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 چکیده

تحقيق حاضر تالشی در جهت ارزیابی ارتباط ميان عناصر فرهنگی مطرح شده در نظریه خرده فرهنگ دهقانی راجرز در  هدف:

 باشد.یافتگی این روستاها میطح توسعهآباد و سروستاهای دهستان سکمن

ای( ها از روش ميدانی )پرسشنامهآوری دادهتحليلی است و  به منظور جمع -روش تحقيق  در این پژوهش، از نوع توصيفی روش:

برای  باشد کهآباد شهرستان خوی میای استفاده شده است. سطح تحليل تحقيق، خانوارهای ساکن در دهستان سکمنو کتابخانه

یافتگی روستاهای ها، از ضریب همبستگی پيرسون و  برای تعيين سطح توسعهتجزیه و تحليل اطالعات به دست آمده از پرسشنامه

 مورد مطالعه، از تکنيک ویکور استفاده شده است.

در « تقدیرگرایی»و « لتوابستگی به دو»، «گراییخانواده»ها حاکی از آن است که عناصر خرده فرهنگی شامل یافته ها:یافته

« تصور خير محدود»به غير از روستای ممش خان و عنصر « عدم اعتماد متقابل»تمامی روستاهای دهستان مورد مطالعه، و عنصر 

آیند. همچنين عناصر خرده فرهنگی های فرهنگی این جوامع به حساب میخان جزء ارزشبجز روستاهای کلوانيس و ممش

-های فرهنگی آندر جوامع روستایی مورد مطالعه جزء ارزش« پوشی از منافع آتی به خاطر منافع آنیچشمعدم »و « گراییمحلی»

یافتگی روستاهای مورد مطالعه گردید که نتایج باشد. در گام بعدی با استفاده از تکنيک ویکور اقدام به سنجش سطح توسعهها نمی

ترین سطح توسعه را در ميان ترین و روستاهای کولوس و سنت به ترتيب پایيننشان داد روستاهای گيلدور و زیوه به ترتيب باال

سایر روستاها دارند. در انتها، از طریق مقایسة ميزان تأثيرپذیری روستاهای مورد مطالعه از عناصر خرده فرهنگی مطرح شده در 

حاکی از آن است که روستاهایی که تأثيرپذیری افتگی این روستاها مشخص گردید. نتایج این مقایسه نظریه راجرز، سطح توسعه 

ها بيشتر است، از سطح توسعة باالتری ، کمتری از عناصر فرهنگی یاد شده دارند، نسبت به روستاهایی که این تأثيرپذیری در آن

 باشند.برخوردار می

-ر فرهنگی نظریة راجرز و سطح توسعهدهد که بين عناصهای تحقيق حاضر نشان میبا توجه به این که یافتهراهکارهای علمی: 

یافتگی روستاها در منطقة مورد مطالعه رابطه وجود دارد، فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه در منطقة مورد نظر و انجام 

 نماید.فرهنگی با تأکيد بر اصالح فرهنگ روستایی حاکم، امری ضروری می -اقدامات اجتماعی

های کمی در تجزیه و تحليل اطالعات و نيز در نظر گرفتن رابطة ميان قيق حاضر  در تلفيق روشوجه تمایز تحاصالت و ارزش: 

 باشد.یافتگی روستاهای مورد مطالعه میعوامل فرهنگی مورد نظر با ميزان توسعه

 آباد، شهرستان خوی.خرده فرهنگ دهقانی، توسعه، مدل ویکور، راجرز، سکمن: هاکلیدواژه

                                                           
                                                                  :gholami@ut.ac.ir Email سندة مسؤول: نوی .*
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 مقدمه. 1
 مسئله طرح. 1.1

 و کننيدميی زندگی جوامع در هاانساندانيم، طور که میهمان

 عناصير باشد و ممکين اسيت خاصی می فرهنگ دارای  جامعه هر

هير یيک  .یابد راه دیگر سيستم به سيستم یک از اختياربی یفرهنگ

 که دارد را خود خاص فرهنگی و اجتماعی سيستم جوامع بشری از

 آن فرهنيگ از همتيابيی و خياص نمودی م،این سيستکلی طور به

 جوامع زندگی روش و راه دیگر، به عبارتی یا فرهنگ و .است جامعه

 مصير  زیسيت، طيرز ةنحيو معيشت، اقتصاد، ةبرگيرند در ،انسانی

،  ازدواج نظيام رسيوم، و آداب سياسيت، مسيکن، پوشاك، و خوراك

 و یانسيان اميور ةهمي و متيافيزیکی و مذهبی خویشاوندی، تفکرات

امروزه بيه  ..(93، ص. 1391،)نقوی، پایدار و قاسمیاست غيرانسانی

روشنی مشخص شده است که توسعه به معنای نابود کردن هویيت 

بيه  باشد.به معنای حفاظت از آن می بلکه برعکس، فرهنگی نيست،

کييد بير هویيت أهرچنيد بایيد در نظير داشيت کيه تتر، بيان دقيق

جوامع پيشيرفته و درس نگيرفتن از  فرهنگی به معنای عدم نگاه به

ها در راستای یک تحول فرهنگی نيست، بلکه بایستی بيا حفي  آن

های نوسازی نيز متمسک شد، چراکه ایين هویت فرهنگی به آرمان

 )فرانتيز، آورنيدتوسعه را در جوامع سنتی فراهم ميی ةها زمينآرمان

 (.19، ص. 1388

هيای فکيری و لييتفعا ای ازها فرهنگ به مجموعيهبرای مدت

حتيی  .شد و دخالت آن در اقتصياد مطيرح نبيودهنری محدود می

امروزه نيز فرهنگ، این بردار رشد و رفاه جمعی، خوب درك نشيده 

این مسيلله در  .بدست نياورده استو ارزش و جایگاه واقعی خود را 

 .تر از کشورهای صنعتی اسيتکنندهکشورهای فقير به مراتب نگران

فرهنيگ بيه  ،فيراوانبه دليل مشيکالت اقتصيادی  ،هادر این کشور

قربيانی  شيود و اغليبمطرح میبنيادی  ةیک مسللبه عنوان ندرت 

اقتصادی بدون توجه به  ةتوسع ،کهحال آن .شوداقتصاد می ةاسطور

توانيد موفيق عميومی نميی ةیگانه شدن آن با توسيعبعد فرهنگ و 

فرهنگيی بيه نظير ز ای کيه اجامعه .(12، ص. 1374 )دوپوئی، باشد

ثيرات خيارجی از أبه ت نسبت خود اطمينان دارد، گشودگی بيشتری

 ،کيهبيرد، درحيالیدهيد و سيود بيشيتری از آن ميیخود نشان می

گيرد، بيشتر بير سينت عقييم ای که حالت دفاعی به خود میجامعه

تکيه دارد و از هرگونه تغيير ناشی از نيروهای خيارجی رویگيردان و 

 دهيدتغييراتی را در جامعيه تحيت فشيار قيرار ميی مروجان چنين

 .(24، ص. 1376 )یونسکو،

 توسيعه ادبييات بير دهه چندین  توسعه پارادایم طور کههمان

 از را خود نظری نيز چارچوب فراوانی پژوهشگران ،است بوده حاکم

 انجيام ایيران در کيه هياییپژوهش اکثر در و گرفته نوسازی مکتب

 بيا اکنيون اميا .واقع شده است  تأیيد مورد مذکور هایشده، نظریه

 هياینظریه که به انتقاداتی و نوسازی دوران از دهه چندین گذشت

 ، اسيت گردیيده آشکاراین نظریات  ناکارآمدی ،وارد شده حوزه این

 و ميذکور هياینظریيه مييانی اتتناقضي شياهدامروز  که طوری به

 بيرای کيه قدنيدمعت حوزه این اندیشمندان .هستيم روزمره واقعيت

بيه ،شيود گذاشته کنار سنتی باورهای همه بایستی پيدایش توسعه

 اسيت معتقيد « فرهنگ روستایی خرده» بحث در راجرز کهطوری

 فرهنيگ و زنيدگی ةشييو از توسيعه و نوسازی موانع ترینعمده که

 و هياارزش هيا،انگييزه ماننيد عناصری و گيردمی روستایيان نشأت

 پيذیرش و مانع نوآوری دهقانی، فرهنگ خرده قالب در ات نظروجه

 و منفيی عواميل بيه عنيوانو دنشومی روستایی جوامع در تغييرات

پييور و )کييرم شييوندمطييرح مييیاقتصييادی  ةتوسييع بازدارنييده

 .(141، ص. 1391یوسفوند،

 ةبيا دو مسيلل مقالة حاضر ، نگارندگانآنچه گفته شدتوجه به  با

از  .باشيدش تحقيق حاضر میاصلی مواجه شدند که حاصل آن نگار

، روسيتایی یک سو فرهنگ به عنوان عامل مهيم در توسيعه جواميع

 ،وی دیگيرحال توسعه مطرح است؛ و از سي در کشورهای درویژه هب

 فرهنگ جوامع در ،مکتب نوسازی ةمطرح در حوزی هابرخی نظریه

 .آورنيدحال توسعه را عاملی بازدارنده در زمينه توسعه به شمار ميی

 ةثيرات فرهنگ بير توسيعأمچنين تحقيقات انجام شده در زمينه ته

های نوسيازی بيدون ناکارآمدی نظریه پایه بر در کشور، اکثراًجوامع 

کيه  اسيت حالی دراین  .صورت گرفته است ،توجه به برخی حقایق

 ةزندگی و بحث و گفتگو با جامع در نتيجة تحقيق حاضر نگارندگان

هيای فرهنگيی شياهد برخيی ارزش ،همورد مطالعي ةروستایی منطق

هيا در جواميع اند که شدت و ضيع  آنبازدارنده در این جوامع بوده

با سيطح  که درسه و به نظر میمختل  روستایی منطقه متفاوت بود

بير آن تصميم بر این اساس،  .دناین جوامع ارتباط داشته باش ةتوسع

ميورد  ر ميورد نظي ةمسيلل ،رویکردی کميیدر نظر گرفتن شد تا با 

  .مطالعه قرار گيرد

اتخيا  رویکيردی بيومی بيه  اصيلی آن در این تحقيق که هد 

تيا شيده اسيت سيعی  ،باشدنظریه خرده فرهنگ دهقانی راجرز می

کارآميدی برخيی نا ةهيای اخيير دربيارقضاوتدر نظر گرفتن بدون 

مييان ارتبياط  ،هيای فرهنگيی آنویژه جنبيههب ،های نوسازینظریه

مورد مطالعه بيا سيطح  ةهنگی مردم روستاهای منطقهای فرویژگی

در چيارچوب نظریيه خيرده فرهنيگ  ایين روسيتاهایيافتگی توسعه
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بر این اسياس،در ایين مقاليه  .مورد مطالعه قرار گيرددهقانی راجرز 

