
  

عوامل مؤثر بر ميزان تقديرگرايي در نـواحي روسـتايي   بررسي 
  (مطالعه موردي: شهرستان كنارك)

  
  2اسماعيل رحماني*  1هادي راستي

  چكيده 
رزيابي ميزان تقديرگرايي و تبيـين برخـي عوامـل مـؤثر بـر آن در روسـتاهاي       ا ،هدف اين مقاله

ـ تحليلـي و جامعـه آمـاري آن كليـه روسـتاييان       شهرستان كنارك است. روش تحقيق توصيفي
عنـوان نمونـه انتخـاب     فرد روستايي بـه  383روستا و  30شهرستان كنارك هستند. از اين ميان 

پردازش و تحليل شد. نتـايج بيـانگر ميـزان     spssهاي آماري در نرم افزار  ها به روش شدند. داده
همبستگي عوامل مـذهبي   ه. همچنين رابطاست 9/2تقديرگرايي با درجه ميانگين  هقابل مالحظ

هـا، برتـري    (به جز پايبندي به مناسك مذهبي)، احساس برابري (به جز رعايـت حقـوق قوميـت   
ساالري)، احسـاس كارآمـدي و احسـاس بيگـانگي (بـه جـز احسـاس         شايسته و قانون بر رابطه

كي از ضعف قابل مالحظه معنايي) با ميزان تقديرگرايي از لحاظ آماري معنادار است. نتايج حا بي
سـازوكارهاي نهـادي در     هـاي اقتصـادي و توليـدي و نيـز     هاي آگاهي و دانـش، بنيـان   در بنيان

ها و امكانات است، كه روي هم رفته در چارچوب نظام سـنتي مبتنـي    تخصيص و توزيع سرمايه
  است. هاي تقديرگرايانه در روستاهاي منطقه شده  بر عرف، سنت و مذهب، منجر به گرايش

  كنارك و شناختي، نواحي روستايي تقديرگرايي، عوامل فرهنگي و جامعه واژگان كليدي:
  151-167 صص  95 تابستان  دهمنوز شماره  پنجم سال  فرهنگي اجتماعي راهبرد فصلنامه

 

   12/2/95تاريخ پذيرش مقاله:     26/10/94تاريخ دريافت مقاله: 

                                                                                                                                            
ــه  1 ــا و برنامـ ــراي جغرافيـ ــجوي دكتـ ــئول      . دانشـ ــنده مسـ ــفهان، نويسـ ــگاه اصـ ــتايي، دانشـ ــزي روسـ ريـ
)rasti.hadi1392@gmail.com(  
ــه 2 ــا و برنامـــ ــد جغرافيـــ ــناس ارشـــ ــتان،    . كارشـــ ــتان و بلوچســـ ــگاه سيســـ ــهري دانشـــ ــزي شـــ ريـــ
)rahmaniesmail329@gmail.com(  
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  مقدمه  
هاي متفاوتي براي پذيرش توسعه و تغيير را دنبال  متفاوت فرهنگي، زمينههاي متنوع و  شكل
شـناختي كـه در    هـا، عوامـل فرهنگـي و جامعـه     ها، سـنت  كنند. از اين رو شناخت نگرش مي

ناپـذير اسـت. در دنيـاي امـروز بسـياري از       توانند تأثيرگذار باشند، اجتنـاب  فرايند توسعه مي
هـاي انسـاني را مقـدم بـر توسـعه اقتصـادي،        كونتگاهنظران، توسـعه فرهنگـي در سـ    صاحب

ها و بدبيني نسبت بـه   دانند. از ديدگاه آنها، مقاومت در برابر نوآوري اجتماعي و سياسي مي
(آزاد ارمكـي،   اسـت دليـل وجـود گـرايش تقديرگرايانـه      نيافته غالباً به آن در جوامع توسعه

جوامـع روسـتايي كـه در آنهـا      ويژه ، بهاي و محروم اين جوامع ) و مناطق حاشيه193: 1376
هاي تقديرگرايانه در فرايند توسعه نقش بازدارنـدگي را   است، گرايش  فرهنگ سنتي غالب

  كنند.  ايفا مي
اعتقاد به سرنوشتي از پيش محتوم و بـاور بـه تعيـين آن توسـط نيروهـاي       1تقديرگرايي

) اطـالق  11: 1392آن (رفيعي،  و قبول عدم امكان دخالت خود فرد در تغيير يطبيعي ماورا
هـا را در حيـات    شود. به عبارتي تقديرگرايي به مثابه اعتقادي گروهي همه امور و پديده مي

دهد. تقديرگرايي يكي از  نسبت مي يطبيعي اجتماعي فرد به كاركرد نيروها و عوامل ماورا
ه است. در متـون  يافته تلقي شد موانع فرهنگي و اجتماعي توسعه در كشورهاي كمتر توسعه

توسعه در جهان و ايران از آغاز، اين مطلب مطرح شـده كـه سـاختار     ،اقتصادي و اجتماعي
فرهنگ و جامعه سنتي براساس تقديرگرايي و نفي اراده و آزادي انسـاني و نـوآوري نهـاده    

عنـوان   ). در اين راسـتا اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان بـه     194: 1376شده است (آزاد ارمكي، 
هـاي توسـعه    هاي كشور از لحـاظ اغلـب شـاخص    ترين استان ترين يا يكي از محروم محروم

(اقتصادي، فرهنگي، سالمت، رفاه، آموزش و كيفيت زندگي) داراي سـطح نـازلي اسـت و    
در بيشتر مطالعات و تحقيقات در رتبه آخر قرار گرفته است. روسـتاهاي ايـن اسـتان نيـز بـا      

ــه وضــعيت توســع  ــارك چالشــي مضــاعف در زمين  ازكــه  ه مواجــه هســتند. شهرســتان كن
                                                                                                                                            
1. Fatalism 
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هـاي توسـعه اقتصـادي،     آيد، از لحاظ شـاخص  هاي استان به شمار مي ترين شهرستان محروم
هاي فرهنگي و آموزشي وضعيت مناسبي ندارد و به تبعيـت از آن   ويژه شاخص اجتماعي، به

افيـايي و  عنـوان جامعـه آمـاري ايـن پـژوهش بـه خـاطر انـزواي جغر         نواحي روستايي آن به
هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصـادي از وضـعيت اجتمـاعي و     دسترسي ضعيف به زيرساخت

