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ABSTRACT
Idealism as a motivating factor can pave the way for the development of human societies, especially in
rural areas. Therefore, the main purpose of this paper is to analyze the effects of idealism on rural development in the Sistan region. This research is based on the descriptive-analytical method and is applied in
terms of purpose. Documentary and survey methods were used to collect information. The sample size
per village unit was determined using the Sharp correction formula of 40 villages. According to Cochran's
formula, the sample size for the head of the household unit was 381. The validity of the researcher-made
questionnaire was confirmed by experts on the subject, and the reliability coefficient was 0/856. Spearman correlation coefficient, analysis of variance and taxonomic methods were used to investigate the
effects of rural idealism on rural development. The results of the taxonomy of development by leveling
rural idealism showed that the highest number in both levels is in the middle group. The results of the
evaluation of idealism showed that Jalehie village in Zabol city (124/08) had the highest and Kang Emamdad village in Hirmand city (66/33) had the lowest level of idealism. Also Karbasak village from Zabol city
(3/66) had the highest and Akondzad village of Hirmand city (1/86) had the lowest level of rural development and the overall result of the study showed that there is a significant relationship between idealism
and the level of rural development in the villages of Sistan region (with sig 0/000).

Copyright © 2022, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Extended Abstract

T

1. Introduction
he idea of human-centeredness in the
development process emphasizes the
need to pay attention to rural areas that

have enormous human resources because development
is for human evolution. If we accept that people and human communities constitute the main body and the heart
of all-round and sustainable development, not only the
quantitative concept of people and communities but also
all the possessions and achievements of people must be
considered. One of these possessions is the power of
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thought, missions and ideals of human beings which has
a tremendous impact on human life. Therefore, man is a
value-seeking and idealist creature who, based on idealistic thinking, has the possibility of infinite prosperity and
can create the best kind of life for himself and move towards development.
Sistan, despite all the natural disasters, has an antiquity
of civilization and an idealistic level of thought among its
people. Revival of this feature among the villagers can
provide development for rural communities. The present
study aims to analyze the effects of rural idealism on the
development of villages in the Sistan region and seeks
to answer this question: what is the relationship between
rural idealism and the level of rural development in the
Sistan region?

2. Methodology
This research is of applied type and has benefited from
a descriptive-analytical method based on documentary
studies.
The statistical population of the study is in the rural unit,
all the villages of Sistan (796), and in the household unit,
the total rural households (51663). According to the Sharp
correction formula, the sample size of villages was 40 and
according to Cochran's formula, the sample size of households was 381. To determine the level of development
of the sample villages, the shortest distance step method
in the numerical taxonomy model was used and to determine the level of the idealism of the sample villagers,
the maximum score obtained in a questionnaire (165) was
divided by the idealism theoretical levels of the research
(low, medium and high). SPSS software was used to conduct research tests.

3. Results
The results of evaluating the level of rural development
using the shortest step of the taxonomic model showed
that out of the 40 villages studied, 9 villages were in the
first group (low level of development), 22 villages were
in the second group (medium level of development) and
9 villages were in the third group (high level of development), so most of the studied villages are in the middle
group in terms of the level of development.
Also, according to the score limit of the three theoretical
groups of idealism, out of the 40 villages studied, 3 villages are in the group of low idealist villages, 25 villages
are in the moderately idealist group and 12 villages are in
the group of high idealist villages.
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The results of the Spearman test to evaluate the correlation between the two research variables, namely the level
of the idealism of villagers and the level of development
in the studied villages, showed that there was a significant relationship (0.000) with the correlation coefficient
of 0.789 between the level of the idealism of villagers and
the development of villages. Therefore, with a level of
confidence of 99%, it can be said that with the increase
of the level of idealism, the rate of rural development also
increases, and vice versa, with the decrease of the level of
the idealism of the villagers, the rate of rural development
also decreases.

4. Discussion
In the present study, the authors have investigated and
analyzed the effects of rural idealism on the development
of villages in the Sistan region. The results showed that
22.5% of the studied villages are in the high development
level and 55% are in the medium development level. The
evaluation of the levels of idealism also shows that 62.5%
of the villages studied have been at the medium level of
idealism. In this regard, the results of the Spearman test
also show a significant relationship between the level of
idealism and rural development. It should be said that although the results of this study that thematically indicate
the effect of idealism on rural development are not in line
with similar studies, in terms of the impact of idealism on
all aspects of human life, they are similar to the results of
the studies by Afshari et al. (2019), Asil (2002), Abbasi Shavazi
and Askari Tadooshan (2008), Kazemi (2010), Shkedi and Laron
(2004), Thornton (2015) and Thornton et al. (2021).

