده است

درصد از پاسخگویان نیز بیان کردند که طالق یا عـدم سـازش زوجـین، بـه      6/61. شانسی باشد باید آدم خوش
معتقد بودند که اگر در حین کار، مار آنها را نیش بزند، نتیجه قضا و قدر درصد نیز  3/71. سرنوشت بستگی دارد

درصد از پاسخگویان نیز معتقد بودند که هر چیزي که عاید ما می شـود، ناشـی از قسـمت و     2/75. بوده است
ضا توان گفت ساکنان جامعه مورد بررسی، به ق دهند که در مجموع، می هاي پژوهش نشان می داده .روزي ماست

  .درصد از افراد مورد بررسی، تقدیرگرا هستند 80به طور کلی، بیش از . گرایی اعتقاد دارند و قدر و سرنوشت
درصد برخورداري روستا از برق، تلفن، گاز و راه آسفالت  7/85پاسخگو،  307از : پایین بودن سطح آرزوها) 4

ل داشتند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی درصد از دهقانان نیز تمای 32کمتر از . دانستند را ضروري می
 4/70. درصد نیز خواهان خطوط منظم تاکسیرانی و وسایل حمل و نقل به شـهر بودنـد   68بیش از . قرار گیرند

تـرین دسـتاورد عمـران و آبـادي را بـراي       ، بزرگ"طرح هادي"درصد از پاسخگویان نیز بیان کردند که اجراي 
وجود مرکز "، "تأسیس مرکز دهستان"، "ایجاد بانک"درصد از دهقانان،  60د و بیش از آور دهقانان به ارمغان می

را براي روستاي خود  "هاي کشاورزي هاي آموزشی و مراکز خدمات نهاده کارگاه"و  "خانه بهداشت با بهیار دایم
مورد بررسی، فراتر از  درصد از افراد 76دهند که آرزوهاي بیش از  هاي فوق، نشان می داده .دانستند ضروري می

  .ها و هنجارها است ها، نگرش نیازهاي اولیه است که این وضعیت، به دلیل روند توسعه و ناشی از تغییر ارزش
درصد معتقد  34نفر پاسخگو،  307در میان : پوشی از منافع آنی به منظور دستیابی به منافع آتی عدم چشم) 5

دهنـد کـه آن را بـراي     هاي آنان قرار گیرد، ترجیح مـی  انان یا خانوادهبودند که اگر مقداري وجه در اختیار دهق
درصد از پاسخگویان نیز اظهار کردند که اگر مقداري وجه  68حدود . هاي تولیدي مورد استفاده قرار دهند طرح

هبـود  هـاي مربـوط بـه ب    دهنـد کـه آن را در طـرح    هاي آنان قرار گیرد، ترجیح می در اختیار دهقانان یا خانواده
درصد نیز بیان کردند که دهقانان در صـورت   1/80اکثر پاسخگویان، یعنی . کشاورزي، مورد استفاده قرار دهند

درصـد بیـان    54، یعنـی  آنـان انداز آن براي روز مبادا گرایش دارند و بیش نیمی از  کسب درآمد اضافی، به پس
هـاي پـژوهش،    بـر اسـاس داده  . کننـد  تی میکردند که درآمد مازاد خود را صرف خرید لوازم مصرفی و تجمال

درصـد از افـراد مـورد بررسـی،      70حـدود  اعتقاد دارند و  نگري توان گفت که جامعه مورد بررسی، به آینده می
  .نظر کنند گرایش دارند تا از منافع آنی به منظور دستیابی به منافع آتی صرف
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درصد تمایل داشتند که در مجالس، نظرها  1/86یعنی نفر  264نفر پاسخگو،  307از : فقدان نیاز به پیشرفت) 6
ریزي  درصد از پاسخگویان، معموالً براي کارهاي خود از قبل برنامه 90بیش از . هاي خود را بیان کنند و دیدگاه

درصد، مایل بودند که فرزندانشان شهرنشین شوند و تقریبـاً همـه پاسـخگویان      3/88اکثر آنها یعنی . کردند می
توان اسـتنباط کـرد کـه     هاي فوق، می داده از .اشتند که فرزندانشان از تحصیالت عالیه برخوردار شوندگرایش د

