
 

 وهشیژپمقاله 

 روستایی تحلیل ریسک سواد فرهنگی در حوزه سرمایه معنوی چشم انداز

 )مورد مطالعه: روستائیان استان لرستان(

 
 *2و علی خدادادی 1دکتر مرتضی توکلی

 1400دی  26تاریخ پذیرش:  1400مرداد  26تاریخ دریافت: 

 

 

 چکيده
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 مقدمه

جامعه فرهنگ خاود را در   ،یسواد فرهنگ يیتوانا  ياز طر

باه  يیمعناا یداراشاود  میبه توسعه و حفا آن  ليكند و مامی

 صاالسيهماه افاراد ک اريااست كه در اخت یعنوان شبکه اطالعات

و اشاترا   گريفرهنگ د یريادگيباز بودن در  يیاست و به توانا

شاود  یما ليتباد ،یشخص دگاهيد رييبا فرهنگ خود، تغ یگذار

كناد و باه عناوان یارتباط برقرار ما مرررها به طور فرهنگ ژيب

  (2022، 1و شاوفوان یانتها) كنادیفرهنگ عمال ما رييعامل تغ

و « در » یاساساا ركااژدو دارای  یسااواد فرهنگاا ،بنااابرايژ

 از طرفای هار  (2020، 2الناگو  نگما لينگازاست )« مشاركت»

 پياروی برای هنجارهايی خود استحکام و بقا منرور به ایجامعه

 اياژ از مهمای بسايار نياز و بخاش عماده شاک بی دارد  افراد

نراامی  واقاع در كه است فرهنگی هایمرلفه و فرهنگ هنجارها

فرهناگ ويژه به شوند؛می محسوب جوامع هويت قوام و بنا برای

مای هويت احساس روستايی ساكنان جوامع برای كه محلی های

 اياژ و اصاالت معنوی غنای زا نمادی (  و2005، 3برنانآفريند )

 بادون ایجامعاه هايچ ترتياب اياژ آيد  بهمی حساب به جوامع

 رشاد كاه گفات تاوانمی (  و1376گيدنز، ندارد ) وجود فرهنگ

تاوان مای(  در اياژ بايژ 1991، 4هاناست ) جامعه رشد فرهنگ،

-در باره مشکل دانست كه خود با چالشگيری ريسک را تصميم

ای از سواد فرهنگی باه عناوان مجموعاهها و عواملی در ارتباط 

ها در زمينه فرهنگ و كنترل و هدايت آن، ها و توانمندیشناخت

كه تحق  مطلوب بسياری از مديران فرهنگی در حوزه روستايی، 

باه  باشد،به آن وابسته است امری ضروری و بسيار با اهميت می

ای كه موفقيت بسياری از ايژ مديران فرهنگای مناوط باه گونه

                                                                                           
1  - Tohani & Shofwan 

2  -  Ngazile Ngema & Lange 

3 - Brennan 

4  -  Han 

های فرهنگی در زميناه ساواد فرهنگای ها و مهارتكسب دانش

 هاا،جنباه ابعااد، تاريژعماده به فرهنگی سواد هایاست  مرلفه

 فرهنگای ساواد مفهاوم كلای هاایبخاش همچنيژ و هاويژگی

 ادبياات، جهاان، ختااري تاريخ ملی،: عبارتنداز كه شودمی اطالق

 سياسات، اقتصااد، معماری، سبک و هنر مذهب، و ديژ مشاهير،

-رساانه روانشناسی، و شناسیجامعه جغرافيا، پايه، علوم موسيقی،

 فرهنگای، ساواد عناصار از منراور  ها و فناوریالمثلضرب ها،

های اصلی اسات كاه هر يک از مرلفه هایمرلفه زير و مصادي 

كيفيات و وضاعيت ساواد فرهنگای را در  به بهتريژ نحو ممکژ،

ساواد  ( 1397فرمهينای فراهاانی، سازد )وجوه گوناگون نمايان می

تريژ فرهنگ در سرزميژ ماست  ايژ ساواد فرهنگی دموكراتيک

كند، اياژ های اجتماعی را حل میگروه ها و طبقات وتقابل نسل

رد نيسات، بلکاه آن باياد سواد نخستيژ فرهنگ معمول يک فا

يان ايژ سواد به مااورای شر دوميژ فرهنگ هرفرد باشد، وجود و

جعفاری و ) شودسپهر باريک خانواده، همسايه و ناحيه كشيده می

وقتی كه ما توانايی آن را پيدا كنيم كه باه  ( 1393ميرزايی، رييس

مناافع شخصای خاود  بجز  خاود فکار كنايم و فراتار از یچيز

ايم  بينديشيم قدم اساسی در جهت كسب سرمايه معنوی برداشته

-علت اينکه سرمايه معنوی باع  غنی شدن زندگی انسانها مای

هاا را نسابت باه زنادگی گردد به ايژ دليل است كه نگاه انسان

كال  تغيير داده و ايژ نگاه را از تمركز صرف بر خود به تمركز بر

رير أگيرند تاها ياد مید، به ايژ معنا كه انسانكندنيا معطوف می

عملکردها و رفتارهای خود را بر كل محيط اطراف خاود دياده و 

تواند بر زندگی باور كنند كه فرايندهای رفتاری و گفتاری آنها می

حال و آيناده ديگار افارادی كاه باا آنهاا در ارتبااط مساتقيم و 

شد؛ باه همايژ دليال رير به سزايی داشته باأغيرمستقيم هستند ت

-دقت و حساسيت زيادی بر روی عملکرد خود داشته و سعی می

كنند نتيجه رفتارهای خود را بر محيط بيرونی و درونی مرتبط باا 
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  سارمايه خود مورد بررسی قرار داده و بعد دست به اقادام بزنناد

معنوی به پايداری آينده بشری اهميات داده  و در اياژ راساتا و 

با اياژ سازد تر میطرز تفکر زندگی انسانها را غنی باتوجه به ايژ

ت الهاا و تحاونگاه سرمايه معنوی باع  پايداری دائمی سازمان

گاردد و مزيات رقاابتی های كساب و كاار مایاساسی در روش

(  بار اياژ 1390بدخشانی و پيری، ) نمايدسازمانها را تضميژ می

و  نهفتاه عرايم، نيروهااى برآيند زيرا است، مهم اساس فرهنگ

 زند ومى رقم را افراد گروهى و فردى رفتار كه است ناخودآگاهى

تعييژ مى را آنان قبول مورد هاىارزش و هانگرش کهنى، الگوى

كاه آمااده  ايیجواماع روسات(  1390زاده و همکاران، شفيعكند )

خاود  یفرهنگا تيادر باه حفاا موجودقا ستندين یفرهنگ رييتغ

در حاال انقارا  خواهناد باود  بارعکس،  ینخواهند بود و حتا

را دارناد، ممکاژ  راتييتغ ینيبشيانطباق و پ يیكه توانا یافراد

بگاذارد   ريتأر گريد یهابتواند بر فرهنگ یاست فرهنگ آنها حت

در  فرهنگ متعلا  باه فرهناگ و  يیتوانا ديبا امعه، جژيبنابرا

شود ی، جامعه باع  مگريرا داشته باشد  به عبارت د گريمع دجوا

شهروندان خود فرهنگ رفتار آگاهانه داشته باشند  جامعه آگااه از 

شاود كاه از فرهناگ خاود یمشخص ما یفرهنگ توسط افراد

 جيو نتاا هااهاا، اعتقاادات، رفتاردارناد كاه شاامل ارزش یآگاه

متفااوت اسات، از  گارانياست كه با فرهنگ د یانسان یرفتارها

بتواناد باه طاور  ديابرخوردارند كاه فرهناگ آنهاا با یآگاه ژيا

  (2019ی و همکاران، تهان) هماهنگ در افراد مختلف رشد كند

مختلاف  سااختارهای در تحول و سرعت تغيير با امروز جهان

 اعی،ارتباطات اجتم توسعه ارر بر گذارد  می پشت سر را اجتماعی

اناد  شاده تغييار دچاار نياز فرهنگ جواماع واسط هایتکنولوژی

 يک جامعه متناساب باا فرهنگی ساختارهای اگر است كه واضم

 انساجام باه يابناد پويای و تحول اقتصادی و تحوالت اجتماعی

ياک  سااختارهای فرهنگای اگر و شودمی منجر توسعه اجتماعی

 تااخير و تضاد وعین دچار هماهنگ نشوند، آن تحوالت با جامعه

 در ايران (  جامعه1379حبيبی، شود )می ماندگیعقب و فرهنگی

 اجتمااعی، ابعااد در تحاوالت عميقای و تغييار اخيار هاایدهه

 هادگرگونی ايژ است، تجربه نموده فرهنگی و اقتصادی، سياسی

-فرهناگ رفتااری، الگوهای بنيادی، تغييرات از ایطيف گسترده

 منااط  و گياردمی بر در آن و نراير اجتماعی ارتباطات سياسی،

 است  حاال نبوده نصيب بی تحوالت و تغيير ايژ از نيز روستايی

است كه: عناصر تأريرگذار و تأريرپذير بر ريسک  مطرس سوال ايژ

مای سواد فرهنگی جامعه روستايی استان لرستان به چه صورتی

 هيساارمادر پژوهشای بااا عناوان  (2021)1واسکونساالوسباشاد؟ 

 ژياا دريافتند كه ميو مفاه ی: معنا، چارچوب مفهومیفرد یمعنو

 یهاایژگايبرجساته و و ليتا از فضا كندیمدل از فرد دعوت م

: یعناي، یمعناو هيسارما کيا جاديمنرور اقابل توجه به یانسان

بااات، احساساااات مث ،یشااافقت، بخشاااش، همااادل ،یفروتنااا

 ت،يا  در نهابارداری كنادبهره ،یارتباطات/روابط و حس همکار

 یمعناو هيسارما کيا جاديا یشود كه تالش برا یم ینيب شيپ

در  شاتريب یريممکژ است فرد را به احساس رفاه و انعطااف پاذ

ای با عنوان در مطالعه (2019) 2ی و همکارانتهان كار سوق دهد 

هنرآموزان و فرهناگ در جامعاه  یآموزش سواد فرهنگ یازهاين

دسات انادركاران هنار و يی به ايژ نتايج دست يافتند كاه روستا

باه  یو فرهنگ یهنر یهاتيانجام فعال اي تيريمد یفرهنگ برا

كاه بار  یطايمح راتيياتغ ینايبشيپا ايمعنادار و توسعه  یروش

دارناد   یآموزشا یازهاايدارناد، ن ريهنر و فرهناگ تاأر یداريپا

معنادار به عنوان مداخله در توسعه هنر و  یآموزش ندي، فرآژيبنابرا

بار فرهناگ  یآموزش مبتنا کرديبا استفاده از رو معهفرهنگ جا

و  ناوبرت هنر و فرهناگ انجاام شاود  تيريتوسعه مد یبرا ديبا

 و عملکارد: یدر ناوآور یمعناو هينقش سارما( 2017)3همکاران

را ماورد واكااوی قارار  در حاال توساعه یاز اقتصادها یشواهد

 یمعنااو هيساارما ژياز روابااط معنااادار باا یحاااك جينتااادادنااد  

                                                                                           
1  -  Vasconcelos 

2 - Tohani 

3  - Neubert et al 
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پاس از  یاسات، حتا یو عملکارد تجاار یو ناوآور ناانيكارآفر