5. Conclusion
The present study, by analyzing the effects of rural idealism on the development of villages in the Sistan region,
has concluded that there is a significant relationship between the level of idealism and the level of rural development. Therefore, by planning to create realistic development ideals, we can facilitate the development process in
rural areas.
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میل به پیشرفت و توسعه جزء آرمانهای جوامع است و آرمانگرایی بهعنوان یک عامل تحرک برانگیز میتواند زمینهساز توسعه جوامع
انسانی و بهویژه مناطق روستایی باشد .بنابراین ،هدف اصلی این جستار تحلیل اثرات آرمانگرایی بر توسعه روستایی منطقه سیستان
است .این پژوهش بر پایه روش ،توصیفی  -تحلیلی استوار بوده و از نظر هدف ،کاربردیاست .برای گردآوری اطالعات روشهای اسنادی
و پیمایشی به کار رفت .حجم نمونه در واحد روستا با استفاده از فرمول اصالحی شارپ  40روستا تعیین گردید .بر اساس فرمول کوکران
حجم نمونه برای واحد سرپرست خانوارها  381در نظر گرفته شد .روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط متخصصین مرتبط با موضوع،
تأیید و ضریب پایایی (با  )0/856مورد تأیید قرار گرفت .برای بررسی اثرات آرمانگرایی روستائیان بر توسعه روستایی ،آزمونهای ضریب
همبستگی اسپیرمن ،تحلیل واریانس و روش تاکسونومی به کارگرفته شد .نتایج سطحبندی توسعه به روش تاکسونومی و سطحبندی
آرمانگرایی روستاها نشان داد که بیشترین تعداد در هر دو سطحبندی در گروه متوسط قرار دارد .نتایج ارزیابی آرمانگرایی نشان داد،
روستای ژالهای در شهرستان زابل ( )124/08باالترین و روستای کنگ امام داد در شهرستان هیرمند ( )66/33کمترین سطح آرمانگرایی
را داشتند .همچنین روستای کرباسک از شهرستان زابل ( )3/66بیشترین و روستای آخوندزاد از شهرستان هیرمند ( )1/86کمترین سطح
توسعه روستایی را دارند و نتیجه کلی پژوهش نشان داد که بین آرمانگرایی و سطح توسعه روستایی در روستاهای منطقه سیستان رابطه
معناداری (با  )sig= 0/000وجود دارد.

مقدمه
یکی از دغدغههای مهم در کشورهای درحالتوسعه ،رسیدن
به سطح قابل قبولی از توسعه در ابعاد مختلف است که توسعه
روستایی یکی از ابعاد اولیه و مهم آن در سطح ملی محسوب
میشود ) .(Rezvani & Ahmadi, 2009: 36از طرفی ،طرح ایده محور
بودن انسان در فرایند توسعه ضرورت توجه به مناطق روستایی
را که برخوردار از نیروی عظیم انسانی هستند ،اهمیت میبخشد
)(Azkia & Ghaffari, 2007: 20؛ زیرا توسعه برای تحول انسان است
) (Seidaei & Dehghani, 2010: 3و اگر بپذیریم که مردم و اجتماع
انسانها بدنه اصلی و بطن توسعهای همهجانبه و پایدار را تشکیل
میدهند ،نه تنها مفهوم کمی و اجتماع مردم باید موردنظر باشد،
بلکه تمامی داشتهها و دستاوردهای این مردم نیز موردتوجه قرار
میگیرد .(Jomehpour, 2005: 69) .یکی از این داشتهها قدرت