خيرده فرهنيگ دهقيانی در ة عواميل بازدارنيد سعی بر آن است که

و  رار گرفتيهميورد بررسيی قيمورد مطالعيه  ةنظریه راجرز در منطق

-با سطح توسعه ،توسعه عوامل بازدارندةارتباط این عوامل به عنوان 

کيه ایين  الزم به  کر است. شودیافتگی روستاهای منطقه مشخص 

دالیل بروز رفتارهای فرهنگی ميورد نظير در یافتن تحقيق به دنبال 

تشيخيص ارتبياط بيين  در صيدد باشد، بلکه صرفاًنظریه راجرز نمی

 یافتگی روستاهای مورد مطالعه است.با سطح توسعهاین عوامل 

ال زیير ؤبيه دو سي پاسيخگوییتحقيق حاضر به دنبال  ،بنابراین

 باشد:می

در جواميع دهقانی در نظریه راجيرز  خرده فرهنگ عناصرآیا  .1

های فرهنگی ایين جواميع ارزش ءجز ،آباددهستان سکمنروستایی 

 ؟روندمیبه شمار 
نظریيه خيرده فرهنيگ  هنگيی مطيرح شيده درفر عناصيرآیا بين  .2

 ،ميورد مطالعيه ةجوامع روستایی منطقيدهقانی راجرز و سطح توسعه در 

 وجود دارد؟ رابطه

  تحقیق ۀپیشین. 1.2

در ارتباط با موضوع تحقيق حاضر هيم در داخيل و هيم خيارج 

کشور تحقيقات بسيار کمی صيورت گرفتيه اسيت کيه در  یيل بيه 

 :شودمیها اشاره آنبرخی از 

خرده فرهنگ دهقيانی و » ای با عنوان(، در مقاله1378پور )رفيع

باشيد و ای با همين عنيوان ميیکه برگرفته از پروژه« ترویج کشاورزی

گردیيده تهيه  "ستاد طرح تدوین نظام ترویج کشاورزی ایران"توسط 

-های فرهنگيی جواميع روسيتایی ایيران ميیبه بررسی ویژگی، است

روسيتا  598تعيداد قيومی  -های فرهنگیویژگی ،پروژهپردازد. در این 

 ه اسيت از سراسر ایران به عنوان نمونه مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت

بيشتر مشکالت مربيوط بيه که این طرح نشان داد  حاصل از که نتایج

مربييوط بييه  ،کشيياورزی در ایييران -هييای ترویجييینيياموفقی برنامييه

ت شاغل در بخش کشياورزی، محدودیت امکانات توليد، کاهش جمعي

باشيد. حمييدیان و همکياران ناکافی بيودن امکانيات رفياهی و ... ميی

خرده فرهنگ دهقيانی  ةشوراهای روستایی در بوت» ة( در مقال1386)

اند تا عوامل ناکارآميدی تالش کرده« )نمونه: شهرستان سبزوار( راجرز

قالب تليوری  دررا شوراهای روستایی را که ریشه در درون روستا دارد 

 ،مورد بررسی قرار دهنيد. در ایين مقاليهخرده فرهنگ دهقانی راجرز 

روستای نمونيه در شهرسيتان سيبزوار ميورد مطالعيه قيرار  32تعداد 

اعضياء  دهيد کيه اوالًگرفته است که نتایج به دست آميده نشيان ميی

فاقيد و  بيودهتير تحصيالت ابتدایی و پایيندارای شورای روستایی که 

رفتارشان به چارچوب تليوری خيرده  غالباًباشند، میشاورزی ک سابقة

شيوراهای روسيتایی روسيتاهای  تر است. ثانياًفرهنگ دهقانی نزدیک

-های این نظریه فاصله ميیتر  تا حدی از ویژگیتر و پرجمعيتبزرگ

بررسيی »  ای بيا عنيوان(، در مقاليه1391) پور و یوسفوندکرمگيرند. 

 ةبررسی موردی روستاهای منطقي انی راجرز:نظریه خرده فرهنگ دهق

 ةعناصير فرهنگيی را کيه راجيرز در نظریي« کهمان شهرستان سلسله

بيا روش کيفيی ميورد  کنيد،مطرح ميیخود به عنوان موانع فرهنگی 

دهد که عناصير خيرده اند. نتایج این تحقيق نشان میبررسی قرار داده

نداشيته و نيه تنهيا انطبيا   بيا مورد مطالعه ةفرهنگی راجرز در منطق

 محيركنقيش منطقه نبوده، بلکه در بعضی موارد،  ةمانعی برای توسع

است. محققان در این پژوهش معتقدند که بيا توجيه بيه داشته نيز  را

خرده فرهنگ محلی و سنن بومی، نه بيه عنيوان  ،نتایج به دست آمده

. رونيدبه شيمار ميیبرای توسعه مانع و معارض، بلکه پناهگاه و رقيبی 

کنند کيه بيه جيای پيشنهاد می بر این اساس، نگارندگان مقالة حاضر

)بيه عنيوان ميانع  «خرده فرهنگ دهقانی راجير»استفاده از اصطالح 

)همسو و محرك توسعه(  «خرده فرهنگ محلی»توسعه(، از اصطالح 

 . شوداستفاده 

 شناسی تحقیق. روش2
 قلمرو جغرافیایی تحقیق .2.1

ده از سيوی مرکيز آميار ایيران، دهسيتان طبق اطالعات ارائه شي

آباد واقيع در بخيش صيفائيه در شيمال شهرسيتان خيوی در سکمن

کيلومتری از شهر خيوی قيرار گرفتيه  45آ ربایجان غربی و در فاصلة 

ها، تنهيا دو باشد که از بين آنروستا می 35است. این دهستان دارای 

نفير هسيتند. روستای زیوه و کلوانيس دارای جمعييت بييش از هيزار 

روستا جمعيتيی بياالی  27همچنين، از کل روستاهای این دهستان، 

-نفر را در خود جيای داده 100روستا جمعيتی کمتر از  8نفر و  100

باشند. زبان غالب مردم منطقيه، ترکيی خانوار می 2889اند که شامل 

باشيد. بيا آ ربایجيانی ميی-ایرانيی-آ ربایجانی و فرهنگ آنان اسيالمی

ه شيرایط جغرافيييایی منطقييه، بيشيتر روسييتاهای دهسييتان توجيه بيي

آباد کوهستانی هستند که این امر، در کوتاه بودن فصيل رشيد سکمن

کنيد. شيغل گياه و کشاورزی در این منطقه نقيش بسيزایی ایفيا ميی

آباد، کشياورزی و داميداری اسيت کيه در اصلی مردم دهستان سکمن

مييردم را بييه خييود ایيين بييين، کشيياورزی درصييد بيشييتری از درآمييد 

اختصاص داده است. محصوالت عميدة کشيت شيده در ایين منطقيه 

زمينی،گنيدم، جيو و گردان، تخمه کدو، سييبعبارتند از: تخمه آفتاب

 1388باشد کيه از سيال یونجه.مرکز بخش صفائيه نيز شهر زرآباد می

های کشوری لحاظ شده اسيت بندیبه عنوان مرکز شهری در تقسيم

 (.1390ران، )مرکز آمار ای
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 نقشه منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 تحقیق روش .2.2
بيه  .اسيت تحليلی -توصيفی از نوع  تحقيق روش مطالعه در این

 از مطالعيات ، نيياز ميورد هيایداده و اطالعيات آوری جميعمنظيور 

جایی کيه ز آنا  .شده است بهره گرفته ميدانی و ایکتابخانه ،اسنادی

عناصر فرهنگيی موجود ميان تحقيق حاضر به دنبال سنجش ارتباط 

آبياد بيا مطرح شده در نظریه راجرز در روسيتاهای دهسيتان سيکمن

نخسيت کيه مرحلية در ، باشيدیافتگی این روستاها ميیميزان توسعه

ثير عناصر خرده فرهنگی یاد شده در زنيدگی أهد  سنجش ميزان ت

و بيرای ای( )پرسشينامه از روش مييدانی ،بيودجوامع ميورد مطالعيه 

از ضييریب  ،هيياشيده بييه پرسشيينامههييای دادهوتحليييل پاسييختجزیيه

سيطح طور که گفتيه شيد، همان .همبستگی پيرسون استفاده گردید

خانوارهای ساکن در روستاهای ميورد مطالعيه  ،تحليل تحقيق حاضر

ش تعييين حجيم از رو ،هياباشد که برای انتخاب نمونه از ميان آنمی

تعيداد  ،خيانوار 2889از مييان شيد. بنيابراین استفاده نمونه کوکران 

 بنيدی شيدهگيری احتميالی طبقيهروش نمونهاز طریق  خانوار 247

یيافتگی تعييين سيطح توسيعه آن در گام دوم که هد  .شدانتخاب 

 :شدزیر عمل شيوة به  ،روستاهای مورد مطالعه بود

-جهيت سينجش مييزان توسيعهمعيارهایی که در این پيژوهش 

 1جيدول شيرح  بيهانيد، مورد اسيتفاده قيرار گرفتيه یافتگی روستاها

 : دناشمی

 آبادیافتگی روستاهای دهستان سکمنمعیارهای سنجش سطح توسعه  -1جدول 
 1393، های تحقيقیافته: خذأم
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در  آنتروپيی ميدل از ،ی مورد نظردهی به معيارهاوزن برای

ه سپس بيا اسيتفاد .استفاده شد  Excel 2007محيط نرم افزار

ميورد  ةمعيارهيا در محيدود ،VIKORگييری از مدل تصيميم

  .گذاری شدندارزشمطالعه 

 VIKORالگوریتم مدل 

های روش ویکور بيه طيور خالصيه در زیير آورده شيده گام

 است: 

 گيریتشکيل ماتریس تصميم 

 :محاسبه ماتریس نرمال، با توجه به فرمول زیر 

 
شيود و به نميی)البته در برخی از مطالعات، این گيام محاسي

 یابد(مستقيم با اعداد غير نرمال الگوریتم ادامه می

 محاسبه ایده( آل مثبت+fi( و منفی )-fi) 
* max ; mini ij i ij

jj
f f f f 

 
 ( محاسبه شاخص مطلوبيتS( و شاخص نارضيایتی )R)  

 برای هر گزینه، طبق فرمول زیر:
* *

* *
1

; max
n

i ij i ij

j i j i
i

i i i i i

f f f f
S w R w

f f f f 


  
    

   


 
 

 jW  وزن معيارj  است. 