( در 2014)1اوورو   اوساکولیك  هياشاکال سارما ريمحاسبه ساا

: یدر متژ فرهنگ یاجتماع تيبه محرومپاسخ پژوهشی با عنوان 

-ساتميكه س ی،  دريافتندو گله دار یاز جوامع كشاورز یشواهد

آنهاا باا  یبر جواماع، نحاوه تعامال اعضاا یمبتن یاقتصاد یها

تواند پاسخ افراد ی، به نوبه خود، مژيدهد و ایرا شکل م گرانيد

( در 2013)2و واناگ پاالمر را شکل دهد  یاجتماع تيبه محروم

پارورش   يااز طر یمعناو هيسرمای  معنو هيمفهوم سرما ژييتب

 یشود  هنگاامیم جاديهر انسان ا یو نامتناه یکات یارزش معنو

 تياگنجانده شاود، ورف آن یپرورش در فرهنگ سازمان ژيكه ا

و خدمت به مناافع  یاهداف کات یريگيپ یرا برا یو گروه یفرد

( باا بررسای 2011)3و همکااران نزيمارت  دهدیم شيافزا یعموم

در   یبارا دريافتناد كاه مادرن یهادر سازمان یمعنو هيسرما

مارتبط  یو فرد یسازمان جينتا بايد ،یمعنو هيسرما ميبهتر مفاه

و  داساکژ  گرفتاه شاوددر نرار  یمعنو هيسرما یبا سطوس باال

 شاتيفرهناگ، سانت و معای با موضوع ( در مطالعه2009)4نزيب

 ی: كااوش در راباط فرهناگ و توساعه در كناديیروساتا داريپا

 یهاجنبه یفرهنگ هيفرهنگ و سرما،  متذكر شدند كه النکايسر

مورد غفلات قارار  یها هستند، اما بطور قابل توجهژيمهم در تأم

 یسات كاه فرهناگ سانتا ممه زينکته ن ژي  شناختژ ارنديگیم

چند جامعه كوچک باشاد و  اي کياز  زيمتما يیدارا کيتواند یم

هم دشاوار و هام  يیروستا یهاطياز مح یعيوس فيدر ط ميتعم

 هيبار سارما شتريب ديو تأك شتريبه در  ب ازياما ن نامناسب است 

مفهاوم  يایدارا کيدارد كه فرهنگ را به عنوان  وجود یفرهنگ

 تياتقو یرا به طاور قابال تاوجه یدارياند پاتویبخشد كه میم

گفتماان:   ياكرامت از طر( در تحليل 2009)5سانيالو رائو  كند 

                                                                                           
1  -  K. Ausculus and Over 

2 -Palmer & Wong 

3  -  Martinez et al 

4  - Dasken and Benz 

5  -  Rao and Sanial 

  متوجه هند یروستاها یهایفقر و فرهنگ مشورت در دموكراس

 هوقفا یاز قبال رابات، دارا یحيتوض ريمتغ کيفرهنگ، شدند: 

برخوردار باشد   رييدر برابر تغ يیالكه از مقاومت با ستين یخيتار

-اساتيس ريتواند تحت تاأریاست كه م یارتباط نديفرا کي ژيا

و  یروانا یايامزا بتوانادكاه  یابه گونه رديقرار گ یعموم یها

( در 2007)6ورراامو  ورراامفقرا را به همراه داشاته باشاد   یماد

باه اياژ  خوب یو زندگ یمعنو هيسرماتحليل پژوهشی با عنوان 

را در بار  ینقشا« خاوب یزنادگ»سو،  کياز نتيجه رسيدند كه 

 ،یعشا ، همکاار ،یناوع دوسات ،یهمدرد ت،يكه مدن رديگیم

در شاکل  یشفقت و مهرباان ت،يميصم ،یشاد ت،يمعنو ،یهمدل

 یقو یاجتماع یهاو حفا شبکه جاديروزمره و ا یدادن به زندگ

از  یجنباه ا تياكاه معنو یدر حاال گر،يد یكنند  از سویم فايا

 یتواناد بار زنادگیم یمعنو هيخوب است، انباشت سرما یزندگ

 بگذارد  ريخوب و جامعه خوب تأر

 سارمايه مادل ( در بررسای ارائاه1400) ی و همکارانريام

 تهراندريافتند كه الگاوی نهاد شهر مردم هایسازمان در معنوی

 و ساازمانی عوامال نهااد ماردم هاایسازمان در معنوی يهسرما

 باه ارزش محوری ازطري  علی شرايط عنوان به گروهی عوامل

 محايط جامعاه، فرهناگ درنررگرفتژ با و محوری پديده عنوان

 پدياده بساتر عنوان اجتماعی به محيط و مذهبی محيط خانواده،

 پايداری یپيامدها به منجر راهبرد عنوان به كار فرهنگ ازطري 

 وری،بهاره افازايش باازخورد رساانه، شاغلی، رضاايت سازمانی،

بهرامای  شود  می خاطر آرامش و سازمانی تعهد كاركنان، كارآيی

 بار ( در بررسی موضوعی تحت نام  تحليلای1398) و همکاران

لرستان، به ايژ  آن در استان بر مررر عوامل و شهروندی فرهنگ

شاهروندان  زنادگی خاساتگاه برحساب م رسيدند كه هرچنادمه

 شاهروندی فرهناگ معناداری در شهر( تفاوت و عشيره )روستا،

و  زناان مياان در شاهروندی فرهنگ نمرات ميانگيژ دارد، وجود

                                                                                           
6  -  Wortham & Wortham 
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 پايگااه متغيرهاای بايژ ناداد  نشاان معنااداری تفااوت ماردان

 رهناگف باا جمعای هایرسانه استفاده از و اجتماعی  -اقتصادی

 آزماون نداشت  نتايج اجرای وجود معناداری رابط  نيز شهروندی

 هويات متغيار قاوی و مثبات رابطا  وجود پيرسون، همبستگی

 امنيات احسااس متغيرهاای متوساط و مثبات اجتماعی، رابطا 

 و ایطايفه قومی تعلقات گرايش به و اجتماعی اعتماد اقتصادی،

 با را نرام سياسی ردعملک از پنداشت متغير ضعيف و مثبت رابط 

 (1398) سااربان و خااجویحيدریكرد   تأييد شهروندی فرهنگ

 روساتايی شهرساتان پايدار معيشت در فرهنگی هایسنت نقش

 همبساتگی داد نشاان اردبيل را مورد ارزيابی قرار دادناد، نتاايج

 هاایدرصد بيژ متغيار سانت 63/0ضريب  با معناداری و مثبت

غفاری و  دارد  وجود روستايی مناط  در پايدار معيشت و فرهنگی

 و روستايی ICT در پژوهشی با عنوان نقش (1398) زادهبخشی

 ساردابه دهساتان قابليتی روساتاهای توسعه در فرهنگی توسعه

 سازمانهای مشاركت پايه بر بايد  ICTاردبيل، دريافتند كه  شهر

 محلی هایويژگی و خصوصيات متناسب با محلی، كنترل لی،مح

 روستاها در قابليتی توسعه صورت ايژ غير در گردد، ايجاد بومی و

 فرهنگی ( در بررسی نوسازی1397) لطفینخواهد گرفت   شکل

ايالم،  استان در روستايی كارآفرينی هایسياست شکست و روستا

نراام  آموزشای، نرام ها،رسانه عملکرد مانند كه عواملیدريافتند 

 زنادگی، سبک تغيير باع  كشور بوروكراسی سيستم و اقتصادی

 تربيات و حتای اقتصاادی فرهناگ و معيشات ناوع انتراارات،

 نهايتاا و روساتا از شهر استقالل عدم و وابستگی نيز و اقتصادی

اسات   شاده اياران در كارآفرينی روساتايی هایسياست شکست

 ( در واكاوی موضوعی با عنوان مسئل 1396) حبيبی و همکاران

 نخبگاان اياران از ديادگاه فرهنگای شناسایمسائله و فرهنگی

 داخلی باه اياژ نتيجاه رسايدند كاه نفاوک حوزوی و دانشگاهی

 تزلزل فرهنگ برهنگی، رواج فرهنگ، ناكارامد مديريت فرهنگی،

 در كشاور فرهنگای مسائل تريژمهم دروغگويی، و خانواده نهاد

 مهمتاريژ كاه حاالی اسات در اياژ باشاند؛مای حاضار زماان

 مطالاب منرر از شدگان( نکوهش و منفی )مسببان نشانگاههای

نشاانگاههای  درصد 7/26فقط  و داشته داخلی منبع شده، بررسی

بيک اند بوده خارجی حقوقی و حقيقی هایشخصيت شامل منفی

فرهنگی  توسعه هایشاخص تحليل (1396) محمدی و همکاران

 اناد  ازفارس را ماورد مطالعاه قارار داده استان در شهرستانهای

 بسايار اختالف و نابرابری توان بهمی تحقي  ايژ نتايج مهمتريژ

 فاارس استان شهرستانهای سطم در مورد نرر هایشاخص زياد

  954/0اولويت  امتياز با شيراز شهرستان كه طوری به نمود، اشاره

 اساتان ديگار شهرساتان هشت و بيست و فرابرخوردار سطم در

گرفتاه قرار مذكور به شهرستان نسبت زياد بسيار فاصله با فارس

 و صاحيم راهبردهای ارايه و فضايی ريزیبرنامه به توجه لذا اند؛

 ای،منطقاه عاادلمت پيشرفت و توسعه نيل به راستای در اجرايی

( 1391) عنابساتانی و همکااراناسات   ناپاذير اجتنااب ضرورتی

تحليل عوامل فرهنگی و اجتماعی مررر بر ميزان مشاركت مردم 

در نواحی روساتايی بخاش مركازی شهرساتان جهارم را ماورد 

ه اند، نتايج رگرسيون چند متغيره نشاان داده كاارزيابی قرار داده

بيشتريژ تأرير را  679/0با ضريب تعييژ « شبکه اجتماعی»معيار 

 نقاوی و همکاارانبر ميزان مشاركت در ناواحی روساتايی دارد  

 منااط  توساعه در فرهناگ نقاش تحليال و ( بررسای1391)

اند  پايدار را مورد واكاوی قرار داده توسعه رويکردهای روستايی با

 نشاان ايران در روستايی اجتماعات كلی نشان داد وضعيتنتايج 

 در پايادار هاای توساعهبرنامه و فرهنگی هایبرنامه كه دهدمی

 ناواحی اياژ در آن جايگااه و نقاش باه توجه با روستايی نواحی

 توسعه هایبرنامه كه آنجايی از و نداشته الگوی توسعه با انطباقی

 آراار بيشتريژ اند،دورمانده هازمينه همه در اهداف به دستيابی از

 جاای فرهنگای( بار )بعد  از روستايی اجتماعات بر را خود منفی

نقش مدرنيتاه )ناوگرايی( در  (1391) نقوی و همکاراناند  نهاده

تغييرات فرهنگی مناط  روستايی با اساتفاده از مادل تشاابه باه 

شهرساتان شاهداد را ماورد ( در دهستان TOPSISآل )حل ايده

اند  نتايج پژوهش نشان داد كه بايژ ناوگرايی و ارزيابی قرار داده
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تغييرات فرهنگی در سطم جامعه نمونه رابطاه معنااداری وجاود 

 در فقار فرهناگ ( در شاناخت1391) ای و همکارانهمزهدارد  

 هاایشخصاههرسيژ، متذكر شادند كاه م روستاييان شهرستان

 زير صورت به هرسيژ، روستاييان شهرستان بيژ در فقر، فرهنگ

 نااميدی، تقديرگرايی، و بدبينی خانواده، و خود به توجهیبی است:

 مکانی، و فضايی انزوای اجتماعی، شديد انزوای فقر، بودن مورری

فيا  و اجتماعی   مشاركت نداشتژ و بد بسيار وضعيت اقتصادی

-چشام شناسی( در مطالعه خود با موضوع نشانه1390) همکاران

 برای مفهومی فرهنگی؛ راهبردی جغرافيای در فرهنگی اندازهای

 باه فرهنگای انادازهایچشام در كهمعنا، دريافتند  كشف و فهم

 و هانشانه زمانی، شرايط لحاظ با و« زمينه»و هم « متژ» عنوان

 در نهفته معناهای فهم و تفسير در مهمی نقش فرهنگی نمادهای

-( در ارزيابی برناماه1389) نيا و همکارانفاضل  كندمی ايفا آنها

هااای توسااعه فرهنگاای در مناااط  روسااتايی بخااش مركاازی 

شهرستان رستم، دريافتند كه بيژ سطم برخاورداری روساتاها از 

  معناداری وجاود دارد  امکانات فرهنگی با شرايط جمعيتی، رابط

 رياازی فرهنگاای بااا شاارايط اجتماااعی وهمچناايژ باايژ برنامااه

 فساخودیامينایجغرافيايی هيچ رابطاه معنااداری يافات نشاد  

 روستايی نواحی در فرهنگی رفتارهای وضعيت بر ( تحليلی1389)

از  حااكیايشان  كشور را مورد ارزيابی قرار دادند   نتايج پژوهش

 ميازان با مقايسه در فرهنگی كاالهای مصرف نامساعد وضعيت

بهره سطم پاييژ بودن كلی طور به و كاالهاست ايژ به دسترسی

 گرچاه دهد؛می نشان را كشور روستايی مناط  در فرهنگی وری

 ندارد  چندان مطلوبی وضعيت نيز هادسترسی

مای با توجه به پيشينه پژوهش، مشخص شد كه مطالعات ك

در رابطه با فرهناگ روساتائيان انجاام گرفتاه  بناابرايژ جهات 

بررسی موضوع مطرس شده به مطالعاتی كه مرتبط و يا بعضااً باا 

مسائل فرهنگی در ارتباط بوده اكتفا گرديد  بح  سواد فرهنگای 

در روستائيان مقوله بسيار با ارزشی است كه كمتار ماورد توجاه 

طالعات انجام شده بار اياژ امار واقع شده  به طوريکه در نتايج م

ساازی فرهناگ اند كاه باه منراور تقويات و بهيناهتأكيد داشته

روستائيان و در پی آن افازايش سارمايه معناوی منبعا  از اياژ 

، نحوه تعامال معيشتی،  یهاستميسفرايند به پارامترهايی چون: 

ی، فرهنگا هيبر سرما شتريب ديدر  و تأك، گرانيآنها با د یاعضا

 هاایر گيری مزاياای روانای و ماادی فقارا، فهام سانتدر نر

 سازی دسترسیای آنها، زمينهفرهنگی آنها، انطباق الگوی توسعه

تواناد باه تادويژ راهباردی مای فرهنگای، و مصارف كاالهاای

كاربردی در جهت باال رفتژ ريسک سواد فرهنگای، و سارانجام 

 بهبود سرمايه معنوی در بيژ روستائيان شود 

 

 ری پژوهشمبانی نظ

 داند كاهمی اكتسابی رفتار از تركيبی را فرهنگ لينتون؛ رالف

 زناانگى مندی،قاعده و عقالنيت به كم گرايش اعضای وسيله به

 بى اعتمادی پاييژ، قدرت به باال قدرت فاصله مردانگى، برابر در

 گراياىخا  فردگرايى، برابر در گرايىجمع ديگران، به بدبينى و

 دنياای مرااهر باه ناوگرايى توجاه و تجادد ايى،گرعام برابر در

 زنادگى، در تردياد ابهاام، پاذيرش زمان، به توجهى بى متجدد،

 از معينای جامعاه غياره و موفقيت دينداری، انگيزه تقديرگرايى،

اسات،  مشاتر  افراد ميان و شودمی منتقل ديگر نسل به نسلی

 (  همچنايژ1390محمادی، ر و شيخخاكپوداد ) قرار مدنرر بايد

شاامل  كه كندمى تعريف مختلف سطم سه در را فرهنگ 1شايژ

 و هساتند كردن لمس و شنيدن ديدن، قابل كه هايىپديده تمام

 هاایارزش اسات  ساطم دشاوار بسايار آنها مفهوم كشف البته

 ياا هااولويت دهنده نشان رفتاری )كه قواعد و هنجارها حمايتى،

 كاه اساساى هایمفرو  شوند(  انجام كه بايد ستنده چيزهايى

 هاا،ادرا  مجادلاه، غيرقابال و شاده فر  درست عقايد شامل

 شمار به عملى هایارزش نهايى منبع و هستند هااحساس افکار و

                                                                                           
1  -  Shayn 
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 ( 1385موحدی، روند )مى

 است: بخش سه دربرگيرنده ما در جامعه فرهنگى توسعه

 كلاى، خطاوط كنناده تعيايژ واقاع در بنياادی رهنگف -1

 هایاز فراورده يکى و است جامعه فرهنگى هایآرمان و زيربناها

 آن به اجتماعى توسعه هایفعاليت كليه كه بخش ايژ مهم بسيار

 سياساى، انديشه يعنى است مورد نياز معرفتى مبانى است، متکى

برناماه در كاه جامعاه فرهنگى نخبگان انديشه فرهنگى، انديشه

  -2 ندارناد چنادانى دخالت فرهنگى هایاجرای فعاليت و ريزی

 كاه در جامعاه فرهناگ كلى خطوط و اصول تخصصى، فرهنگ

 از خا  گروهى توسط و است شده ساخته بنيادی فرهنگ بخش

 قرار بررسى مورد از فرهنگ بخش هر متخصصيژ و انديشمندان

ماى اجارا بارای استفاده قابليت يافته، مفهوم هایزمينه و گرفته

 و فرهنگى گذارانبنيان بيژ واسط حلقه به عنوان گروه يابد  ايژ

فرهناگ  -3 كننادماى عمل فرهنگى هایفعاليت كنندگان ارائه

 و مختلاف هایقالب در فرهنگى دستاوردهای و مفاهيم عمومى،

ماى عرضاه جامعاه گوناگون باه ابزارهای و افزارهانرم طري  از

ماى تأرير رفتارها و هاانديشه تمايالت، برحوزه فاهيمم گردد  ايژ

 دهند توسعه تنازل يا و تکامل جهت در را آنها توانندمى و گذارند

 هساتند های فرهنگاىفعاليت انجام دارعهده كه افرادی و مراكز

 اطالعااتى، و مطبوعااتى هاایرساانه سايما، و مانناد: صادا

دارناد  جاای گاروه اياژ و غياره در ديناى مبلغاان نويساندگان،

فرهنگ عماومی باه از سويی  ( 1385اردكانی و كشاورز، ناومی)

فرهنگ است كه مردم به آنها باور دارناد و باه  معنی عناصری از

گيارد كنند و در بخش غيررسمی اجتماع جای مایآنها عمل می

و هااا ماننااد ساابک معماااری، شاايوه نامگااذاری فرزناادان، ارزش

هاای همسارگزينی و ازدواج، هنجارها، اخاالق اجتمااعی، شايوه

 ارزش كار وقت و پول، فرهنگ كتابخوانی و مطالعه و    

 

 مفهوم ریسک

واكانش در برابار آن، باه  ژي، و همچنريسکمفهوم و در  

و  خيهاا، تاار، ارزشی، فرهنگیادراكات اجتماع ريشدت تحت تأر

 ديبا "چگونه"كه جهان  يیهاهديبا توجه به ا ژهي، به ویدئولوژيا

جهاان اطاراف ماا باه وسايله ناا  ( 2010، 1کمژيد) باشد، است

ايژ نااطمينانی يک واقعيات عينای و   اطمينانی احاطه شده است

ويژگی کاتی محيطی است كه با آن مواجهيم ولی از در  کهنی 

ااطميناانی و آن به خطر )ريسک( ياد شده اسات  پاس تفااوت ن

بر اياژ اسااس بارای  معنای عينی و کهنی آن است  ريسک در

 شود:های از آن در زير بيان میدر  مفهومی ريسک مصداق

دارناد  یكما يایكه دارا يیكم درآمد، خانوارها یدر كشورها

قارار گارفتژ در  لياتوانند در فقر مزمژ گرفتار شاوند  باه دلیم

 یهایا ممکژ است استراتژنشده، خانواره مهيب اديمعر  خطر ز

مولاد اتخااک  یهاايیاستفاده از دارا یكم خطر و كم بازده را برا

فرار  یبرا ازيمورد ن یهايیتوانند دارایاحتمال را كه م ژي، اكنند

مطلا  جماع كنناد،  یگذارهيانداز و سرماپس  ياز فقر را از طر

است دارند ممکژ  یكم يیكه دارا ی، كسانژيكاهش دهند  بنابرا

خروج  یزمان در مبارزه روزمره آنها برا در  كنند كه یبه درست

 یتواناد از نرار احتمااالتیحاصل م یديناام  ستياز فقر متحد ن

متحمل ضرر و  گريد یكننده باشد  برخ تيباشد و خود تقو  يدق

شاوند كاه ناگهاان آنهاا را در فقار و یم مهيبدون ب يیدارا انيز

 اتيااز ادب ژيمضاام ژيدهد  ایقرار م ینزول یچياحتماالً در مارپ

خطر و فقر ماداوم  ژيفقر، رابطه ب یهادر حال وهور در مورد تله

را  ساکيها در ریارائه شده توسط نوآور یهافرصت ژيو همچن

 مهي، بیهنجار دگاهياز د(  2007، 2زيبارنت و اسک) دهدینشان م

 ینايآنهاا باا تصاورات ع یخطر کهن كه در  یافراد یفقط برا

مثبات، ارزش  دگاهياكناد  از دیما جااديا یمتفاوت است، تفاوت

دهاد  باه یدر  خطر را كاهش م مهيشانس گرفتژ را ندارد و ب

-یما وانااتيح ونيناسيواكس ايمحصوالت  یطور مشابه سمپاش

باردن امکاناات ناامطلوب شاود، در  ژيب از ايتواند باع  كاهش 

                                                                                           
1  -  Dickman 

2  -  Barnett &  Skees 
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كناد  ناوع یم رييكنند تغیم تيكه كشاورزان فعال یطيمح جهينت

شاود، یگرفتاه ما دهياكاه اغلاب ناد سکير تيرياز مد یگريد

 یاسات  باه عناوان مثاال، وقتا ساکياز ر یاصالس در  کهنا

امر باع   ژيا  ي  به طور دقرديگیم دهياطالعات را ناد یشخص

 تيشود ، بلکه در  از آن واقعینم یريگميتصم یدر فضا رييتغ

سالم  یهاهيبر پا ديبا سکير تيريفوق از مد فياست  تعر یکهن

در  تيامطلوب یرسد با سنت حاداكثر ساازی  به نرر مرديقرار گ

 یاز اقتصااد گرفتاه تاا روانشناسا یاز علوم اجتماع یعيوس فيط

و در   ساکيمفهوم ر تربه فيبه تعر ازيامر ن ژيدارد  ا رتيمغا

، 1نگاارديكوساتو و ل) دارد یاجتمااع - یاقتصاد یندهايبهتر فرا

بااه  یو قاباال تااوجه یواقعاا یاياامزا سااکير تيريمااد(  2003

هرگز  نهايبخشد، اما ایآنها م نفعانيآنها و ک یهاسازمانها، پروژه

در هماه ساطوس كساب و  سکير تيريمد تيبدون شناخت اهم

 ( 2013، 2دراگايد) افتيتحق  نخواهد  به صورت عملياتیكار، 

 

