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 چکیده
بتا  هتای رترک ورتو      استاان فرهنگی شهروندان  ۀبا هدف شناسایی الگوهای ذهنی توسع قالهاین م

هتا    وش گتردآو ی داده  آمیخاه بوده و، پژوهش شناسی ویو انجام شده است.  وش فاده از  وشاسا

 اادانهتای دولاتی و است    متدیران ستازمان   د بردا نده ،. تاال  گفامان پژوهشاستویفی، از نوع ویو 

هتای   ی یتا زمینته  پیرتینه ماالعتات  انتد وته د  ایتن هر ته      ی مرتبط با حوزه فرهنگ بتوده دانرگاه

سته استاان   شتهروندان   د بردا نتده  ،آمتا ی پتژوهش  ۀ جامعت  انتد.  داشتاه  ای د  ساح اساان یاجرای

هتای   نتد. براستام محتاحبه   ا ه و ت هدفمنتد اناختاک شتد    وه به است وردساان، و ایالم ،ورمانراه

 گونه ذهنیتت  6 ناایج آزمون ویو، براسامد  گام بعد،  .گزا ه ویو اساخراج شد 49شده، تعداد  انجام

و  ارگت  گترا، قتانون   و هلم گرا یت، خالق)تعهدگرا( پذیر ، مرا وای و مسئولیتگرا ، سنتمذهبیو دینی 

 نرتتان داد وتته ذهنیتتتآمتتده  دستتت بتته. ناتایج  شناستتایی شتتدند و فردگتترا گتترا و هتتدالت ،گتترا ملتی 

پتتردازان نوستتازی، بتتا  براستتام دیتتدگاه ن ریتتهدوم  و اولوننتتدگان د  الگوهتتای ذهنتتی  مرتتا وت

 هتای  ونندگان قرا گرفاه د  دستاه  همسو است و الگوهای ذهنی مرا وت ،جوامع سنایهای  ویژگی

. هتای توستعۀ رربتی هستاند     بوم مناقه و مامایت  بته جریتان    ومار معاقد به زیستسوم و چها م، 

د نهایت، یافاۀ مهم پژوهش حاضر این است وه پیگیری جریان توسعه براسام الگوهتای شتهرهای   

 .ها د بر خواهد داشت کوسی د  آن اساانبز گ ورو ، نایجۀ مع

 توسعه، توسعه فرهنگی، الگوی ذهنی، ررک ورو ، مناطق وردنرین، سنت و مد نیاه :یکلید یها واژه
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 مقدمه

 نیتر و مهم نیترزیبرانگ و از بحث ریقرن اخ جیرا میاز مفاه یافتگی و توسعه توسعه
اسع    یمفهعوم  ،توسععه  .دهستن جتماعیو ا نسانیعلوم ا یها زهحو موضوعات در

مطعر    ییکشعورها  یبعرا  تعه یاز آغاز دوران مدرنپردازان این حوزه آن را  نظریهکه 
 یع  . هدف اولی بودنداسیو س ی،اقتصاد ،یاجتماع رشد نییپا سطحدچار که کردند 
حرک  جوامع مختلع  بعه    یبرا ییارائه الگو، مفهوم توسعهطر  پردازان از  هینظر

 .(2020و همکاران،  1افته غربی بود )استرگاردی توسعه یکشورهاسبک 
 یفکعر  دگاهیتناسب د به یو اجتماع یحوزه علوم انسان شمندانیاندهریک از 

توافع    معورد  نیدر ا ها   آنهمی ول ،اند از توسعه ارائه داده یفیتعر ،خود یو مکتب
 رییع بلکعه ت   ،سع  یثروت در جامععه ن  یکمّ فزایشا ایمعن به تنها ،که توسعه دارند
، تعودارو  کع  ی. ماردیع گ یدربعر مع  نیعز  جامعه را  یو فرهنگ یدر نظام اجتماع یفیک

در سعاخ    یاساسع  راتییع کعه مسعتلزم ت    دانعد  معی  یچندبُععد ی انیتوسعه را جر
 کعاهش  ،یاقتصعاد  رشعد  عیتسعر ی، مل یعامه مردم و نهادها یطرز تلق ی واجتماع
 از بسععیاری .(8: 1381 ا،یعع)ازک کععردن فقععر مطلعع  اسعع  کععن شععهیو ری، نععابرابر
و آن دارنعد   دیتأک ی در بحث توسعهو اجتماع یفرهنگ یها ارزش بر نشناسا جامعه

که  فرایندی دانند؛ میخاص توسعه ی فرهنگ یها ارزش انسان بهۀ ندیفزا یابیدست را
همعراه دارد و   را به یاجتماع ع ینظام اقتصاد ک  متفاوتی ریگ وو س انسازم دیتجد

و  یادار ع یاجتمععاع ،ینهععاد یهععا در سععاخ ی اساسععی هععا یندگرگععو دربردارنععدۀ
از  یاریدر بسع کعه  معردم اسع . توسععه    ی عموم یها دگاهید و ها نگرش ،نیهمچن
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 دربعر  بشعر را  یزندگدیگر و ابعاد  ،دیعقاها،  ، ارزشو رسوم ها تعادی حت موارد،
تا به مسعائ    شود یآغاز می انسان یازهایاز ن (،2020و همکاران،  1)گازیلو ردیگ یم

 انسان برسد. یمعنو یمربوط به زندگ
بعه بهبعود    ینگعاه  ،مفهعوم  نیع ا ،داس یتوسعه پ های ری گونه که از تع همان

 یدر بسعترها توانعد   ی معی بهبعود و سعامانده   نیع دارد کعه ا  جامعهی کنون  یوضع
 یکشععورها همچععون ایععران، .رخ دهععد (موردمطالعععه  جامععع ی )براسععا متفععاوت

تعاری   . س بوده ا توسعه به دستیابی درصدد خیرا یها ههدر در، دیگ توسعه لحادر
 سعو  ینا به طهوجنبش مشراز ، انیردر ا طلبی و اصال توسعه  ندرو کهدهد  نشان می

سعران   ی،پهلوسلطن  در دوره  های کاملی همراه نبود. ؛ هرچند با موفقی شد زغاآ
و  ادیستبداای  رویعه  ییرگرکا به با ،را انیرا جامعع   کعه  نددبو دصددر نیز حکوم 
کنعار   با کهبودنعد   رتصو بعر ایعن   ها . آنکنندنوسعازی   یندافروارد از بعا،،    حرک 
ارد و جعایگزین  و یا ب،حجا ماننعد  ،های فرهنگعی  و عادتها  سن  برخی گذاشتن

روی  بهو توسععه را   نتمدی هادر نندامیتو غربی فرهنگی عناصر ها و کردن ارزش
ها و الگوهای حاکم بر توسعه و نیز اولویع    با توجه به دیدگاه ، اماکنند زبا جامعه

چیز را در رشعد   که همه داشتن منافع مادی و صنعتی جوامع در این دورۀ تاریخی عع
توجعه بعه عوامع     دون بع گذاران نوسازی جامععه،   عع بنیان کرد اقتصادی خالصه می

پایعدار  کعه   را انجام دادند یاقدامات ،مدرن شدن ر توسعه وبمؤثر  یفرهنگ  ع یاجتماع
 ،انیرا معع  جا دیعم  آمد تا شا هبیی ها تالشنیز آن  از پسو  یبا انقالب اسالمنبود. 
و هنعوز   موفع  نبعوده   ،اسع   سعته یکعه شا گونعه   اما آن بپیماید، را یاز ترق ییها پله
 .(2019و همکاران،  2شود )دهکردی میتوسعه شناخته  درحال یعنوان کشور به

هعای داخلعی )بعاوجود     بعا اتکعا بعه یرفیع      در حال حاضر رانیا، اینباوجود
هعا، گعوی سعبق  را از همع  کشعورهای       های یالمانه( در بسیاری از عرصه تحریم

های کردستان، کرمانشعاه، و ایعالم )منعاط      میان، استان منطقه ربوده اس ، اما دراین
گونعه کعه    انعد آن  تهنتوانسع  ی،اسالم رانیبزرگ ا از کشور یعنوان بخش هبکردنشین( 
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میان بیش  آنچه دراین .دنریرشد قرار گ ریدر مساس ،  شانتیو موقع طیشراشایست  
توجهی به عنصعر فرهنعو و عوامع  فرهنگعی و      مشاهده اس ، بی از هرچیزی قاب 

اجتماعی مثب  یا منفی موجود در بطن جامعه اس  که روند توسعه را تقویع  یعا   
توانعد بنیعان یعک توسععه      توجه به این عوام  معی  که کند؛ درحالی برعکس، سد می

 ریزی کند. زا و مستمر را پی درون
ریزان و اقتصاددانان طرفدار نوسازی و توسعه این اسع    نظر بسیاری از برنامه

که برای دستیابی به پیشعرف  و رشعد اقتصعادی، بایعد فرهنعو بعومی و سعنتی را        
بدون توجه به ساختار سنتی جامعه،  عنوان عام  بازدارندۀ توسعه کنار گذاش  یا به

به امر توسعه و نوسازی اقدام کرد. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی الگوهای 
ذهنی شهروندان این سه استان در زمینه توسعه فرهنگی اس . دلیع  انتخعاب ایعن    

ها دانسع . قومیع  ایعن سعه      توان نقاط اشتراک فراوان فرهنگی آن سه استان را می
رسوم، نوع پوشش، زبان، موسعیقی، و...   و دلی ، در آداب همین اس  و بهاستان، کرد 

ها وجود دارد  هایی مانند مذهب نیز بین آن با یکدیگر مشترک هستند؛ البته اختالف
براین، نزدیکی ج رافیعایی ایعن سعه اسعتان، قعرار       که باید درنظر گرفته شود. افزون

  کشعور، و درنهایع ، شناسعایی    هعای کع   ها در دهک هفتم بودج  استان داشتن آن
دهندۀ وحدت در میان ایعن اقعوام    که نشان عع« مناط  کردنشین ایران»عنوان  ها به آن

 گانه موردپژوهش بوده اس . های سه عع د،ی  انتخاب استان اس 

 سؤاالت پژوهش:

هعای کردسعتان، کرمانشعاه و ایعالم در خصعوص توسععه       . شهروندان استان1
 و دیدگاهی برخوردارند؟ فرهنگی از چه ادراک