اندیشه ،آرمانها و ایدئالهای انسانها است
) 15که بر زندگی انسانها تأثیر شگرفی دارد؛ و تمامی اتفاقاتی
که در زندگی رخ میدهد عکسالعملی است که در اثر تفکرات
انسان به وجود میآید ) .(Hee, 2006: 20بنابراین انسان موجودی
ارزشجو و آرمانخواه است که بر اساس تفکر آرمانگرایی امکان
شکوفایی بیکران دارد و میتواند بهترین نوع زندگی را برای خود
به وجود آورد و به سوی توسعه قدم بگذارد ).(Motahari, 2006: 10
آرمانگرایی مفهومی است که به بررسی دیدگاههای ذهنی افراد
میپردازد؛ اینکه چه اهداف و آرزوهایی دارند و در افکار خود چه
دیدي از توسعه و پیشرفت دارند؛ منظور از جنبه ذهنی ،فرایندي
است که به تغییر نگرشها و ارزشهای افراد در اثر تحوالت ناشی
از توسعه میپردازد و حاوي مجموعهای از ایدههاست که مجموعه
وسیعی از روابط و رفتارها را هدایت میکند .بر پایه آن زندگی
خوب و دلخواه تعریف میشود ).(Thornton, 2005: 5
(Avini, 2011: 11-
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آرمانگرایی 1روستائیان را میتوان حاالت مطلوب در شغل،
پایگاه اجتماعی ،تحصیالت ،سطح زندگی خوب و  ...در نظر
گرفتهاند ) .(Azkia, 2005: 125در واقع جامعه آرمانی ،الگوی جامعه
روستایی از تصویر ذهنی و عینی از زیست در یک سرزمین و
دوره معین است و تصوری مطلوب و قابل دستیابی از آرمانها
و نیازهای سرزمین در آینده است & (Rokanuddin Eftekhari
) .Badri, 2012: 67با این وجود ،منطقه سیستان بهعنوان یکی
از محرومترین مناطق کشور از لحاظ اغلب شاخصهای توسعه
(اقتصادی ،فرهنگی ،سالمت ،فرهنگی ،سالمت ،رفاه ،آموزش
و کیفیت زندگی) دارای سطح نازلی است و به تبع آن ،نواحی
روستایی سیستان بهعنوان جامعه آماری این پژوهش ،بنا بر
شرایط جغرافیایی و نامالیمات طبیعی از وضعیت اجتماعی و
اقتصادی نابسامانی برخوردار بوده و در محرومیت به سر میبرند.
بخش مهمی از این مسئله مرتبط با سطح خواستهها و آرمانهای
روستائیان است .این نکته حائز اهمیت است که در فرهنگ برخی
اجتماعات ،بهویژه جوامع سنتی ،کاهش سطح آرزوها و آرمانهای
افراد سبب میشود که افراد احساس ناکارآمدی و اعتماد به نفس
پایینی در زمینه رسیدن به اهداف و زندگی ارزشمند داشته
باشند .این امر منجر به عدم تحرک و تالش برای پیشرفت فردی
و اجتماعی میشود .بر این اساس تحقیق حاضر با هدف تحلیل
اثرات آرمانگرایی روستائیان بر توسعه روستاهای منطقه سیستان
به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آرمانگرایی روستائیان
چه رابطهای با سطح توسعه روستاهای منطقه سیستان دارد؟

مروری بر ادبیات موضوع
برای تبیین توسعه ابتدا باید انسان را با تمام جنبههای وجودی
او بهعنوان موجودی متفکر که توانایی ایجاد تغییر در محیط
زندگی و فعالیت خود را دارد ،در نظر گرفت (Massoud et al.,
) .2011: 40-41در واقع اگر جامعهای به توسعه به دست مییابد
این توفیق را مرهون فعالیت و تالش گسترده اعضای خویش
میداند که با انجام انتخابهای خاص خود که سخت تحت
تأثیر افکارش است ،شکل میگیرند .در نتیجه ارتباط تنگاتنگی
بین توسعه و افکار انسان وجود دارد ).(Naghavi et al., 2012: 98
همانطور که کانت 2یکی از بزرگترین فیلسوفان غربی ،معتقد
است انسان به واسطه برخورداری از عقل ،موجودی سازنده و
عضو جامعه است .از سویی در این دیدگاه با ارتقای شأن انسان،
پیشرفت و توسعه را نه امر یافتنی بلکه طرح ساختنی به دست
انسانی آرمانگرا تلقی میکنند ) .(Nasiri, 2003: 599چنانچه
فروید 3نیز معتقد است انسانها به وسیله قدرت تفکر خود سعی
در تسلط محیط اطراف خود را دارند و بیان میدارد که این
اصل منحصر به انسان است زیرا خواهان کسب قدرت و زندگی