 مفهوم فرهنگ

 يک و سازمان يک جز  و عنصر تريژاصلی گفت بتوان شايد

 در موجاودات رشاد و حياات كه همانگونه .است فرهنگ جامعه

 افاراد، امکانپاذير اسات، آنهاا مشاتر  و طبيعای زيست محيط

 باه تواننادمای فرهنگای زيسات محيط در نيز جوامع و سازمانها

 بناابرايژ .(1388زاده،  گاودرزی و شايخادامه دهند ) رشد حيات و

 كارد: در تعريف توانمی ايجابی و سلبی صورت دو به را فرهنگ

 يا نقص يک كه دهدرخ می زمانی فرهنگی مسئل  سلبی، تعريف

 آحااد از تاوجهی قابال تعاداد ياا فرهنگی خبرگان توسط كمبود

 قابال هام و مشااهده قابل هم كه مسئله شود،می را اد جامعه

 كاه اسات ايژ فرهنگی مسئل  ايجابی گيری است  تعريفاندازه

 می فرهنگی مسئل  يک آمدن پديد به ها منجرفرصت در  عدم

 مندیبهره عدم كه باشند متعددی هایفرصت است ممکژ شود 

                                                                                           
1  - Kostov & Lingard 

2  -  Didraga 

 مسائل  ياک باه را فرصات خاودش، موقعيت و در زمان آنها از

حبيبای و همکااران، كناد ) تباديل فرهنگای تهدياد يا فرهنگی

(  فرهنگ در تعريف كاوهژ عباارت اسات از دساتاوردها، 1396

ای از قواعااد معاشاارت و رفتارهااای نهادهااا، عقايااد، و مجموعااه

بارداری از نيروهاای باالقوه مرسومی كه جامعه آن را برای بهاره

گيرد  ياا باه ناوعی، خا  خويش به كار می موجود در زيستگاه

فرهنگ مجموعه كلی از اجزای معنوی، مادی، فکری و عااطفی 

نياا و فاضالساازد )است كه جامعاه ياا گروهای را متماايز مای

های بسيار زيادی برای (  در ادبيات جهان تعريف1389همکاران، 

توان گفت كاه بندی كلی میهفرهنگ اراده شده  اما در يک دست

به كار رفته است  « شيوه زندگی»و « هنر»ايژ واژه در دو مفهوم

و در ديادگاه « هنار»معموالً در مباح  سياسی فرهنگ به مثابه 

رود  در ديادگاه زندگی باه كاار مایشناسانه به معنای شيوهمردم

ای اصلی برای همه الگوهای فکری، شناسانه، فرهنگ كلمهمردم

شود كه فکر ساسی و علمی است كه نه تنها شامل اعمالی میاح

سازد، بلکه امور معمولی زندگی مثل معاشرت، غذاخوردن و را می

، تياباه گفتاه ب(   1393ميرزماانی، گيارد )غيره را نيز در بر می

وجاود دارد كاه ماردم معماوالً هنگاام  یعمدتا شش جنبه اصال

فرهناگ "اول ايژ كه  كنند: یگ از آنها استفاده مفرهن فيتوص

كاه كال مجموعاه  یمعنا ژيااسات باه ا "یزنادگ یبرا یراه

و  یزنادگ یبرا یزير، برنامهیزندگ یبرا یمانند طراح يیزهايچ

از فرهناگ اسات   یآن بخش یهاتيگروه و تمام فعال کيرفتار 

 كاس باا چيكه ه یمعن ژيبه ا "شودیفرهنگ آموخته م "، ايران

تا مرو به ماردم آماوزش داده  یشود، اما از كودكیمآن متولد ن

 یمعنا ژيبه ا "فرهنگ شامل زبان است"كه  ژيشود  سوم ایم

 ینادهايفرآ لياو تحل هيافرهنگ بدون تعامل، تجز یريادگيكه 

فرهناگ  نادياست و زبان نقطاه ورود فرآ رممکژيتفکر غ یالگو

ها، نمادها ژييآشامل  گفرهن"است كه  ژياست  چهارم ا یساز

 یهااكاه تماام فرهناگ یمعنا ژيبه ا "ما است یهاو اسطوره



 337      تحلیث ریسک سواد فرهنگی در حو،ه سرمایه معنوی چشد اندا، روستایی توکلی و ،دادادی،

هاا هساتند كاه باا افاراد درون فرهناگ جنباه ژيا یجهان دارا

كنناد  یواضم صحبت نم یليكنند اما با افراد خارج خیصحبت م

-یماا معناا ما یفرهنگ به زنادگ"است كه  ژيمورد ا ژيپنجم

بودن را با خاود  رينریه بتجرب هنگكه فر یمعن ژيبه ا "بخشد

افاراد باه  ژيفرهنگ در مورد ارتباط ب"به همراه دارد  سرانجام ، 

 کيااكاه درون  ی  كساان"اسات یركالمايو غ یصاورت كالما

-كاه فرهناگ یكنند در حالیرا در  م گريکديفرهنگ هستند 

ها معموالً نمادها، كلمات، زبان و رفتار را اشاتباه خارج از آن یها

 بياان او بارای نگاه در فرهنگ (  مفهوم2009، 1بات) فهمندیم

 تجارب ارر بر كه رفتارهايی و عقايد از يافته تکامل مجموع  يک

ميرمحمدی و عالئای، است ) رفته كار به اند،شکل گرفته تاريخی

 نساجم،م بايش و كام است ساز وكاری (  ليکژ، فرهنگ1392

 دو از ياک هار در كاه غيرماادی و ماادی دو بخش بر مشتمل

 درجاات باا و انادگرفته قرار هنجاری و نرام شناختی دو بخش،

 فرد، تعادل نهايت در تا گذارند،می تأرير يکديگر مختلف بر آزادی

 از ای مجموعه توانمی را« فرهنگ»شود   برقرار و محيط جامعه

 بار حااكم هایارزش و رسوم و آداب ها، انديشه ها، آييژ باورها،

 ساطم در كاه است ایمقوله سخژ، ديگر به جامعه دانست  يک

برقراری  شيوه و يابدمی معنا هاآن ميان تعامل در و گروه جامعه و

كناد  از طرفای مای بياان جامعه آن افراد ميان را تعامل و ارتباط

 تااررف و در گفتاار كاه دانسات فکری نرامی توانمی را فرهنگ

 در اسات ایفرهنگ مقولاه منرر، ايژ از شود می متجلی جامعه

 سياسی و اجتماعی، اقتصادی شرايط از بسياری از كه تحول حال

مجموعاه  فرهناگ، هار كانون در پذيرد می تأرير جامعه بر حاكم

در  رفتارهاايی چه كنندمی تعييژ كه دارند قرار رايجی هایارزش

هاای ارزش اياژ است  مردود رهايیرفتا چه و قبول قابل اجتماع

آماوزش،  خاانواده، قبيال از اجتمااعی ساختار شکل شده، آموخته

هاای موقعيات و هاانقاش هاا،انجماژ عادات، ارتباطات، سيستم

                                                                                           
1  - Bate 

زاده و شافيعكناد )مای مشاخص را جامعاه اعضاای از هرياک

 ( 1390همکاران، 

شايوه  از آماده دساتباه  روساتايی فرهناگ اصالی عناصر

 در باومی و هنر باورها نرام ها وسنت و زندگییفلسفه معيشت،

 از: عبارتند توسعه با ارتباط

 باه امور گذاری، واگذاریسرمايه یروحيه فقدان و نگریآنی

 هاایزميناه خاانوادگی، وجاود و قاومی وابستگی ماورا الطبيعه،

 باورهاا، مثال عمرانای، غالباا هاایفعاليت در مشاركت و تعاونی

 به پروژه اجرای در تاحرف برعمل تأكيد  غيره و چپرشاه شيرواره،

خوشابيژ  آنهاا باه نسابت كاه هايیوعده و هاها، حرفسخنرانی

 روستا نيستند اهل كه افرادی ورود به نسبت گيریموضع .نيستند

 به نسبت منفی کهنيت .كنندمی تکليف تعييژ روستايی برای ولی

 فعاليات براسااس« فروشای سالف»خوری، پيشدولتی نيروهای

 و غيره است  نفوک،کی به افراد روستاها هایوابستگی كشاورزی،

 

 سواد فرهنگی

اسات كاه  یانسان شناسان یبرا یديمفهوم كل کيفرهنگ 

 یهاااز فرهناگ "یفرهنگا کيياموزا" کيجهان را به عنوان 

ر د ژيمفهاوم همچنا ژيادانناد  ایم یمورور یهاو ارزش یسنت

 ايكند كه آیال را مطرس موس ژيكننده است، ا جيتوسعه گ نهيزم

 یاسات )باه معناا "توسعه" یبرا یالهيوس ايجنبه  کيفرهنگ 

 "توساعه" يیهدف نها ديشا "فرهنگ" نکهيا اي( یماد شرفتيپ

ساواد فرهنگای شااخص بسايار (  2009، 2داسکون وبيناز) باشد

ای كه به نقاش ش فرد در جامعه است  هر جامعهروشنی برای نق

دهد و مشاركت افراد در آن مهم باشد، بساترهای فرد اهميت می

سواد فرهنگای شاناخت   كندپرورش سواد فرهنگی را فراهم می

يک فرد است، از پيشينه يا تاريخ جامعه خاود و جامعاه جهاانی، 

شاناخت جغرافيای خود و جغرافيای جهانی، مناسبات اجتماعی و 

ساواد   های فرهنگی و واكانش بايساته و شايساته باه آننشانه
                                                                                           
2  -  Daskon & Binns 
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فرهنگی تنها برای فرد نيست و برای ايجاد رابطه ميان افراد نياز 

هست  تصور كنيد كه شما در مقام يک كارشناس علوم باا ياک 

 نشاينیهم باه مجباور و ايدنشساته كناار هام كشاورز در تارن

باديلی در هار ناوع یسواد فرهنگای نقاش بهستيد   چندساعته

گرانه دارد و بساترهای وگويی از همدالنه، انتقادی و هدايتگفت

های كند  يکی ديگر از ويژگیمشاركت فرد را در جامعه ايجاد می

شاناخت از   سواد فرهنگای، شاناخت از فرهناگ ديگاری اسات

فرهنگ ديگری روابط فرد را با جهان ديگار ياا فرهناگ ديگار 

 آماوزدهای ديگری را میو مدارا با فرهنگدهد و به اسازمان می

 ( 1391پورفرج و همکاران، )

 شاناخت تواناايی تاا سازدمی توانمند را افراد فرهنگی، سواد

 را مختلاف هاایدر فرهناگ رساوم و آداب هاا،ارزش هنجارها،

 از مناسبی رفتار فرهنگی، هایموقعيت و شرايط در و كنند كسب

 در  را كتاب رمان يک پيام فرهنگی، دهند  باسوادان د بروزخو

 رفتاار و باورهاا بار اينترنتای اعتيااد و گردی وب تأرير كنند،می

 فرهناگ ضاعف و قاوت با فهمند،می مجازی را فضای كاربران

مای جامعاه را فرهنگی مشکالت و مسائل هستند، آشنا ديگران،

 دارناد  اط ساويی را آن تحليال و تجزيه و نقد توانايی و شناسند

مای فاراهم را فرهنگای جهان در مررر افراد و فعال حضور زمينه

 خاود و تاريخ از مناسب شناخت تا دهدمی امکان آنان به و سازد

 دسات به فرهنگی ارتباطات و اجتماعی مناسبات و جهانی جامعه

نويدادهم كنند ) كسب را مررر و ارتباط مفيد تعامل توانايی و آورند

 ( 1397و همکاران، 

 