. الگوی ذهنی غالب شهروندان این سعه اسعتان در زمینعه توسععه فرهنگعی      2
 چگونه اس ؟

 . پیشینه پژوهش1

 یداریع و پا ی،فرهنگع  رییع ت  ،ینوسعاز » بعا عنعوان   پژوهشیدر  کریو ب نگلهارتیا
 یسعنت  یهعا  دوام ارزش ایع  رییع را در ت  یتوسععه اقتصعاد   نقش ،«یسنت یها ارزش
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 ی،فرهنگع  یهعا  کعه سعن    کردنعد مشعخ    این پژوهشها در  آن .اند هکرد یبررس
ایعن دو  نظعر   هسعتند. بعه   داریع پا ،نیگسعترده و همچنع   راتییت   یدو وضع یدارا

از  رییع ت  بعا  هعا،  در ارزش راتییع ت  کعه شود  یباعث م یاقتصاد  توسع پژوهشگر،
 ،نعی ه عقالرود کع بع  شیپ ییها ارزش یسو به ی،مطل  و قطع یهنجارها ها و ارزش
 .(Inglehartand baker, 2000) با، هستند یهمکاری و دارا ی،مشارکت

توسععه فرهنگعی زنعان؛    »پور گتابی و غفعاری، در پژوهشعی بعا عنعوان      حبیب
هعای فمینیسعتی، نوسعازی، و     براسا  سه دسته از نظریه« مطالعه موردی استان قم

مع  معؤثر بعر توسععه     سرمایه اجتماعی و از طری  روش پیمایشعی، ماهیع  و عوا  
اند که میعزان   اند. آنان نشان داده نفر از زنان قم بررسی کرده 532فرهنگی را در بین 

تعر اسع . ایعن پژوهشعگران،      توسع  فرهنگی زنان، از حد متوسط و نرمعال پعایین  
تععرین عوامعع  مععؤثر بععر توسعععه فرهنگععی زنععان در ایععن اسععتان را، پایگععاه    مهععم

اند و بر این نظرند کعه   ، و سرمایه اجتماعی مطر  کردهاجتماعی، نوگرایی ع اقتصادی
پعور و غفعاری،    ماهی  توسعه فرهنگی زنان استان قم، از نوع عامیانه اس  )حبیعب 

1390.) 
 یدار توسعه سعرمایه  یموانع فرهنگ» عنوانبا  پژوهشیدر ، نوابخش و کریمی

یشعی و ابعزار   طریع  روش پیما  دگاه معاکس وبعر و از  ید کارگیری با به ،«در شیراز
 یدار سعرمایه  و معنش  روحیعه  ،در جامعه موردمطالععه اند که  ، نشان دادهنامه شسپر

 پعذیری از ریتأث بعا خود  این منش، هرچند؛ اس  و ضعی  کندرشد اس  نتوانسته 
آمعاری ایعن     جامعع  اس . ت ییرپذیر ،و فرهنگی افراد ،اجتماعی ،های فردی ویژگی
نفر از  ۴3۶هزار نفر بودند که  225از به تعداد سرپرستان خانوار شهر شیر پژوهش،
اسعتفاده از  هعا بعا    نمونعه  درنهایع ، و مشعخ  شعده    ،عنوان حجعم نمونعه   آنان به
 .اند انتخاب شده روش تصادفی منظمو ب سای متنا گیری طبقه های نمونه روش

در راسعتای  هعای فرهنگعی    از مؤلفعه که برخی نظرند بر این  این پژوهشگران،
تضعاد و  م دیگعر، کننعده آن و برخعی    داری و تقویع   سعرمایه و منش یه روحایجاد 
 ،کنش عقالنعی  ،میزان تحصیالت مانند یهای شاخ  ها آن .هستند آنکننده  تضعی 

هعای   عنوان شعاخ   و حسابگر بودن افراد را به ،منزل  اجتماعی با، ،سطح درآمد



 1398زمستان♦وسومسیشماره♦مهشتسال♦فرهنگی-جتماعیراهبردا140

، متعصعبانه  سعنتی و کعنش   ماننعد  هعایی  مؤلفعه و  ،کننده و مواف  این روحیه تقوی 
 ۀکننعد  در تضعاد و تضععی    را دار بودن دین ، وبودن سطح سواد پایین ،تقدیرگرایی

 (.138۷ ،نوابخش و کریمیدانند ) می منش و روحیه یادشده
های فرهنگی توسعه در اسعتان   بازدارنده»ای با عنوان  افشار سیستانی، در مقاله

تاریخی استان ایالم، به بررسی  ع فرهنگیها و پیشین   ضمن اشاره به توانمندی« ایالم
و تعیین برخی از موانع فرهنگی تأثیرگذار بر توسعه در این استان پرداختعه اسع ؛   

درمعانی، وضععی     ع موانعی مانند یورش فرهنگی، میزان سعواد، وضععی  بهداشعتی   
آموزش عالی، مرز خاکی طعو،نی بعا کشعور ععرا ، و ناآگعاهی فرهنگعی )افشعار        

 (.1383سیستانی، 
« هعا  بررسی موانع فرهنگی توسعه در نظعام ارزش »ای با عنوان  کرمی، در مقاله
نیافتگی، موانع فرهنگعی   های مرتبط با توسعه کارگیری دیدگاه تالش کرده اس  با به

ترین این  توسعه در حوزۀ نظام اعتقادی و ارزشی جامعه ایالم را مشخ  کند. مهم
گرایعی   نگعری، گذشعته   گرایی، تقدیرگرایی، قطعیموانع عبارتند از: خردگریزی، فرد

نگعری، خویشاوندسعا،ری، پیرسعا،ری، دنیعاگریزی،      در برابر زمانه آگاهی و آینده
تواننعد سعد    ضع  انگیزه پیشرف ، و بحران هوی ، که هریک از ایعن معوارد معی   

محکمی در مسیر توسعه جامعه باشند و باید شکسته شوند تا این منعاط  در مسعیر   
 (.1383عی توسعه قرار گیرند )کرمی، واق

 . چارچوب نظری2

هعای حعوزه نوسعازی اجتمعاعی و      اند، نظریه کار رفته هایی که در این مقاله به نظریه
، ایعنکلس و  2، دانیع  لرنعر  1هعای تعالکوت پارسعونز    روانی و حاص  تلفیع  نظریعه  

ایعن   هسعتند. همع    6، و اورت راجعرز 5، اورت هعیگن 4لنعد  کله ، دیوید مک3اسمی 
                                                                                                                                 

1. Talcott Parsons 

2. Daniel Lerner 

3. Inkeles and Smith 

4. David McClelland 

5. Everett Hagen 

6. Everett Rogers 
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اند. طرفعداران   متفکران، در قالب مکتب نوسازی به بحث توسعه جوامع توجه کرده
این مکتب، بر این نظرند که باید ساختارهای درونی و داخلعی جوامعع را آمعاده و    

های نوسازی کرد. پارسونز در مورد بحث نوسعازی و تطعور    مستعد پذیرش پویش
ام انواع رفتارهای اجتماعی را بفهمیم و توانیم تم می»جوامع بر این نظر اس  که ما 

هعا را در   هعایی کعه انسعان    بنعدی ارزش  شرط اینکه بتوانیم طبقعه  بندی کنیم، به طبقه
 (.95: 1381)ازکیا، « دس  آوریم کنند را به هایشان هدای  می انتخاب کنش

 طرفداران دیدگاه الگوهای ارزشی .2-1

دهعد. او تأکیعد    را مدنظر قعرار معی  پارسونز در نظری  کنش خود، الگوهای ارزشی 
گیعری،   گانعه جهع    هعای سعه   کند که این الگوها براسعا  روابطشعان بعا شعیوه     می
گیعری   یابانه جه  های شناختی، عاطفی، و ارزش شوند. کنش با شیوه بندی می دسته
ای را بعرای   گیعری، زمینعه   بندی الگوها براسا  این سه نوع جهع   شود و طبقه می

. در بحعث نوسعازی   (Parsons and Shils, 1962: 72-73)کنعد   م میتحلی  کنش فراه
اجتماعی، از مت یرهای الگویی پارسونز برای تبیعین مفهعوم توسععه اسعتفاده شعده      
اس . مت یرهای الگویی، روابط اجتماعی مهمی هستند که در بستر نظعام فرهنگعی   

هعای   گیعری  ن جهع  قرار داشته و از دوام و پایایی مناسبی برخوردار هستند. او ایع 
شعر    صعورت دوقطبعی و تفعاوت در معنعایی بعه      ارزشی نایر بر کنش انسان را به

گرایعی، انتسعاب/    گرایعی/ ععام   گرایی/ فردگرایعی، خعاص   عاطفی/ غیرعاطفی، جمع
-31: 1392کند )سو،  ها، مطر  می های اختصاصی/ آمیختگی نقش اکتساب و نقش

ای، الگوهای ارزشی متفاوتی بر رفتار فرد  نظر پارسونز در هر نظام اجتماعی (. به28
در ارتباط با افراد دیگر جامعه حاکم اس ؛ بعرای مثعال، در جوامعع سعنتی، بیشعتر      

گرایی غالب اسع  و افعراد    گرایی، انتساب، و جمع های عاطفی روابط، خاص جنبه
کننعد،   تنها در قبال اطرافیان و نزدیکعان خعویش احسعا  مسعتولی  و تعهعد معی      

یافتعه، بیشعتر الگوهعای رفتعاری غالعب بعر        که در جوامع معدرن و توسععه   درحالی
گرایانه، دگرخواهی، و اکتسعابی تأکیعد دارنعد؛ بنعابراین،      های غیرعاطفی، عام ارزش

کند و بعه آن تعلع     ای که در آن زندگی می فرد در برابر اطرافیان و همچنین، جامعه
 کند. دارد، احسا  مستولی  می
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 دگاه شخصیت خالق. طرفداران دی2-2

توسعه  ی را در نظر یاصول روانشناساس  کرده ی اس  که سع یاقتصاددان ،گنیه
  یشخصع » دگاهیع از منظعر د  دیع با ینظعر او، توسععه اقتصعاد    بهبگنجاند.  یاقتصاد
دربعاره  »عنعوان   بعا در کتاب خعود  . هیگن (hagen, 1962: 351) شود یبررس «خال 
خعار  از روال معمعول اقتصعاددانان    اس   هدتالش کر «های تحول اجتماعی نظریه
هعای   راسعتا نظریعه   و دراین بپردازد جوی تعریفی معقول از توسعهو به جس دیگر 
که توسععه  موضوع  این طر با  وی» .ه اس موجود توسعه را کنار گذاشت یاقتصاد
ی ثرؤم  تا ضرب ه اس باشد، کمک کرد غیراقتصادی مت یرهای حاص اس   ممکن