برنـد. بخـش مهمـي از ايـن      اقتصادي نابه ساماني برخوردار بوده و در محروميت به سـر مـي  
هـاي   هايي كه مبتني بر دانسته هاي تقديرگرايانه روستاييان از جمله گرايش مسئله به گرايش
گـردد. از ايـن رو پـژوهش حاضـر بـا       هاي سنتي محلي است، بازمي و آيين مرتبط با مذهب

هدف بررسي و تبيين عوامل تأثيرگذار بر ميزان تقديرگرايي در نواحي روستايي شهرسـتان  
كنارك (واقع در جنوب استان سيستان و بلوچستان) درصدد ارزيابي ميـزان تقـديرگرايي و   

شـناختي برآمـده اسـت كـه شـامل       هنگي و جامعهبررسي تأثيرپذيري آن از برخي عوامل فر
عوامل ديني و مذهبي، احساس عدالت، احساس كارامـدي و احسـاس بيگـانگي اجتمـاعي     

تر بودن نقش سنتي دين و مذهب  . علل گزينش اين عوامل در پژوهش حاضر، برجستهاست
ومي و باورهاي ق هگراترين گرايش در اهل سنت است ـ و نيز نقش برجست  حنفي ـ كه سنت 

صـورت مـؤثري در    رسد بـه  كه به نظر مي هاي اجدادي در منطقه است بر سنت عرفي مبتني
قالب ضعف اساسي در آگاهي عمـومي، تـرجيح عـرف بـر مقـررات و ضـوابط، فقـدان يـا         

هاي  ها، شيوه ضعف عقل باوري و علم باوري، عدم استمرار تالش در برخورد با محدوديت
در چارچوب سنت، عدم توانايي در برابر روابـط قـدرت و   نگري  سنتي توليد، ضعف آينده

هاي اجتماعي و نيز در مقابل مخاطرات طبيعي و به تبعيت از آن پذيرفتن اين مسائل  مصيبت
عنوان امور قضا و قدر و از پيش تعيين شده، نمود يافته است  از سوي بسياري از روستاييان به

طـور مسـتقيم و غيرمسـتقيم     مردم روستايي را بهو معيشت   و از اين طريق تا حدودي فعاليت
تحت تأثير قرار داده است. با توجه به مباحث مطرح شده، اين پژوهش در پـي پاسـخگويي   

  : استهاي زير  به سؤال
  ميزان تقديرگرايي در نواحي روستايي مورد مطالعه در چه سطحي است؟ .1
يبندي به اعمـال و  (دانش مذهبي، اهميت مذهب در زندگي، پا 1آيا عوامل مذهبي .2

  مناسك مذهبي) با ميزان تقديرگرايي رابطه دارند؟

                                                                                                                                            
1. Religious factors 
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هـاي اقتصـادي،    (دسترسـي برابـر بـه فرصـت     1آيا عامل احساس برابري و عـدالت  .3
سـاالري) بـا ميـزان     شايسـته  و هـا، برتـري قـانون بـر رابطـه      رعايت حقـوق قوميـت  
  تقديرگرايي رابطه دارد؟

سـطح آرزوهـا) و ميـزان     و (انگيـزه پيشـرفت   2آيا بين عامـل احسـاس كارآمـدي    .4
  تقديرگرايي روستايي رابطه وجود دارد؟

 و معنـايي، انـزواي ارزشـي    قدرتي، بي (احساس بي 3آيا احساس بيگانگي اجتماعي .5
  غريبگي با خود) با ميزان تقديرگرايي رابطه دارد؟

  مباني نظري. 1
پـردازان مكتـب    توسـط نظريـه   هاي مهم فرهنگي است كه اغلب تقديرگرايي از جمله مؤلفه

و ديگـران) بـراي تحليـل توسـعه در      1969 ،راجـرز  ؛1965 ،فاستر ؛1960 ،نوسازي (لوييس
جهان سوم به خصوص جوامع دهقـاني و روسـتايي بـه كـار بـرده شـده اسـت. همچنـين دو         

در مـورد تقـديرگرايي اظهـار نظـر      -اميـل دوركـيم و مـاكس وبـر     -شـناس معـروف   جامعه
عنـوان عامـل توسـعه     كيم عقالنيت ديني و فرهنگي (عدم تقـديرگرايي) را بـه  اند. دور كرده

دانسته است. ماكس وبر در آثارش به بررسي رابطه مذهب و عقالنيت پرداخته است. مانفرد 
دانـد كـه    عنوان يك ارزش و اعتقاد فرهنگي، خاص جوامعي مـي  ) تقديرگرايي را به1976(

  ): 18: 1384ريزي، (محسني تب استهاي زير  داراي ويژگي
نظام اجتماعي ـ اقتصادي توليد در مرحله ماقبل صـنعتي   .2، عرف بر قانون غلبه دارد. 1

جوامعي كه . 3، هاي فئوداليسم است ارزش هكنند قرار دارد و روابط اجتماعي توليد منعكس
يـده  اي (شـغلي) د  اي و حرفـه  حداقل تحرك طبقـه . 4، اند هنوز به مرحله توليد انبوه نرسيده

سـواد و آگـاهي   . 6، حـداقل تقسـيم كـار و تخصـص در جامعـه مشـهود اسـت       . 5، شود مي
انسـجام اجتمـاعي از نـوع    . 8، عدم اطالع از تاريخ قاعده كلي اسـت . 7، عمومي پايين است

قدرتي و نااميـدي در برابـر واقعيـات حـاكم      نوعي احساس ناتواني و بي. 9و  مكانيكي است
   .ا شيوع داردهمراه با نوعي تسليم و رض

هـا و   خواسـته  ، هايي همچـون سـطح آرزوهـا    شاخص كه پردازان معتقدند برخي نظريه
                                                                                                                                            
1. Sense of equality and justice 
2. Sense of efficiency 
3. Sense of social alienation 
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). 19: 1382انگيزه پيشرفت با ميزان تقديرگرايي رابطه معكوسـي دارنـد (محسـني تبريـزي،     
اش در مـورد كنتـرل    اي از درك فرد نسبت بـه عـدم توانـايي    را درجه» تقديرگرايي«راجرز 

دهقانـان در مـورد كنتـرل حـوادث آتـي داراي       :كرده است. وي معتقد استآينده تعريف 
و در نتيجـه   بـوده ارادگي، بدگماني، تسليم، بردباري، نرمش و گريـز   وجه نظرهايي نظير بي