 سرمایه معنوی

معنويات  به پرداختژ امروز بشر همواره دغدغه كه از آنجايی

و  اسات؛ بناابرايژ از نررسااختارگرايی آن( مختلاف )باا اشاکال

رفتاار  ها و ادبيااتدر مدل واردشدن برای پديدارشناسی، معنويت

وجاود  اسات  و اينکاه باااليی دارای ارزش و ساازمانی انساانی

و  پيوساتگی بهام تواند باع در يک سازمان، می معنوی سرمايه

بارد _بارد  گساترده شبکه يک در و شده سازمان افراد آن اتحاد

 باه حال نمايد و در عيژ را تأميژ سازمان افراد آن گروهی منافع

ياباد  بار اياژ  و توسعه پايدار دسات تعالی به كند كمک سازمان

 تاوان در ابعاادمای و اجتمااعی را معناوی هاایسرمايهاساس، 

-خااودانگيختگی، چشاام کهناای، تغيياار چااارچوب خودآگاااهی،

 دگرخاواهی، فروتنای، نگاری،كل محوری،و ارزش اندازمحوری

 و مشااركت اعتماد )اجتمااعی، شخصای و نهاادی( هنجارهاای

تعامیث اجتمیاای )شیبکه  گراناه( وهای ياریهمکاری )كنش

(. 1397سی و فرهیودی، بنیداد ) رارق بررسی روابط( مورد

 هایتوانایی به نسبت نگاهی یعنی معنوی به ابارتی سرمایه

 اطیرا،، محییط در موجیود هیایپتانسییث تشخیص ،ود،

 در  متفیاو ، ابعیاد ا، مشیکت  و دییدن مسیائث توانایی

 در  و همیدهی احسیا  داشیتن انسانی، واالی هایار،ش

 با هاانسان در موجود هایتفاو  به دیگر، احترام هاینانسا

 بیرداری بهره توانایی و هاتفاو  این بودن هدفمند به ااتقاد

 و فرصیت بیه تهدییدها تبیدیث نهاییت توانیایی در و ننها ا،

 هيسارما،نیدگی  سیلو  تمیامی در بیرد -برد نگرش داشتن

 یهااتيبلو قا هاایاز توانمنادتاا دهاد میبه فرد اجازه ی معنو

خود استفاده كند، احساسات و حاالت مثبت را فعال كند و  یدرون

ینشاان ما ژ،يعالوه بر ا  معنادار شود فيووا ريدرگ شتريب یحت

 ،  لاذاباه خاود اسات دنيهمه افراد بهبود بخشا فهيكه وو دهد

ساخته شاوند  يیرهايلزوماً از متغ ديبا یمعنو هيسرما یندهايشايپ

 ( 2021، 1واسکونسلوس) كنندیم انيب را لياز فضا یكه برخ

 

 چشم انداز روستایی

 نيازهاای بياانگر و فرهناگ هاایمرلفاه از يکای اندازچشم

 و گرفته شکل گذشته در كه است هنجارهايی و هاارزش انسانی،

(  از اياژ 1390فيا  و همکااران، ) شودمی حفا حاضر حال در

                                                                                           
1  -  Vasconcelos 
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انداز را به مفهوم فرمهای قابل رويت در ساطم توان چشمرو می

(  از ايژ 1385شکوئی، زميژ و تركيب آنها با هم در نرر گرفت )

اناداز جغرافياايی، رو، چشم انداز روستايی به عنوان ناوعی چشام

محايط  های روستايی در يکحاصل فعاليت و نحوة برخورد گروه

رود  بنابرايژ، ناوع مناسابات انسانی معيژ به شمار می _طبيعی 

اقتصادی، درجه رشد فرهنگی و روند تحول و تکامال _اجتماعی

ها و جوامع انسانی در طول زمان تعييژ كننده نهايی ناوع و گروه

انداز انداز طبيعی و نهايتاً، توان تغيير در چشمابعاد دخالت در چشم

 (  1394سعيدی، فرهنگی است )

 

 (1381ازكيا، و  1394سعيدی، های پنج گانه چشد اندا، روستایی )تعریف موهفه :2جدول

ی
تاي
وس

ز ر
ندا
م ا

چش
 

 تعاريف مؤلفه

 فرهنگی
سانی بر يکديگر و بر محيط طبيعی و همچنيژ تأريرپذيری آنها از نيروهای های انبه واسطه تأريرگذاری مداوم و پويايی گروه

 آيد حاكم بر محيط طبيعی، به وجود می

 .زمان طول در گروه افراد يک هایتجربه تدريجی انباشت تاريخی

 .ها، هنجارها، نمادهاباورها، ارزش و عقايد اجتماعی
  وستايی، چه صنعتی، چه زراعی و    استر شامل تمام مبانی اقتصاد خانوار اقتصادی

 طبيعی
آيد  ايژ انداز عمومی جغرافيايی است كه به واسطه تأريرگذاری عمده نيروها و عوامل محيط طبيعی به وجود میبخشی از چشم

مجموع چهره نيروها و عوامل عبارت است از موقعيت، اشکال ناهمواری، آب و هوا، پوشش گياهای، زندگی جانوری و    كه در 
 بخشد خاصی به يک ناحيه يا منطقه بزرگتر می

 

به عنوان ياک عامال اساسای در  فرهنگى توسعهاز آنجا كه 

 هاانديشه سبب تأرير بر تمايالت،شده، پيشرفت جامعه محسوب 

در  تناازل يا و تکامل به سوی را آنها شود  از طرفیمی رفتارها و

ژ در درجاه اول باياد زميناه دهد  بناابرايسوق می فرايند توسعه

ريسک تغيير فرهناگ در جامعاه ايجااد شاود  زيارا ريساک در 

 خيها، تاار، ارزشی، فرهنگیادراكات اجتماع ريتحت تأرفرهنگ، 

 دياكه جهان چگونه با يیهادهيبا توجه به ا ژهي، به ویدئولوژيو ا

 ايجاابی و سلبی شکل دو به   لذا در ايژ بيژ فرهنگباشد، است

 عادم كه است ايژ فرهنگی مسئل  شود  جنبه ايجابییتعريف م

 شود می فرهنگی مسئل  يک آمدن پديد به ها منجرفرصت در 

 آنها از مندیبهره عدم كه باشند متعددی هایفرصت است ممکژ

 ياا فرهنگی مسئل  يک به را فرصت خودش، موقعيت و در زمان

 هناگواضام اسات كاه فركند  از سويی  تبديل فرهنگی تهديد

 هاا وسنت و زندگییفلسفه شيوه معيشت، تأريرروستايی تحت 

 و نگاریآنایها است  به طوری كه آن بومی و هنر باورها نرام

 ماورا الطبيعاه، باه اماور واگذاری، گذاریسرمايه یروحيه فقدان

 مشااركت و تعاونی هایزمينه وجود، خانوادگی و قومی وابستگی

 هاایفعاليات است  از جهتای در با ساختار فرهنگی آنان عجيژ

 هاپروژه اجرای بديژ لحاظ در تا حرف، بر عمل است آنان تأكيد

 شاود،كه به آنهاا داده مای هايیوعده و هاها، حرفسخنرانی به

از ايژ رو با چنايژ سااختار کهنای و فرهنگای  .خوشبيژ نيستند

سواد فرهنگای يابند  محدود به خود به سواد فرهنگی دست نمی

وگويی از همدالناه، در هار ناوع گفات بسايار مهماینقاش كه 

و بسااترهای مشاااركت فاارد را در  ،گرانااه داردانتقااادی و هدايت

نهايتاً سرمايه معناوی درخاور چشام اناداز  كند جامعه ايجاد می

 گيرد روستايی شکل نمی

 

 هامواد و روش

 قلمرو جغرافيایی تحقيق

اسات  اياژ اساتان  اياران های غربیاز استان استان لرستان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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هزار  760كيلومتر مربع مساحت و بيش از يک ميليون و  29308

دقيقه تاا  51درجه و  46بيژ  به لحاظ موقعيتی .نفر جمعيت دارد

ه دقيقا 22درجه و 34دقيقه و 32دقيقه طول شرقی و 3درجه  50

 و مركزی  از شمال به استانهای .عر  شمالی قرار گرفته است

نشااه و اياالم، از جناوب باه كرما اساتانهای به غرب در همدان

دارای  .شاودخوزستان و از شرق به اصفهان محادود مای استان

درصد  44/35نفر، كه معادل  623896جمعيت روستايی به تعداد 

و مساکژ،  نفاوس عمومی سرشماری جمعيت استان است )نتايج

(  در ايژ بيژ به دليل ماهيت تحقي ، جامعه روستايی يا به 1395

نوعی روستائيان استان به صورت كلی هدف اياژ مطالعاه باوده  

 وجاود باا كاه اسات ايلی نرام قوی پيشين  با ایجامعه لرستان

 و ایقبيلاه ای،طايفاه پيوندهای توسعه، هنوز با صدساله مواجه 

(  1393تركاارانی، دارد ) غلباه آن بر زيادی دحدو تا خويشاوندی

 تاريژمهام از يکای قاومی هويات و گرايای بناابرايژ، قاوم

 اسات؛ لرساتان در اساتان گروهای بيژ تعل  ايجاد سازوكارهای

 قاومی، تعهاد احسااس ماداری، قوم متغيرهای وضعيت چنانکه

 اساتان در گرايایجمع و گرايی،خا  ای،طايفه به هويت افتخار

همکااران،  و آزادارمکایاست ) باالتر كشوری ميانگيژ از لرستان

 گروهای،درون اجتمااعی سارماي  تقويات سبب امر (  ايژ1393

 ساوی از اسات  شاده آشانايان و دوستان نزديک، خانواده، اقوام

 دليل به لرستان در گروهی اجتماعی درون سرماي  هرچند ديگر،

 ايژ استان كه دهدمی نشان تحقيقات باالست، گرايی طايفه غلب 

بهرامای، نادارد ) مطلاوبی وضاعيت اجتمااعی سارماي  به لحااظ

باشد كاه (  از طرفی دارای پيشينه فرهنگی بسيار قوی می1398

آن را به نادرتريژ نقاط كشاور تباديل كارده  لايکژ، باا داشاتژ 

های سکونتی، معيشتی و فرهنگی خا  به سطم درخوری هشيو

 از توسعه نرسيده 

 