اصع  مفروضعی کعه بعا      کنعد؛ نظعام اقتصعادی وارد    خرده اشت ال وضبه اص  مفر
ععدم   ،آن ویژگعی با تقسیم کعاری کعه    ؛بد تقسیم کار تحمی  شده اس  های تعاد

 (.120: 1389 ،)بودون« هنجاری اس  تا انتخاب عقالنی انعطاف و بی
 تعأثیر  طفع ،  شعدن  اجتمعاعی  تربیع  و  شعروع  و آغازین نقطه»هیگن،  نظر به
یعا پعذیرش    یای که ممکن اس  مانع نعوآور  گونه به ؛او دارد ۀرفتار آیند رقاطعی ب

 ایجعاد  معلعول  سعنتی،  جوامعع تحعولی   بعی  بر این نظر اسع  کعه  نوآوری شود. او 
 معلعول  افراد، در استبدادی این شخصی  و بروز اس  افراد در شخصیتی استبدادی

ی همعراه  سعخت  هعای  بعا تنبیعه   که اس  کودکی در آمیز آنان اطاع  و خشک تربی 
 ،بعه پیشعرف    ،زم اسع  کعه احسعا  نیعاز     ،برای درهم شکستن این قالب اس .
 .(11۴: 1381 )ازکیا،« شود تقوی 

 طرفداران دیدگاه تقدم فرهنگ بر نوآوری. 2-3

زیعادی  فرهنگی و اجتمعاعی در بحعث توسععه اهمیع       های ویژگی، راجرزنظر  به
بعرای   کنعد،  معی کیعد  تأد. او نروند توسعه باش کننده د مانع یا تسهی نتوان می ند ودار

هعا و باورهعای    ت ییعر در ارزش  پعذیرش  نیازمنعد  ،شعدن  رسیدن به توسعه و مدرن
نوسعازی   انجعام گیعرد،   حعوزه مقاومع    این ذهنی افراد جامعه هستیم. چنانچه در

او بر این نظر اس  که پذیرش نوآوری، به فرهنو بسعتگی دارد،  » افتد. تأخیر می به
های دیگر، زمین  بیشتری برای نعوآوری   ها، نسب  به فرهنو ا در بعضی فرهنوزیر

 .(Rogers, 1969: 24)« وجود دارد
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د چندجانبه اسع  کعه در آن   شجامعه یک ر ینوساز ،راجرز براسا  دیدگاه»
ای از فنعاوری ت ییعر    متحول و پیشعرفته  ۀسنتی و ابتدایی افراد به شیو شیوه زندگی

را در مقولععه « 1فرهنععو دهقععانی خععرده» بحععثاو  .(۴3: 138۶ن، )بنیانیععا «بععدای مععی
های شخصیتی  مت یرهای فردی و مربوط به نظام با تأکید بر»کرده و نوسازی مطر  

 )ازکیعا و غفعاری،   «ه اسع  های نوگرایی در میان روستاییان پرداختع  به پویش ،افراد
1390 :115). 
و وجهعه   ،3هعا  ، ارزش2هعا  هانگیعز  دربردارنعدۀ را  دهقعانی  فرهنو خرده زجررا
 همعان  نظرهعا،  وجهعه » کند: تعری  می گونه اینافراد دانسته و هریک را  4ها نگرش
 علیعه  یعا  کردن له عم  منظور به انسانی فرد که یک اس  ای روانی و ذهنی آمادگی
ای  کلعی  و تصورات امور مطلوب همان ها، گیرد. ارزش عین به خود میم هدف یک

 هعا  و انگیعزه  ،نهنعد  و به آن ار  میبوده معه طالب و خواهان آن که افراد جا هستند
 ها که نمایانگر ععدم  فعالی  از خاصی انواع مورد در و عالی  نیازها: از عبارتند نیز

 .(35 :13۷۴)ازکیا، « هستنداز اهداف  برخی مورد در رضای  عدم یا تعادل

 شناختی روانـ  شناختی طرفداران دیدگاه جامعه. 2-4

شناختی بعه مطالععه    روان ع شناختی شناسانی اس  که با رویکرد جامعه از جامعه ر،لرن
 اهمیع   ، بعر نیمه دوم قرن بیسعتم ی فردگرا زپردا نظریه این نوسازی پرداخته اس .

 تأکیعد  توسععه  سعوی  به حرک  در ها آن نقش جوامع و فرهنگی ذهنی و های زمینه
 نیع ا هگیرد و متکی ب فرهنگی قرار می عهوب نظریه اشاچارچ در لرنر اندیشه» .دارد

کشعورهای غربعی در کشعورهای     یفرهنگع  گسترش و نشر عناصر باایده اس  که 
نظر  به .(108 :1381 )ازکیا،« پیوندد می وقوع به جریان نوسازی و تجدد ،جهان سوم

یع  افعراد   ذهن ،زم در ذهنعی  و روانی شرایط او، مدرن شدن مستلزم این اس  که
سوی جامععه   وی بر این نظر اس  که الگوی غربی پیشروی بهگیرد. جامعه شک  ب

                                                                                                                                 

1. Subculture of Peasntry 

2. Motives 

3. Values 

4. Attiude 



 1398زمستان♦وسومسیشماره♦مهشتسال♦فرهنگی-جتماعیراهبردا144

اسعتفاده از  »، «سعوادآموزی »، «شهرنشینی»کند:  نوین، از چهار مرحل  پیاپی عبور می
کعه توسعع  اقتصعادی و    « جامعه نعوین مشعارکتی  »، و درنهای ، ادغام در «ها رسانه

ای را نشعان   راحع  ویعژه  الگوی غربی نعوگرایی، ابععاد و م  »سیاسی را در پی دارد؛ 
عنوان مثال، هرجا شهرنشعینی افعزایش یافتعه، بعه      دهد که جنبه جهانی دارند؛ به می

رشد سوادآموزی منجر شده و رشد سعوادآموزی باععث شعده اسع  کعه معردم از       
هعا قعرار    ها بیشتر استفاده کنند و هرگاه بیشتر از همیشه تح  پوشش رسعانه  رسانه
ی و سیاسی او  گرفته اس . الگوی غربی نوگرایی یک اند، مشارک  اقتصاد گرفته

 (.12۷ - 109: 1389ری، )محمودی و آقائی و جعف «واقعی  تاریخی اس 
گیرد که رشعد در هریعک از ایعن قلمروهعا، رشعد سعایر        لرنر چنین نتیجه می
کشعاند   سعوی نعوگرایی معی    کند و این فرایند، جامععه را بعه   قلمروها را تحریک می

 (.20-21: 138۷)مو،نا، 

 طرفداران دیدگاه بستر تغییر. 2-5

مسعتله   که بعه هستند شناسی  شمندان حوزه جامعهیاندو اسمی ، دو تن از  اینکلس
و معدرن شعدن تأکیعد     اجتمعاعی  ابعاد روانی ت ییر بر و  کردهتوسعه و ت ییر توجه 

از  وبیدستیابی به سطح مطلع اقتصادی، توسعه هرگونه  هدف» ها آن نظر . بهاند داشته
گرایعی بعه نعوگرایی فعردی      و این روند را ت ییر از سعن   زندگی برای انسان اس 

 نیازمنعد وجعود   ،خعود  کعه  (Inkeles and Smith, 1974: 289)« آورنعد  شعمار معی   بعه 
از یکعی   ،لنعد  کلعه  دیویعد معک   و مدرن شعدن اسع .  جدید  های تو عاد ها ویژگی

هعای   که برخی ویژگیکند  میید تأک، اندیشمندان حوزه مکتب روانشناسی اجتماعی
 گعام جوامع بهتر بتواننعد   این که اند باعث شده ،یافته خاص در درون جوامع توسعه

دارد ( نام N.A)ویرو   1انگیزه موفقی  ،. این ویژگی خاصگذارنددر راه توسعه ب
(McClelland. 1961: 205). 
وینی که ن و نانسان مدرتوان دریاف  که  شده می های مطر  از مجموع دیدگاه

هعای   س  که از نظر ویژگیا انسانی در ادبیات غرب به آن اصال  داده شده اس ،
و دارای یععک سععری تفععاوت دارد  انسععان سععنتی بععا و شخصععیتی ،ذهنععی ،روانععی

                                                                                                                                 

1. Need for Achievement 
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هعا   آن نظعر  اسع . بعه   (1خرد منقطعع از وحعی)  های ذهنی متفاوت و برپایه  آل ایده
یکعی  ، داخلی و دیگری خارجی یکی و جنبه دارد:جدید، دبرجسته انسان  ویژگی»

و احساسعات او.   ،هعا  ارزش، نظرها وجههبه و دیگری  شود مربوط میبه محیط وی 
تربیع ،   و شعهری شعدن، تعلعیم    ماننعد ها عناصر محیطی را در قالب مت یرهعایی   آن

ازکیعا و  ) نعد نبی می ...و ،صنعتی شدن، سیاسی شدن، کار در کارخانه ای، ارتباط توده
 .(212: 1390غفاری،

ای داش  این اسع  کعه در بیشعتر     هایی که باید به آن توجه ویژه یکی از نکته
ای بعرای   شوند و مدرن شدن، معیعار جعدی   ها، منکوب می های توسعه، سن  نظریه

ها، برابر با ت ییر ذات  که گذر از بسیاری از این سن  آید؛ درحالی شمار می توسعه به
شعمار آورد،   معنای دگرگونی کامع  بعه   ا نباید بهو ماهی  آن جامعه اس . توسعه ر

معنای گسترش، تحول، و رشد درنظعر گرفع ، امعا ایعن مسعتله،       بلکه باید آن را به
درستی درک نشده اس  و همه در پعی ت ییراتعی    توسعه به ویژه در جوامع درحال به