دائمی است ) .(Faghihi & Rafeei- Moghaddam, 2008: 146از
سوی دیگر جان کرتلند 4جغرافیدان آمریکایی تأکید دارد که
انسانها در محیط خود بر اساس باورهایشان عمل میکنند و هر
جغرافیدان بایستی در مطالعات خویش با افکار و مفاهیم ذهنی
مردم ارتباط برقرار کند ).(Rokanuddin Eftekhari et al., 2012: 56
در این بین اندیشههای آرمانی انسانها که ناشی از ذهن خالق او
است ،محرک اساسی برای تمام اعمال وی است (Khadivi & Vakili
) ،Mafakheri, 2011: 46زیرا تمامی مقاصد بشری بیتردید تحت
تأثیر آرمانهایش است ) .(Namdar Talshani, 2006: 30انسان
بهصورت ذاتی میخواهد همه گرایشات و تمایالت خودش را با
حداکثر ممکن محقق سازد و در هر نوع و میزان برخورداری از
مطلوبهای زندگی که قرار داشته باشد ،سطح باالتری از آن
5
را طلب خواهد کرد ) .(Niknam et al., 2012: 53چنانچه مزلو
روانشناس آمریکایی نیز در نظریه سلسله نیازهای خود بیان
میکند که در همه انسانها گرایش فطری برای تحقق خود و
کمال خویش وجود دارد و اولین شرط آن فعلیت استعدادهای
فطری و تأمین نیازهای چهارگانه (جسمانی ،امنیت ،محبت و
احترام) است .انسانها در این مکتب بهصورت موجودی فعال
و خالق تصور میشوند که تمایل و سعی در شکوفایی خود و
توسعه دارند ) .(Bani Asadi & Rashidi Nejad, 2011: 14دیدگاه
فلسفی که امروز از آن با نام آرمانگرایی یاد میشود اغلب به
یک کشیش ایرلندی با نام جرج برکلی 6نسبت داده میشود.
وی معتقد است که« :همه چیز وابسته به ذهن انسان است»
و بر صالحیت انسان جهت برخورداری از یک زندگی عادالنه و
امن حکایت دارد که بر مبنای آن ،انسان نه محکوم تقدیر ،بلکه
معمار زندگی خویش است ) .(Nasiri, 2003: 597-599با این حال
مبانی این فلسفه ریشههای تاریخی عمیقتری هم در غرب و هم
در شرق دارد .اولین کسی که واژه ایده در فلسفه غربی را بهعنوان
اصطالح فلسفی آرمان به کار برد ،افالطون 7بود که آن را به اعتبار
یکی از معانی این واژه یعنی نمونه و مثال ،در مورد یک سلسله
حقایق مجرد یا همان مثل افالطونی استعمال نمود .به همین
دلیل ،شاید بتوان افالطون را نخستین آرمانگرا خواند .یعنی
کسی که اصالت حقیقی محسوسات و موجودات جهان محسوس
را نفی کرده و واقعیت اصلی را در جای دیگر میجوید .با این
حال برخی فالسفه همانند لودویگ نوار 8و شوپنهاور ،9فیلسوف
مصری پلوتینوس 10را اولین آرمانگرا قلمداد کردهاند .لیکن تا
اواخر سده هفدهم ،آرمانگرایی تنها به همین مکتب یعنی اعتقاد
به مثل و ایدهها و یا به عبارت دیگر ،اعتقاد به حقایق اصلی جهان
که مستقل از ماده و دور از دسترس حواساند ،گفته میشد.

1. Idealism
2. Kant
3. Freud
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اما این مکتب به تدریج معانی مختلفی پیدا کرد و هر مکتب
فلسفی این اصطالح را به معنای خاصی ب ه کار برد .از آرمانگرایان
مشهور یونان باستان میتوان به پروتاگوراس 11و گرگیاس 12و از
آرمانگرایان جدید به برکلی و شوپنهاور اشاره کرد و بر این باورند
که آرمانگرایی به معنای مطلوب کامل است و انسان آرمانگرا به
فردی اطالق میگردد که استانداردهای بسیار باال دارد و در اثر
کوشش میتواند خود را بدان نزدیک کند (Esmail Tabar, 2007:
) .127از این رو میتوان گفت آرمانگرایی توانسته است به منزله
یک نیروی پیش برنده به انسان در رسیدن به شرایط بهتر زندگی
کمک کند ) .(Fattahi, 2007: 5در نتیجه تقویت آرمانگرایی در
جوامع روستایی بهعنوان پدیدهای نوپا ،میتواند نقش پیش برنده
مهمی را در برنامهریزیهای توسعه روستایی داشته باشد.
با مطالعه و کنکاش در متون علمی و تحقیقات ،باید اذعان
نمود که بیشتر تحقیقات انجامشده به موضوع توسعه روستایی
پرداختهاند و در زمینه آرمانگرایی و اثرات آن مطالعه چندانی
صورت نگرفته است .لذا در این قسمت به تعدادی از مطالعاتی
که به نوعی مرتبط با پژوهش حاضر هستند ،پرداخته میشود.
افشاری و همکاران ( )۲۰۱9در تحقیقی تحت عنوان «تأثیر
آرمانگرایی توسعهای جوانان بر گرایش آنها به مهاجرت در
تهران» به این نتیجه رسیدند که آرمانگرایی توسعهای بهعنوان
قویترین متغیر و در مرتبه بعدی متغیرهای گرایش مذهبی افراد
و سرمایه اجتماعی بیشترین تأثیر مستقیم را بر میزان گرایش
به مهاجرت جوانان دارد .اصیل ( )۲۰۰۲مقدمهای بر اندیشه
آرمانشهری ایرانی نوشته و با بررسی اساطیر ،آیینها و اعتقادات
دینی ایرانیان و همچنین جستجو در آثار و اندیشههای ایرانی،
مسیر اندیشه آرمانشهری را در تاریخ این سرزمین نشان داده
است .عباسی شوازی و عسکری ندوشن ( )2008در تحقیقی
تحت عنوان «آرمانگرایی در توسعه و نگرشهای مرتبط با
خانواده در ایران» به این نتیجه رسیدند که ایدهها و آرمانهای
توسعه در سراسر جهان گسترش یافته و بر دیدگاهها و اعتقادات
عمومی مردم در ایران نیز تأثیرگذار بوده است و مردم بهطور
گستردهای از این ایدهها در ارزیابی نگرشها و رفتارهای جمعیتی
و خانوادگی استفاده میکنند .کاظمی ( )2010در تحقیقی
تحت عنوان «بررسی تأثیر آرمانگرایی توسعهای بر شکاف بین
نگرشهای دختران و مادران آنها نسبت به ازدواج و خانواده»
به این نتیجه رسید که آرمانگرایی توسعهای بر شکاف نگرشی
بین مادران و دختران تأثیر مستقیم و مثبت دارد بهطوری که با
افزایش آرمانگرایی توسعهای ،نگرش نسبت به ازدواج و تشکیل
13
خانواده در بین افراد ،مدرنتر میشود .شکیدی و الرون
( )2004در مطالعهای روشهای آموزشی در مدارس را با استفاده
از معلمان آرمانگرا و معلمان عملگرا مقایسه کردهاند و به این
11. Protagoras
12. Gorgias
13. Shkedi & Laron