 روش تحقيق

 شيوة نرر و از كيفی هایپژوهش نوع از پژوهش كلی رويکرد

 اسانادی اسات  ای و های كتابخانهداده بر مبتنی هاداده گردآوری

 در گردياده  آوری جمع مرحله دو در نياز مورد بنابرايژ اطالعات

 مقااالت و مجاالت شامل اسنادی منابع به با مراجعه ولا مرحله

 شاده آوریجماع ادبيات تحقيا  به مربوط مطالب معتبر، علمی

ابازار  از اساتفاده باا اطالعات تحقي  ايژ در دوم مرحله است  در

 است   شده آوریجمع پرسشنامه خبرگان )به شيوه مجازی(

 فونتال های نام پژوهشگر به دو توسط بار اوليژ ديماتل روش

مقايساه اساس بر ايژ تکنيک شد  ارائه 1976 سال در گابوس و

 گاراف تئاوری مبنای بر گيریابزارهای تصميم از و زوجی های

ياا  متغيرها ميان روابط كنندة(:تأييد است روش ممکژ ايژ است 

 مناد متقابال نراام و ایتوسعه روند يک در روابط محدود كنندة

 عددی امتياز صورت را به هاآن اهميت و رتأري ميزان معيارها، بيژ

 گيریتصميم ديماتل، روش تريژ شاخص مهم كند می مشخص

 عوامال بايژ سااختار و روابط ايجاد در آن و عملکرد معياره چند

 به ياک معلولی و علت روابط تبديل بر عالوه تکنيک ايژ است 

 بايژ هاای درونایوابساتگی اسات قادر بصری،-ساختاری مدل

نقاوی و فهام كناد ) قابال را هااآن و شناساايی نياز را عوامال

، ديماتالدر ساختار (  1395؛ يادگار و همکاران، 1397همکاران، 

 یفاكتورهاا ريفاكتورها ممکژ است از سا رياز عوامل/ ز کيهر 

روش  ژياا یهایاز برتر یکي  ديبه دست آ ژييپا ايسطم باالتر 

 است  گرانيد یريگميروش تصم یبرنامه بازخورد به جااستفاده از 

  ياز طر ینيبشيپ رقابليغ یهاجنبه انيمتقابل م یوابستگ

روش تجسام كارد   ژيا  يتوان از طرینقشه روابط متقابل را م

  ديبهبود بخش یتوان با بهبود گروه علت به راحتیرا م :تأريرگروه

گاروه علات  یهایژگيو ريسا تأرير، تحت یريپذتأرير :گروه رايز

 یارهايكند تا با توجه به معیكمک م رانيروش به مد ژياست  ا

، ريو ساومو کيكاوشا) داشاته باشاند يیگروه ارر، عملکرد بااال

توان مراحل اياژ روش را باه (  بنابر مطالب گفته شده می2015

 صورت زير برشمرد:
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 (1400برداری كشور، سازمان نقشه) مورد مطالعه محدوده فيايیجغرا موقعيت :1شکل 

 

 محاسابه و پاساخگويان نررياات آوری جماع :1مرحلهه 

  Z (1) ماتريس ميانگيژ

 
 D (2) ماتريس كردن نرماليته و اوليه محاسبه :2مرحله 

 *
 z 
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 T (3) كل رابط  ماتريس استخراج: 3مرحله

 

 

 

 
 مااتريس از ساتون و ساطر از مجماوع محاسابه :4مرحلۀ

T(4) 

 
 ' 1xn, 

  α (5) آستانه مقدار تنريم :5مرحلۀ

 
دچاارت و معلاول) و علت رابط  نمودار يک ساخت :6مرحلۀ

  ( 2013، 1پونگپون

 

 ها/عوامل تحقيقشاخص

ت ادامه فرآيند تحقي  انجام گرفته، و باه روال مطالعاات جه

هايی برای ارزيابی ريسک سواد فرهنگای در انجام شده، شاخص

انداز معنوی روستاها به صورتی كه در زير آماده، مشاخص چشم

 گرديدند:

تاوان عاواملی عالوه بر موارد ياد شده در جادول فاوق، مای

فرهناگ را باه  چون: در  بصری، در  مکانی و در  فضاايی

های سنجش ريسک ساواد فرهنگای اضاافه نماود، كاه شاخص

 تعاريف آنها به شرس کيل است:

 

                                                                                           
1  -  Detcharat & Pongpun 

 درک بصری

 باوده، برخوردار خاصی از اهميت تاريخ طول در زبان بصری

علياه  بار فرهنگی و اجتماعی تغيير يک گذشته سال 50اما طی

تساريع  اخيار ساال 10 تاا 20 از و آغاز متنی و كالمی فرهنگ

 بازارها جهانی شدن همچون: (  عواملی2011، 2داوپهاست ) دهش

 فارم غلبا  رسميت شناختژ به هنر، برای فرهنگی هایمقوله و

 جدياد، هاای ارتبااطیرساانه توساط متنی و كالمی بر بصری

 بارق انتشاار و در توليد ديجيتال تکنولوژی افزون روز گسترش

 و تصوير به سريع و ارزان، آسان دسترسی انامک تصاوير، آسای

 عناصار و تجسامی هنرهاای تاأرير و نقاش آنها، كپی و تقليد

 كل بر جمعی ارتباط های سيطرة رسانه توده، فرهنگ در بصری

 شدن جهانی ها،خانه تمام در و اينترنت تلويزيون حضور و جهان

 ،اماروز انساان زنادگی در تبليغاات و نقاش آن ابزار و تبليغات

 بينندگان كاربران، توليدكنندگان، منرر تصاوير از روانی اتتأرير

 افاراد باورهاای و هااارزش گيریشکل در محوری آنها نقش و

 مرزهاای شدن مبهم و جغرافيايی مرزهای بيژ رفتژ از جامعه،

 تمدن و هنر فرهنگ، بر آن پيامدهای و شدن فرهنگی، جهانی

 جامع بيژ در هويت ئل مس شدن رانده حاشيه به و ملل مختلف

 فرهنگای، فرهناگ مطالعاات سريع و داردامنه گسترش المللی،

 هادف را، باا جهاان مختلف نقاط در تصوير مطالعات و بصری

جملاه فرهناگ از فرهنگای، خاا  های زمينه حراست و حفا

 و اقاوام ملال هويات حفاا به كمک و ایمنطقه و بومی های

 نويسد:می کالسميرزايفاست  ني داشته پی در جهان در مختلف

 خاود بلکه نيست روزمره زندگی بخشی از فقط بصری فرهنگ

 ( 1999، 3رزوفيماست ) روزمره زندگی

 گيرندة بر در بصری كرد كه فرهنگ در  توانمی بنابرايژ

 انجاام آنچاه هما  چون شود،انجام می كه است كارهايی هم 

 و شاوندمای داده جهت ميبينيم هايی كهچيز توسط شودداده می

                                                                                           
2  -  Dauppe 

3  -  Mirzoeff 
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، 1ژيرواياااند )كرده احاطه را ما كه است بينيم تصاويریمی آنچه

 بار در گونااگونی را بسايار هاایحيطه بصری (  فرهنگ2011

 های گوناگونحوزه در را ديدن مقول  تا است آن پی در و گرفته

 و    ها هنر، رسانه تاريخ جنسيت، ی،نژاد روابط اخالقی، سياسی،

رفتاار  و مقول  ديادن بر گذارتأرير عوامل دهد، قرار مداقه مورد 

 ( 2002، 2ليشمكند ) مطالعه را جامعه هر و عصر هر بصری

 

 درک مکانی

جای خاصی اسات در سطم زميژ كه محادود باه  مقصود از

ويااژه و های شايی شدنی كه ارزموقعيتی است باهويت و شناس

از فضاست: يک شهر، يک اساتان، و  یواحد  معينی با خود دارد

يک كشور  گاهی هم مکان به بخش خاصی از فضا كاه انساان 

شاود، نرير مکاان ساکونتی ياا مکاان اشغال كارده گفتاه مای

تواناد بر اساس ديادگاه گيريژ مکاان مای  گذران اوقات فراغت

، روستا، شاهر، شهرساتان، حوماه، ناحيا  كاالن اتاق، ساختمان

شاهر، استان، منطقه، كشور، قاره، سياره زميژ، جنگل، كنار دريا، 

و قلا  كاوه باشاد  باديژ ترتياب، مکان عبارت اسات از پيوناد 

بر اساس آنها  اشيا و فضا در درون محدوده و مرزی مشخص كه

، احمادیرضاوانی و ) گياردهايی را به خاود مایتفاسير و ارزش

1388.) 

 

 درک فضایی

-الديژ افتخاری: عينيتی حاصل از نقاشاز ديدگاه دكتر ركژ

های انسانی در مکان يا باه بياان پذيری واررگذاری افراد و گروه

اكولوژيک و  _ديگر پيامد عملکردهای متعامل دو محيط طبيعی 

توان نوعی تولياد رو فضا را میاجتماعی و اقتصادی است  از ايژ 

اجتماعی در مکان به شمار آورد؛ باه طاوری كاه برايناد كانش 

هاا و نيروها و ارتباطاات، دارای تفااوت و ساازماندهی در مکاان

                                                                                           
1  -  Irvine 

2  -  Mitchell 

اجتماع محلی و با قوانيژ ويژه خود، های مختلف، سازگار با زمان

الاديژ افتخااری، كاژرمنادی و كااركردی اسات )دارای ساختار

1399 ) 

 

 بينش، دانش و مهارت

 تحليل و تركيب و تصديقی تصوری، مفاهيم بينش مجموعه

عناوان  با آن از كه است همان استدالل، و برای تعريف آنها ميان

 کهژ مفاهيم تصوری و تصديقی در شود  بنابرايژ تابينش ياد می

 ديگری بيان كهآن تعريف و استدالل  پی در و نيايد پديد انسان

 انساان هاا درمجموعه بيانش ننمايد، رخ است، ورزی انديشه از

 .گرفت شکل نخواهد

كاربردهاای  و اطالعاات بايژ افاراد كاه است پيوندی دانش

 ها،ارزش تجربيات، از مخلوطی سازند، دانشمی آن بالقوه نيروی

 كاه اسات كارشناسی نرام يافته هاینگرش و موجود اطالعات

 اطالعاات و تجربياات از گيریبهره و ارزشيابی ایبر چارچوبی

 اسات شاناختی يا آگاهی در ، دانش، .دهدمی دست جديد به

 جهان به تجربه نسبت يا مشاهده تحقي ، مطالعه، خالل در كه

 ( 1390و صالحی،  احمدیشود )می ايجاد فرد در بيرونی

-غيركالمی و كالمی هایرفتار از ایمجموعه شامل مهارت

، و محايط از مناساب هاایپاسخ ارائ  و كارگيریبه اند، مستلزم

 پايگااه و جنسايت، ساژ، مانناد محيطای عوامال تاأرير تحت

 ( 1394، منطقیهستند ) اجتماعی

 بحث و نتايج

در ايژ بخش با توجه به عوامال مشاخص شاده در فرايناد 

سطم سواد فرهنگی روستائيان استان لرساتان  تحقي ، به بررسی

در قالب طرس پنل خبرگان پرداخته شده  بر ايژ اساس ماتريسای 

تشکيل گردياده، و از كارشناساان مارتبط خواساته شاد كاه در 

 تاأرير ای كه شامل گزينه های فاقدگزينه 5چارچوب يک طيف 

بسايار  رتاأري( و 3زيااد ) تأرير(، 2متوسط )تأرير(، 1كم )تأرير(، 0)

گاذار فرهنگای روساتائيان تأرير( به مقايسه زوجی عوامل 4زياد )
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 مساائل فرهنگای و مطلعايژ باه مراجعاه امتياز دهناد  لاذا باا

آنهاا  از نررسنجی دانشگاهی )از طري  پرسشنامه الکترونيکی( و

به سنجش موضوع مورد بررسی  اند(،)كسانی كه در دسترس بوده

گاان اسااتيد، داناش آموختاهپرداخته شاد  اياژ جامعاه شاامل 

 3اند  در اياژ بايژ دانشگاهی و كارشناسان مسائل فرهنگی بوده

نفر دانش آموخته  4نفر از مجموعه مورد مطالعه، اساتيد دانشگاه، 

ريازی نفار دانشاجويان دكتاری رشاته برناماه 6مقطع دكتری، 

نفاار از مجموعااه كارشناسااان سااازمان مياارا   9روسااتايی و 

اداره كال فرهناگ و ارشااد ، شورای فرهنگ عماومیفرهنگی، 

اند  در ادامه بعد از جمع نررات ارائاه شاده و استان بوده اسالمی

 آنها، نتايج در جدول کيل آورده شد: محاسبه ميانگيژ نررات

 