انگیـزه  "درصد از افراد مورد بررسـی،   28، فراوانی صفر دارد و حدود "بسیار کم"و  "انگیزه هاي پیشرفت کم"
  . اند داشته "ادانگیزه پیشرفت کامالً زی"درصد از آنها نیز  72و  "پیشرفت نسبتاً زیاد

درصد اظهار کردند که براي حفظ اراضی و مراتـع روسـتا،    2/76نفر پاسخگو،  307در میان : همدلی  فقدان) 7
درصد از پاسخگویان نیز بیان کردند که دهقانان هنگام  65حدود . تمایل دارند که در حد توانشان مشارکت کنند

درصد اظهار کردند که اگر اتفاقی براي یکی از  83گویان، یعنی اکثر پاسخ. کنند ها، به یکدیگر کمک می گرفتاري
درصد معتقدنـد کـه در انجـام     4/87و تقریباً اکثر دهقانان، یعنی  اهالی بیفتد، همه تمایل دارند به او کمک کنند

در مجمـوع، بـر اسـاس    . باید به یکدیگر کمک کنیم و کارها را به طور جمعی و مشارکتی انجام دهـیم  ها، طرح
به طور کلی، بیش از . توان گفت که جامعه مورد بررسی، از همدلی فراوانی برخوردار است هاي پژوهش می یافته

  .مشارکتی و همدلی برخوردارند  درصد از دهقانان، از روحیه 77
درصد معتقد بودند که اگر یک کشاورز بخواهد در تولید  13نفر پاسخگو، فقط  307از : تصور خیر محدود) 8

درصد از پاسخگویان نیز  1/68. شود ادي، بازده بیشتري کسب کند، موجب کاهش سهم سایر کشاورزان میاقتص
درصد با  36رساند و فقط  اعتقاد داشتند که اشتغال افراد جدید در کارهاي مربوط به روستاییان، به آنها ضرر نمی

کمـی وجـود دارنـد و همگـان بـه آن       این گویه موافق بودند که چیزهاي خوب، مانند زمین و ثروت به میـزان 
  .دهند که اکثر دهقانان به خیر محدود اعتقاد ندارند هاي فوق نشان می داده. دسترسی ندارند

  
   پژوهشنتایج تحلیلی ) ب

  فرهنگ دهقانی بررسی رابطه بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي دهقانان با هر یک از عناصر خرده
هـاي عناصـر    اجتمـاعی دهقانـان و مؤلفـه    -طه بین پایگاه اقتصـادي داري راب ، آزمون معنی)5(در جدول 

  .فرهنگ دهقانی، به عنوان متغیر وابسته بیان شده است خرده
  هاي متغیر مستقل داري رابطه بین متغیر وابسته و مؤلفه هاي معنی آزمون): 7(جدول 

  اجتماعی - پایگاه اقتصادي
  فرهنگ دهقانیعناصر خرده

  ضریب تعیین
R2)(  

  ب تعدیل یافتهضری
R2. Adg)(  

  ضریب همبستگی
R)(  

  سطح معناداري
Sig)(  

  004/0  -867/0  /.735  /.751  عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی
/.511  فقدان نوآوري  506./  715/0-  000/0  
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/.013  تقدیرگرایی  009./  118/0  315/0  
/.831  پایین بودن سطح آرزوها  825./  912/0-  002/0  

/.412  ز منافع آنی به منظور دستیابی به منافع آتیپوشی ا عدم چشم  403./  642/0-  021/0  
/.031  فقدان نیاز به پیشرفت  002./  177/0  215/0  

/.001  همدلی فقدان  000./  041/0  715/0  
/.546  تصور خیر محدود  533./  739/0  003/0  

طه بین متغیرهاي مستقل و داري راب دومتغیره، براي سنجش معنی 1در جدول فوق، از آزمون رگرسیون
  :ها را به صورت زیر تبیین کرد توان نتایج فرضیه ، می)5(هاي جدول  با توجه به یافته. وابسته استفاده شده است