نتیجه دست یافتهاند که معلمان آرمانگرا با دید وسیع خود به
جنبههای آموزشی  ،ایدههای جدیدی را در ذهن خود میپرورانند
14
تورنتون

که باید از مرحله ذهن بیرون و به عمل تبدیل شود.
( )۲۰۱۵در تحقیقی تحت عنوان «ایجاد ارزشهای خانوادگی:
آرمانگرایی توسعه در گانسوی چین» به این نتیجه رسید که
آرمانگرایی تأثیر مستقیمی در برابری خواهی جنسیتی زنان،
ازدواج و باروری دارد؛ بهطوری که با افزایش سطح آرمانگرایی،
زنان خواهان برابری جنسیتی بیشتر ،ازدواج دیرهنگامتر و باروری
پایینتر هستند .تورنتون و همکاران ( )۲۰۱۰در پژوهشی
تحت عنوان «آرمانگرایی توسعه و مدلهای فرهنگی خانواده
در ماالوی» دریافتند که وضعیت تحصیلی و سطح درآمد تأثیر
مستقیم بر آرمانگرایی افراد دارد .همچنین تورنتون و همکاران
( )۲۰۲۱در مقالهای تحت عنوان «ایدئالیسم توسعه و مهاجرت
در نپال» به این نتیجه دست یافتند که آرمانگرایی بهعنوان
محرک و نیرویی قوی بر تصمیمگیری افراد در مهاجرت بهطور
مستقیم تأثیر میگذارد.
جمعبندی حاصل از مطالعات انجامشده در زمینه آرمانگرایی
گویای این است که تاکنون در ارتباط با آرمانگرایی مطالعات
اندکی صورت گرفته و در خصوص ارتباط آرمانگرایی و توسعه
مناطق روستایی هیچ تحقیق مستقلی صورت نگرفته است .انجام
این تحقیق در مناطق روستایی میتواند در جهتدهی برنامههای
توسعه بهطور قابلمالحظهای نقشآفرین باشد .با این توضیحات،
مدل مفهومی پژوهش در تصویر شماره  ۱ارائه گردیده است.

روششناسی تحقیق
این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از روش توصیفی  -تحلیلی
مبتنی بر مطالعات اسنادی ،پیمایشی سود جسته است .جامعه
آماری تحقیق در واحد روستا ،کل روستاهای سیستان ( )796و
در واحد خانوار ،کل خانوارهای روستاها ( )51663بوده است .بر
اساس فرمول اصالحی شارپ اندازه نمونه روستاها  40و بر اساس
فرمول کوکران اندازه تعداد نمونه سرپرست خانوار  381تعیین
گردید .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تدوینشده با نظر گروه
کارشناسان خبره و دانشگاهی تأیید گردیده و با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ ،پایایی برای گویههای اجتماعی  ،0/835اقتصادی
 ،0/823زیستمحیطی  0/715و بعد آرمانگرایی  0/856محاسبه
شد ،که نشان از قابلیت اطمینان باالی پرسشنامه دارد (Bryce et
).al., 2011: 466
در اجرای این پژوهش با انجام مطالعات کتابخانهای و مشاهدات
میدانی ۱۹ ،شاخص برای بعد اقتصادی ۲۵ ،شاخص برای بعد
اجتماعی و  ۸شاخص در بعد زیستمحیطی متناسب با شرایط
محدوده موردمطالعه ،برای تعیین سطح توسعه روستاها تعیین و
در نهایت مورد ارزیابی قرار گرفته است .همچنین با بهرهگیری
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از متخصصان روانشناس دانشگاهی ،شاخصهای تعیین میزان
آرمانگرایی روستائیان ( ۳۳مورد) مشخص گردید (جدول شماره
.)1
آرمانگرایی