ها هستند تا بتواننعد در مسعیر توسععه، بعا سعرع  بیشعتری         بنیادین و حذف سن 
اسالمی، توجه فعراوان   ع های جامع  ایرانی عنوان مثال، یکی از سن  حرک  کنند؛ به
کعه در مسعیر    عنوان یک نهاد بسیار مهم و تأثیرگعذار اسع ؛ درحعالی    به خانواده به

آیعد؛ بنعابراین، اگعر     شعمار معی   مدرن شدن و مدرنیته، این مستله یک ضدارزش بعه 
مسعیر توسععه گعام بعرداریم، دچعار       بخواهیم بعا بسعیاری از معیارهعای غربعی در    

ای شعود   دلی  باید به این مستله توجه ویعژه  همین مشکالت فراوانی خواهیم شد. به
تر،  عبارت روشن مو اجرا کرد. به که لزوماً نباید تجرب  غرب در مسیر توسعه را موبه

 معنای غربی شدن نیس . توسعه به
هعا و   نفعی کامع  ارزش  یکی از راهکارهایی کعه در راسعتای توسععه، بعدون     

های حاکم بر جوامع پیشنهاد شده اس ، تحول در چارچوب توسعه فرهنگی  سن 
اس . به عبارتی در توسعه فرهنگی این امکعان بعرای معا وجعود دارد کعه کماکعان       

 های حاکم بر جوامع را حفظ کنیم. ها، آداب، رسوم و سن  ارزش
ایجعاد ت ییراتعی در   ینعدی اسع  کعه طعی آن بعا      افرتعری  توسعه فرهنگی: 

 هعا و باورهعای   قابلیع   ،هعا  و گرایشی انسعان  ،ارزشی ،شناختی ،های ادراکی حوزه
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 ،هعا  آورد که حاص  این باورها و قابلیع   وجود می ها به را در آن ای ویژه یشخصیت
 (.20: 1381، یاکاز) های خاصی اس  که مناسب توسعه اس  رفتارها و کنش

 . روش پژوهش3

کمعی اسع ،    ع هعای کیفعی   کاررفته در آن، تلفیقعی از روش  وش بهاین پژوهش که ر
لحاظ ماهی  از نوع تحقیقات  از نظر هدف، کاربردی، به ،تفسیری، پارادایم لحاظ به

هعا کیفعی از    لحاظ معیار زمانی، مقطعی، و از نظر روش گعردآوری داده  اکتشافی، به
هعا،   ار، نگعرش نوع کیو اس . اگر هدف پژوهشگر در یعک مطالععه، سعنجش افکع    

منعد ترکیبعی،    ترین راهکار، مطالععه نظعام   های فردی باشد، مناسب اعتقادات، ادراک
منظعور شناسعایی    . در این مقاله، بعه (Tilen et al., 2008: 700)مانند روش کیو اس  

های اصلی موردنیاز برای تا،ر گفتمان پژوهش از دیدگاه مجموعه معدیران و   گزاره
هعای دولتعی دخیع  در امعر      نفر از کارکنان و مدیران سازمان ۷استادان دانشگاهی )

نفعر از اسعتادان دانشعگاه دارای     ۷توسعه فرهنگی با تحصیالت با،تر از لیسعانس،  
عنعوان نمونعه    گیعری هدفمنعد بعه    پیشینه مطالعات در زمینه توسعه، به روش نمونعه 

یعو، و تحلیع    شناسعی ک  هعای آمعاری از روش   اند( و برای تحلیع  داده  انتخاب شده
شناسی کیو، فنی اسع  کعه ذهنیع  افعراد      عاملی اکتشافی استفاده شده اس . روش

منظعور مطالععه پیچیعدگی و     ویژه به سنجد. درواقع، این روش، به موردمطالعه را می
کنندگان در جامعه موردتحقیع    بندی مجزا و مناسب از درک مشترک مشارک  طبقه

 (.11: 1395،جوردی و همکاران، یا جوامع متخص ، تعری  شده اس  )
داننعد، زیعرا    هعای کیفعی و کمعی معی     معمو،ً روش کیعو را پیونعد بعین روش   

گیعری احتمعالی انجعام     های نمونه کنندگان از طری  روش سو، انتخاب شرک  ازیک
شعوند   ای کوچک انتخاب معی  ای هدفمند و با اندازه گونه ها به شود، بلکه نمونه نمی

هعا از طریع  تحلیع      دیگعر، یافتعه   ی کند و ازسو یفی نزدیک میکه آن را به روش ک
(. 1395زاده و همکعاران،   آینعد )میعرک   صورت کامالً کمی به دس  معی  عاملی و به

های تحقی  در علوم اجتماعی، این اس  کعه   تفاوت اصلی روش کیو با سایر روش
. در این (Brown, 1996)شوند  جای مت یرها، افراد تحلی  می شناسی کیو، به در روش
منظور آشکارسازی الگوهای ذهنی، پنج مرحلعه مختلع  طعی شعده اسع        مقاله به
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(Watts & Steener, 2012): 
 ایجاد فضای گفتمان و مجموعه کیو؛ ●

 گذاری کیو؛ کنندگان ارزش انتخاب مشارک  ●

 های کیو؛ سازی عبارت مرتب ●

 های اطالعاتی؛ تحلی  داده ●

 وهای ذهنی.ها یا الگ تفسیر عام  ●
ععع   های کیو اسع   که دربردارندۀ گزینه در نخستین مرحله باید مجموع  کیو عع

های کیو، ،زم اس  که فضای گفتمان ایجعاد شعود    تشکی  شود. برای تنظیم گزینه
هعا و   تواند در قالب جملعه  ای از نظرها و عقاید اس  که می که دربردارندۀ مجموعه

هعای   هعا یعا عبعارت    فعیلم بازتعاب یابعد. گزینعه    ها، عکس، تصویر، صدا، و  عبارت
ای  گونعه  عع بعه  براسا  نظر استفنسون صورت خبری باشند و عع آمده باید به دس  به

. (Pnina, 2009)نظعر باشعند    تعیین شوند که افراد بتوانند با آن مخال ، مواف ، یا بی
« موععه کیعو  مج»هعا   هستند که بعه آن « های کیو گزینه»در این روش، جامعه نمونه، 

 شود. گفته می

 هایکیوکنندگاندرمرحلۀشناساییگزارهمعرفیشرکت.1جدول

گروه 
 شوندگان مصاحبه

 دلیل انتخاب سوابق و تحصیالت 
نگرش غالب در 

 مورد فرهنگ
 تعداد

 مدیران

(؛ 1نفر(، کارشناسی ارشد ) 2کارشناسی )
سال پیشینه مدیریتی  15دارای بیش از 

 هشدر موضوع موردپژو

پیشینه طوالنی، فهم 
صورت  عمیق مسائل به
 تجربی

 3 گرایی طرفدار سنت

(؛ دارای 2(، دکتری )2کارشناسی ارشد )
سال پیشینه مدیریتی در  15کمتر از 

 موضوع موردپژوهش

پیشینه مرتبط و فهم 
صورت  عمیق مسائل به

 علمی و تجربی

طرفدار نسبی تعادل 
 بین سنت و مدرنیته

4 

 دانشگاهیان

سال  15(؛ دارای بیش از 4ترا )دک
 پیشینه تدریس

زیست علمی و عملی با 
موضوع در منطقه 

 موردبررسی
 4 گرا سنت

سال  15(؛ دارای کمتر از 3دکترا )
 پیشینه تدریس

تسلط به مبانی نظری 
 توسعه

 3 گرا غرب

 نفر 14های کیو:  های شناسایی گزاره کننده در مصاحبه مجموع افراد شرکت

هعای بعالقوه، تععداد مناسعبی از      ای از گزینعه  ام از بعین مجموعع  گسعترده   در این گ
های عرص  فرهنو انتخاب شدند و با  برنده ها در مورد پیش ها از ک  دیدگاه عبارت
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هعای مشعابه و تکعراری، و کعاهش ابهعام مععانی،        ارزیابی، ویرایش، حذف عبارت
محتوایی گزینه کیوهعا،   ها اصال  شدند و پس از انجام روایی صوری و بندی جمله

هعا یعا نمونعه کیعوی      ترتیب، کارت این هر گزینه بر روی یک کارت نوشته شد و به
 ۷1نهایی، طراحی شدند. در این مرحله، یعنی انتخعاب عبعارت نمونعه کیعو، ابتعدا      

کننعده در تعا،ر    عبارت برگزیده شدند که با همکاری گروه پژوهش و افراد شرک 
 عبارت کاهش یافتند. ۴9تکراری و همسان، به  های گفتمان و حذف گویه

ای واقععی نماینعده تعا،ر     گونعه  شده، به عبارت گزینش ۴9آن، سعی شد  از پس
طعور جداگانعه    دس  آمد، به هایی که از این مرحله به گفتمان باشند. هریک از گویه

ه کارت کیو آماد ۴9اندازه نوشته شد و درنهای ،  شک  و هم های هم بر روی کارت
 شدند.

یابی از روایعی   ها و طراحی نمودار کیو، برای اطمینان پس از آماده شدن کارت
سازی در فضای گفتمان، از تععدادی از اعضعای    بر استفاده از مثلث محتوایی، افزون

هیت  علمی با پیشینه مطالعه در زمینه توسعه، تقاضا شعد کعه بعا مطالععه عبعارت،      
های شعهروندان را   خوبی ذهنی  توانند به ها می رتها و عبا بررسی کنند که آیا گویه

هعای   های توسعه بسنجند؟ در این زمینه پعس از انجعام اصعال     برنده در مورد پیش
هعا بعرای نشعان دادن     موردنظر آنان، و نیز رضای  آنان از یرفی  و قابلی  عبارت

 های کیو، تأیید شد. ذهنی  شهروندان، روایی عبارت
آیعا همعه   »کنندگان، با طر  پرسش زیر، انتخاب شدند:  در گام دوم، مشارک 

هعای   گعویی بعه پرسعش    شوند، اطالعات ،زم را بعرای پاسع    افرادی که انتخاب می
ترین افراد با موضوع موردمطالعه،  ؛ بنابراین، سعی شد که از مرتبط«موردنظر دارند؟

پیشعنهادهای  کننعده، در منعابع مختلع ،     استفاده شود. در مورد تعداد افراد شعرک  
کننعده را ذکعر    شعرک   80تا  20متفاوتی مطر  شده اس . برخی منابع، تعداد بین 

کنندگان باید  اند و در منابع دیگری، چنین عنوان شده اس  که تعداد مشارک  کرده
ای بعرای تعیعین    های کیو باشند؛ بنابراین، معیعار قطععی   حداکثر نص  تعداد عبارت

(. در ایعن  ۶2: 1392فعرد و دیگعران،    نعدارد )دانعایی  کنندگان وجود  تعداد مشارک 
نفعر از   21شناسعی کیعو، تععداد     نظعران در روش  مطالعه پس از مشورت با صاحب
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که از نظر پژوهشگر، اطالعات ،زم را دارند  شهروندان فرهنگی از این سه استان عع
د صعورت هدفمنع   ععع بعه   های کیو داشعته باشعند   توانند درک درستی از عبارت و می

 درنظر گرفته شدند.