روحيه تقديرگرايي در ميان آنان يكي از عواملي است كه پذيرش نوسازي و تغييـر را مـانع   
ها حـاكي از آن اسـت كـه بـين ميـزان       برخي پژوهش). نتايج 305: 1384شود (موسوي،  مي

ميل به پيشرفت و توسعه و عدم تقديرگرايي افراد رابطه مسـتقيم وجـود دارد (پورافكـاري،    
1389 :91  .(  
توان به  گذارند، كه از جمله آنها مي طور كلي عوامل زيادي بر تقديرگرايي تأثير مي به

، شـغلي و...، زنـدگي تحـت ظلـم و تبعـيض      عدالتي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي احساس بي
)Zaehner, 1972،تعـاليم  ساخت سنتي و مقتدرانه خـانواده  )، پايين بودن سواد و تحصيالت ،

ارزش بـودن دنيـا و نظـاير آن     هاي خاص مذهبي مبتني بـر جبـر و تقـدير و نيـز بـي      و آموزه
)Gabriel, 2008 & Zaehner, 1972ي كـه قـادر بـه    قدرتي يعني احسـاس فـرد   )، احساس بي

نفوذ و تأثيرگذاري بر جريانات و امور نيست و تجربه يا مشاهده عدم موفقيت در كارهـا بـا   
پـذيري در برابـر    )، آسيب113: 1390ريزي و تالش (جوادي يگانه و فوالديان،  وجود برنامه

هاي اجتماعي و خطرات طبيعي، احساس كارآمدي، احساس بيگانگي اجتماعي و...  مصيبت
متغيرهـاي ميـزان دينـداري بـا ميـزان       :دهد ) نشان مي1382كرد. نتايج تحقيق رفيعي ( اشاره

تقديرگرايي رابطه دارد. مطهري معتقد است كه هر وقـت عـدالت اجتمـاعي متزلـزل شـود،      
هـاي شخصـي،    ها رعايت نشود، حقوق مراعات نشود و در تعويض مشاغل حساب استحقاق

گيـرد و   و شانس و امثال اينها (تقديرگرايي) قوت ميتوصيه و پارتي مؤثر باشد، فكر بخت 
  ). 82: 1358كند (مطهري،  توسعه پيدا مي

هاي تاريخي تقديرگرايي را در باورهـاي دينـي و    ها و ريشه نظران زمينه برخي صاحب
بـه دنبـال   « بـا عنـوان   ) در كتـاب خـود  1972اند. زينر ( جو كردهو هاي مذهبي جست نگرش
ين زروان و يـ ، كوشيده اسـت ميـان اعتقـادات و تعليمـات آ    »يرگراييهاي تاريخي تقد ريشه

ين زروان چـون نگـرش برخـي از    ينگرش آ وي،اي برقرار سازد. به زعم  تقديرگرايي رابطه
فرد به نوعي خاص به پيرامون  ،ها، نگرشي الهوتي به جهان است كه در چارچوب آن نييآ

نگرد. طبق ايـن نگـرش، موجـودات جهـان مـادي توسـط نيروهـاي ملكـوتي اداره          خود مي
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شوند. نوع رابطه انسان با الهوت و حتي نوع رابطه انسان با طبيعت را مذاهب به پيرامـون   مي
دنيـا  پيـروان خـود را بـه كـار و تـالش و يـا زهـد و تـرك          ،آموزند و بر اين اساس خود مي
). درباره نفوذ انديشه زرواني به دنياي اسـالم، ريچـارد فـراي    Zaehner, 1972خوانند ( فرامي
پس از آمدن اسالم به ايران، دهقانان و بعضي از موبدان  :شناس آمريكايي، معقتد است ايران

زرتشتي چون براي حفظ منافع خود بـه ديـن تـازه گرويدنـد، معتقـدات زروانـي را دربـاره        
). اغلـب  11: 1384سپهر و چيرگي زمان به اسالم داخل كردند (محسني تبريـزي،  حاكميت 

انـد بـر ايـن     نيافته مطالعه كـرده  ن غربي كه در مورد تقديرگرايي در كشورهاي توسعهامحقق
ويژه در نواحي روستايي  باورند كه تقديرگرايي بيشتر در جوامع كمتر توسعه يافته و سنتي به

هـاي فرودسـت، طبقـات پـايين جامعـه، افـراد        اغلب در نزد گـروه  رايج و متداول است، كه
هاي مذهبي قشري و غيره نمود دارد (محسني تبريزي و ديگران،  سواد يا كم سواد، گروه بي

در جوامع سنتي، جوامع دهقاني  ويژه ، بهدر فرهنگ برخي اجتماعات ،). به عبارتي9: 1385
ن باور گروهي، سبب شده است كـه افـراد احسـاس    عنوا و جوامع باستاني اعتقاد به تقدير به

كارآمدي شخصي بسيار نازلي داشته و نقش خود را در موقعيـت يـك كـار يـا رسـيدن بـه       
اي ارزشمند، ناديده انگارند. اين خود سبب كاهش سطح توقعات، آرزوهـا و   هدف و نتيجه

هـت دسـتيابي بـه    هـاي افـراد ج   ده و بـه پـايين آمـدن انگيـزه    شـ هاي افراد در جامعه  خواسته
طلبي براي پيشرفت  هاي قوي اقتصادي و جاه هاي مطلوب در زندگي و كاهش انگيزه هدف

  ). 5: 1384فردي كمك كرده است (محسني تبريزي، 
از آنجايي كه مردم ساكن در  :توان گفت در مجموع با توجه به مباحث مطرح شده مي

صـادي (اشـتغال و درآمـد)، اجتمـاعي     به لحاظ شـرايط اقت  يافته توسعه ترمناطق محروم و كم
اي چنـدان   ها)، فرهنگي (آموزش و تحصـيالت) از وضـعيت توسـعه    (خدمات و زيرساخت

مطلوبي برخوردار نيستند، در برابر انواع ناماليمات زندگي احساس ناتواني و نا اميدي كرده 
برند يا  پناه مي يطبيعي و به ناچار برمبناي باورهاي فرهنگي، عرفي و ديني به نيروهاي ماور

  پذيرند.  آيين معين و تغيير ناپذير بودن زندگي را مي

  پژوهش  روش. 2
داراي روش توصـيفي ـ تحليلـي     ،اين پژوهش از لحـاظ هـدف كـاربردي و از نظـر ماهيـت     

ها و متغيرهاي تحقيـق بعـد از بررسـي     ساخته است. شاخص مبتني بر تكميل پرسشنامه محقق
). جامعـه آمـاري   1پيشينه نظري و مطالعات اوليه محدوده پـژوهش اسـتخراج شـد (جـدول     
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روستا  30) و جامعه نمونه را نفر 43149تحقيق را كليه ساكنان روستايي شهرستان كنارك (
گيـري تصـادفي    دهند. روش نمونه سال تشكيل مي 18از ساكنان روستايي باالي  نفر  383و 

بوده و تعداد نمونه متناسب با سهم جمعيتي هر روسـتا از طريـق فرمـول كـوكران بـه دسـت       
  آمده است. 