افزایش میزان انتظارات و تالش بیشتر برای ارتقاء سطح توسعه روستایی

افزایش سطح شاخصهای بعد اقتصادی

توسعه روستایی

افزایش سطح شاخصهای بعد اجتماعی

افزایش سطح شاخصهای بعد زیستمحیطی
تصویر  .1مدل مفهومی پژوهش .منبع :یافتههای تحقیق1398 ،
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جدول  .1شاخصهای ابعاد مختلف توسعه روستایی و میزان آرمانگرایی تحقیق.
ابعاد

شاخصها

اقتصادی

میزان تنوع فرصتهای شغلی ،میزان امنیت شغلی ،میزان امنیت درآمد ،میزان وجود اشتغال متناسب با جمعیت در روستا ،میزان وجود اشتغال متناسب
با سطح تحصیالت در روستا ،میزان سرمایهگذاری در روستا ،میزان رضایت از درآمد ،میزان سپردههای بانکی ،میزان رضایت از انجام فعالیت کشاورزی،
میزان بازده محصوالت کشاورزی ،میزان استفاده از کود شیمایی ،میزان استفاده از تکنولوژی جدید کشاورزی ،میزان استفاده از بذرهای اصالحشده،
میزان آبیاری زمین کشاورزی به شیوه مدرن ،میزان دسترسی به بازار فروش محصوالت کشاورزی ،میزان پرورش دام جهت فروش ،میزان پرورش
دام جهت خانوار ،میزان تولید محصوالت لبنی ،میزان دسترسی به بازار فروش دام و محصوالت دامی ،میزان اعطای تسهیالت بانکی برای فعالیتهای
کشاورزی و دامداری.

اجتماعی

میزان همکاری با شورا و دهیار ،میزان مشارکت مالی در روستا ،میزان مشارکت در انتخابات ،میزان مشارکت دینی ،میزان تعامالت اجتماعی در سطح
روستا ،میزان دسترسی به مراکز بهداشتی ،میزان دسترسی به مراکز آموزشی ،میزان دسترسی به راههای ارتباطی ،میزان دسترسی به وسایل نقلیه
عمومی ،میزان دسترسی به خدمات ارتباطی ،میزان دسترسی به خدمات کشاورزی ،میزان دسترسی به خدمات دامپزشکی ،میزان رضایت از زندگی در
روستا ،میزان امنیت روستا ،میزان تمایل به ماندگاری در روستا ،میزان رضایت از نحوه گذراندن اوقات فراغت ،میزان رضایت از مدتزمان موجود برای
گذراندن اوقات فراغت ،میزان برخورداری از اتومبیل شخصی ،میزان امنیت غذایی ،میزان برخورداری از لوازم لوکس منزل ،میزان رضایت از کیفیت
مسکن ،میزان مقاومت مسکن ،میزان حمایت نهادهای دولتی در تولید محصوالت کشاورزی ،میزان پیشخرید محصوالت کشاورزی توسط نهادهای
دولتی.

زیستمحیطی

میزان اقدامات جلوگیری از تغییرات کاربری زمین کشاورزی ،میزان اقدامات محافظت خاک در برابر فرسایش ،میزان مقاومپذیری روستا در برابر بالیای
طبیعی ،میزان مصرف کودهای طبیعی .میزان حاصلخیزی خاک زمین کشاورزی ،میزان آب قابلدسترسی برای کشاورزی ،میزان دسترسی به فضای
سبز ،میزان دسترسی به علوفه جهت تعلیف دام.