 (1391نقوی و همکاران، روستايی ) توسعه روند در مررر فرهنگی : عوامل1جدول 

 هاويژگی عوامل

 فرهنگی زمينه
 فرهنگ شود  كه هرچهموجود تلقی می فنون و دانش به مجموعه

 .شودمی فزودها آن در فنون و دانش مجموعه بر كند رشد

 و ها ارزش
 هنجارها

 است  عدم جامعه آن افراد رفتار درباره انتزاعی يافته تعميم اصول جامعه هر ارزشی نرام

 در روستاييان كه شودمی ناشی آنجا از روستاها در اصالحی هایبرنامه از بعضی موفقيت

 ترند  مقاوم ها دگرگونی برابر
 جبر باورهای

 مسلکی
 .شود تغيير از مانع تواندمی زيادی حدود تا قدر و قضا به اعتقاد

 .ندارد سازگاری است توسعه نياز پيش كه جويی حادره روحيه با بينش و نگرش اينگونه

 مداری قوم
 اندتوسعه خواهان كه است  جوامعی شمول جهان امری فرهنگی مداری قوم تقريباً  امروزه

ای قوم مداری يا قوم مركزی، رفتاری اجتماعی و طرز تلقی عاطفیباشد  از طرفی  اصالحات برابر در بزرگی سد تواندمی آن افراطی حد در احساس ايژ وجود
 .انجامدهای اجتماعی محلی يا ملی كه شخص به آن تعل  دارد، میاست كه به رجحان بخشيدن و ارزش نهادن مفرط به آن گروه

 .دارد همبستگی فرهنگی مداری قوم با و است فرهنگی نسبيت ناقص، عوامل از يکی افتخار و غرور

 

 ماتريس ميانگيژ امتيازات خبرگان در ارزيابی عوامل مررر بر ريسک سواد فرهنگی روستاها   3جدول 

 جمع

دانش، 

بينش، 

 مهارت

درک 

 فضايی

درک 

 مکانی

درک 

 بصری

غرور و 

 افتخار

قوم 

 مداری

باورهای جبر 

 مسلکی

ها و ارزش

 هنجارها

زمينه 

 فرهنگی
 هاعامل

7/11 2/2 5/2 2 1.8 1 5/0 4/0 3/1 0 
زمينه 
 (1fفرهنگی)

3/7 7/1 9/1 5/1 2/1 3/0 2/0 1/0 0 4/0 
ها و ارزش

 (2fهنجارها )

6/16 8/2 3 6/2 4/2 5/1 8/0 0 2/2 2/1 
باورهای جبر 

 (3fمسلکی )

02/14 5/2 8/2 2/2 2 12/1 0 6/0 8/1 1 
قوميت مداری 

(4f) 

4/10 9/1 2 7/1 4/1 0 2 1/0 1 3/0 
غرور و افتخار 

(5f) 

 (6fدر  بصری ) 2/0 3/0 08/0 1/0 4/0 0 25/1 7/1 4/1 43/5

 (7fدر  مکانی ) 12/0 3/0 06/0 09/0 2/0 07/0 0 4/1 1 24/3

 (8fدر  فضايی ) 09/0 13/0 05/0 07/0 1/0 17/0 2/0 0 3/0 12/1

29/1 0 3/0 24/0 2/0 12/0 09/0 07/0 16/0 1/0 
انش، بينش، د

 (9fمهارت )

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
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، 3پس از محاسبه ميانگيژ نررات خبرگاان مطااب  جادول 

ماتريس استاندارد عوامل مورد سنجش در ريسک سواد فرهنگی 

روستائيان محاسبه خواهد شد  سپس اررات غير مستقيم عوامال 

-مورد سنجش در ريسک سواد فرهنگی روستائيان محاسبه مای

بايست نتيجه اررات غير مستقيم را باا شود  بعد از ايژ مراحل می

معکوس كرد  پس از انجام مراحل ياد   matrixprojectنرم افزار

تاوان باه شده با ضرب ماتريس معکوس در ماتريس نرمال مای

 به صورتی كه در زير آمده است: .محاسبه كل عوامل رسيد

 ماتريس كل عوامل مورد سنجش در ريسک سواد فرهنگی روستائيان

 
 

 عوامل مورد سنجش در ريسک سواد فرهنگی روستائيان اتتأريرماتريس  :4ولجد

  

  

دانش، 

 بينش،
)مهارت

9f) 

درک 

 فضايی
(8f) 

درک 

 مکانی
(7f) 

درک 

 بصری
(6f) 

غرور و 

 (5f) افتخار

قوم 

 مداری

(4f) 

باورهای 

جبر 

 مسلکی

(3f) 

ها و ارزش

 هنجارها
(2f) 

زمينه 

 فرهنگی

(1f) 

 عوامل

 (1f) زمينه فرهنگی 014/0 102/0 029/0 046/0 076/0 139/0 166/0 219/0 191/0 982/0 282/0 264/1 7/0

005/0- 159/1 582/0 577/0 133/0 150/0 112/0 085/0 027/0 019/0 009/0 013/0 029/0 
 ها و هنجارهاارزش

(2f) 

296/1 546/1 125/0 421/1 259/0 286/0 227/0 194/0 115/0 072/0 01/0 168/0 090/0 
باورهای جبر 

 (3f) مسلکی

 (4f) قوم مداری 075/0 138/0 043/0 02/0 089/0 161/0 192/0 255/0 224/0 167/1 319/0 486/1 848/0

 (5f) غرور و افتخار 034/0 088/0 014/0 129/0 02/0 118/0 150/0 191/0 175/0 919/0 389/0 308/1 53/0

 (6f)در  بصری 016/0 027/0 006/0 012/0 029/0 011/0 089/0 126/0 104/0 42/0 751/0 171/1 -331/0

 (7f)در  مکانی 009/0 023/0 005/0 008/0 016/0 012/0 009/0 097/0 071/0 25/0 982/0 232/1 -732/0

 (8f)در  فضايی 007/0 011/0 004/0 006/0 008/0 014/0 017/0 008/0 025/0 1/0 329/1 429/1 -229/1

077/1- 303/1 19/1 113/0 008/0 027/0 020/0 017/0 009/0 007/0 005/0 012/0 008/0 
دانش، بينش، 

 (9f)مهارت

 

توان ايژ اساتنباط را داشات كاه در می 3با توجه به جدول 

بيژ عوامل مررر بر ريسک سواد فرهنگی جامعه روستايی هدف 

( باه ترتياب 4f( و قوم مداری )3fعوامل باورهای جبر مسلکی )

به عنوان عوامال اررگاذار، از    848/0و  296/1وزنی  با ضريب

( و داناش، بيانش و مهاارت باه 8fسويی عوامل در  فضايی )

بااه عنااوان  -077/1و  -229/1ترتيااب بااا ضااريب وزناای 

های مررر بر ريساک ساواد اررپذيرتريژ معيارها در بيژ شاخص

فرهنگاای روسااتائيان شناسااايی شاادند  باارايژ اساااس عواماال 

مسلکی و قوم مداری بعنوان عوامل علت و عوامل  باورهای جبر

ها و هنجارها و زمينه فرهنگی تحات ناام غرور و افتخار، ارزش

ای بعدی عوامل معلول شناسايی و مشخص گرديدند  در مرحله

ای بيژ عوامال باه محاسابه جهت بررسی جريان الگوی رابطه

 ها پرداخته شده آلفای آن

 صورتی كه در زير آمده: ، به (𝛼) محاسبه ميزان آلفا
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(6)                                           

( 3fنشان از آن است كه باورهای جبر مسلکی ) 07/0آلفای 

نسبت به ديگر عوامل برتری دارد  زيارا بيشاتر اعاداد تشاکيل 

باشاد  بزرگتر از عدد به دست آمده، می 4دهنده آن در ماتريس 

معلولی را به شاکل کيال  و علت رابط  اربنابرايژ در ادامه  نمود

 توان ترسيم نمود:می

شااود عواماال همااانطور كااه در نمااودار باااال مشاااهده ماای

گذار يا علات مشاخص تأريربه ترتيب به عنوان عوامل 

شده، از سويی به دليل آنکه وزن آنها باه آلفاای كال محاسابه 

باشد  بااليی می گذاری آنها در سطمتأريرباشد، شده نزديک می

نيز به سبب منفی باودن وزن  1f و 5f ،2fهای همچنيژ شاخص

 آنها بعنوان عوامل معلول شناخته شدند 

 

 
 و اررپذير بر ريسک سواد فرهنگی روستاهای استان لرستان گراف عوامل اررگذار :1نمودار

 

 

 گی روستاهاماتريس الگوی رابطه بيژ عوامل مورد سنجش در ريسک سواد فرهن :5جدول
دانش، 

بينش، 

 (9f) مهارت

درک 

 فضايی 

(8f) 

درک 

 مکانی

(7f) 

درک 

بصری 

(6f) 

غرور و 

 افتخار

(5f) 

قوم 

 مداری

(4f) 

باورهای 

 جبر مسلکی

(3f) 

ها و ارزش

 هنجارها

(2f) 

زمينه 

 فرهنگی

(1f) 

 عوامل

 (1f) زمينه فرهنگی 0 1 0 0 1 1 1 1 1
 (2f) ها و هنجارهاارزش 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 (3f) باورهای جبر مسلکی 1 1 0 1 1 1 1 1 1
 (4f) قوم مداری 1 1 0 0 1 1 1 1 1
 (5f) غرور و افتخار 0 1 0 1 0 1 1 1 1
 (6f)در  بصری 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 (7f)در  مکانی 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 (8f)در  فضايی 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (9f)دانش، بينش، مهارت 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

برای تعييژ روابط بيژ عوامل از طري  آلفای محاسابه شاده 

اقدام گرديد  بنابرايژ با توجه به اعداد باه  07/0كه برابر است با 

، هر عددی كه از ايژ آستانه بزرگتر باشاد 4 دست آمده از جدول

نشان داده، در غيار اياژ صاورت هار عاددی كاه  1را با مقدار 

گرفتاه، كاه نشاان از عادم  0مقادار كوچکتر از ايژ مقدار باشد، 

: عوامال 5وجود رابطه است  بر ايژ اساس، با توجّاه باه جادول 
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 تأريرباورهای جبر مسلکی و بعضاً قوم مداری، بيشتريژ رابطه يا 

را در باايژ عواماال مااورد ساانجش در ريسااک سااواد فرهنگاای 

روستائيان دارناد  نتاايج ديگار عوامال در مااتريس فاوق قابال 

 مشاهده است 

 