و میزان عدم اعتماد متقابل در روابـط شخصـی آنـان رابطـه      اجتماعی دهقانان –پایگاه اقتصادي  بین: 1فرضیه 
  .داري وجود دارد معنی

اجتماعی دهقانان  –از آزمون رگرسیون دومتغیره نشان داد که بین دو متغیر پایگاه اقتصادي  نتایج حاصل
ضریب همبستگی ). sig=0/0004(و میزان عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی آنان رابطه معناداري وجود دارد 

گاه اقتصادي ـ اجتماعی یعنی هر چه پای. است که بیانگر وجود رابطه معکوس بین دو متغیر است -867/0نیز 
رو،  از این. یابد در میان دهقانان باالتر رود، به همان میزان نیز عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی کاهش می

  . شودفرضیه پژوهش تأیید می
  .داري وجود دارد و فقدان نوآوري، رابطه معنی اجتماعی دهقانان –پایگاه اقتصادي بین : 2فرضیه 

اجتماعی دهقانان  –زمون رگرسیون دومتغیره نشان داد که بین دو متغیر پایگاه اقتصادي نتایج حاصل از آ
است که  -715/0ضریب همبستگی نیز ). sig=0/000(و فقدان نوآوري در میان آنان رابطه معناداري وجود دارد 

ن دهقانان بـاالتر رود،  هر چه پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی در میا . بیانگر وجود رابطه معکوس بین دو متغیر است
  .شود بنابراین، فرضیه فوق تأیید می. یابد به همان میزان نیز نوآوري در میان آنان افزایش می

  .داري وجود دارد اجتماعی دهقانان و تقدیرگرایی، رابطه معنی –بین پایگاه اقتصادي : 3فرضیه 
اجتماعی دهقانان و - غیر پایگاه اقتصاديمتغیره نشان داد که بین دو مت نتایج حاصل از آزمون رگرسیون دو
یعنی پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی دهقانان، مقدار بسیار . (sig=./315)تقدیرگرایی رابطه معناداري وجود ندارد 

  . شود توان گفت که فرضیه پژوهش رد می از این رو، می. کند کمی از واریانس مربوط به تقدیرگرایی را تبیین می
  . داري وجود دارد اجتماعی دهقانان و پایین بودن سطح آرزوها، رابطه معنی –اه اقتصادي بین پایگ: 4فرضیه

اجتماعی دهقانـان و پـایین    –نتایج آزمون رگرسیون دومتغیره نشان داد که بین دو متغیر پایگاه اقتصادي 
سـت کـه بیـانگر    ا -912/0ضریب همبستگی نیـز  ). sig=0/002(بودن سطح آرزوها رابطه معناداري وجود دارد 
یعنی هر چه پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی در میان دهقانان بـاالتر   . وجود رابطه معکوس قوي بین دو متغیر است

 
1  Regression 
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توان گفت که  بنابراین می. یابد رود، به همان میزان نیز میزان انتظارات، توقعات و آرزوها در میان آنان افزایش می
  .شود فرضیه فوق تأیید می

پوشی از منافع آنی به منظور دستیابی به منـافع   اجتماعی دهقانان و عدم چشم –پایگاه اقتصادي  بین: 5فرضیه  
    .داري وجود دارد معنی آتی رابطه

اجتماعی دهقانان،  –نتایج حاصل از آزمون رگرسیون دومتغیره نشان داد که بین دو متغیر پایگاه اقتصادي 
ضریب ). sig=./021(ستیابی به منافع آتی، رابطه معناداري وجود دارد پوشی از منافع آنی به منظور د و عدم چشم

یعنی هر چه پایگاه اقتصادي ـ  . است که بیانگر وجود رابطه معکوس بین دو متغیر است -642/0همبستگی نیز 
. یابـد  مـی گرایی در میـان آنهـا افـزایش     اجتماعی در میان دهقانان باالتر رود، به همان میزان نیز اعتقاد به آینده