آرمانگرایی

میزان عالقه به پیشرفت ،میزان عالقه به پیشگام بودن در امور ،میزان رقابتجویی ،میزان احساس شایستگی رسیدن به اهداف ،میزان انجا م کارها بر
اساس برنامهریزی ،میزان تصمیمگیری بر پایه اصول و قواعد ،میزان بهکارگیری تفکر در تغییر زندگی ،میزان تصمیمگیری بر اساس برنامهریزی ،میزان
عالقه به تغییر و تحول در زندگی ،میزان عالقه به چالشهای زندگی ،میزان امیدواری رسیدن به اهداف ،میزان پشتکار برای رسیدن به اهداف ،میزان
احساس به برتر بودن ،میزان انتقادپذیری ،میزان رضایت از زندگی ،میزان مسئولیتپذیری ،میزان تالش برای موفق شدن ،میزان اعتقاد به داشتن
کارهای مهم ،میزان خالقیت در مشکالت زندگی ،میزان وقتشناسی ،میزان آگاهی از نقاط ضعف و قوت ،میزان آگاهی از حقوق و مسئولیتها ،میزان
اعتمادبهنفس ،میزان تسلط بر زندگی ،میزان قاطعیت در کارها ،میزان آیندهنگری ،میزان انجام کارها بهصورت کامل ،میزان رضایت از رسیدن به اهداف
کوچک ،میزان اعتقاد به تواناییهای خود ،میزان روحیه بلندپروازی ،میزان تصویرپردازی ،میزان اهمیت وسایل رفاهی در زندگی ،میزان عالقه به سبک
زندگی شهری.
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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برای تعیین میزان توسع ه روستاهای نمونه از گام کوتاهترین
فاصله در مدل تاکسونومی عددی استفاده شد ،همچنین برای
تعیین سطح آرمانگرایی روستائیان نمونه تحقیق ،حداکثر نمره
قابل کسب در یک پرسشنامه ( )165بر سطوح نظری تحقیق
تقسیم گردیده است (آرمانگرایی پایین ،آرمانگرایی متوسط و
باال) .بدین صورت در پرسشنامه مورداستفاده پژوهش حداکثر
نمره قابل کسب عبارت است از:
33×5=165

MS=NQ×ML

جغرافیایی بین  ۳۰درجه و  ۵دقیقه تا  ۳۱درجه و  ۲۸دقیقه
عرض جغرافیایی و  ۶۰درجه و  ۱۵دقیقه تا  ۶۱درجه و  ۵۰دقیقه
طول جغرافیایی در جنوب شرقی ایران واقع و حدود  ۸/۱درصد
از مساحت استان سیستان و بلوچستان را به خود اختصاص داده
است (تصویر شماره  .)۲همچنین این منطقه از شمال و شرق
به مرزهای افغانستان محدود و دارای پنج شهرستان زابل ،زهک،
هیرمند ،نیمروز و هامون است ).(Statistical Center of Iran, 2016

یافتهها

 MSبرابر با حداکثر امتیاز کسبشده از پرسشنامه NQ ،برابر
با تعداد سؤاالت پرسشنامه و  MLحداکثر امتیاز کسبشده (از
طیف لیکرت) در نظر گرفته شده است .با احتساب  33سؤال
آرمانگرایی پرسشنامه و حداکثر نمره کسبشده ( )5در هر
سؤال ،حداکثر نمره احتمالی کسبشده در پرسشنامه  165و
حداقل نمره کسبشده با احتساب  1نمره برای هر سؤال 33
خواهد بود .لذا با توجه به حداکثر و حداقل نمره کسبشده از
پرسشنامه ،دامنه تغییرات با استفاده از رابطه ،R=xH-xL+1
( 133 ،)165-۳۳+1 =133خواهد بود که با تقسیم بر تعداد
 3گروه تعریفشده نظری تحقیق ( ،)133÷3=44/33فاصله هر
طبقه  44/33است.

نتایج سطحبندی توسعه روستاها با استفاده از گام
کوتاهترین فاصله مدل تاکسونومی

برای سطحبندی گروههای توسعه روستایی نیز از رابطه گام
تعیین کوتاهترین فاصله مدل تاکسونومی استفاده شده است .برای
تحلیل ارتباط بین میزان آرمانگرایی و سطح توسعه روستایی از
آزمون اسپیرمن و برای تهیه نقشههای تحقیق از نرمافزار GIS
استفاده گردید.

در این تحقیق نمره کل توسعه هر کدام از روستاهای
نمونه ،میانگین نمره کل سه بعد توسعه (اقتصادی ،اجتماعی
و زیستمحیطی) حاصل از پرسشنامههای همان روستا است
و برای سطحبندی توسعه روستاهای نمونه از رابطه گام تعیین
کوتاهترین فاصله مدل تاکسونومی استفاده شده است.

یافتههای توصیفی

یافتههای توصیفی نشان داد که  86/6درصد پاسخگویان مرد و
مابقی زن ( )18/4بودند .ميانگين سني جامعه نمونه  38/52سال،
با حداقل  20سال و حداكثر  70سال بود .از لحاظ سطح سواد،
 21درصد آنها بيسواد و  79درصدشان باسواد بودند .شغل
 47/2درصد آنها کشاورزی با میانگین ميزان زمین کشاورزی
 3/8هكتار بوده است.