هایکیونامهدهندگانپرسشمعرفیپاسخ.2جدول

گروه 
 دهندگان  پاسخ

 سوابق و تحصیالت 
 تعداد دلیل انتخاب

 زیر دیپلم
دیپلم تا 
 کارشناسی

تحصیالت 
 تکمیلی

شهروندان 
 کردستانی

عضویت در یک تشکل فرهنگی مهم  1 5 1
سفید یا  عنوان ریش محله، شناسایی به

ان صاحب ایده در محله، عضو سرای جو
 محله، عضو هیئت امنای مسجد محل

7 

 7 2 3 2 شهروندان ایالمی
شهروندان 
 کرمانشاهی

2 4 1 7 

 نفر 21های کیو:  نامه دهندگان به پرسش مجموع پاسخ

سازی شدند. در این مرحلعه بعرای    بندی و مرتب های کیو، رتبه در گام سوم، عبارت
که شک  اسعتاندارد جعدول    نرمال عع های کیو، از توزیع شبه عبارتبندی  جدول رتبه

ععع در قالعب توزیعع اجبعاری، اسعتفاده شعد؛        شناسی کیو اسع   بندی در روش رتبه
کننعدگان را   ها از قب  مشخ  شده بود و شرک  معنا که شک  و توزیع کارت این به

  طی  )خیلعی  های کیو، براسا کرد که مشخ  کنند که هریک از عبارت ملزم می
(. نمعودار  1کند )نمعودار   ها صد  می حد در مورد آن موافقم یا خیلی مخالفم( تاچه

+« ۶»برای خیلی مخعال  تعا   « -۶»بندی از  خانه اس  و بازه رتبه ۴9دربردارنده  1
نظعر( در میانعه بعازه قعرار      برای خیلی مواف  انتخاب شده و عدد صفر )بیعانگر بعی  

شعده   عبعارت تعدوین   ۴9کننعدگان،   اف  دیدگاه مشعارک  منظور دری گرفته اس . به
کعارت چعاش شعده و از آنعان خواسعته شعد کعه         ۴9برای انجام پژوهش، بر روی 

ها را در سه دسته موافع ،   یک مطالعه کرده و در وهله نخس ، آن به ها را یک کارت
ح ها توضی بندی کنند. سپس، توزیع فراوانی پژوهش برای آن مخال ، و ممتنع دسته

هعا را براسعا  توزیعع فراوانعی مربوطعه       ها خواسته شد که کارت داده شد و از آن
 تکمی  کنند.

منظور بررسی پایایی ابعزار پعژوهش، از آزمعون بازآزمعایی اسعتفاده شعد؛        بهش
نفعر از   5هعا در نمعودار کیعو، از     معنا که یک هفته پعس از جاگعذاری کعارت    این به
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اضا شد که دوباره این کار را انجام دهند. بعا  سازی تق کننده در مرحله مرتب شرک 
های این پنج نفر در هر دو مرحله، مشعخ  شعد کعه     بررسی همبستگی بین پاس 

 ابزار پژوهش از پایایی با،یی برای انجام پژوهش برخوردار بوده اس .

گذاریمتوازننظرسنجیدرروشکیو.ارزش1نمودار

 کامالً مخال                                                                                                           کاماًل مواف                       

۶         +5          +۴         +3         +2        +1         +0         1-         2-         3-         ۴-          5-           ۶-  
             

             

             

             

             

             

             

هعای مشعابه    منظور شناسعایی ذهنیع    ها، به در گام چهارم، یعنی تحلی  آماری داده
ترین روش بعرای تحلیع     که اصلی کنندگان، از روش تحلی  عاملی کیو عع مشارک 

عع استفاده شد. مبنای این روش، همبسعتگی میعان افعراد     ای کیو اس ه ماتریس داده
 (.۶۷: 138۶فرد،  اس  )خوشگویان

هعای   معنا کعه عامع    این ها( بود؛ به ها )ذهنی  گام پنجم نیز مرحله تفسیر عام 
و برپایعه معاتریس ععاملی     19نسعخه   SPSSافزار آماری  شده، به کمک نرم استخرا 
 تیازهای عاملی، تفسیر شدند.یافته و محاسبه ام چرخش

 های پژوهش . یافته4

 های توصیفی داده. 4-1

ای  گونعه  منظور انجام تحلی  عاملی، به ها به پس از تکمی  تمام نمودارهای کیو، داده
آماده و سپس تحلیع  شعدند. تحلیع      20نسخه   spssافزار مناسب برای ورود به نرم
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کند که  وجو می رود، مت یرهایی را جس  کار می ها به بندی داده دستهعاملی که برای 
یک خانواده یا یک گروه را تشکی  دهند. در این پژوهش، برای تحلیع  ععاملی از   

هعا، از روش واریمکعس    هعای اصعلی و بعرای چعرخش عامع       روش ریاضی مؤلفه
هعا بعرای    داده توان گف ، ، میKMOمقدار  به توجه درنهای ، با .استفاده شده اس 

 (.3اند )جدول  تحلی  عاملی مناسب بوده

شدههایگردآوریوبارتلتبرایدادهKMO.مقدار3جدول

KMO آماره بارتلت df سطح معناداری 
743. 826.7 210 000./ 

 (.۴( هر نمودار کیو ارائه شده اس  )جدول 1داش  )همگنی در ادامه، جدول همه

دارهایکیوداشتنمو.جدولهمه4جدول

 مقدار همگنی کنندگان مشارکت مقدار همگنی کنندگان مشارکت مقدار همگنی کنندگان مشارکت
1 92./ 8 73./ 15 88./ 
2 46./ 9 80./ 16 65./ 
3 75./ 10 90./ 17 67./ 
4 87./ 11 82./ 18 75./ 
5 85./ 12 87./ 19 72./ 
6 50./ 13 74./ 20 69./ 
7 74./ 14 89./ 21 85/. 

حعد قعادر بعه بیعان      چعه  شده تعا  های شناسایی دهد که عام  جدول همگنی نشان می
کنندگان هستند؛ یعنی اینکعه هرچعه میعزان همگنعی بعا،تر باشعد،        دیدگاه مشارک 

تعری در معورد موضعوع دارد و درنتیجعه، نقعش       کننده موردنظر ذهنی  عام شرک 
فعرد و همکعاران،    )دانعایی  شعده بیشعتر اسع     های شناسایی های او در عام  دیدگاه
هعای اصعلی و چعرخش بعه شعیوۀ       (. براسا  روش تحلیلعی شعاخ   103: 1392

 ۴9شده از مجمعوع   واریمکس و با توجه به ماتریس عاملی و درصد واریانس تبیین
درصععد کعع   ۴/۷۶عامعع  روی هععم  ۶عامعع  اسععتخرا  شععد کععه ایععن  ۶پرسععش، 
گیعرد   ننعدگان( را دربعر معی   ک هعای مشعترک شعرک     های مت یرها )دیدگاه واریانس
 (.5)جدول 

 
                                                                                                                                 

1. Communality 
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هایچرخیده.مقدارویژهودرصدواریانسانباشتۀعامل5جدول

 درصد تجمعی واریانس درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه عامل
1 31/4 52/20 52/20 
2 80/2 37/13 89/33 
3 69/2 83/12 73/46 
4 67/2 73/12 45/59 
5 80/1 58/8 04/68 
6 76/1 40/8 44/76 

کننعدگان   درصعد از مشعارک    52/20بیانگر این اس  که ذهنی   5های جدول  داده
کنندگان به عامع  ششعم،    درصد ذهنی  شرک  ۴0/8در چارچوب عام  نخس  و 

 اختصاص داشته اس .

 کنندگان شناسایی ذهنیت مشارکت. 4-2

مخالفع    و فقع  کننعدگان، موا  شناسی کیو، هریک از مشارک  برمبنای منط  روش
 هعم  به ها آن مخالف  یا موافق  میزان که دهند؛ افرادی می ها نشان گزاره با را خود

 ععاملی  تحلی  مرسوم روش داش . برخالف مشابهی خواهند ذهنی  باشد، نزدیک
 کیعو  شناسعی  در روش دهد، قرار پنهان سازۀ یک در را مت یر چند کند می تالش که

 یعک  در نزدیکی دیدگاهشان بعه یکعدیگر،   به توجه باافراد،  که اس  این بر تالش
 اکتشعافی،  ععاملی  آزمعون تحلیع    هعای  خروجعی  از دیگعر  گیرند. یکعی  قرار دسته

 شعود. ایعن   معی  گفتعه  چرخشعی  ععاملی  ماتریس بارهعای  آن به که ماتریسی اس 
 گعروه  چنعد  در افعراد  دهعد: نخسع  اینکعه    معی  پاسع   مهم پرسش به دو ماتریس
 چعه  بعه  داشعته و  قعرار  گعروه  کعدام  در فرد هر اینکه دوم و تندهس بندی دسته قاب 

 (.۶اس  )جدول  نزدیک افرادی

شدهشناساییهایذهنیتدربارةچرخشیعاملی.ماتریسبارهای6جدول

 کنندگان مشارکت ذهنیت  
6 5 4 3 2 1  
03. 001. 09. 28. 15. 90. 1 

04. 02. 05. 22. 10. 80. 12 
03. 01. 09. 26. 15. 89. 15 
02.- 16. 55. 01. 31. 65. 21 

11. 15. 05. 16. 50. 58. 16 
08. 06. 01. 01. 90. 16. 5 
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12. 07. 05. 05. 89. 23. 4 