  ها و متغيرهاي مورد بررسي شاخص .1جدول 

 ها معرف ها شاخص نوع متغير

 مستقل

كام مذهبي، ميزان اعتقاد به اهميت مذهب در زندگي، ميزان پايبندي به ميزان آگاهي از احدين و مذهب
 اعمال و اخالق و مناسك مذهبي

احساس 
برابري و 
 عدالت

 عدمها ( ميزان رضايت از دسترسي برابر به درآمد و شغل مناسب، ميزان رعايت حقوق قوميت
ساالري  رضايت از شايسته و گريزي) ها)، برتري قانون بر رابطه (قانون نابرابري بين قوميت

 (توجه به ميزان توانايي و تخصص هر فرد و استفاده از آن در مسير پيشرفت جامعه) 
احساس 
 كارآمدي

گرايي، تالش جهت دستيابي به سطوح باالي رفاه فردي و  انگيزه و ميل به پيشرفت (علم
 اجتماعي)، سطح توقعات و آرزوها براي زندگي آينده

احساس 
بيگانگي 
 اجتماعي

معنايي (سردرگمي در  تأثير بودن عمل خود)، احساس بي قدرتي (تصور به بي احساس بي
انجام امور بر حسب  و ها)، احساس انزواي ارزشي (پرهيز از صميميت اعتقادات و تصميم

بدبيني به آينده)  و هاي اجتماعي احساس غريبگي با خود (بيگانگي با آرمان و پاداشي)  ارزش

 تقديرگرايي وابسته

 اعتقاد به معين و حتمي بودن سرنوشت و غيرقابل تغيير بودن آن
اعتقاد به شانس و اقبال (اعتقاد به اينكه امور زندگي بر شانس استوار است و رويدادهاي 

 خورد)  زندگي بر مبناي شانس رقم مي
 كيفيت زندگي در آينده) و  بدبيني به آينده (آينده شغلي

باوري در تعيين سرنوشت انسان (باور به سرنوشت از پيش تعيين شده و دخالت  عدم عقل
 نداشتن عقل در آن) 

سهمي از پيش تعيين شده  ،آيد اعتقاد به قسمت و نصيب (آنچه در مسير زندگي به دست مي
 است و تالش در آن نقش چنداني ندارد) 

معقول جمعيت (فقدان باور كافي به اينكه علم در باوري ضعيف و عدم اعتقاد به كنترل  علم
روزي آن از  ، چراكهنقش مهمي در زندگي انسان دارد و باور اينكه جمعيت نبايد كنترل شود

 پيش مقدر شده است) 

اي و ميداني (تكميـل پرسشـنامه) بـه دسـت آمـد. روايـي        ها از طريق مطالعات كتابخانه داده
ها و نظر كارشناسان موضوع بررسي و تأييد شد  اتي شاخصپرسشنامه مبتني بر تعاريف عملي

طور پيش آزمون به كمك آلفـاي كرونبـاخ محاسـبه     نمونه اوليه به 30و پايايي آن از طريق 
هـاي آمـاري    هـا بـر اسـاس روش    ). روش تجزيـه و تحليـل اطالعـات و داده   2د (جـدول  ش

ي و همبسـتگي پيرسـون بـوده    ا نمونـه  تـك  tهـاي   و از طريق آزمون spssدرمحيط نرم افزار 
  . است 3است. در اين پژوهش ميانه نظري بر مبناي مقياس ليكرت عدد 
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  بررسي پايايي ابزار تحقيق (پرسشنامه)  .2جدول 

 ضريب كرونباخ ها تعداد گويه ها شاخص
 775/0 4 دين و مذهب
 823/0 7 احساس عدالت
 749/0 4 احساس كارآمدي

 861/0 7 احساس بيگانگي اجتماعي
 855/0 9 تقديرگرايي

شهرســتان كنــارك در جنــوب اســتان سيســتان و بلوچســتان و داراي دو بخــش (مركــزي و 
آبـادي داراي   143دهستان (زرآباد شرقي، زرآبـاد غربـي، جهليـان و كهيـر) و      4زرآباد) و 

جمعيت اسـت كـه    نفر  82001داراي  1390سال  . اين شهرستان طبق سرشمارياستسكنه 
ايـن شهرسـتان    ،آن در نواحي روستايي سكونت دارند. از لحاظ وضعيت سـواد  نفر 43149

سواد بوده است كـه از   بي نفر 34171باسواد و  نفر 35210داراي  1385طبق سرشماري سال 
اند. جمعيت باسـواد   سواد ساكن روستاها بوده بي نفر 17104باسواد و نفر  16408 ،اين تعداد

آنـان در   نفـر از  35407رسيده كه  نفر 67889به  1390 سال شهرستان مذكور در سرشماري
 18873داراي  1390 سـال  نقاط روستايي سكونت دارند. شهرستان مذكور طبق سرشـماري 

دار و  جمعيـت غيرفعـال (محصـل، خانـه     نفـر  36912بيكـار و  نفر  3456 ،جمعيت شاغل نفر
بيشتر بـر كشـاورزي و    داراي درآمد بدون كار) است. معيشت روستاهاي شهرستان كنارك

تجارت با كشـورهاي پاكسـتان و حـوزه     ويژه  صيد و صيادي و نيز تا حدودي بر تجارت (به
كه خليج فارس) استوار است. منابع آب اين شهرستان از طريق دو رودخانه كهير و كارياني 

 شـود. از لحـاظ ديـن و    گيرند، تأمين مـي  كران سرچشمه مياز ارتفاعات شمالي رشته كوه م
ند و هسـت همه ساكنان روستايي شهرستان كنارك پيرو مذهب اهل سـنت (حنفـي)    ،مذهب

  تقريباً در همه روستاها روحانيون مذهبي براي آموزش و انجام مناسك ديني حضور دارند. 