 محاسبه شاخص ویکور که همان امتياز نهایی هير گزینيه 

 ةبا استفاده از رابطي بوده و تر و کمتر بودن آن، مطلوب اشدبمی

 .(516، ص. 2006، 1)اپریکو و تزنگآیددست میبزیر 

* *
(1 )

j j

j

S S R R
Q v v

S S R R

 

 

 
    

   
 

 که در آن
S*= min sj, S

-= max Sj 

R*= min sj, R
-= max Rj 
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SSi

آل منفيی حيل ایيدهنسبت فاصيله از راه بيانگر 

 iموافقت اکثریت برای نسبت  گر،باشد. به بيان دیمی ام i ةگزین

 .ام است

















RR

RRi

  ةآل گزینيحل ایيدهبيانگر نسبت فاصله از راه 

i ام و به معنی مخالفت با نسبت گزینهi ام است.  

 ،باشيييد  5/0بزرگتييير از  vمقيييدار هرگييياه ،بنيييابراین

 ، و در شرایطی کهشودموافق می منجر به اکثریت iQشاخص

بيانگر نگرش منفيی  iQشاخص باشد، 5/0مقدار آن کمتر از 

بييانگر  ،اسيت 5/0برابر  vوقتی مقدار ،بطورکلی .اکثریت است

، 2کریمیبزازی، اسانلو و )نگرش توافقی متخصصان ارزیابی است

 (.2551، ص. 2011

 آوردن سه فهرست مرتب شده از  به دستS  وR  وQ 

را  Q کيه کمتيرین اسيتای جواب بهينه )سازشيی( گزینيه

 دارد، اگر دو شرط وجود داشته باشد:

 زیر است: ةال ( شرط اول برقراری رابط

 
هيای اول و دوم به ترتيب، گزینه  و   که در آن 

-ميیتعداد آلترناتيوها دهنده اننش iو  هستند و 

 .باشد

هر دو گزینه در مجموعه جيواب  ،در صورت نقض شرط اول

 .گيرندبهينه قرار می

یا  Sباید همچنين از نظر  ب( شرط دوم این است که 

R نيز بهترین رتبه را داشته باشد. 

در صورت نقض شرط دوم، مجموعه جيواب بهينيه، گزینيه 

باید در شيرط  mرا شامل خواهد شد به طوری که ام  mاول تا 

 (. 12173، ص. 2011، 3)چن و تزنگ زیر صد  کند

 
 تحقیق نظری مبانی .3

به  انسان هایدستاورد به عنوان یکی از توسعهاز آنجایی که 

 و است مختصات فرهنگی دارای نمود و محتوا دررود، شمار می

 زنيدگی ایجياد ،عهتوسي از هيد  .دارد داللت ارگانيک تحول بر

قابيل تعریي  اسيت   تعریي  فرهنيگ که توسط است ایپرثمره

 ،توسعه زمينه در مطرح مکاتب از یکی  (.6، ص. 1366 )ميسرا،

 فکيری مکتب نوسازی است که قاليب ،ویژه توسعه روستایی به

 ،این مکتب .است داده تشکيل را توسعه پردازاننظریه از بسياری

 جمليهآن وم اجتماعی دارد کيه از های فکری علریشه در سنت

گرایيی و سياختاری  کيه اشياعه گرایی،تکاملتوان به مکاتب می

هيای مکتيب نوسيازی گييری نظریيهثير را در شيکلأبيشترین ت

(. مکتب نوسازی 126، ص. 1385 )قادری،، اشاره کرد اندداشته

متفاوت را پسيت سير گذاشيته  ةاز آغاز پيدایش خود سه مرحل

انتشار سبک بر پردازان این مکتب نظریه ،ين مرحلهاست. در اول

کيد کرده و تالش أهای تکنولوژیک و فردگرایی تزندگی، نوآوری

گرایيی و فرهنيگ غيرب گرایيی،ميادی کردند تا سکوالریسم،می
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 جواميع معرفيی نماینيد ةفردگرا را به عنوان عوامل مهم  توسع

کييد أسازی بيا تپردازان مکتب نونظریه (.64، ص. 1985، 4)لرنر

هيا را عياملی مهيم در هيای گروهيی، ایين رسيانهبر نقش رسانه

هيا را در سيه و نقيش آن کردنيدميیتسریع روند توسعه قلمداد 

، ص. 200، 5کوئييل)مک دانستندثر میؤم ،متفاوت توسعه ةجنب

 :این سه جنبه عبارتند از:  (.84

ثری در ؤهای گروهی نقيش مي: رسانهاقتصادی توسعه .1

کيه در جهيت  هيای فنيی و اجتمياعیر بسياری از نوآوریانتشا

، 1962، 6)راجيرز دارنيد باشند،دستيابی به نوسازی ضروری می

  (.27ص. 

تواننيد های گروهی ميی: رسانهفرهنگی توسعه و سواد .2

های مدرن مفييد های ضروری و تکنيکمهارت در توسعه سواد،

تا افکيار عميومی کنند ها را تشویق میها دولتباشند. این رسانه

 را به سمت مدرنيته سو  دهند.

تواننيد از هيای گروهيی ميی: رسانهملی هویت توسعه .3

هویت ملی در کشيورهای جهيان سيوم حمایيت کيرده و باعيث 

 توسعه فرهنگ دموکراتيک در این جوامع شوند.

سيری  دوم رشيد مکتيب نوسيازی بيا پييدایش یيک ةمرحل

ایين مکتيب بيه  ةرانسونگنظریات انتقادی نسبت به دیدگاه یک

. شيودمطرح می 1980و  1970های در دهه ،جوامع ةعد توسعبُ

 ةکييد بير اشياعأپردازان ایين مکتيب بيه تنظریه ،در این مرحله

کييد بير أتنييز اقتصيادی غيرب و  -فرهنگيی ةسلط امپریاليسم،

جایگزینی فرهنگ غربی به جای فرهنگ محليی در کشيورهای 

ایين  که (.85، ص. 1980، 7رام)چ انتقاد کردند ،حال توسعه در

بيه  امر به دليل انتقادهای شدیدی بود که در این دهيه نسيبت 

پيردازان دیگير مکتب نوسازی از جانب نظریه ةرویکرد یک جانب

پردازان این مکتيب نظریه . بنابراین،مکاتب توسعه صورت گرفت

هرچنيد کيه در عميل  شدند نگرش خود را تغيير دهند،مجبور 

 اید نظریات مکتب نوسازی کالسيک بودند.پایبند به عق

 1990سوم رشد خود که از اواخر  ةمکتب نوسازی در مرحل

انعطا  بيشيتری از خيود نشيان داده ، ميالدی شروع شده است

 ارتباط بادر  را ترینوسازان رویکرد متعادل ،است. در این مرحله

بير کييد أاند. آنان به جيای تتوسعه در دستور کار خود قرار داده

تسلط فرهنگ خاصی بر جوامع در حال توسعه، سعی دارنيد تيا 

که در ایين  نمایندتناقضات موجود در فرایند نوسازی را برطر  

پيامدهای مدرنيته بيرای دربارة توضيح ارائة به دنبال  راستا آنان

 (. 29، ص. 1991، 8)گيدنز باشندافراد جوامع در حال توسعه می

 همچيون نوسيازی یيا زاسيونمدرني نظریه اصلی پيشگامان

ه بي نوسازیروند  در مردم معتقدند که دیوش و ایزنشتات راجرز،

 ترپيچيده وضعی به سنتی حالت از را خود زندگی روش سرعت

 اکثير دهنيد. درميی تغييير ترپيشرفته تکنولوژی از و برخوردار

 و عمييق مفهيومی ابيزار یيک عنيوان نوسازی بيه ةنظری موارد،

عواميل  .شيودميی مطيرح رشيد ةنظریي وبچيارچ در گسيترده

 عنيوان بيه توسيعه و گيرندمی قرار نوسازی کانون در اقتصادی

 مراحيل از سيری یيک طی با که جوامع شودمی تلقی یندیآفر

-را ميی مسير این است( گرفته نشأت غرب ةتوسع تاریخ از )که

 اجتمياعی، تجربيات نظير اقتصادی غير عناصر دخالت .گذرانند

 عقاید از ایگستره به توجه نيازمند و سنن آداب ها،رزشا باورها،

اقتصيادی  بعيد بدون در نظر گرفتن توسعه، با ارتباط در مرسوم

 تنگاتنگ رابطةهر دو دارای  توسعه و نوسازی چند هر .است آن

 اجتمياعی، عواميل بيه وجود، با این ،باشندمی اقتصادی ابعاد  با

عوامل  نظریه، این اساس بر .نيز بستگی دارند سياسی و فرهنگی

 داریسيرمایه منطق با همراه پایدار حالتی در باید غيراقتصادی

 هنجارهيا، نظيير هياییپرسيش و روند بکار اقتصادی رشد برای

به شمار  نوسازی یندآفر ای برای مانع یا وسيله  که  …و بنيادها

 نوسازی مکتب کليدی نقاط ،شوند. بنابراین مطرح باید ،آیندمی

 از: ندبارتع

 ماننيد توسيعه عواميل از ترکيبيی مسيتلزم نوسيازی .1

-ميی رفتارها و هاارزش سرمایه، تغيير انباشت فناوری، تغييرات

متغيرهيای  بيه را اهمييت بيشيترین محاسيبات، اکثر در و باشد

 .دهدمی رسوم و آداب و اعتقادات ها،ارزش شامل اجتماعی

 فراینيد اامي باشيد،ميی بييرون از پخيش منشيأ چنيد هر. 2

. باشيدميی جامعيه هير داخلی عوامل به ضرورتاً وابسته نوسازی

 دالیيل جمليه از ،نيافتيهتوسعه کشورهای نامناسب ساختارهای

در صييورتی . شييودمييی محسييوب هيياآن نيييافتگیتوسييعه  اتييی

 غاليب بتوانيد نيافتيهتوسعه کشورهای در ساختاری تغييراتکه

 .خواهد کرد پيدا جریان سرعته ب نوسازی و رشد شود،

 فاقيد سيوم جهيان کشورهای معتقدند نظریه این طرفداران

 تيراوش و انتقيال بيا .توسيعه هسيتند خصوصييات و عناصير

 در بيه کشيورهای یافتيهتوسيعه کشورهای فرهنگی خصوصيات

 این غير در شود؛می پذیرامکان هاآنةتوسع که توسعه است حال

 اسيت تراوش این برابر مقاومت در ةنتيج نيافتگیتوسعه ،صورت

 (.28-27 ، صص.1384الدین افتخاری، رکنو  )بو رجمهری

 هياینظریهشامل روستاها،  توسعه زمينه در نوسازی مکتب

 مهم هاینظریه از یکی .باشدمی متفاوت هایگرایش با  متعددی
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راجرز  دهقانی خرده فرهنگ نظریه نوسازی، مکتب در محوری و