  .شود توان گفت که فرضیه مذکور تأیید می بنابراین، می
  . داري وجود دارد اجتماعی دهقانان و فقدان نیاز به پیشرفت، رابطه معنی-بین پایگاه اقتصادي: 6فرضیه 
اجتماعی دهقانان  –نتایج حاصل از آزمون رگرسیون دومتغیره نشان داد که بین دو متغیر پایگاه اقتصادي  

یعنی پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی ). sig=./215(دان نیاز به پیشرفت در میان آنها، رابطه معناداري وجود ندارد و فق
از انگیزه پیشرفت بسـیاري  ) غنی، متوسط و فقیر(دهقانان، به انگیزه پیشرفت آنها مرتبط نیست و همه دهقانان 

 .ودش توان گفت که این فرضیه رد می بنابراین، می. برخوردارند
  . داري وجود دارد همدلی رابطه معنی  اجتماعی دهقانان و فقدان –بین پایگاه اقتصادي : 7فرضیه 

اجتماعی دهقانان  –نتایج حاصل از آزمون رگرسیون دومتغیره نشان داد که بین دو متغیر پایگاه اقتصادي 
مشـارکت در میـان دهقانـان، تـابع     یعنی همدلی و ). sig= ./715(و فقدان همدلی، رابطه معناداري وجود ندارد 

مشارکتی و همدلی   دهقانان، از روحیه  توان گفت که همه در مجموع، می. پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی آنها نیست
 . شود توان گفت که فرضیه پژوهش رد می از این رو، می. بسیاري برخوردار هستند

  .داري وجود دارد ر محدود رابطه معنیو تصور خی اجتماعی دهقانان-پایگاه اقتصاديبین : 8فرضیه 
اجتماعی دهقانان  –نتایج حاصل از آزمون رگرسیون دومتغیره نشان داد که بین دو متغیر پایگاه اقتصادي 

یعنی تصور خیر محدود در میان دهقانان، تابع ). sig= ./715(و تصور خیر محدود، رابطه معناداري وجود ندارد 
. توان گفت که اکثر دهقانان، به خیر محدود اعتقاد ندارند در مجموع، می. نها نیستپایگاه اقتصادي ـ اجتماعی آ 

هاي متغیر مستقل  با توجه به اینکه سطح سنجش مؤلفه. شود توان گفت که فرضیه پژوهش رد می از این رو، می
ـ  براي پیش 1اي است، از رگرسیون چندمتغیره و وابسته، فاصله ا توجـه بـه تغییـرات    بینی تغییرات متغیر وابسته ب

  .کنیم متغیرهاي مستقل استفاده می
  نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره ): 8(جدول 

Method: Enter روش ورود متغیرها 

 
1  Multiple Regression 
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R= ./785 ضریب همبستگی چندگانه 

R2= ./616 ضریب تعیین 

R2. Adg= ./593 ضریب تعیین تعدیل یافته 

S.E= 4/41 خطاي معیار 

ANOVA=28/72 اریانستحلیل و 

Sig= ./000 سطح معناداري 

  
درصد است که به  78دهند که همبستگی متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته،  می  هاي جدول فوق نشان داده

فرهنگ دهقانی را درصد از وضعیت خرده 61توانند  عالوه بر این، متغیرهاي مذکور می. لحاظ شدت، قوي است
). شود درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل تبیین می 78 یعنی(در میان دهقانان تبیین کنند 

با  تر است، زیرا لزوماً این معیار نسبت به ضریب تعیین، حقیقی. درصد است 59یافته نیز  ضریب تعیین تعدیل
  .مدل استیابد، در حالی که ضریب تعیین، تابع تعداد متغیرهاي  افزایش تعداد متغیرهاي مستقل، افزایش نمی

  توزیع رگرسیونی سه شاخص قدرت، ثروت و منزلت به لحاظ قشربندي): 5(جدول 

یشترین تأثیر را در رگرسیون چنـدمتغیره  شود، شاخص منزلت، ب طور که در جدول فوق مالحظه می همان
شایان ذکر است . کنند هاي قدرت و ثروت، به ترتیب بقیه واریانس مربوط به قشربندي را تبیین می شاخص. دارد