  ي پژوهشها يافته. 3
 18درصد  3/31 ،ند. از نظر سنبوددرصد زن  13درصد مرد و  87از ميان كليه پاسخگويان 

درصـد   8/17سـال و   50تا  41درصد بين  7/30سال،  40تا  31درصد بين  1/20سال،  30تا 
 9/15سـواد،   درصد بـي  2/29 ،دهندگان از لحاظ تحصيالت سال سن دارند. پاسخ 50باالي 

درصـد   5/10درصد ديـپلم،   7/19درصد راهنمايي،  4/11درصد داراي تحصيالت ابتدايي، 
و بـاالتر هسـتند. از نظـر     كارشناسـي ارشـد  درصـد   9/3و  كارشناسـي درصد  4/9، كارداني
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 ،ند. از لحـاظ ميـزان درآمـد ماهيانـه    هسـت همه روستاييان پيرو مذهب تسنن (حنفي)  ،مذهبي
 600تـا   400درصـد بـين    6/27هـزار تومـان،    400درصد پاسخگويان درآمد كمتر از  2/55

هـزار را اظهـار    900درصـد بيشـتر از    3/0هزار و فقـط   900تا  600درصد  17هزار تومان و 
داراي شـغل كشـاورزي و    كـه  انـد  درصـد گفتـه   3/27اند. از نظر وضعيت شـغلي نيـز    نموده

داري،  درصـد خانـه   4/3درصـد صـيادي،    7/11شاغل آزاد، درصد داراي م 8/35دامداري، 
  درصد بيكار هستند.  6/10درصد كارمند و  9درصد كارگري،  1/2

هاي تحقيق به وسيله آمار استنباطي، نخست وضعيت توزيع  جهت پاسخگويي به سؤال
ها به كمك آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف بررسي شد. با توجه به رد فرضيه صـفر،    داده
  ). 3ها است (جدول  ايج حاكي از نرمال بودن دادهنت

  ها بررسي وضعيت توزيع نرمال داده .3جدول 

 ضرايب ---  ها شاخص

 دين و مذهب
 z ( 764/0اسميرنوف ( -آماره كولموگروف

 498/0 سطح معناداري

 احساس عدالت
 z ( 793/0آماره كولموگروف ـ اسميرنوف (

 555/0 سطح معناداري

 كارآمدياحساس 
 z ( 702/0آماره كولموگروف ـ اسميرنوف (

 707/0 سطح معناداري

 احساس بيگانگي اجتماعي
 z ( 651/0آماره كولموگروف ـ اسميرنوف (

 542/0 سطح معناداري

 تقديرگرايي
 z ( 544/0آماره كولموگروف ـ اسميرنوف (

 928/0 سطح معناداري

ميزان تقديرگرايي در نواحي روسـتايي مـورد مطالعـه كمتـر از      ،هاي پژوهش بر اساس يافته
تـك نمونـه سـطح     t) است. از آنجا كه مطابق آزمـون  9/2ميانگين نظري (با درجه ميانگين 

تـوان   )، مـي 4هاي باال و پايين هر دو منفـي هسـتند (جـدول     و كران 05/0معناداري كمتر از 
اي بر زنـدگي   العه تا حدود قابل مالحظهنتيجه گرفت كه تقديرگرايي در محدوده مورد مط

  روستاييان و فرايند توسعه روستايي تأثير گذاشته است. 
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  اي تك نمونه tبررسي ميزان تقديرگرايي با استفاده از آزمون  .4جدول 

 متغير
test value = 3 

ميانگين 
 جامعه

  مقدار
t 

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

اختالف 
 ميانگين

 درصد 95سطح اطمينان 
 كران پايين كران باال

 - 1535/0 - 0469/0 - 1002/0 000/0 376 698/3 9/2 تقديرگرايي

) پيشرفت در امور زنـدگي  9/2تا حد متوسط (با درجه پاسخگويان، كه  دهد نتايج نشان مي
داننـد. از علـل ميـزان     را مبتني بر شانس، قسمت و تعيين بودن سرنوشت از قبـل و غيـره مـي   

عدم توان و تاب آوري روستاييان در  ،تقديرگرايي در روستاهاي شهرستان كناركمتوسط 
ها، عدم تجهيز كـافي آنهـا بـه ابزارهـاي توانمندسـاز اطالعـاتي و        برابر مخاطرات و مصيبت

هـاي مـذهبي تقريبـاً متجرانـه و آميختـه بـه خرافـات         مهارتي، ضعف بنيه اقتصادي، نگـرش 
تاييان مبتني بر تعاليم مذهبي معتقدند سرنوشت هر فـرد پـيش   از روس بسياريعنوان نمونه  (به

از تولد تعيين شده است و در رابطه بـا كنتـرل جمعيـت معتقدنـد نبايـد از افـزايش جمعيـت        
و غيـره) و از  » هر آن كس كه دندان دهد نان دهـد «جلوگيري كرد، با استناد به اين روايت 

تفاوتي، ترجيح نقل بـر عقـل، وابسـتگي     يجمود فكري و عقلي (ركود تفكر، ب ،تر همه مهم
. اين ميزان تقـديرگرايي  استهاي جامعه و غيره) قابل ذكر  فكري، تغييرناپذير دانستن سنت

در محدوده مورد مطالعه هر چند وضعيت مطلوبي جهت نيـل بـه توسـعه روسـتايي را نشـان      
بـا پويـايي مـذهبي و    توان  دهد، با توجه به اطالعات حاصل شده از روستاهاي نمونه مي نمي

هـاي   عرفي از طريق افزايش آگـاهي و دانـش كـه در اثـر ارتقـاي دسترسـي بـه زيرسـاخت        
هـاي گروهـي و    آموزشي و ابزارهاي ارتباطي و اطالعاتي (مانند اينترنت، مطبوعات، رسـانه 

كتابخانه) قابل تحقق اسـت و نيـز بـا توانمندسـازي اقتصـادي و اجتمـاعي مـردم در نـواحي         
در بخـش   ويـژه  ، بـه هـاي توليـدي   هاي فني و توسـعه زيرسـاخت   ز طريق آموزشروستايي ا

كشاورزي و صنايع وابسته به آن، ميزان تقديرگرايي را تا حد زيادي تقليـل داد. از آنجـايي   
كه هنوز ميزان استفاده از ابزارهاي ارتباطي و اطالعاتي در محـدوده مـورد مطالعـه ضـعيف     

هـاي فرهنگـي و آموزشـي بـه      ان بـا ارتقـاي زيرسـاخت   تـو  درصد) است، در آينده مي 39(
  كاهش چشمگير تقديرگرايي در منطقه اميدوار بود. 