 خيرده نقصيان و ضيع  بير دهقانی فرهنگ خرده نظریه .است

 ، ص.1391 ابراهيميی،و  )پياپلی یيزدی دارد تأکييد هيافرهنگ

 فرهنيگ بيه خيرده»(. در تعری  خرده فرهنگ باید گفيت 93

 .اشياره دارد پيچيده ایجامعه در گروه یک متمایز زندگی شيوة

 و نمادین هاینظام ها،ارزش باورها، خاص، طور فرهنگ به خرده

 بسيط توانيدولی می شود،می شامل را عنام حاوی مصنوع اشياء

 .در بر گيرد نيز را مناسبات سازمانی و نهادی ساختارهای و یابد

 هيایگيروه مرسوم فرهنگ به نسبت ممکن است فرهنگ خرده

برخيی  .باشيد مسيلط ضدفرهنگ یا باشد داشته انحرا  مسلط،

 غيرهنجيارین هایکانون حول است ممکن نيز هافرهنگ خرده

 بيا تقابيل در و شيکل بگييرد اجتماعی تمایز و تماعیاج هویت

 (.494 ، ص.1388 محمدی،و پور)جالیی نباشد مسلط فرهنگ

 در اجتمياعی دگرگيونی هيایبرنامه راجرز، ة نظری براساس

 دهقانان ةانگيز و اتنظروجه ها،شناخت ارزش ةپای بر اگر روستا

هيای نامهبر مجریان لذا .شودبه شکست منجر می نباشد، استوار

 و مخاطبان جمعيتی و فرهنگی هایویژگی باید روستایی توسعه

 باشيند. وی مد نظر داشته دقت را به خود هایبرنامه گيرندگان

-بير ميی قبييل ایين از هاییویژگی دهقانی فرهنگ خرده برای

 و اميرانی، 123، ص. 1386 ،، جوان و یاسوری)حميدیانشمارد 

 :(104 ، ص.1372

 شخصی؛ روابط در قابلمت اعتماد عدم .1

 تصور خير محدود؛ .2

 نوآوری؛ فقدان .3

 تقدیرگرایی؛ .4

 تمایالت؛ و آرزوها سطح بودن پایين .5

 آتی؛ منافع خاطر به آنی منافع از پوشیعدم چشم .6

 زمان؛ عامل به اهميتی کم .7

 گرایی؛خانواده .8

 دولت؛ قدرت به وابستگی .9

 گرایی؛محلّی .10

 همدلی؛ فقدان .11

ز عناصير خيرده فرهنيگ یيک ا بحث به تشریح هر ةدر ادام

 :پردازیمدهقانی نظریه راجرز می

 عدم اعتقاد متقابل در روابط شخصی؛ 

هيای جواميع دهقيانی، عيدم اعتقياد به اعتقاد راجرز، از ویژگيی

گری در روابط شخصی است. از آنجایی کيه بدگمانی و حيله متقابل،

روسيتایی بير تعياون و همکياری  ةهيای اساسيی توسيعیکی از پایه

یکی از دالیل عيدم  ةان استوار است، فقدان این روحيه به مثابدهقان

های توسعه روسيتایی در جواميع دهقيانی موفقيت بسياری از برنامه

 است.

 تصور خير محدود؛ 

نيز معتقد است که دهقانان هميواره  9فاستر عالوه بر راجرز،

 )نظيير زميين، کنند که چيزهيای مطليوب در زنيدگیتصور می

ق، قدرت و امنيت(  به ميزان محدود و کمی عش دوستی، ثروت،

سهم موجود   ،د و با توجه به قدرت و توانایی دهقاناننوجود دار

ده،  ةليذا بيا توجيه بيه نظيام بسيت توان افزایش داد.را نمیآنان 

بيه قيميت ضيرر و  ظياهراً ،پيشی گرفتن یک فرد در این زمينه

 شود.زیان دیگران تمام می

 فقدان نوآوری؛ 

فاقد  ،های تازهالعمل نسبت به ایدهدر عکس معموالًدهقانان 

ها اغلب اعميالی را کيه توسيط اجدادشيان باشند. آننوآوری می

نسبت موارد کنند و در بسياری شده  است، دنبال میرعایت می

، صيص. 1387)ازکيا، به شقو  دیگر شيناخت و آگياهی ندارنيد

121-122.). 

 تقدیرگرایی؛ 

را  اتانان تميام رویيدادها و اتفاقيراجرز معتقد است که دهق

وسيله یک ه دانند که بشده از قبل میغير قابل برگشت و تعيين

 د.نگيرنيروی واحد فرا طبيعی انجام می

 گرایی؛خانواده 

گرایی عبارت از وابستگی اهيدا  فيردی بيه اهيدا  خانواده

گرایيی یکيی از عناصير خيرده فرهنيگ خانوادگی است. خانواده

و بيانگر اهميتی است که دهقانان برای خانواده بيه  دهقانی بوده

گرایيی یکيی از عناصير . خيانوادهاندقائلعنوان یک گروه مرجع 

نيرومنيد فرهنگيی اسييت کيه هيم بييه عنيوان سيدی در مقابييل 

 کند.دگرگونی و هم به عنوان قربانی آن عمل می

 فقدان همدلی؛ 

ویش در را به ميزان توانایی فيرد در تصيور خي «همدلی» 10لونر

وی هميدلی را عنصير مرکيزی در  نقش دیگران تعری  کرده است.

کننيده مييانجی و تسيهيل نقشداند که دهقانی می ةنوسازی جامع

 (.104 ، ص.1372 )اميرانی،را دارد سایر متغيرهای نوسازی 

 پایين بودن سطح آرزوها و تمایالت؛ 

و  هياسيطح خواسيتهاکثر محققان روسيتایی معتقدنيد کيه 

آنيان بيه در واقيع دهقانی بسيار پيایين اسيت.  ةدر جامع آرزوها

و هميين راضيی هسيتند  ها و تمایالتستهاترین سطح خوپایين

 .خواهد شدفقدان امکانات  مسلله منجر به 
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 پوشی از منافع آنی به خاطر منافع آتی؛عدم چشم 

انيداز دارنيد. دهقانيان تمایيل کميی بيه پيس ،بر این اساس

پا به دلييل دهقانان خرده کند کهمیشان خاطر ن 11ایسوپ فابل

درآمدهای به صر  درآمد  و  زندگی و لزوم داشتن سطح پایين 

نيازهيای زنيدگی، تمایيل کمتيری بيه  رفيعدست آمده جهيت 

 انداز دارند.پساندوختن 

 دیدگاه زمانی محدود(؛ کم اهميتی به عامل زمان( 

 ،زندگی دهقانان براساس واحيدهای زميانی بيزرگ و عميده

همچون طلوع و غروب خورشيد است تا ثانيه و ساعت. دهقانيان 

داشيته ن تأکييد چنيدانی پا تمایل دارند که بير بعيد زميانخرده

-کاشت محصوالت در روز معيين و برناميه ای که، به گونهباشند

از  ضيرورت و کيارکردی نيدارد.هيا بيرای آنسياله  5هيایریزی

، بييه هييي  ارنييددهقانييان درك دقيقييی از زمييان ندآنجييایی کييه 

 .نيستند نگرآیندهعنوان

 وابستگی به قدرت دولت؛ 

تيا حيد بيه دوليت بيدبين هسيتند و  معموالً نسبتدهقانان 

هيا کيه ميدت . دليل آن ایين اسيت کننداز آن دوری میامکان 

بيا ایين وجيود، از  به استثمار در آمده بودنيد.افراد غریبه  توسط

رفيع بسيياری از و  سوی دیگر نييز بيه دوليت وابسيتگی دارنيد

 گذارند.دولت می ةنيازهای خود را به عهد

 گرایی؛محلی 

اند و بيه در محيط محلی احاطه شده پا عموماًدهقانان خرده

ایين  اقتصادی و طبيعی محل محدود هستند. شرایط اجتماعی،

)پياپلی  امر تا حدودی نيز ناشی از ضع  وسایل ارتبياطی اسيت

 (.94، ص. 1391 یزدی و ابراهيمی،

 تحقیق هاییافته .4
ال مطيرح شيده در ؤگویی بيه دو سيهد  این تحقيق پاسخ

پاسيخ داده خواهيد  ،به صيورت مجيزااست که در  یل  پژوهش

 شد.

فرهنگ دهقيانی در نظریيه راجيرز، در ال ( آیا عناصر خرده

هيای فرهنگيی ارزش ءجز آباد،جوامع روستایی دهستان سکمن

 آید؟این جوامع به شمار می

ال، نگارندگان از طریق محاسيبه ؤگویی به این سخبرای پاس

االت ؤس های داده شده بهپيرسون برای پاسخهمبستگی  ضریب

 حاصيل از آنکه نتيایج اقدام به ارزیابی نتایج کردند  ،مهپرسشنا

 .شده استآورده  2در جدول

 عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی -

زندگی در ثير این عنصر فرهنگی أتميزان ن دآزموبه منظور 

هيایی در سيعی شيد از پرسيش ،جوامع روستایی ميورد مطالعيه

که نتيایج حياکی شود ارتباط با روابط کاری و اقتصادی استفاده 

این است که عنصر فرهنگی عدم اعتماد متقابل در روابط  آن، از

-ارزش ءجيز خان،جز روستای ممش، بهروستاهاهمة   ،شخصی

 ،به عبارت دیگر .آیدر میهای خرده فرهنگی این جوامع به شما

ميزان احتمال محاسبه شده برای عنصر عدم اعتماد متقابيل در 

ليذا وجيود عنصير  کمتر اسيت؛ 05/0روستا از سطح آلفای  34

جيز هفرهنگی مورد نظر در خرده فرهنگ جوامع این روستاها بي

 .یيد شدأخان تروستای ممش

 تصور خير محدود -

-پرسيش ،ر فرهنگيیثيرات این عنصيأبرای سنجش ميزان ت

سایر افيراد روسيتا از منيابع عميومی  ةاستفاد ارتباط باهایی در 

هيای داده شيده حاصل از بررسيپاسخکه نتایج  مطرح شدروستا 

خيان روستاهای ممشجز بهکه دهد ها نشان می_به این پرسش

مييزان  ،آبياددهسيتان سيکمن در سایر روسيتاهای ،و کلوانيس

از سيطح آلفيای  ین عنصر فرهنگیااحتمال محاسبه شده برای 

خيرده فرهنيگ جواميع ایين عنصير جيزء  لذا کمتر بوده؛ 05/0

بيا عنصير فرهنگيی عيدم اعتمياد  باشد کيهمیمذکور روستایی 

 دارد. ارتباط نزدیکی متقابل در روابط شخصی

 فقدان نوآوری -

حياکی از  ها، یافتهثيرات این عنصر فرهنگیأبرای سنجش ت

از نوآوری بخصوص در  ،مع مورد مطالعهاست که در اکثر جواآن 

در ، و ایين در حيالی اسيت کهيشودکشاورزی حمایت می ةزمين

قابل نوعی عدم اعتماد نسبت به تکنولوژی جدید  ،بعضی جوامع

نتييایج نشييان داد کييه در روسييتاهای قييریس،  .مشيياهده اسييت

قيوش سيفلی، شيخ، قورقيان، قيرهباش، علیآغ کلوانيس، اریکلو،

 اسمائيل، سينت، آغ بيالغ سيفلی، دنبکيی، قارنجيا، قيزوانی، مال

پران قوش عليا، گله هقره آغاج، اشگفتی، قر دمدم، قزلداش عليا،

ميزان احتمال محاسبه شده برای عنصر فرهنگيی و محمد شلی 

مردم حاضر به کمتر بوده و  05/0فقدان نوآوری از سطح آلفای 

-رایی آن نميیاستفاده از تکنولوژی نو بيدون اطمينيان از کيارآ

اعتمياد بيشيتری ميردم ایين روسيتاها  ،به عبارت دیگير .باشند

هيای های سنتی در کشياورزی نسيبت بيه روشبه روشنسبت 

در سيایر  و این در حالی است کيه دهندنوین  از خود نشان می

 ،بياالتر اسيت؛ ليذا 05/0این احتمال از سيطح آلفيای  ،روستاها

و در برخی ميوارد  گرفتهار مورد استقبال مردم قربيشتر نوآوری 

 .انددادههای سنتی را نيز مورد انتقاد قرار حتی روش
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 تقدیرگرایی -