09. 03.- 05. 82. 11. 20. 3 

17. 09. 30. 72. 03. 30. 13 
21.- 43. 29. 68. 12.- 17. 11 
10. 22.- 17. 56. 54. 25. 18 
29. 06.- 80. 39. 0 08. 14 
36. 004.- 78. 38. 05. 10. 10 
06. 09. 68. 01.- 20. 52. 9 
29. 01.- 50.- 03.- 09. 42. 6 
28. 22. 34. 32. 08. 32. 2 
19. 75. 09.- 05. 30.- 20. 7 
06.- 71. .2. 05. 38. 21.- 20 
29. 58. 18. 21. 36. 22. 17 
77. 21. 14. 19. 002.- 20.- 8 
74. 01.- 08. 05.- 28. 28. 19 

کننعدگان شعماره    مشعخ  اسع ، مشعارک     ۶هعای جعدول    گونه که از داده همان
طور مشترک، در گونه ذهنی نخس  )عامع  نخسع ( قعرار     ( به۶،1،12،15،21،1۶)

بعه خعود، بیشعترین مقعدار      52/20دارند. این گون  ذهنی با اختصاص دادن امتیعاز  
( 5،۴هعای )  کننعدگان شعماره   شعارک  ترتیب، م همین دهد. به واریانس را توضیح می

( 11،18،3،13هعای )  کننعدگان شعماره   طور مشترک، گونع  ذهنعی دوم، مشعارک     به
طعور مشعترک، گونعه     ( بعه 10،9،2،1۴هعای )  کنندگان شماره ذهنی  سوم، مشارک 

( ذهنیعع  پععنجم، و  ۷،20،1۷هععای ) کننععدگان شععماره  ذهنععی چهععارم، مشععارک  
دهنعدۀ گونعه ذهنعی     طور مشعترک، تشعکی    به (8،19های ) کنندگان شماره مشارک 
 اند. ششم بوده
 واریانس میزان لحاظ به ها ترین عام  مهم دادن نشان برای کیو شناسی روش در
(. در این مقالعه، براسعا    2شود )نمودار  ریزه استفاده می نمودار سنو از شده تبیین

ذهنعی مختلع     الگعوی  ۶ریعزه،   شده در نمودار سعنو  شده گنجانده واریانس تبیین
دهنعده   کعه نشعان   ها با مقادیر ویژه با،ی یک عع استخرا  شد. در این نمودار، عام 

 اند. عع کامالً مشخ  شده الگوهای ذهنی هستند
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ریزه.نمودارسنگ2نمودار

 

 شده های شناسایی تفسیر ذهنیت. 4-3

آمعدن  دسع    هعا و بعه   یعنی استخرا  و چرخش عامع   تحلی  عاملی، پس از پایان
ها، یعنعی تعیعین    های مهم، نوب  به تفسیر دقی  عام  معنادار و عام  بارهای عاملی

معمعولی کعه پژوهشعگر بعا     ی برخالف تحلیع  ععامل  . رسد ها می معنا و تعری  آن
در تحلیع   ها دس  یابعد،   تواند به تفسیر عام  عاملی می مستقیم به بارهای  مراجع

زیعرا   ،دسع  یافع    عاملی بعه ایعن هعدف    هایطور مستقیم از بار توان به کیو نمی
 کعه  دهنعد، درحعالی   ها نشعان معی   کنندگان را با عام  رابط  مشارک ی، بارهای عامل
هعا و درواقعع،    . برای تفسیر عامع  وابسته اس  ها تها به محتوای عبار تفسیر عام 

هعای   های عاملی(، آرایعه  توان از امتیاز عاملی )آرایه کنندگان، می های شرک  ذهنی 
امتیعاز  (. ۷3: 138۶های متمایزکننده استفاده کرد )خوشگویان فعرد،   توافقی، و آرایه

کنعد و   برقعرار معی  پیونعد  هعا   و عامع   هعا  تبعین محتعوای عبعار   هعا،   تعبار عاملی
 کرد. ها را تفسیر توان عام  می ،ترتیب این به

 ۶ر آمعده بعرای هع    دسع   بعه  1عاملی امتیازهای و گزاره ۴9تعداد  ،۷جدول  در
 الگوی ذهنی، نمایش داده شده اس .

 

                                                                                                                                 

1. Factor Score 
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شدهشناساییهایذهنیتهادرامتیازعاملیگزاره.7جدول

 6ذهنیت 5ذهنیت 4ذهنیت 3ذهنیت 2ذهنیت 1ذهنیت گزاره ردیف

 -21/1 -.45 -6/1 -.47 96/1 5/2 پایبندی به فروع دین و احکام شرعی 1
 -23/1 -.22 -49/1 -.47 .73 88/1 گرایش به شرکت در مناسک دینی 2
 .29 .40 -14/1 -50/1 .40 59/2 سبک زندگی اسالمی و فرهنگ به تعلق احساس 3
 -.002 92/2 .84 -.76 24/1 /.02 رور ملی و رضایت از آنغ سحساا 4
 -01/2 18/2 18/1 .08 .45 -/.09 ملی یها رهسطوا و هادنما به خاطر تعلق 5
 60/1 .03 .15 15/1 22/1 09/1 ی برای همهاعتقاد به محترم بودن حقوق شهروند 6
 -.76 -.08 .41 .71 83/2 -/.68 های مدیریتی  حاکمیت روابط بر ضوابط در استخدام و واگذاری سمت 7
 -.84 67/1 .54 46/1 -71/1 17/1 اعتقاد به حاکمیت ضوابط بر روابط 8
 .14 11/1 07/1 .33 29/1 /.89 تأکید بر اهمیت داشتن منافع شخصی نسبت به وجدان کاری 9
 .01 -32/1 .64 27/1 .17 /.11 اعتقاد به محترم بودن مالکیت مادی و معنوی 10
 .20 -47/1 .35 -02/1 .22 03/1 رسوم و توجه به رعایت آداب 11
 .06 30/1 1.96 -.03 -.40 -.67 و شکوفایی استعدادها خالقیت بروز ایبر زمال یها مینهز گسترش 12
 -26/1 -.44 .77 81/1 -.51 -.25 نفس در پذیرش مسئولیت اعتمادبه 13
 -.07 -33/1 27/1 -.22 -53/2 .61 ها اعتقاد به کارآمدی علم پزشکی در درمان اکثر بیماری 14
 .85 .43 07/1 .17 .31 07/1 اعتقاد به اندیشیدن قبل از اقدام و عمل 15
 -.35 -.21 37/1 -49/1 -04/1 07/1 ت جامعهاعتقاد به توانایی بیشتر دانشگاهیان در حل مشکال 16
 .45 -55/1 .64 -.05 -.03 .36 پرهیز از رفتارهای هیجانی در امور و مسائل مختلف 17
 .27 .07 02/1 18/1 .19 -.63 ها اعتقاد به اهمیت نظم در انجام امور و مسئولیت 18
 .59 .76 .79 .45 -27/1 .52 اعتقاد به ارزشمندی ابتکار و نوآوری 19
 -.47 -.47 -.80 -.26 31/2 -19/1 اعتقاد به تقدیرگرایی 20
 .22 -.25 .59 -.07 .43 .31 داوری در بررسی مسائل پرهیز از تعصب و پیش 21
 -64/1 -.78 -.32 .38 -.73 53/1 های اجتماعی و دستیابی به موقعیتها  فرصت در برابر افرادسترسی عدم د 22
 .81 -.57 .05 .63 -51/1 .74 انتقادپذیری 23
 -.88 23/1 .03 -.69 -72/1 .13 عدالت آموزشی و فرهنگی و دسترسی همگانی به امکانات 24
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 -1.45 .36 .35 -21/2 -.18 -.91 ترجیح افراد غریبه بر آشنایان در برقراری روابط 25
 72/1 -.19 -.79 -.52 .74 -.36 پیگیری منافع شخصی بدون آسیب رساندن به حقوق دیگران 26
 .89 .21 -.30 .42 -.24 -.31 اجتماعی و اداری رفتارهای در انیگرد قحقو عایتر 27
 -43/1 -23/1 -16/1 52/1 -.79 -28/1 اعتقاد به تالش مسئوالن در دفاع از حقوق مردم و افراد 28
 -05/2 .32 2.26 .46 89/1 -.52 ها مسئولیت واگذاری گرایی در و تخصص ساالری شایسته 29
 -12/1 20/1 .07 -.30 -.52 -.59 وجود قوانین حقوقی برای دفاع از حقوق شهروندی 30
 .48 09/1 49/1 -.55 -.26 .44 ریزی برای پیشبرد امور اعتقاد به برنامه 31
 .62 .35 .16 -.12 08/1 -33/1 ی ملی، پرچم و...(ها سنت ،مینز)سر کمشتر ملی یهادنما به لبستگید 32
 .50 -38/1 -.55 26/1 -.002 -.37 ها هبی، و احترام به آنمذ ،قومی ،بانیز ،فرهنگی یتمایزها شناختن تسمیر به 33
 -.83 -25/1 -02/1 -02/1 -.77 -80/1 اعتقاد به پیشگویی، سحر و جادو در حل مسائل جامعه 34
 -.65 .96 .59 -.78 .32 -.52 قومی و فردی و منافع ملی در عین وفاداری به هویت و منافعهویت ام به قوا داریفاو و تعلق 35
 .31 -.24 -.991 .19 .71 -.91 تمایل به تغییر و ریسک عدم 36
 .88 -.52 -.53 34/1 .54 -.65 احساس وظیفه و تالش برای حل مشکالت مردم 37
 -.50 .36 .43 -16/1 -26/1 .15 رضایت از زندگی و محیط اجتماعی 38
 -22/1 -.74 .66 .79 .24 -13/1 میان مردمون در حیه تعاوجود رو 39
 .41 .17 -.81 .35 -.22 .19 آن به یکدیگر تشویق سودمندی و انداز ضرورت پس 40
 .91 .68 -.29 -.37 -1.21 .77 ها توجه به تجربه و تخصص افراد در استخدام آن 41
 45/1 .21 -08/1 -.98 36/2 -44/1 اعتقاد به پایمال شدن حقوق افراد بدون روابط 42
 .53 -.18 -.37 -.69 -.72 -.44 باالتر های عدم امکان دستیابی افراد شایسته به جایگاه 43
 .00 -.39 -53/1 -.53 -.05 57/1 های سخت اعتقاد به دعا برای حل مشکالت و بیماری 44
 -.36 .66 -.90 .15 .46 -.12 ارزش انسانی و اجتماعی یک انعنو به لحال وتثر تولید 45
 .40 -.02 01/1 -.81 -.82 -.96 ها  های جدید در جامعه و نوآوری برای حل چالش توانایی تشخیص و استفاده از فرصت 46
 08/2 -.60 -34/1 .83 -.20 -.33 های مادی و دنیوی بر ارزش نسانیا یها ارزش ترجیح 47
 -.10 .72 -23/1 -.70 .98 .29 اعتقاد به داشتن غیرت و تعصب در بررسی مسائل اجتماعی 48
 .22 -.80 -.69 .16 .18 -61/1 ک دنیاتر و ابناصو هدز از هیزپر 49
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/.، ۷هعای دارای امتیازهعای ععاملی بعا،ی      در گام بعدی برای تفسیر عاملی، گعزاره 
شناسی کیعو،   ها قرار گرفتند. در عمده مطالعات روش مبنای مقایسه و تفسیر دیدگاه