توانند بر ميزان تقديرگرايي مـؤثر باشـند. در ايـن راسـتا      عوامل زيادي مي ،طور كلي به
شناختي در ميزان تقديرگرايي روستايي مـورد بررسـي    نقش برخي عوامل فرهنگي و جامعه

در ميزان تقديرگرايي روسـتايي  » دين و مذهب«است. جهت بررسي نقش عامل قرار گرفته 
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ها حاكي از وجود ارتباط مثبت و معنادار ساير  د. يافتهشاز روش همبستگي پيرسون استفاده 
عوامل مذهبي به استثاي پايبندي به مناسك مذهبي (شركت در مراسمات مذهبي) با ميـزان  

يـن و مـذهب تـا حـدودي بـه گسـترش تقـديرگرايي در        تقديرگرايي است. به بيان ديگـر د 
نواحي روستايي مورد مطالعه كمك كرده است. اينكه هر چه ميزان دانش مذهبي، پايبندي 
به واجبات مذهبي (نماز، روزه، زكات و...) و اعتقاد به نقش كليدي مذهب در هدايت امور 

  س قضيه نيـز درسـت اسـت.   زندگي بيشتر بوده، ميزان تقديرگرايي سير صعودي يافته و عك
عنــوان عــاملي مهــم و مــؤثر در  شــود كــه ديــن و مــذهب بــه از ايــن موضــوع اســتنباط مــي

تـوان در مـواردي    كند. دليل اين امر را مي هاي تقديرگرايانه روستاييان نقش ايفا مي گرايش
گرايي و تدبيرگرايي ضعيف، فقدان آگاهي كـافي از تـأثير تـدبير و تـالش در      همچون علم

هاي گذشته، ركود و جمود فكري، معتقـد بـودن بـه     يير و هدايت زندگي، تأكيد بر سنتتغ
تغييرناپذير بودن زندگي در شرايط زماني و مكاني و غيره كه جملگي نشأت گرفته از ايستا 
فرض كردن مفروضات ديني، ضعف عقالنيت ديني و نـاتواني در برابـر موانـع و مشـكالت     

بسـياري از مـردم روسـتايي مبتنـي بـر باورهـاي        ،ه عبـارتي جو كرد. بو زندگي است، جست
مذهبي بيشتر امور زندگي مانند كسب معاش و دارايـي، منزلـت بـاالي اجتمـاعي و سـوانح      
اتفاقي را امري محتوم و مبتني بر تقدير الهي دانسته و از ايـن رو بـا پيشـه كـردن قناعـت بـا       

  ). 5آيند (جدول  هاي زندگي كنار مي دشواري

  بررسي ارتباط دين و مذهب با ميزان تقديرگرايي .5جدول 

 نوع همبستگي تقديرگرايي ----  ها شاخص

 دانش مذهبي
 000/0 معناداري پيرسون 216/0 ضريب همبستگي

 اهميت مذهب
 02/0 معناداري پيرسون 118/0 ضريب همبستگي

 پايبندي به واجبات مذهبي
 000/0 معناداري پيرسون 201/0 ضريب همبستگي

 پايبندي به مناسك مذهبي
 155/0 معناداري پيرسون 073/0 ضريب همبستگي

بررسي نقش احساس برابري و عدالت اجتماعي در ميزان تقديرگرايي روسـتاييان، فقـط    در
هـاي اقتصـادي و ميـزان     ارتباط مسـتقيم و معنـاداري بـين عامـل دسترسـي برابـر بـه فرصـت        

بـا افـزايش رضـايتمندي از دسترسـي مسـاوي       عبـارت ديگـر،  بـه  تقديرگرايي مشاهده شد. 
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ــواع فرصــت  ــه ان ــتاييان ب ــا گســترش    روس ــون ب ــاي اقتصــادي در محــل ســكونت و پيرام ه
تقديرگرايي همگام است. دليل اين قضيه نيز در اين باور روستاييان قابل پيگيري اسـت كـه   

يابد.  موال دسترسي ميهر كس به مقدار مشخصي كه خداوند نصيب او قرار داده به مال و ا
و قسمت ذاتي كه هر فرد از پيش با خود به همراه دارد در دستيابي به  فرصتهمچنين آنان 

داننـد. امـا سـاير عوامـل احسـاس برابـري        ها و اموال زندگي داراي نقش مهمـي مـي   فرصت
رغـم وجـود مسـائلي     ارتباط منطقي و معنـاداري بـا ميـزان تقـديرگرايي نشـان ندادنـد. علـي       

ساالري (عدم  صورت غيرقانوني و فقدان شايسته چون پيگيري امور در نهادهاي رسمي بههم
هـاي   ويـژه اسـتخدام   كارگيري افراد براساس صالحيت و توانايي در بسـياري از مـوارد بـه    هب

  ). 6رسمي)، ميزان تقديرگرايي از اين عوامل تأثير نپذيرفته است (جدول 

  ي و عدالت با ميزان تقديرگرايي بررسي ارتباط احساس برابر .6جدول 

 نوع همبستگي تقديرگرايي ----  ها شاخص

 هاي اقتصادي دسترسي برابر به فرصت
 000/0 معناداري پيرسون 223/0 ضريب همبستگي

 ها رعايت حقوق قوميت
 104/0 معناداري پيرسون 084/0 ضريب همبستگي

 برتري قانون بر رابطه
 073/0 معناداري پيرسون 093/0 ضريب همبستگي

 ساالري شايسته
 545/0 معناداري پيرسون 031/0 ضريب همبستگي

دو : هـا نشـان داد   جهت بررسي نقش احساس كارآمدي در ميزان تقديرگرايي روستايي، يافتـه 
داراي رابطـه معكـوس و معنـاداري بـا     » سـطح آرزوهـا  «و » انگيزه و ميل به پيشـرفت «شاخص 