کيه در  اسيتعنصر تقدیرگرایی از جمله عناصر فرهنگيی 

های فرهنگی به ارزش ءجز ،تمام جوامع روستایی مورد مطالعه

نقيش  ،کيه ایين عنصير دهنيدميیها نشان یافته .آیدشمار می

-ایفا می آبادی مردم روستایی دهستان سکمندر زندگبسزایی 

تميامی روسيتاهای  ميزان احتمال محاسبه شيده بيرای کند و

ایين مسيلله کيه  است ترپایين 05/0از سطح آلفای مورد نظر 

بيه عنيوان یيک ارزش ثير عنصير تقيدیرگرایی أتيدهنده نشان

ایين  ،بيه عبيارت دیگير .فرهنگی در روستاهای موردنظر است

تقيدیر و شيانس  ةو عدم موفقيت خود را نتيج جوامع موفقيت

در نهایيت  ،چقدر هم تيالش کننيد دانند و معتقدند که هرمی

عالوه  .ها رقم زده استهمان خواهد شد که سرنوشت برای آن

هيای از آنجيایی کيه ميردم  ایين منطقيه دارای ارزشبر این، 

بسياری از روستایيان منطقه  ،باشندمذهبی قدرتمندی نيز می

عتقد هستند که خواست خدا حاکم بر سرنوشت آنان است و م

 .کندها ایفا میبيشترین نقش را در شرایط زندگی آن

 پایين بودن سطح آرزوها -

رضيایت افيراد از پایگياه  ةهایی دربياردر این زمينه پرسش

تحصيالت فرزندانشيان و نسبت به  اناجتماعی خود، دیدگاه آن

حياکی از یج به دست آميده نتا .به عمل آمد شانسطح زندگی

روستاهای اریکلو، حاسبه شده در م پایين بودن ميزان احتمال

، قورقان، قره قوش سفلی، قيزوانی،کولوس، مال اسمائيل، سنت

-قزل داش سفلی، قزل داش عليا، قره قوش عليا، دميدم، گليه

ایين باشيد کيه ميی 05/0پران و محمد شلی از سيطح آلفيای 

 «پایين بودن سطح آرزوها»ر فرهنگی ثير عنصأت مسلله بيانگر

در زندگی مردم این روستاها بيه عنيوان یيک ارزش فرهنگيی 

که این احتمال برای سایر روستاها از  است در حالیو این است

ثير أپایين بودن ت دهندهکه نشان هباالتر بود 05/0سطح آلفای 

 .عنصر فرهنگی مذکور در زنيدگی ميردم ایين روسيتاها اسيت

عنصر فرهنگی ارتباط نزدیکی بيا وجيود عنصير  همچنين این

 .داردع متقدیرگرایی در این جوا

 دیدگاه زمانی محدود -

ميورد  ةهای اقتصيادی در منطقيبا توجه به ماهيت فعاليت

ميردم  ،باشيدکشاورزی و دامداری میشامل مطالعه که بيشتر 

 ،و نه سياعتی ،روزیصورت شبانهه های خود را ببيشتر فعاليت

نتایج به دست آمده نييز وجيود دیيدگاه  .کنندیزی میربرنامه

زمانی محدود در روستاهای شوریک، اریکلو، قيزوانی، کولوس، 

سنت، قزل داش سفلی، قزل داش عليا، کاپوت و محمد شيلی 

مييزان احتميال محاسيبه  ،به عبارت دیگير .نمایندیيد میأرا ت

از  ،در ایين روسيتاها« دیدگاه زمانی محدود»شده برای عنصر 

با توجه به عدم تنوع  ،همچنين .استکمتر  05/0سطح آلفای 

کشياورزی اميور مردم سعی در انجام  ،مشاغل در این روستاها

بتوانند در از این طریق دارند تا را ترین زمان ممکن در طوالنی

داری خيود را مشيغول کارهيای زميين ،طول فصل کشياورزی

ميدت زميان  ةحتيی در زمينيالزم به  کير اسيت کيه  .نمایند

در روستاهای مورد نظير نوبت آبياری به صورت روزانه  ،آبياری

در سایر روسيتاها وجيود عنصير  درحالی که .شودمیمحاسبه 

 هفرهنگييی مييذکور بييه عنييوان یييک ارزش فرهنگييی رد شييد

 .است 

 گراییخانواده -

وابسيتگی »: عبارت است از «گراییخانواده»، راجرز از نظر

و اهميتی که دهقانان بيرای  انوادگیاهدا  فردی به اهدا  خ

با توجه بيه  .«باشندخانواده به عنوان یک گروه مرجع قائل می

هيا، در تميامی روسيتاهای نتایج به دست آميده از پرسشينامه

 از شيدیدی بيه خيانواده آباد مردم وابسيتگی-دهستان سکمن

هيا در خيانواده از بعضيیدر ایين جواميع،  .انيدخود نشان داده

دهنيد و قالل فرزندان  کور خود مقاومت نشان ميیمقابل است

-این امر را نوعی حمایت و وظيفه در قبال فرزندان خيود ميی

ی از اقتصياد ئيرا جز خيود فرزندان  کور ،این جوامع  .پندارند

ی از وظيای  ئيخانواده قلمداد کرده و همراهی با خانواده را جز

 ةها جنبمایتاین ح ،در موارد دیگر نيز .دانندفرزندان خود می

 . شييده اسييت انمثبييت داشييته و باعييث موفقيييت فرزنييدان آنيي

ثير عنصير أنتایج حاصل از محاسبه ميزان احتميال تي ،بنابراین

در روستاهای ميورد مطالعيه کمتير از سيطح « گراییخانواده»

-وجيود خيانواده دهندةنشاناین امر باشد که می 05/0آلفای 

منيد در ایين جواميع گرایی به عنوان یک ارزش فرهنگی قدرت

 .استروستایی 

 وابستگی به دولت -

 از دهقانيان وجهيه نظيری ترکيبيی ،زربا توجه به نظر راج

-را نسبت به دولت از خود نشان می« وابستگی»و « دشمنی»

است که مردم دهستان آن نتایج تحقيق حاضر حاکی از  .دهند

دارنيد وليی از نظير آباد نسبت به دولت دیدگاه مثبتيی سکمن

از خود نسبت به دوليت نشيان  را یوابستگی شدید ستگی،واب

مييزان  ،آبياددر تمامی روستاهای دهسيتان سيکمن .دهندمی

وابسيتگی بيه »احتمال محاسبه شيده بيرای عنصير فرهنگيی 
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این ميزان احتمال که  استکمتر  05/0از سطح آلفای « دولت

بيه  نسيبت این جواميعدر احساس نياز شدید وجود به معنای 

های ارائيه به نهاده مردم این منطقه  .های دولتی استحمایت

گونيه شده از سوی دولت اعتماد کاميل داشيته و بيدون هيي 

بيه  .باشندها میحاضر به استفاده از آن ،هاارایی آنآگاهی از ک

مردم به دولت به عنوان یک کارشناس خبره نگاه  ،عبارت دیگر

 .باشيدم محلی میهای فراتری از مردکنند که دارای آگاهیمی

دانند ول آبادانی روستای خود میلهمچنين مردم دولت را مس

وظيای   ءهيا را جيزجاده و سایر زیرسياخت و ساخت مدرسه،

 در قبال موارد  کير شيده یوليتلدولت دانسته و هيچگونه مس

احساس مسلوليت آنيان تنهيا در کنند و احساس نمی در خود

این احساس وابستگی  ارتباط با مسائل شخصی خودشان است،

در آبادانی  مشارکتبرای آنان حتی به دولت تا حدی است که 

 .دستمزد از سوی دولت را دارنددریافت روستا انتظار 

 گراییمحلی -

 در نظریيه خيرده فرهنيگ دهقيانی راجيرز «گراییمحلی»