 گيرینتيجه

ای با سواد فرهنگی داشاتيم، آمارهاای ناابودی اگر ما جامعه

محيطی، هااای زيسااتها، آلودگیباری دشااتهااا، خشااکجنگل

مان چنيژ نبود كاه های اجتماعیويرانی ميرا  فرهنگی و آسيب

  تا حادی كاه اياژ جرياناات منفای در بايژ جواماع امروز است

حوی كاه جامعاه روساتايی روستايی نيز به اوج خود رسيده  به ن

لرستان نيز از ايژ مقوله مستثنا نبوده  ايژ امر در حالی است كاه 

باشاد  جامعه مورد هدف دارای پيشينه فرهنگی بسيار قاوی مای

های سکونتی، معيشتی و فرهنگی خا  باه ليکژ حاكميت شيوه

ايژ جامعه اجازه نداده كه به سطم مناسبی از توسعه فرهنگای و 

 پاژوهش مايع معنوی برسد  به صورتی كه نتايجگيری سرشکل

ساواد  بار ماداریمسالکی و قاوم جبر باورهای داد نشان حاضر 

 قضا به روستائيان استان غلبه دارد  بر ايژ اساس، اعتقاد فرهنگی

 .شود ريسک از مانع توانددر قالب باورهای جبر مسلکی می قدر و

تمااعی و طارز قوم مداری يا قوم مركازی، رفتااری اجاز طرفی، 

ای است كه باه رجحاان بخشايدن و ارزش نهاادن تلقی عاطفی

های اجتماعی محلی يا ملی كه شخص باه آن مفرط به آن گروه

از ايژ رو استمرار ايژ عوامل باع  پاائيژ  .انجامدتعل  دارد، می

ماندن سواد فرهنگی روستائيان بوده، و مانع از ايجاد ارتباط بايژ 

های ديگری است  از ساويی موجاب نگفردی و شناخت از فره

 و در زماان آنهاا از منادیبهره عدم ها شده، وفرصت در  عدم

 فرهنگای تهدياد ياا مسائل  ياک به را فرصت خودش، موقعيت

كند  به دنباله ايژ روند، ريسک سواد فرهنگی كه شناخت  تبديل

خود فرد و مشاركت در جامعه از لحااظ ابعااد فرهنگای را در بار 

صل نخواهد شد  نهايتاً شاهد توسعه سارمايه معناوی در دارد، حا

انداز روستايی كه ضمژ در نررگيری منافع خود، بايد منافع چشم

به نقش ديگران را نيز در نرر بگيرد، را نخواهيم داشت  بنابرايژ 

رابطه ميان وجود ندارد،  و مشاركت افراد در آن ندادهفرد اهميت 

همدالناه، انتقاادی و  یوگوفاتهر ناوع گشکل نگرفته، و  افراد

شاناخت از فرهناگ شاود  در حاالی كاه ايجاد نمی گرانههدايت

ديگری روابط فرد را با جهان ديگار ياا فرهناگ ديگار ساازمان 

 از سويی آموزد های ديگری را میدهد و به او مدارا با فرهنگمی

 هاا،ارزش هنجارهاا، شاناخت توانايی تا سازدمی توانمند را افراد

 شرايط در و كنند كسب را مختلف هایدر فرهنگ رسوم و ابآد

دهند  در ادامه  خود بروز از مناسبی رفتار فرهنگی، هایموقعيت و

 بهام تواناد باعا معناوی، مای گيری سرمايهايژ فرايند، شکل

 بارد مناافع_بارد گساترده شبکه يک افراد در و اتحاد پيوستگی

 به كند كمک آنها به حال نمايد و در عيژ افراد را تأميژ گروهی

تغيير  خودآگاهی، از جهتی باع يابد   و توسعه پايدار دست تعالی

 دگرخاواهی، فروتنی، نگری،كل خودانگيختگی، کهنی، چارچوب

 مشااركت، اعتماد )اجتماعی، شخصی و نهادی( باه هنجارهاای

تعامل اجتماعی )شبکه روابط(  گرانه( وهای ياریهمکاری )كنش

سوی ديگر، نتايج نشان داده عوامل در  فضاايی  در خواهد شد 

و دانش، بينش و مهارت از جمله عواملی هساتند كاه بيشاتريژ 

اند  بديژ معنی كه ساواد فرهنگای را در ايژ بيژ پذيرا بوده تأرير

نامناسب موجب عدم در  اياژ مسائله خواهاد شاد كاه پياماد 

ی اكولوژياک و اجتمااع _عملکردهای متعامل دو محيط طبيعی 

تواند نوع توليد اجتمااعی در مکاان را باه وجاود اقتصادی می _

 و جنسايت، سژ، مانند محيطی عوامل تأرير آورد  ايژ روند تحت

بوده، كه برساخته سطم و ميزان ساواد فرهنگای  اجتماعی پايگاه

اياژ شارايط سالط  جرياناات باورهاای جبار  افراد جامعه است 

دهد  لاذا ای نشان میهمداری را به صورت برجستمسلکی و قوم

توان نتيجه اياژ تحقيا  را باا نتاايج ارائاه شاده در پيشاينه می

 و خاود باه توجهیمطالعات مرتبط با موضوع مطروحه مانند: بی

 انزوای فقر، بودن موروری نااميدی، تقديرگرايی، و بدبينی خانواده،



 1401، پاییز 3، شماره 9جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      348

 بسيار وضعيت اقتصادی مکانی، و فضايی انزوای اجتماعی، شديد

(، 1391 ،ای و همکااراناجتمااعی )همازه مشاركت نداشتژ و بد

 باا ایطايفاه_ قاومی تعلقاات باه گرايش مثبت و معنادار رابط 

(، همسو دانسات  1398 ،فرهنگ شهروندی )بهرامی و همکاران

لذا، برای آنکه بتوان در زميناه ريساک ساواد فرهنگای شارايط 

ساتايی اناداز رومناسبی جهت افزايش سرمايه معناوی در چشام

هاای منفای ماررر بار ساواد هاا و مقولاهضاعف ايجاد كرد، بايد

 فرهنگی روستاها را در چارچوب پيشنهادات کيل از بيژ برد:

 

 پيشنهادات

و  روستائيان منطقیغير احساسات و  افکاربا ای برخورد ريشه

ی روسااتائيان از باورهاااتااالش در جهاات حااذف آنهااا؛  تابعياات 

باورهاای ناساازگار و منطقی؛ حذف ها و داليل عقلی و چارچوب

باورهاای  هبا روساتائيان ياتتجهيز کهندر روستاها؛  پايدار شده

 ساوادیساطم داناش افاراد با شيافزابرتمركز ؛ منطقی و مثبت

 و نگاری، دگرخاواهی، مشااركتكال وساتايی؛ تقويات ابعاادر

ای در بايژ رساانه ساواد همکاری در بايژ روساتائيان؛  آماوزش

ناواحی روساتايی؛ تطبيا   شبکه اجتمااعی در روستائيان؛ تقويت

ريزی فرهنگی با شرايط اجتماعی و جغرافيايی روساتائيان؛ برنامه

 انساجام بارای عمرانی و فرهنگی هایانجمژ و هاگروه تشکيل

 و عمرانای فرهنگای توساعه در جلب مشاركت عمومی و بخشی

 در ورزشای و هناری فرهنگی، هایجشنواره روستاها؛  برگزاری

بااالبردن  بارای باومی و فرهنگی هایارزش متناسب با ستاهارو

 و روستائيان؛  مد نرر قرار دادن نابرابری فرهنگی و آگاهی سطم

توسعه فرهنگی در بيژ روساتائيان؛ ارتبااط  هایشاخص اختالف

نوگرايی و تغييرات فرهنگی در سطم جواماع روساتايی؛ افازايش 

هااا؛ انطباااق گاهدر آموزشااروسااتائيان آمااوزش سااواد فرهنگاای 

 و كاار شارايط باا روساتائيان اقتصاادی_اجتماعی توانمندسازی

 دولت به مقوله فرهناگهرچه بيشتر توجه زندگی؛  استانداردهای

در  های فرهنگای و هناریتکميل و ساخت مجتمعدر روستاها؛  

هاای فرهنگای باه سامت منااط  ناماهن برساوق دادروستاها؛ 

در مناااط  ی فرهنگاای هااازيرساااخت؛ فااراهم كااردن روسااتايی

 جوامع روستايی های فرهنگی تقويت داشتهمحروم، و 
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نيافتگی روساتايی شناسی توسعه و توساعهجامعه  1381ازكيا، م  

   چاپ ششم، نشر اطالعات، تهران راناي

 فرهنگی رفتارهای وضعيت بر   تحليلی1389فسخودی، ع  امينی

هااای كشااور  فصاالنامه پااژوهش روسااتايی نااواحی در

  53-82(: 3)1روستايی،

 كيفای تحليل  1393ندری، ا  ح  و م  تركارانی، ت ، آزادارمکی،

 هایبالمثل رض بر تأكيد با ادبيات عاميانه در ایتوسعه نگرش

  9-34: 1اجتماعی،  نهادهای شناسیلری  جامعه

  چااپ اول، داناش ماديريت  1390، ع  صالحی، ع ا ، و احمدی

  پيام نور انتشارات

 ارائاه   1400غالمای، ب   ع  و فرهی، نرگسيان، ع ، م ، اميری،

تهاران   نهاد شاهر مردم هایسازمان در معنوی سرمايه مدل

(: 1)13انساانی،  مناابع ماديريت ایهاعلمی پژوهش نشريه

129- 101  

  مفهاوم سارمايه معناوی و 1390بدخشاانی، ف ، و پياری، ش  

 ها جايگاه آن در سازمان

و  معنوی سرمايه تأرير   بررسی1397سی، پ ، و فرهودی، ه  بنی

 دانشاگاه ساازمانی كاركناان برفرهناگ اجتمااعی سارمايه

آموزشی،  مديريت يقاتدماوند  فصلنامه تحق واحد آزاداسالمی

9(4 :)120-105  
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  13-28(، 63-64)6، مهندسی فرهنگ

 رسال  لرستان، در توسعه با ايلی نرام   مواجه 1393م   تركارانی،

 اجتمااعی، علاوم توساعه، دانشاکدة شناسای جامعه دكتری

 .تهران دانشگاه

 بار فرهنگای سواد تأرير  1393ميرزايی، ن  و رييس جعفری، م 

 هماايش دومايژ مقاالت ، مجموعهفرهنگی توريسم توسعه

 اساالمی آزاد پايدار، دانشگاه مديريت و صنايع مهندسی ملی

 مهرماه، اصفهان  24-23 لنجان، واحد

تبياان،  انتشاارات فرهنگای، خصايص ماديران  1379م   حبيبی،

 تهران 

   مسائل 1396گاودرزی، ا  معرمای حبيبی، ی ، عيوضی، ی  و

 نخبگاان ديادگاه ايران)در فرهنگی شناسیمسئله و فرهنگی

 اساالمی،  دانشگاه در داخلی(، فرهنگ یحوزو و دانشگاهی

7(4 :)550- 525  

 فرهنگی هایسنت نقش  1398 و خاجوی، و  و  ساربان،حيدری
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فرهناگ در  مکاان و نقاش  1388  ع ،احمادی   و ر م ،رضوانی
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57 :)98-86  

های نو در فلسافه جغرافياا  جلاد اول،   انديشه1385شکوئی، س  
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  149-177(: 3)3مه تحقيقات فرهنگی، شهرستان رستم  فصلنا
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Abstract 

Recently, special attention has been paid to the role of culture in the sustainable 

development of society. Individuals and societies have their own values, meanings, 

customs and knowledge systems. However, such features are often overlooked in 

development planning. The purpose of this study is to analyze the risk of cultural literacy 

in rural areas in the spiritual capital of rural landscape of Lorestan province. The research 

method of this article is in the framework of library and documentary studies, and Dimatel 

cause and effect tool was used to analyze the information. On the cultural literacy of the 

villages, the factors of professional and ethnocentric algebra beliefs with a weight 

coefficient of 1.296 and 0.848, respectively, as influential factors, and on the other hand, 

the factors of spatial perception and knowledge, insight and skill with a weight coefficient 

of  respectively. -1.299 and -1.077 have been considered as the most effective criteria 

among the effective indicators on cultural literacy risk among villages. Based on this, the 

factors of professional and ethnocentric beliefs are identified and identified as causes and 

factors of spatial perception and knowledge, insight and skill, spatial perception and 

values and norms under the name of factors in the field of spiritual capital. Became.     
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