زاده و  و معنعادار درنظعر گرفتعه شعده اسع  )میعرک       /. مهعم ۷امتیاز عاملی بعا،ی  
و نتیجعه   SPSSافعزار   هعا در نعرم   (. بعا توجعه بعه تحلیع  داده    25: 1395همکعاران،  

گعرا، مشعارکتی    الگوی ذهنی )دینی و مذهبی، سن  ۶آمده از آن، درنهای ،  دس  به
و  گعرا،  گعرا و ملعی   گعرا، قعانون   گعرا و علعم   پذیر )تعهعدگرا(، خالقیع    و مستولی 

 (8گذاری شدند )جدول  ها نام گرا( شناسایی و با توجه به ماهی  گزاره عدال 

هایدارایامتیازعاملی.گزاره8جدول

 گزاره ردیف
امتیاز 
 عاملی 

 عنوان عامل

 59/2 سبک زندگی اسالمی و فرهنگ به تعلق احساس 1

 ذهنیت دینی و مذهبی

 5/2 پایبندی به فروع دین و احکام شرعی 2
 88/1 گرایش به شرکت در مناسک دینی 3
 57/1 های سخت اعتقاد به دعا برای حل مشکالت و بیماری 4

5 
های  و دستیابی به موقعیتها  فرصت در برابر افرادسترسی عدم د

 اجتماعی
53/1 

 03/1 رسوم خانوادگی و توجه به رعایت آداب 6

 31/2 اعتقاد به تقدیرگرایی 7

 گرا ذهنیت سنت

 36/2 عتقاد به پایمال شدن حقوق افراد بدون روابطا 8
 29/1 تأکید بر اهمیت داشتن منافع شخصی نسبت به وجدان کاری 9
 .98 اعتقاد به داشتن غیرت و تعصب در بررسی مسائل اجتماعی 10
 83/2 های مدیریتی حاکمیت روابط بر ضوابط در استخدام و واگذاری سمت 11
 .71 ییر و ریسکعدم تمایل به تغ 12
 81/1 نفس در پذیرش مسئولیت به اعتماد 13

ذهنیت مشارکتی و 
پذیر  مسئولیت

 )تعهدگرا(

 27/1 اعتقاد به محترم بودن مالکیت مادی و معنوی 14
 18/1 ها اعتقاد به اهمیت نظم در انجام امور و مسئولیت 15
 52/1 اعتقاد به تالش مسئوالن برای دفاع از حقوق مردم 16
 .79 ون در میان مردمحیه تعاوجود رو 17

18 
هبی و احترام به مذ ،قومی ،بانیز ،فرهنگی یتمایزها شناختن سمیتر به

 ها آن
26/1 

 34/1 احساس وظیفه و تالش برای حل مشکالت مردم 19
 26/2 ها مسئولیت واگذاری گرایی در و تخصص ساالری شایسته 20

گرا و  ذهنیت خالقیت
 گرا علم

 96/1 و شکوفایی استعدادها خالقیت بروز ایبر زمال یها مینهز گسترش 21
 49/1 ریزی در پیشبرد امور اعتقاد به برنامه 22
 37/1 اعتقاد به توانایی بیشتر دانشگاهیان در حل مشکالت جامعه 23
 27/1 ها اعتقاد به کارآمدی علم پزشکی در درمان بسیاری از بیماری 24
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25 
های جدید در جامعه و نوآوری  در تشخیص و استفاده از فرصتتوانایی 

 ها برای حل چالش
01/1 

 .79 اعتقاد به ارزشمندی ابتکار و نوآوری 26
 07/1 اعتقاد به اندیشیدن پیش از اقدام و عمل 27
 92/2 رور ملی و رضایت از آنغ سحساا 28

گرا و  ذهنیت قانون
 گرا ملی

 18/2 ملی یها رهسطوا و هادنما به خاطر تعلق 29
 67/1 اعتقاد به حاکمیت ضوابط بر روابط 30
 23/1 عدالت آموزشی و فرهنگی و دسترسی همگانی به امکانات 31
 20/1 وجود قوانین حقوقی برای دفاع از حقوق شهروندی 32

33 
و منافع ملی درعین وفاداری به هویت و هویت ام به قوا داریفاو و تعلق

 ی و فردیمنافع قوم
96. 

 08/2 های مادی و دنیوی بر ارزش نسانیا یها ارزش ترجیح 34

 گرا ذهنیت عدالت
 72/1 پیگیری منافع شخصی بدون آسیب رساندن به حقوق دیگران 35
 60/1 اعتقاد به محترم بودن حقوق شهروندی برای همه 36
 .89 اجتماعی و اداری رفتارهای در انیگرد قحقو عایتر 37
 .81 انتقادپذیری 38

 . الگوی نخست )ذهنیت دینی و مذهبی(4-4

، بر ایعن نظرنعد کعه اگعر در جامععه بعه       اند قرار گرفته این الگو که در قالب یافراد
پایبندی به فروع دیعن و احکعام   ، سبک زندگی اسالمی و فرهنو به تعل  احسا 
هعای   بیمعاری  اعتقاد به دعا برای ح  مشکالت و، شرک  در مناسک دینی، شرعی
رعایع   هعای اجتمعاعی،    و موقعیع  ها  فرص  به برابر افرادسترسی عدم د ،سخ 
، بیشتر توجه شود، جامعه در مسعیر توسععه فرهنگعی قعرار     رسوم خانوادگی و آداب

توسععه   دربعاره  هعا  دیعدگاه  و معنعادارترین  تعرین  مهعم  الگو این خواهد گرف . در
درصعد( و بعا،ترین مقعدار     31/۴ویعژه ) مقعدار   فرهنگی وجود دارد، زیرا بیشترین

بععه خععود  ۴۴/۷۶درصععد( را از مجمععوع واریععانس  52/20شععده ) واریععانس تبیععین
ترتیب اهمی  امتیعاز ععاملی    گزاره، به ۶اختصاص داده اس . در این الگوی ذهنی، 

 محاسبه شده اس . ۷/0ها با،تر از  قرار گرفتند که مقدار امتیاز عاملی آن

 گرا( )ذهنیت سنت. الگوی دوم 4-5

 در دارند. توسعه بحث بهای  یانهگرا دوم، نگرش سن   یذهندهندۀ  اعضای تشکی 
، اعتقعاد بعه پایمعال شعدن حقعو       اعتقاد به تقدیرگراییهایی مانند  عبارت الگو این

، تأکید بر اهمی  داشتن منافع شخصی نسب  به وجعدان کعاری،   افراد بدون روابط
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بررسی مسائ  اجتماعی، حاکمی  روابط بعر ضعوابط    اعتقاد به غیرت و تعصب در
 انعد.  پذیری مطر  شعده  های مدیریتی، و عدم ریسک در استخدام و واگذاری سم 

اند با دارا بودن مقدار ویعژه   اند که توانسته گزاره قرار گرفته ۶در الگوی ذهنی دوم، 
 درصد واریانس را به خود اختصاص دهند. 3۷/13، 80/2

 پذیر )تعهدگرا(( )ذهنیت مشارکتی و مسئولیت الگوی سوم. 4-6

هععایی هسععتند کععه   هععا و ویژگععی گرایععی، صععف  ی و مشععارک ریپععذ  یمسععتول
انعد. در ایعن    کنندگان در این پژوهش، در الگوی سوم بر آن تأکیعد داشعته   مشارک 

، ۶9/2اند با دارا بودن مقعدار ویعژه    اند که توانسته گزاره قرار گرفته ۷الگوی ذهنی، 
درصد واریانس موضوع موردمطالعه را به خود اختصاص دهند. ایعن افعراد    83/12

نفعس در پعذیرش مسعتولی ، اعتقعاد بعه       هایی مانند اعتمادبه بر این نظرند که گزاره
محترم بودن مالکی  معادی و معنعوی، اعتقعاد بعه اهمیع  نظعم در انجعام امعور و         

حیه حقعو  معردم، وجعود رو   ها، اعتقاد به تالش مستو،ن بعرای دفعاع از    مستولی 
هبی و مذ ،قومی ،بانیز ،فرهنگی یتمایزها شناختن سمی ر بهون در میان مردم، تعا

تعرین   ها، احسا  وییفه، و تالش برای ح  مشعکالت معردم از مهعم    احترام به آن
بخشی به توسععه فرهنگعی درنظعر گرفتعه      عواملی هستند که باید در فرایند سرع 

 شوند.

 گرا( گرا و علم )ذهنیت خالقیت الگوی چهارم. 4-7

های خالقان  افراد در بحث توسععه   اند، به ویژگی که در این گروه قرار گرفته کسانی
اند. آنان بر این نظرند که پایه اصلی توسعه فرهنگی، توجه بعه   فرهنگی توجه داشته

 گعرا  های خالقانه و نوآورانه اس . افراد خال  و علعم  علم و برخورداری از ویژگی
هعا،   مسعتولی   واگذاری گرایی در و تخص  سا،ری هایی مانند شایسته بر شاخ 
و شععکوفایی اسععتعدادها، اعتقععاد بععه  خالقی  بععروز ایبر زم، یها مینهز گسععترش
ریزی برای پیشبرد امور، اعتقعاد بعه توانعایی بیشعتر دانشعگاهیان بعرای حع          برنامه

 هعا،  رمان بسیاری از بیمعاری مشکالت جامعه، اعتقاد به کارآمدی علم پزشکی در د
هعای جدیعد در جامععه و نعوآوری در حع        فرص  از استفاده و تشخی  توانایی
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پیش از اقدام  ها، اعتقاد به ارزشمندی ابتکار و نوآوری و اعتقاد به اندیشیدن چالش
گعزاره قعرار گرفتعه اسع  کعه       8. در ایعن الگعوی ذهنعی،    انعد  و عم ، تأکید کرده

درصد واریانس مربوط به توسععه   ۷3/12، ۶۷/2بودن مقدار ویژه  اند با دارا توانسته
 فرهنگی را به خود اختصاص دهند.