درون نظام اجتماعی قرارگيری ميزان گرایش فرد به »به اشاره 

-دو تعبير عميده در مقابيل محليی .رددا« خود تا خارج از آن

تحرك جغرافيایی و اسيتفاده  :از ندگرایی وجود دارد که عبارت

از تحلييل  حاصيلبا توجه بيه نتيایج  .از وسایل ارتباط جمعی

کيه  شيدمشيخص ، های جوامع روستایی ميورد مطالعيهپاسخ

اکثریت پاسخگویان سالی چند بار به شهرهای اطرا  مسافرت 

گویيان دارای وسيایل تميامی پاسيخ ه بير ایين،عيالو .اندداشته

بيه عبيارت  .باشندجمله تلویزیون و رادیو میاز ارتباط جمعی 

ميزان احتمال محاسبه شده برای این عنصر فرهنگی در  ،دیگر

. بر باالتر است 05/0جوامع روستایی مورد نظر از سطح آلفای 

ر گرایی به عنوان یک ارزش فرهنگی دوجود محلی این اساس،

به این معنی کيه جواميع روسيتایی ميورد  ،این جوامع رد شد

و گسيترش وسيایل  نبيوده گيرامطالعه دارای فرهنيگ محليی

هيای مناسيب جهيت وجيود راهنيز ارتباطی و ارتباط جمعی و 

را از انييزوای آنييان  ،جييایی در ایيين روسييتاهامسييافرت و جابييه

 .جغرافيایی خارج کرده است

 همدلی -

مييزان توانيایی فيرد در تصيور  بيهاشاره « همدلی»مفهوم 

راجيرز  دیگيران دارد. در ایين رابطيهخویش در نقش دیگيران 

معتقد است که ميزان هميدلی در فرهنيگ دهقيانی کمتير از 

بيرای سينجش ایين عنصير فرهنگيی از  .جوامع شهری اسيت

روستایيان خواسته شد که خود را به صورت جداگانيه در هير 

مجليس و رئييس جمهيور  دار، نماینيدههای بخشیک از نقش

 پاسيخنامه االت مطيرح شيده در پرسشيؤده و بيه سيفرض کر

که ميزان احتمال محاسيبه شيده بيرای نتایج نشان داد  .دهند

روستاهای شوریک، قينر عليا، کولوس، ميال اسيمائيل، سينت، 

دنبکی، قزل داش سفلی، دمدم، قزلجا و کاپوت از سطح آلفای 

 دهنيده عيدم تأیييد کيهو این مسلله نشيانکمتر است  05/0

عنصر وجود همدلی در روستاهای  کر شيده بيه عنيوان یيک 

که در سایر روستاهای است در حالی است و اینارزش فرهنگی 

ميزان این احتمال باالتر از سطح آلفای  ،دهستان مورد مطالعه

همچنين در روستاهایی که از توانایی هميدلی  .باشدمی 05/0

خگویان از توانييایی درك ایيين پاسيي ،کمتييری برخييوردار بودنييد

عليرغم قابل فهم و بسيته بيودن )طيي   وبوده موضوع ناتوان 

سيؤاالت گویی به پاسخ هنگامدر  نامه،ليکرت( سؤاالت پرسش

 .با مشکالتی روبرو بودند سشنامهپر

نيافع ماز منافع آنی بيه خياطر  پوشیعدم توانایی چشم -

 آتی

و  گذاشيتن معي»ایين ارزش دالليت بير  ،راجرز به اعتقاد

در  .دارد «نيازهای فوری به منظور کسب نفع بيشتر در آینيده

هيایی پرسيش ،از جوامع روستایی مورد بررسی ،تحقيق حاضر

شيان پرسييده های ميالیدر زمينه چگونگی استفاده از دارایی

کيه در جواميع  های ارائه شده مشخص شيدشد. بر پایة پاسخ

گی ميورد نظير یيک عنصر فرهن ،آبادروستایی دهستان سکمن

مييزان  ،بيه عبيارت دیگير .رودبيه شيمار نميیارزش فرهنگی 

احتمال محاسبه شده برای این عنصر فرهنگی از سطح آلفيای 

این فرض که جوامع روستایی بر این اساس،  .باالتر است 05/0

پوشيی از منيافع آتيی برخيوردار مورد مطالعه از توانایی چشيم

 .رد شد ،نيستند
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 همبستگی به دست آمده برای عناصر فرهنگی نظریه خرده فرهنگ دهقانی راجرزضریب  -2 جدول

 آباددر روستاهای دهستان سکمن

 1393، پژوهشهای : یافتهخذأم 
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 771/0 888/0 051/0 008/0 000/0 063/0 056/0 000/0 411/0 005/0 004/0 هدر

 531/0 066/0 227/0 000/0 000/0 048/0 338/0 000/0 053/0 015/0 000/0 گوریک

 388/0 111/0 636/0 020/0 000/0 555/0 477/0 000/0 759/0 008/0 036/0 قوردیک علیا

 244/0 077/0 090/0 000/0 001/0 095/0 056/0 000/0 501/0 002/0 000/0 قوردیک سفلی

 053/0 081/0 111/0 000/0 000/0 088/0 053/0 000/0 040/0 000/0 000/0 قریس

 083/0 041/0 060/0 001/0 000/0 000/0 888/0 000/0 610/0 000/0 000/0 شوریک

 711/0 061/0 888/0 000/0 000/0 071/0 801/0 010/0 551/0 053/0 042/0 کلوانیس

 889/0 388/0 981/0 042/0 000/0 684/0 070/0 000/0 338/0 000/0 000/0 گیلدور

 064/0 058/0 053/0 000/0 000/0 001/0 006/0 000/0 028/0 000/0 000/0 اریکلو

 091/0 411/0 071/0 033/0 010/0 051/0 111/0 000/0 000/0 011/0 040/0 آغ باش

 111/0 333/0 661/0 000/0 000/0 111/0 084/0 000/0 000/0 010/0 000/0 علی شیخ

 225/0 511/0 050/0 000/0 000/0 050/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 قورقان

 058/0 088/0 058/0 000/0 000/0 801/0 000/0 041/0 000/0 000/0 010/0 قره قوش سفلی

 050/0 113/0 221/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 قیزوانی

 111/0 035/0 711/0 000/0 031/0 050/0 050/0 011/0 881/0 000/0 041/0 قینر علیا

 551/0 084/0 121/0 000/0 001/0 055/0 060/0 000/0 801/0 000/0 000/0 گرم دره

 391/0 777/0 050/0 010/0 000/0 071/0 144/0 000/0 033/0 053/0 551/0 ممش خان

 301/0 004/0 155/0 000/0 000/0 009/0 001/0 000/0 563/0 000/0 000/0 کولوس

 059/0 000/0 444/0 000/0 000/0 066/0 009/0 000/0 033/0 000/0 000/0 مال اسماعیل

 061/0 031/0 050/0 000/0 000/0 011/0 041/0 000/0 000/0 000/0 000/0 سنت

 160/0 071/0 094/0 000/0 000/0 223/0 088/0 000/0 033/0 000/0 000/0 آغبالغ سفلی

 073/0 056/0 661/0 000/0 008/0 088/0 111/0 040/0 555/0 000/0 002/0 آغ بالغ علیا

 444/0 006/0 121/0 000/0 000/0 033/0 050/0 000/0 000/0 000/0 000/0 دنبکی

 540/0 101/0 066/0 046/0 000/0 112/0 077/0 000/0 011/0 021/0 044/0 قارنجه

 100/0 000/0 053/0 000/0 000/0 043/0 000/0 000/0 501/0 000/0 000/0 قزل داش سفلی

 222/0 068/0 121/0 010/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 قزل داش علیا

 265/0 058/0 436/0 023/0 000/0 055/0 181/0 000/0 111/0 000/0 006/0 زیوه

 050/0 111/0 310/0 000/0 000/0 077/0 111/0 000/0 000/0 001/0 005/0 اشگفتی

 225/0 211/0 132/0 000/0 000/0 063/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 قره قوش علیا

 301/0 000/0 053/0 000/0 000/0 263/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 دمدم

 110/0 291/0 881/0 000/0 000/0 111/0 121/0 000/0 000/0 000/0 000/0 قره آغاج

 351/0 000/0 701/0 000/0 008/0 061/0 701/0 000/0 504/0 000/0 011/0 قزلجا

 222/0 003/0 552/0 000/0 000/0 000/0 051/0 000/0 888/0 000/0 000/0 کاپوت

 666/0 101/0 320/0 007/0 000/0 441/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 پرانگله

 208/0 113/0 301/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 شلیمحمد 

ب( آیا بين عناصر فرهنگی مطرح شده در نظریه خيرده فرهنيگ 

ميورد  ةدر جواميع روسيتایی منطقيو سيطح توسيعه  دهقانی راجيرز

 مطالعه، رابطه وجود دارد ؟

سيتفاده ، ابتدا بيا اتحقيق دوم این پرسشگویی به پاسخبه منظور 

روسيتای  35یيافتگی اقدام به تعيين سطح توسيعه 12از تکنيک ویکور
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 بيه شيرح زیير از آن دهستان مورد مطالعه گردید که نتيایج حاصيل