گرايـي و رسـيدن    د. با كاهش انگيزه پيشرفت (كاهش تمايـل بـه علـم   هستنميزان تقديرگرايي 
هاي روستاييان، ميـزان   سطوح باالي رفاه فردي و اجتماعي) و كاهش سطح آرزوها و خواسته

تـوان   ير افزايشي پيدا كرده است، عكس اين قضيه نيـز درسـت اسـت. مـي    تقديرگرايي آنان س
مردم روستايي در بيشتر موارد در چارچوب نظام سـنتي، انگيـزه پيشـرفت و آرزوهـا و      :گفت
داننـد كـه بـه آن دسترسـي      هاي پاييني داشته و نصيب يا قسمت خود را همان ميزاني مي آرمان

  ).  7(جدول  پندارند ز آن را مقدر نشده براي خود مياند و دستيابي به بيشتر ا پيدا كرده
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  بررسي ارتباط احساس كارآمدي با ميزان تقديرگرايي  .7جدول 

 نوع همبستگي تقديرگرايي ----  ها شاخص

 انگيزه پيشرفت
 000/0 معناداري پيرسون -229/0 ضريب همبستگي

 سطح آرزوها
 000/0 معناداري پيرسون -231/0** ضريب همبستگي

 معنـايي)   در روستاهاي مورد مطالعه، بين احساس بيگانگي اجتماعي (به استثناي شاخص بـي 
افـزايش احسـاس    ،و ميزان تقديرگرايي رابطه مثبـت و معنـاداري برقـرار اسـت. بـه عبـارتي      

قدرتي، احساس انزواي ارزشي و احساس غريبگي با خود تا حـدودي بـا افـزايش ميـزان      بي
كنند اعمالشان در  زماني كه مردم روستايي فكر مي :توان گفت تقديرگرايي همراه است. مي

شود، اميـد چنـداني    تأثير است و از حضور آنان در اجتماع استقبال و حمايت نمي جامعه بي
بيننــد؛ از صــميميت در اجتمــاع پرهيــز كــرده و خــود را بيگانــه از  آينــده خــوب نمــي بــراي
يابند. اين قضيه آنها را به انجام امور اجتمـاعي فقـط در قبـال ارزش     هاي اجتماعي مي آرمان

يابنـد،   آنهـا كـه خـود را بيگانـه بـا اجتمـاع مـي        ،دهـد. در نهايـت   پاداشي و پولي سوق مـي 
رايي (اعتقاد به تأثير شانس و قسمت و مشخص بـودن سرنوشـت   سوي تقديرگ گرايششان به

معنايي با ميزان تقديرگرايي مورد تأييد  گيرد. اما ارتباط احساس بي از پيش) رو به فزوني مي
قرار نگرفـت. ايـن امـر حـاكي از آن اسـت كـه روسـتاييان از نظـام اعتقـادي و تصـميمات           

  ). 8ين زمينه ندارند (جدول مندي برخوردارند و احساس سردرگمي در ا قاعده

  بررسي ارتباط احساس بيگانگي اجتماعي با ميزان تقديرگرايي  .8جدول 

 نوع همبستگي تقديرگرايي ----  ها شاخص

 قدرتي احساس بي
 009/0 معناداري پيرسون 134/0 ضريب همبستگي

 معنايي احساس بي
 179/0 معناداري پيرسون 069/0 ضريب همبستگي

 انزواي ارزشياحساس 
 003/0 معناداري پيرسون 152/0 ضريب همبستگي

 احساس غريبگي با خود
 000/0 معناداري پيرسون 243/0 ضريب همبستگي
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  گيري نتيجهبندي و  . جمع4
دهـي   توانـد در جهـت   شناخت و ارزيابي ميزان تقديرگرايي و بررسي عوامل مؤثر بر آن مي

آفـرين   اي نقـش  طور قابل مالحظه ريزي و توسعه فرهنگي به ويژه برنامه به ،هاي توسعه برنامه
باشد. از اين رو پژوهش حاضر با هدف ارزيابي ميزان تقديرگرايي و بررسي برخي عوامـل  

هـاي محـروم    در نواحي روسـتايي يكـي از شهرسـتان    ،شناختي مؤثر بر آن فرهنگي و جامعه
نتـايج بـه دسـت آمـده حـاكي از ميـزان متوسـط         .استان سيستان و بلوچستان انجـام گرفـت  

است. اين امر نشانگر ضعف اساسـي در پويـايي مـذهبي،     9/2تقديرگرايي با درجه ميانگين 
هاي آموزشي، فرهنگي، اقتصادي از يك سـو و   عقلي و عرفي منشعب از ضعف زيرساخت

گيــري از  هــرههــا و ب اي و مــديريتي در توزيــع ســرمايه مناســب برنامــه ســازوكارنيــز فقــدان 
تر  محور از سوي ديگر است. به بيان دقيق هاي اقتصادي ـ اجتماعي با رويكرد عدالت  فرصت

روستاييان در چارچوب غالب باورهاي سنتي مبتني بـر باورهـاي اجـدادي و     :توان گفت مي
قومي و شكل سنتي مذهب از يك سو و فقدان توان مالي و مهارتي كافي جهت رويايي بـا  

اجتمـاعي و مخـاطرات طبيعـي كـه خـود نشـأت گرفتـه از ناكارآمـدي توليـد          هاي  مصيبت
د. كنن ويژه در بخش كشاورزي است، از سوي ديگر به گذران معيشت اقدام مي روستايي به

سـوي پـذيرش    اين مسئله در چاچوب نظام سنتي عرف و مـذهب روسـتاييان رو نـاگزير بـه    
  تقدير سوق داده است. 