 گرا( گرا و ملی الگوی پنجم )ذهنیت قانون .4-8

ملععی،  یها رهسطوا و هادنما به خاطر تعل رور ملععی و رضععای  از آن،  غ  حساا
کمیع  ضعوابط   ی، اعتقاد بعه حا دفاع از حقو  شهروند یبرا یحقوق نیوجود قوان

بر روابط، عدال  آموزشی و فرهنگعی و دسترسعی همگعانی بعه امکانعات، وجعود       
و هوی  ام بعه  قوا داریفاو و تعل قوانین حقوقی برای دفاع از حقو  شعهروندی،  

تععرین  منعافع ملعی درععین وفعاداری بعه هویع  و منعافع قعومی و فعردی، از مهعم          
ستند. در الگوی ذهنعی یادشعده،   های مشترک معتقدان به این الگوی ذهنی ه دیدگاه

درصد  58/8، 80/1اند با دارا بودن مقدار ویژه  گزاره قرار گرفته اس  که توانسته ۶
 واریانس مربوط به توسعه فرهنگی را به خود اختصاص دهند.

 گرا( الگوی ششم )ذهنیت عدالت. 4-9

زمع  دسعتیابی   اند، بر این نظرند که ، کنندگانی که در این الگو جای گرفته مشارک 
به توسعه فرهنگی، محور قرار دادن عدال  اسع . طرفعداران ایعن الگعو، معواردی      

هععای مععادی و دنیععوی، پیگیععری منععافع  بععر ارزش نسانیا یها ارزش ماننععد تععرجیح
شخصی بدون آسیب رساندن به حقو  دیگران، اعتقعاد بعه محتعرم بعودن حقعو       

اجتمعاعی و اداری، و   هعای رفتار در انیگرد  حقو عای شهروندی بعرای همعه، ر  
توسعه فرهنگی در ایعن   درباره ها دیدگاه ترین ضعی  اند. را مهم دانستهانتقادپذیری 

درصد( و کمترین مقعدار واریعانس   ۷۶/1ویژه ) مقدار الگو قرار دارند، زیرا کمترین
انعد.   به خود اختصاص داده ۴۴/۷۶درصد( را از مجموع واریانس  ۴0/8شده ) تبیین

انعد کعه    ترتیب اهمی  امتیاز ععاملی، قعرار گرفتعه    گزاره، به 5گوی ذهنی، در این ال
 محاسبه شده اس . ۷/0ها با،تر از  مقدار امتیاز عاملی آن
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 گیری نتیجه

این مطالعه با هدف شناسعایی الگوهعای ذهنعی شعهروندان سعه اسعتان کردسعتان،        
شناسعی کیعو انجعام     کرمانشاه، و ایالم در زمینه توسعه فرهنگی با اسعتفاده از روش 

در  پعژوهش،  ایعن  در کننعدگان  مشارک  که بیانگر این اس  آمده دس  به شد. نتایج
 گعروه  قالعب شعش   انعد کعه در   متفعاوتی داشعته   های مورد توسعه فرهنگی، ذهنی 

ی و معذهبی  نع ید  یع ذهنعبارتنعد از:   هعا  انعد. ایعن گعروه    شعده  بندی دسته  جداگانه
یر )تعهعدگرا(  پذ  یو مستول یمشارکت  یذهن، (3۷/13گرا ) سن   یذهن(، 52/20)
  یع ذهن، و (58/8) گرا یو مل گرا  قانون  یذهن(، ۷3/12)خالقانه   یذهن (،83/12)

هعای   واریانس توسعه فرهنگی )دیعدگاه  ۴۴/۷۶رفته،  هم ( که روی۴0/8) گرا عدال 
 گیرند. دربر می را کنندگان( مشترک شرک 

آمعده،   دسع   از میان شش الگوی ذهنی بعه  نتایج پژوهش، بیانگر این اس  که
گعرا(، الگوهعایی    سن   یذهنمذهبی( و )و  ینید  یذهنالگوی ذهنی اول و دوم )

گویعانی   انعد. پاسع    هستند که هردو بیشترین امتیاز عاملی را به خود اختصاص داده
اند کعه رعایع  مناسعک     اند، بر این نظر بوده که در این دو الگوی ذهنی قرار داشته

رسوم خانوادگی، اعتقاد به غیرت و تعصب، توجه بعه خویشعاوندان و    و ینی، آدابد
ها از اولوی  با،یی برخوردار اسع . بعا توجعه بعه      افراد فامی ، و...، در زندگی آن

گرایعی، تقعدیرگرایی،    هعای خعاص   پردازان حعوزه نوسعازی، ویژگعی    دیدگاه نظریه
ع سعنتی و پیشعامدرن مربعوط    گرایی، روحیه غیرت و تعصب، و... بعه جوامع   سن 
پعردازان نوسعازی بعر آن     شوند؛ بنابراین، ذهنی  الگوهای یادشده با آنچه نظریعه  می

درصعد(   89/33معنعا کعه ذهنیع  غالعب )     ایعن  اند، همخوان اسع ؛ بعه   تأکید داشته
توان گفع ،   تر، می عبارت روشن کنندگان، در سطح دینی و سنتی اس . به مشارک 

بعر   ان در مورد توسعه فرهنگی در بعین ایعن الگوهعا، مبتنعی    کنندگ ذهنی  مشارک 
های فرهنگی اصی  منطقه کردنشین اس . این نگرش در برخی جوامع، مانند  داشته

ویعژه خعانواده شعود. نتعایج      های اجتمعاعی، بعه   تواند سبب استحکام بنیان ایران، می
(، کرمعی  1390پعور گتعابی و غفعاری )    آمده بعا آنچعه در مطالععات حبیعب     دس  به
ماننعد   یهای که در آن مؤلفه اند عع (، مطر  شده138۷(، و نوابخش و کریمی )1383)
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داری و  منش و روحی  سعرمایه  ۀکنند در تضاد و تضعی  ،بودن دار دینی، کنش سنت
 عع همسو اس . توسعه

 ریپعذ   یو مسعتول  یمشعارکت   یع ذهندرمقاب ، الگوهای ذهنی سوم تا ششعم ) 
گعرا( کعه    عدال   یذهن، و گرا یو مل گرا قانون  یذهن ،قانهخال  یذهن )تعهدگرا(،

کند، بیانگر این اس   کنندگان را تبیین می هریک بخش کوچکی از ذهنی  مشارک 
درصد واریانس نگعرش در معورد توسععه فرهنگعی، حعدود       ۴۴/۷۶که از مجموع 

 دهعد کعه ذهنیع     درصد در این الگوها قعرار دارنعد. ایعن نکتعه نشعان معی       5۴/۴2
های نوسازی، در مسیر  ها به توسعه با استناد به نظریه کنندگان و نگرش آن مشارک 

 خطری زنو تواند سوی غرب قرار دارد و این مستله خود می مدرنیته و شیفتگی به
 رفتارهعای  از برخعی  رفعتن  بین از و جوامع بر حاکم نظم خوردن برهم برای باشد

 اجتماعی.
اند، نگعرش   ی ذهنی سوم و چهارم قرار گرفتهکنندگانی که در الگوها مشارک 

هعایی ماننعد حعس     ها به ارزش اند. آن بسیار خوبی در مورد پیشرف  فرهنگی داشته
هایی اس  که بسعیاری   اند که بیانگر ویژگی تعهد، مشارک ، و نوآوری توجه داشته

هععا را خععاص جوامععع  از اندیشععمندان حععوزه نوسععازی ایععن روحیععات و ویژگععی 
( همسعو اسع ، امعا    2000) کعر یو ب نگلهعارت یادانند و با مطالعات  ه مییافت توسعه

( را بعه خعود   98/1۶ترین درصد ) رفته پایین هم الگوهای ذهنی پنجم و ششم، روی
گویان در مورد توسعه، در الگوهای سوم تعا ششعم    اند. نگرش پاس  اختصاص داده

در نقطعه مقابع  یکعدیگر     ای که گونه با الگوهای اول و دوم، تفاوت زیادی دارد؛ به
 قرار دارند.

ها به دین و  با توجه به باف  فرهنگی مردم این سه استان و پایبندی فراوان آن
رف  که نگاه مثبتی بعه مدرنیتعه نداشعته     رسوم، انتظار می و ها، و آداب مذهب، سن 

وجعه  های بسیاری مثب  اس  و اتفاقاً باید مورد تأکید و ت باشند. این مستله از جنبه
 بیشتری قرار گیرد.

پایبندی مردم این سه استان به خعانواده و روابعط خویشعاوندی بسعیار مثبع       
اس ، اما اعتقاد به تقدیرگرایی، پایمال شدن حقو  افراد بعدون روابعط، تأکیعد بعر     
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دسع ،   اهمی  داشتن منافع شخصی و نادیده گرفتن وجدان کاری و مسائلی ازایعن 
این سه استان در مسیر توسع  فرهنگعی هسعتند کعه    مشکالت و موانع بسیار جدی 

 ها انجام شود. های ،زم برای ح  آن ریزی باید برنامه
بافتار فرهنگی این سه استان در رویارویی با پدیده توسعه بعا نعوعی مقاومع     

های فرهنگی، ضعمن حرکع  عقالیعی و     مثب  همراه اس . تأکید بر حفظ سرمایه
ی، وجه مشترک غالب اس ، اما در کنار این رویع   سوی تعامالت فرهنگ هدفمند به

سوی غرب گرایش دارند و دوس  دارند غربی زندگی کننعد   کلی، جوانان بیشتر به
وپاگیر در مناط  کردنشعین   های قدیمی و دس  ماندگی را تداوم سن  و دلی  عقب

که برخی از آنعان موتعور پیشعرف  منطقعه کردنشعین را در ععدم        دانند؛ درحالی می
 کنند. قالنی  خالصه میع
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