 :گيردمورد بحث قرار می

 بنييدی توسييعه مرحلييه عملييياتی تکنيييک ویکييور در سييطح

 .آبادروستاهای دهستان سکمن

هيا، مياتریس ييب آنهيا و ترکآوری دادهمرحله اول: پس از جمع

 .مورد مطالعه تعری  شيد ةهای خام هر یک از معيارها در محدودداده

هييا )سييطرها( و معيارهييا گزینييه از گيييری متشييکلميياتریس تصييميم

روستای مورد مطالعه و معيارهيا 35ها شامل گزینه.باشدمیها( )ستون

کيه بيا  اسيتر این تحقييق مورد نظر د ةشاخص توسع 27نيز شامل 

های پيشين تحقييق قسمت و در مشخص شده 27Xتا  1X کدهای

 .(4و  3ولا)جد ها اشاره شده استحاضر به آن

 گیری(های خام )ماتریس تصمیمماتریس داده -3 جدول

 .1393 ،پژوهشهای : یافتهخذأم
 1X 2X 3X 4X 5X 6X 7X 8X 9X 10X 11X 12X 13X 14X 15X 

 0 0 0 0 0 23/0 5/2 5/2 0 1 1 0 23 1/47 35 هدر

 0 0 0 0 0 23/3 14/1 14/1 4/1 5/0 4/1 1 1/20 9/39 4/67 گوریک

 87/1 0 0 87/1 87/1 69/3 93/2 93/1 0 0 87/1 1 7/19 5/37 6/69 قوردیک علیا

 0 0 0 16/3 0 51/3 58/1 58/1 0 0 16/3 1 9/25 9/36 3/60 قوردیک سفلی

 0 0 0 0 0 13/4 83/0 83/0 70/1 0 70/1 1 21 4/38 4/64 قریس

 0 0 0 47/2 0 89/3 73/1 73/1 0 0 47/2 1 2/19 6/36 9/65 شوریک

 79/0 79/0 79/0 79/0 0 86/3 39/0 39/0 0 0 80/0 1 8/18 4/39 3/66 کلوانیس

 0 33/3 0 33/3 33/3 47/4 66/1 66/1 33/3 0 33/3 1 7/22 9/35 65 گیلدور

 0 0 0 9/1 0 6/2 1 1 0 0 9/1 0 5/9 48 52 اریکلو

 0 0 0 0 0 6/2 12/1 12/1 25/2 25/2 25/2 0 8/20 7/44 4/60 آغ باش

 0 0 0 0 0 6/3 6/1 6/1 23/3 0 23/3 1 3/25 3/31 68 علی شیخ

 0 0 0 0 0 0 0 2/1 04/2 04/2 04/2 1 2/21 44 7/27 قورقان

 0 0 0 0 0 6/3 1/2 1/2 0 0 8/2 1 2/21 5/39 6/68 قره قوش سفلی

 0 0 0 0 0 88/2 3/2 3/2 0 0 19/2 0 9/17 4/51 3/57 قیزوانی

 0 0 0 0 0 4/4 8/2 8/2 0 0 6/4 1 8/24 5/40 4/66 قینر علیا

 0 0 0 0 0 5/4 51/3 51/3 0 0 1/3 1 1/26 6/35 8/70 گرم دره

 7/3 0 0 7/3 0 3/3 86/1 86/1 7/3 0 7/3 1 4/23 5/35 8/70 ممش خان

 0 0 0 0 0 4/4 88/1 88/1 0 0 77/1 0 6/7 4/45 5/30 کولوس

 0 0 0 0 0 8/3 3/4 3/4 0 0 6/2 0 1/16 6/47 7/57 مال اسماعیل

 0 0 0 0 0 0 2/6 2/6 0 0 0 0 6/13 4/68 3/42 سنت

 0 0 43/1 43/1 0 88/4 79/0 79/0 43/1 0 43/1 1 9/20 2/41 2/56 آغبالغ سفلی

 0 0 0 0 74/1 7/4 87/0 87/0 0 0 74/1 1 3/18 8/40 3/62 آغ بالغ علیا

 0 0 0 0 0 52/4 63/2 63/2 0 0 2/4 0 3/15 47 3/67 دنبکی

 0 0 0 0 0 58/3 57/3 57/3 0 0 8/4 1 1/24 5/35 1/72 قارنجه

 0 0 0 0 0 4/4 1/5 1/5 0 0 0 0 5/12 4/45 1/45 قزل داش سفلی

 0 0 0 0 0 79/3 66/1 66/1 0 0 3/3 0 1/17 8/41 6/63 قزل داش علیا

 0 0 0 62/1 0 67/3 31/1 31/1 62/1 0 62/1 1 3/22 6/46 4/77 زیوه

 0 0 0 15/3 0 52/3 57/1 57/1 0 0 15/3 0 2/19 42 70 اشگفتی

 0 0 0 0 0 06/4 46/2 46/2 0 0 9/4 0 1/12 8/38 63 قره قوش علیا

 0 0 0 0 0 0 0 1/6 0 0 34/7 0 8/13 5/45 4/60 دمدم

 0 0 03/3 03/3 0 23/4 51/1 51/1 0 0 03/3 0 20 2/38 9/56 قره آغاج

 0 0 0 71/1 0 86/3 85/0 85/0 71/1 0 71/1 1 9/22 7/40 2/64 قزلجا

 0 0 0 0 0 56/4 62/0 62/0 0 0 25/1 0 6/22 9/42 6/56 کاپوت

 0 0 0 0 0 95/3 63/2 63/2 0 0 2/5 0 6/18 7/44 60 پرانگله

 0 0 0 0 0 4 4/6 4/6 0 0 0 0 8/13 2/38 7/43 محمد شلی
ج
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 های خام )ماتریس تصمیم گیری(ماتریس داده -3 جدولادامه 
 1393 ،پژوهشهای : یافتهخذأم

سيازی به نرمال ،گيریس از تشکيل ماتریس تصميممرحله دوم: پ

)البتيه در برخيی از  پرداختيه شيداز طریق فرميول زیير  این ماتریس

شود و مستقيم بيا اعيداد غيير نرميال مطالعات، این گام محاسبه نمی

  .یابد(الگوریتم ادامه می

 
 (wدهی معيارها )گيری، وزنسازی ماتریس تصميمپس از نرمال

استفاده شده اسيت  آنتروپیکه در این تحقيق از روش صورت گرفت 

 ةدرجيتعيين  و اطالعات منظور تحليل به شاخص این از .(4)جدول 

مفهيوم  یيک آنتروپيی .کيرد استفاده توانمی سيستم یک سازماندهی

-نشان و است اطالعات تلوری و اجتماعی علوم فيزیکی، علوم در عمده

 از اطالعاتی انتظار محتوای مورد از موجود اطمينان عدم ميزان دهنده

 است معياری اطالعات، در تلوری آنتروپی،دیگر بيان به .است پيام یک

 گسسته احتمال توزیع یک شده توسط بيان اطمينان عدم ميزان برای

 :13شودمی تشریح صورت زیر به اطمينان عدم این که

 
 آورده شده است. 4وزن به دست آمده برای هر معيار در جدول 

 16X 17X 18X 19X 20X 21X 22X 23X 24X 25X 26X 27X 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 هدر

 4/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گوریک

 87/1 0 0 0 0  87/1 87/1 87/1 87/1 87/1 0 قوردیک علیا

 16/3 0 16/3 16/3 16/3 0 0 0 0 0 0 0 قوردیک سفلی

 70/1 0 0 0 0 0 0 0 70/1 0 0 0 قریس

 0 47/2 0 47/2 47/2 0 0 0 47/2 47/2 0 0 شوریک

 79/0 0 79/0 0 0 79/0 79/0 79/0 0 79/0 0 0 کلوانیس

 33/3 0 0 33/3 33/3 0 33/3 33/3 33/3 33/3 0 33/3 گیلدور

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 واریکل

 25/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آغ باش

 23/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 علی شیخ

 0 0 04/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قورقان

 1/2 0 0 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 قره قوش سفلی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قیزوانی

 6/4 0 0 0 0 0 0 0 6/4 0 0 0 قینر علیا

 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گرم دره

 7/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ممش خان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کولوس

 0 0 0 0 0 0 0 0 6/2 0 0 0 مال اسماعیل

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سنت

 43/1 43/1 43/1 43/1 43/1 43/1 43/1 0 43/1 0 0 0 آغبالغ سفلی

 74/1 0 0 0 0 0 74/1 0 0 0 0 0 آغ بالغ علیا

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دنبکی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قارنجه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قزل داش سفلی

 3/3 3/3 0 0 0 3/3 0 0 0 0 0 0 قزل داش علیا

 62/1 0 0 0 0 62/1 62/1 62/1 62/1 0 62/1 0 زیوه

 0 0 0 0 0 0 0 0 15/3 0 0 0 اشگفتی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قره قوش علیا

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دمدم

 0 0 03/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قره آغاج

 71/1 71/1 0 71/1 0 0 71/1 0 71/1 71/1 0 0 قزلجا

 25/1 0 0 0 25/1 0 0 0 0 0 0 0 کاپوت

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گله پران

 0 0 0 0 83/6 0 0 0 0 0 0 0 محمد شلی
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های بدست آمده برای هر یک از معیارهازنو  -4جدول   

1393 ،پژوهشهای خذ: یافتهأم  
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022/0  017/0  34/0  062/0  102/0  110/0  008/0  073/0  114/0  021/0  054/0  05/0  049/0  044/0  
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054/0  043/0  056/0  038/0  039/0  018/0  012/0  007/0  011/0  009/0  02/0  110/0  021/0  1 

دهی بيه معيارهيا، مياتریس نرميال مرحله سوم: پس از وزن

-توسعه بندیسطحثر در ؤمعيارهای م ةشده در وزن بدست آمد

های مورد مطالعه ضرب شده و مياتریس نرميال دهستان یافتگی

 .(5 )جدول دست آمده وزنی ب

 ماتریس نرمال شده وزنی -5 جدول

 1393 ،پژوهشهای خذ: یافتهأم
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+بياالترین ارزش  در این مرحله مرحله چهارم:
if  و پيایين-

-ترین ارزش 
if  گييری اسيتخراج از ماتریس تصميم توابع معيار

 .(6 )جدول شده است

* max ; mini ij i ij
jj

f f f f 
 

 ترین ارزش معیارهاباالترین و پایین -6جدول 
 1393 ،پژوهشهای خذ: یافتهأم

 
ارزش تيرین پيایينمرحله پنجم: بعيد از تعييين بياالترین و 

)شياخص   jRو )شاخص مطلوبييت(  jSارزش توابع معيار، باید 

هيای بدسيت ابتيدا وزن ،بدین منظيور .نارضایتی( محاسبه شود

گيری ضرب شيده، سيپس در ماتریس تصميم ،آمده در آنتروپی

و  (7دول )جي اسيتبدسيت آميده   jRو  jS ،طبق فرميول زیير

 :(8 )جدول
* *

* *
1

; max
n

i ij i ij

j i j i
i

i i i i i

f f f f
S w R w

f f f f 


  
    

   


 

 

 گیریضرب اوزان معیارها در ماتریس تصمیم -7 جدول

 1393 ،پژوهشهای خذ: یافتهأم

ج
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شاخص ویکورکه همان امتيياز  ،مرحله ششم: در این مرحله

نهایی هر گزینه است محاسبه شده، کمتير بيودن مقيدار آن بيه 

زیير  ةمطلوبيت باالی گزینه است که بيا اسيتفاده از رابطي ةمنزل

  (8است )جدول بدست آمده 

* *
(1 )

j j

j

S S R R
Q v v

S S R R

 

 

 
    

  
 روستاها ۀبندی توسعو رتبه iQ و iS، iRمحاسبه  -8 جدول

 1393 ،پژوهشهای خذ: یافتهآم
 Qi روستا رتبه iS iR روستا

19021/0 گيلدور 1 062/0 494178/0 هدر  

21247/0 زیوه 2 114926/0 511256/0 گوریک  

سفلی قوردیک 3 125274/0 280259/0 قوردیک عليا  21583/0  

22326/0 قزلجا 4 056/0 260966/0 قوردیک سفلی  

25559/0 گرم دره 5 090881/0 45054/0 قریس  

258/0 قينر عليا 6 137918/0 407428/0 شوریک  

2668/0 علی شيخ 7 147798/0 358973/0 کلوانيس  

27038/0 ممش خان 8 056/0 210877/0 گيلدور  

بالغ سفلیآغ 9 31888/0 760505/0 اریکلو  28465/0  

29893/0 قارنجه 10 096315/0 517425/0 آغ باش  

32757/0 قوردیک عليا 11 056/0 360624/0 علی شيخ  

34393/0 هدر 12 114/0 702351/0 قورقان  

34967/0 کاپوت 13 085395/0 47718/0 قره قوش سفلی  

36409/0 قریس 14 169269/0 656619/0 قيزوانی  

36964/0 قره قوش سفلی 15 056/0 34341/0 قينر عليا  

40095/0 کلوانيس 16 056/0 33871/0 گرم دره  

40629/0 آغ باش 17 056/0 367624/0 ممش خان  

41121/0 شوریک 18 34/0 840598/0 کولوس  

4246/0 قره آغاج 19 209051/0 659156/0 مال اسماعيل  

4305/0 گوریک 20 257316/0 977581/0 سنت  

47584/0 اشگفتی 21 093605/0 287405/0 آغبالغ سفلی  

49117/0 آغ بالغ عليا 22 159856/0 500685/0 آغ بالغ عليا  

52688/0 قورقان 23 224782/0 708965/0 دنبکی  

پرانگله 24 056/0 423445/0 قارنجه  55285/0  

58476/0 قيزوانی 25 275978/0 873777/0 قزل داش سفلی  

60158/0 قزلداش عليا 26 18747/0 637157/0 قزل داش عليا  

64456/0 مال اسماعيل 27 054291/0 259315/0 زیوه  

69317/0 دنبکی 28 137918/0 533801/0 اشگفتی  

80496/0 محمد شلی 29 282375/0 772649/0 قره قوش عليا  

81044/0 قره قوش عليا 30 253754/0 877488/0 دمدم  

97821/0 دمدم 31 117533/0 492226/0 قره آغاج  

85276/0 قزل داش سفلی 32 056/0 275488/0 قزلجا  

85791/0 اریکلو 33 062/0 505396/0 کاپوت  

87841/0 سنت 34 15266/0 641979/0 پرانگله  

92994/0 کولوس 35 253754/0 84422/0 محمد شلی  

بيه طيوری کيه  ،صورت گرفته است Qبندی براساس ارزش رتبه

 .خود اختصاص داده استه ت را بکمترین ارزش باالترین اولوی

شروط  یيل ميورد آزميون  ،با توجه به نتایج بدست آمده ،بنابراین

 اند:قرار گرفته

 :شرط اول  
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  بييه ترتيييب، گزینييه هييای اول و دوم   و   کييه در آن