مذهبي (به جز پايبندي به مناسك مذهبي)، احساس برابـري   ارتباط عوامل ،طبق نتايج
ها، برتري قانون بر رابطه، شايسته ساالري)، احساس كارآمدي  (به جز رعايت حقوق قوميت

معنايي) با ميـزان تقـديرگرايي روسـتايي     و احساس بيگانگي اجتماعي (به غير از احساس بي
يد قرار گرفت. در اين ميان عوامل احسـاس  در محدوده مورد مطالعه معنادار بود و مورد تأي

بيشترين تأثير و عامل مذهب با ضـريب ميـانگين    223/0برابري و عدالت با ضريب ميانگين 
دار بـين  ا، رابطه معكوس و معنـ ميزان تقديرگرايي دارند. همچنين كمترين تأثير را بر 178/0

)، 1960هـاي لـوييس (   هميزان تحصيالت و ميزان تقديرگرايي در اين پژوهش مؤيد ديـدگا 
) اســت. ارتقــاي درجــه 1976) و همچنــين نظــر مــانفرد (1971) و نــي هــف (1965فاســتر (

دينداري در محدوده مورد مطالعه، افزايش تقديرگرايي را در پي داشته است. اين موضـوع  
هـاي خـاص مـذهبي مبتنـي بـر جبـر و        ) است. وي تعاليم و آموزه1972مؤيد نظريات زينر (

ارزش بودن دنيا و نظاير آن را بـر افـزايش تقـديرگرايي مـؤثر دانسـته اسـت.        يز بيتقدير و ن
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) كـه حـاكي از وجـود ارتبـاط مسـتقيم      1382همچنين نتيجه مذكور با نتايج تحقيق رفيعي (
ميزان دينداري با ميزان تقديرگرايي بـود، انطبـاق دارد. عـالوه بـر ايـن، احسـاس برابـري و        

هاي اقتصادي و اجتمـاعي) رابطـه معنـاداري بـا      برابر به فرصت عدالت (تنها از نظر دسترسي
) و 2002ميزان تقديرگرايي رابطه معناداري را نشان داد. اين موضوع با ديـدگاه ورسـتيك (  

دانـد،   ) كه تزلـزل عـدالت اجتمـاعي سـبب افـزايش تقـديرگرايي مـي       1358نظريه مطهري (
(احسـاس برابـري در رعايـت حقـوق     هـاي ديگـر    ها با شـاخص  منطبق است. اما اين ديدگاه

ساالري) كه ارتباط معناداري با تقديرگرايي نشـان   ها، برتري قانون بر رابطه و شايسته قوميت
ندادند، مغايرت دارد. همچنين براساس نتايج به دست آمده، بين احساس كارآمدي و ميزان 

حسـاس كارآمـدي،   د، اينكه با افـزايش ا شتقديرگرايي رابطه معكوس و معناداري مشاهده 
عكس. ايـن نتيجـه بـر ديـدگاه     رميزان تقديرگرايي سير نزولي و كاهشي پيدا كرده است و ب

) كه معتقد به وجود ارتباط 1971، ني هف 1965، فاستر 1960پردازان (لوييس  برخي نظريه
ها و انگيزه پيشرفت با ميزان تقـديرگرايي بودنـد، مهـر     معكوس بين سطح آرزوها و خواسته

گذارد. افزون بر اين ارتباط مستقيم و معناداري بين احساس بيگانگي اجتماعي (بـه   د ميتأيي
معنايي) و ميزان تقديرگرايي مشاهده شـد. اينكـه افـزايش احسـاس      جز شاخص احساس بي

بيگانگي اجتماعي با افزايش ميزان تقديرگرايي در نـواحي روسـتايي مـورد مطالعـه همگـام      
) و 1976هـاي مـانفرد (   ت. از ايـن رو نتيجـه مـذكور بـا ديـدگاه     است، مورد تأييد قرار گرف

  ) همسويي دارد. 1378كوزر و روزنبرگ (
هاي آگاهي و دانـش،   اي در بنيان بنابراين نتايج پژوهش حاكي از ضعف قابل مالحظه

هـا و   ساز و كارهاي نهادي در تخصيص و توزيـع سـرمايه   هاي اقتصادي و توليدي و نيز بنيان
ست، كه روي هم رفته در چارچوب نظام سنتي مبتني بر عرف، سـنت و مـذهب،   امكانات ا

هــاي تقديرگرايانــه در روســتاهاي منطقــه شــده اســت. ايــن امــر مســتلزم  منجــر بــه گــرايش
  سازي فرهنگي و انجام اقداماتي است كه عبارتند از:  زمينه

تقـاي  هـاي ارتبـاطي ـ اطالعـاتي و تأكيـد ويـژه بـر ار        ايجاد و گسترش زيرساخت -
هـاي تلويزيـوني، راديـويي، مجـالت و      دسترسي بـه منـابع دانـش از جملـه برنامـه     

هاي و نيازهـاي روسـتاييان    هاي مفيد و آگاهي بخش كه مرتبط با خواسته روزنامه
  باشند؛ 

تأكيد ويژه بر پويايي ديني ـ مذهبي (توجه اساسي به تفكر و تدبر مورد تأكيـد در    -
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هـاي تقديرگرايانـه و جمـود فكـري) و سـوق دادن       منابع ديني و پرهيز از گرايش
طـور كلـي    گرايـي و بـه   سمت عقل گرايي، تدبيرگرايي، علم هدفمند روستاييان به

سمت تالش مستمر براي دستيابي رفاه اجتمـاعي و كيفيـت زنـدگي مطلـوب از      به
  ها؛  هاي آموزشي و اطالعاتي به كمك رسانه طريق بهبود دسترسي

در  ويـژه  ، بههاي اقتصادي و توليدي نواحي روستايي يت بنيانتأكيد بر ايجاد و تقو -
بخش كشاورزي و صيد و صيادي مبتني بر رويكرد عـدالت اجتمـاعي و مكـاني؛    

هاي اقتصادي نقش مهمي در تسليم روستاييان  ها و ضعف از ديرباز ناتواني چراكه
ــيبت    ــي و مص ــاطرات طبيع ــواع مخ ــر ان ــذيرش   در براب ــاعي و پ ــاي اجتم ــاي  ه ه

  اند.  هاي تقديرگرايانه داشته رايشگ
هـاي توسـعه محلـي و     هـا و پـروژه   تأكيد بر نقش مشاركتي و مؤثر مردم در برنامه -

اينكه متوليان توسعه روستايي الزم است به دانش و تجربيـات بـومي مـردم توجـه     
ها و نيز منافع حاصل از اين  گيري تا اجراي پروژه كرده و آنان را در فرايند تصميم

افزايش ميل به پيشرفت و احساس كارآمدي ها سهيم دارند. اين امر منجر به  پروژه
قدرتي و از خودبيگانگي اجتماعي كمك شاياني  خواهد شد و به كاهش حس بي

  د. كرخواهد 
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