ظاهراً دلیل آن، اهمیت . هاي مربوط به قشربندي داشته است که شاخص ثروت، کمترین تأثیر را در میان شاخص
  .رهنگی و اجتماعی در تعیین جایگاه طبقاتی افراد مورد بررسی استو اعتبار امور و مسایل ف

 
  گیري بحث و نتیجه
هـاي متفـاوت مـذهبی و     با گرایش ،مختلف هاي گروهکه  است فرهنگی چند ملیتی و چنداي  جامعهایران، 

وت هستند متفا هاي فرهنگ ردهمتشکل از خ ،جوامع چندفرهنگی. دهند تشکیل می آن راساکنان  ،هاي قومی سنت
 توسعه متـوازن اجتمـاعی  تحقق قانونمند فراهم نگردد، ي ي براي تلفیق و مشارکت آنها در ساختارا اگر زمینه و

 هاي مهـم در  فرض پیش نوان یکی ازها به ع فرهنگ توجه به خرده، این موضوع توجه به اهمیت با. میسر نیست
شـده  اعی مـ علوم اجت پژوهشگران شناسان و امعهج توجه بسیاري ازموجب جوامع چندملیتی،  اجتماعی  توسعه
 ن وهکارهـاي گونـاگو  ااندازهاي متفاوت، ر در تسریع توسعه دارد، چشمتأثیري که پدیده مذکور دلیل  ه ب .است
فرهنگ دهقانی و پایگـاه   در مقاله حاضر، رابطه بین عناصر خرده .اند قرار گرفتهبررسی  مورد ،هاي متمایز گزینه

  .ادي ـ اجتماعی روستاییان، مورد بررسی قرار گرفته استاقتص) قشربندي(
عدم اعتماد متقابل  ، فرهنگ دهقانی حاضر نشان داد که از میان هشت عنصر خرده نتایج حاصل از پژوهش 

پوشی از منافع آنی به منظور دستیابی به  در روابط شخصی، فقدان نوآوري، پایین بودن سطح آرزوها، عدم چشم

 همبستگی جزئی  همبستگی Betaضریب استاندارد شده  هاشاخص
 735/0 678/0 541/0 قدرت
 513/0 238/0 121/0 ثروت
 927/0 839/0 724/0 منزلت
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-یعنی هر چه پایگاه اقتصـادي . نداجتماعی دهقانان هست-پایگاه اقتصادي صور خیر محدود، تابعمنافع آتی و ت
تر باشد، عناصر مذکور نیز به همان میزان، در جهت توسعه یا خالف آن حرکت  اجتماعی دهقانان باالتر یا پایین

دهقانان، ارتباط معناداري نداشتند،  همدلی، فقدان نیاز به پیشرفت و تقدیرگرایی نیز با قشربندي  فقدان. کنند می
  .یعنی پایگاه اقتصادي باال یا پایین، تأثیر چندانی بر عناصر مذکور نداشت

هـاي مربـوط بـه قشـربندي،      نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نیـز نشـان داد کـه از میـان شـاخص     
  . دي را تبیین کردندهاي منزلت، قدرت و ثروت، به ترتیب بیشترین واریانس مربوط به قشربن شاخص

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر که بیانگر آماده بودن بستر فرهنگی و اجتمـاعی جامعـه مـورد    
نیـافتگی جامعـه مـورد     بررسی به لحاظ عناصر و مفاهیم مورد نیاز براي توسعه است، ظاهراً براي تحلیل توسعه

فرهنگ دهقانی، سـایر   باید در کنار عناصر خرده) عی هاي توسعه اقتصادي و اجتما با توجه به شاخص(بررسی 
هاي کالن و زیربنایی اقتصادي، اجتماعی  گذاري عوامل مؤثر مانند مرزي و دور بودن منطقه از مرکز، عدم سرمایه

و فرهنگی دولت، کمبود امکانات آموزشی، فرهنگی و عدم توزیع مناسب و عادالنه منابع ثروت، قـدرت و نیـز   
  .هاي توسعه را نیز مورد توجه قرار داد ریزي ها و مرکزي بودن برنامه گذاري سیاست بیرونی بودن
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