 .باشندمیتعداد آلترناتيوها  iو  هستند و 

 DQ=1. (35-1) =0/029411  و

توجه بيه ایين کيه با  

و بيرای آلترنياتيو اول  21247/0آلترناتيو )گزینه( دوم برابر با برای  Qمقدار 

کيه از  باشيدمی 02226/0 تفاضل این دو برابر با است که 19021/0برابر با 

 .نخواهد شدشرط اول تأیيد  ،بنابراین .کمتر است DQمقدار 

 :شرط دوم 

نييز بهتيرین  Rیا  Sاول باید از نظر  ةگزین که ز اینعبارت است ا

کيه بهتيرین رتبيه را از نظير  روسيتای گيليدور .رتبه را داشيته باشيد

بهتيرین رتبيه دارای نيز   Rو  Sهای از نظر شاخصدارد،  Qشاخص 

 ةرتبيدر  روستای گيلدورشود و شرط دوم تأیيد می ،بنابراین باشد.می

 گيرد.قرار می اول

به نتایج مدل مورد استفاده در این تحقيق، مشخص شيد با توجه 

روستاهای گيلدور و زیيوه  ،آبادکه در ميان روستاهای دهستان سکمن

بييه ترتيييب دارای بيشييترین و روسييتاهای سيينت و کولييوس دارای 

 نييز توسيعه سيطوح بين ةفاصل .اندیافتگی بودهکمترین سطح توسعه

ایين مسيلله  کيه دهيدميی نشان را( 92994/0)  تا( 19021/0) بين

 مطالعيه ميورد دهسيتان روستاهای بين زیاد بسيار ةفاصلوجود  بيانگر

 .باشدمی یافتگیتوسعه سطحاز نظر 

 اقيدام ، به منظور پاسخگویی به سؤال دوم تحقيق، دوم ةمرحل در

 خيرده نظریه در شده مطرح فرهنگی عناصر ثيراتأت ميزان ةمقایس به

 مطالعيه، ميورد ةمنطق روستاهای از کی هر در راجرز دهقانی فرهنگ

 هير بيرای ویکيور تکنييک از استفاده با آمده دست به ةتوسع سطح با

 نشيان 9 جيدول در نتایج حاصل از آن که گردید هاروستا این از یک

  .است شده داده

 در کيه زیوه و گيلدور روستاهای همچنان که قابل مالحظه است،

 بياالترین دارای ترتييب بيه بادآسکمن دهستان روستاهای سایر ميان

 عناصير از ثيرپيذیریأت مييزان نظير از ،باشندمی یافتگیتوسعه سطح

 درصييد 6/41 بييا ،حاضيير تحقيييق در مطالعييه مييورد فرهنگييی خييرده

 کيه کولوس و سنت روستاهای و داشته را ثيرپذیریأتميزان  کمترین

 نظير از ،ددارني روستاها سایر ميان در را یافتگیتوسعه ةرتب ترینپایين

 درصييد 3/83 بييا شييده  کيير فرهنگييی خييرده عناصيير از ثيرپييذیریأت

 همچنيين .انيدبيه خيود اختصياص داده را ثيرپذیریأت ميزان باالترین

 فرهنگيی خرده عناصر که روستاهایی حاکی از آن است که در هایافته

 ثيرگييذاریأت درصييد دارای فرهنگييی ارزش عنييوان بييه راجييرز ةنظریي

 و ثيرگيذاریأت شيدت کيه روسيتاهایی بيه نسبت باشند،می يشتریب

 ةتوسيع سطح از ،است کمتر هاآن در شده یاد فرهنگی عناصر اهميت

 .ندبرخوردار تریپایين

 ثیرپذیری روستاها از عناصر خرده فرهنگ دهقانی نظریه راجرزأان تتوسعه و میز ۀرتب -9 جدول

 1393 ،پژوهشهای خذ: یافتهأم

 روستا رتبة توسعه
أثيرپذیری از عناصر درصد ت

 خرده فرهنگی نظریه راجرز
 روستا رتبه توسعه

درصد تأثيرپذیری از عناصر خرده 
 فرهنگی نظریه راجرز

 3/58 قره آغاج 19 6/41 گيلدور 1
 6/66 گوریک 20 6/41 زیوه 2
 3/58 اشگفتی 21 50 قوردیک سفلی 3
 3/58 آغ بالغ عليا 22 50 قزلجا 4
 6/66 نقورقا 23 50 گرم دره 5
 6/66 گله پران 24 50 قينر عليا 6
 75 قيزوانی 25 3/58 علی شيخ 7
 75 قزلداش عليا 26 3/58 ممش خان 8
 75 مال اسماعيل 27 3/58 بالغ سفلی آغ 9
 75 دنبکی 28 3/58 قارنجه 10
 75 محمد شلی 29 50 قوردیک عليا 11
 6/66 قره قوش عليا 30 50 هدر 12
 75 مدمد 31 6/66 کاپوت 13
 75 قزل داش سفلی 32 3/58 قریس 14
 75 اریکلو 33 6/66 قره قوش سفلی 15
 3/83 سنت 34 3/58 کلوانيس 16
 3/83 کولوس 35 3/58 آغ باش 17

  6/66 شوریک 18
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 گیرینتیجه بحث و .5
انسان به عنوان یيک فيرد و  ةعبارت است از توسع «توسعه»

و شکوفایی او. توسيعه بایيد یک موجود اجتماعی با هد  آزادی 

بومی و متکی به فرد، یعنی هماهنگ با محيط و متکی بيه نييرو 

-ای باشد که پيشبرد امر توسعه را بيه عهيده ميیو توان جامعه

-(. اگرچييه سياسييت59، ص. 1392 ،لنگييرودیگيييرد )مطيعييی 

روستایی را  ةاران در بسياری از موارد عبارت و اصطالح توسعذگ

دهيد در روستایی را تشکيل می ةولی آنچه توسع اند،به کار برده

(. 12، ص. 2139 ،فرنانيدو) دچار تغييير شيده اسيتطول زمان 

امروزه توسعه از مفهوم الگویی رشد اقتصادی محض خارج شده 

انسانی، خوداتکایی، تعيادل ةهای عدالت اجتماعی، توسعو انگاره

ونی در شناسانه و امثيال آن را ميد نظير داشيته، دگرگيهای بوم

اقتصاد و سياختارهای سياسيی، اجتمياعی و فرهنگيی، اسيتقرار 

سيازی مين نيازهای اساسی افراد و فيراهمأنظامی عادالنه برای ت

)مطيعيی  کنيدموجبات بهزیسيتی آحياد جامعيه را دنبيال ميی

.(3: 1390کانی،لنگرودی و نجفی و فرهنگ  ،به عبيارتی یا   و راه 

دهبرگيرن در انسانی جوامع زندگی روش ةنحيو معيشت، اقتصاد،   

طرز زیست،  و آداب سياسيت، مسکن، پوشاك، و خوراك مصر  

تفکرات خویشاوندی، و ازدواج نظام رسوم،  متيافيزیکی و مذهبی 

ةهم و کيه از آنجيایی .گيردرا در بر می غيرانسانی و انسانی امور 

در اکثر مناطق جهان، روستاها از جمليه نيواحی فقيير در حيال 

گيذاران شيمندان و سياسيتد، اندینشيوميی فرسایش محسيوب

روسيتایی و  ةتوجه خاصی به امر توسيع جهانهای تمامی کشور

-اميروزه صياحب .اندمعطو  نمودهرفع مشکالت و معضالت آن 

هيا و سياسيت عيالوه بيرکه باید  باورندالمللی بر این نظران بين

اقتصادی )کيه بسييار مهيم  ةهای کالن توسعه و توسعاستراتژی

-روستاها و ریشه ةبه امر توسع ،تند( به طور ویژه و مشخصهس

توجيه شيود حياکم اسيت نييز  هياای که برآنکنی فقر گسترده

سعی شيد  ،تحقيقاین در  .(21، ص. 1388 ،رحمانی و دیگران)

تا ارتباط بين عناصر فرهنگی مطرح شده در نظریه راجرز که به 

 ةبيا سيطح توسيع اند،شدهتوسعه معرفی  ةمل بازدارندعنوان عوا

هيا یافتيه .آباد مورد مطالعه قرار گيردروستاهای دهستان سکمن

حاکی از آن است که عناصر خرده فرهنگيی »خيانوادهگرایيی«، 

در تميامی روسيتاهای « تقيدیرگرایی»و « وابستگی بيه دوليت»

بيه غيير از « عدم اعتماد متقابل»دهستان مورد مطالعه و عنصر 

در جيز هبي« صيور خيير محيدودت»روستای ممش خان و عنصر 

های فرهنگی ایين ارزش ءجز ،روستاهای کلوانيس و ممش خان

همچنيين عناصير خيرده فرهنگيی  .آینيدجوامع به حساب ميی

خياطر ه عدم چشم پوشيی از منيافع آتيی بي» و « گراییمحلی»

هيای ارزش ءجيز ،در جوامع روستایی مورد مطالعيه« منافع آنی

بيا اسيتفاده از  ،در گيام بعيدی .دروبه شمار نميی هافرهنگی آن

روسيتاهای  یافتگیاقدام به سنجش سطح توسعه ،تکنيک ویکور

روسيتاهای گيليدور و  ،مورد مطالعه گردید که نتيایج نشيان داد

کولوس و سنت بيه ترتييب زیوه به ترتيب باالترین و روستاهای 

بيه خيود را در مييان سيایر روسيتاها ترین سيطح توسيعه پایين

ثيرپذیری آميزان ت ةمقایسنهایت، از طریق در  .انداختصاص داده

روستاهای مورد مطالعه از عناصر خرده فرهنگی مطرح شيده در 

کيه شيد مشيخص  ،هيایيافتگی آننظریه راجرز با سطح توسيعه

ثيرپذیر کمتری از عناصير فرهنگيی یياد آتميزان روستاهایی که 

کيه  باالتری نسيبت بيه روسيتاهایی ةاز سطح توسع ،شده دارند

.باشندبرخوردار می ها باال است،ثيرپذیری در آنأميزان این ت  
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