منطقه سیستان با مساحت  ۱۵۱۹۷کیلومترمربع در محدوده

تصویر  .2نقشه موقعیت پنج شهرستان منطقه سیستان .منبع :ترسیم نگارندگان۱۳۹۸ ،
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در این پژوهش از نمرات توسعه هر روستا بهعنوان کوتاهترین
فاصله ( )drاستفاده و بعد از گرفتن میانگین ( )2/81و انحراف
معیار ( ،)0/32دادهها در رابطه فوق با ضریب  1برای انحراف معیار
گذاشته میشود.
بدین ترتیب با تعیین دو عدد حد باال و حد پایین ،میتوان سه
گروه روستایی تشکیل داد:
-d= 2/8-1× (0/32)-2/49
+d= 2/8+1× (0/32)-3/13

گروه اول با میانگین امتیاز توسعهای بین  1تا  ،)-d( 2/49گروه

دوم با میانگین امتیاز توسعهای بین  2/۵۰تا  3/13و نهایتاً گروه
سوم با میانگین امتیاز توسعه باالی .)+d( 3/۱۴
نتایج این ارزیابی نشان میدهد ،از  40روستای موردمطالعه 9
روستا در گروه اول (سطح توسعه پایین) ۲۲ ،روستا در گروه دوم
(سطح توسعه متوسط) و  ۹روستا در گروه سوم (سطح توسعه باال)
قرار دارند ،بنابراین عمده روستاهای موردمطالعه به لحاظ سطح
توسعه در گروه متوسط ( ۵۵درصد) قرار دارند (تصویر شماره .)3
در این بین روستای کرباسک از شهرستان زابل با میانگین 3/66
باالترین میزان توسعه و روستای آخوندزاد از شهرستان هیرمند با
میانگین  1/86پایینترین سطح توسعه را دارد (جدول شماره .)2

تصویر  .3نقشه پراکندگی سطوح توسعهیافتگی روستاهای نمونه سیستان .منبع :یافتههای تحقیق۱۳۹۸ ،
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جدول  .2سطحبندی توسعه روستاهای نمونه بر اساس گام کوتاهترین فاصله مدل تاکسونومی.
سطوح

توسعه پایین

توسعه متوسط

توسعه باال

شهرستان

روستا

تعداد

هیرمند

آخوند زاد  -پهلوان -شغالک  -میلک  -کرکوه

۵

زهک

خمک  -کفتارگی -زینل -گوری

4

هیرمند

خمر  -کرم  -دهمرده  -شندول  -بارانی  -گمشاد  -پدهای  -کنگ امام داد  -سرگزی

۹

هامون

دک دهمرده  -ده کول -صیادان سفلی  -ده بلند  -توتی

5

زهک

نوری  -ملک حیدری  -خواجه احمد  -واصالن  -بدیل  -کل کنگ

6

نیمروز

پیران  -بزی

2

هامون

لوتک

1

زابل

ژالهای  -کرباسک  -اسکل  -ارباب

4

نیمروز

کمالی  -نورمحمد  -حسن آباد  -شهرک گلخانی

4

جمع

22/5

۵۵

22/5

40
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نتایج سطحبندی آرمانگرایی روستاهای نمونه

یافتههای تحلیلی

بر اساس مرز امتیاز تعیینشده سه گروه نظری تحقیق (33
تا 77/33گروه اول 77/34 ،تا  121/67گروه دوم و 121/68
تا  166/01گروه سوم) ،نتایج سطحبندی آرمانگرایی حاصل
از دادهها نشان داد که از  40روستای موردمطالعه  3روستا در
گروه روستاهای آرمانگرای پایین 25 ،روستا در گروه آرمانگرای
متوسط و  12روستا در گروه روستاهای آرمانگرایی باال قرار
گرفتهاند (جدول شماره  .)3در این بین روستای ژالهای در
شهرستان زابل با میزان  124/08باالترین و روستای کنگ
امام داد در شهرستان هیرمند با میزان  66/33کمترین میزان
آرمانگرایی را در منطقه سیستان دارد (تصویر شماره .)4

با هدف بررسی تفاوت آرمانگرایی روستائیان شهرستانهای
منطقه سیستان از آزمون تحلیل واریانس ( )Anovaکه یکی از
ابزارهای پرکاربرد در آزمون فرض و تحقیقات آماری است ،استفاده
شد .در این روش سعی بر این است که اختالف بین چند جامعه
آماری ارزیابی و با توجه به پراکندگی کل دادهها ،تجزیه واریانس
بین گروههای مختلف انجام پذیرد ) .(Afshani, 2002:128بر این
اساس طبق نتایج آزمون تحلیل واریانس مؤلفههای آرمانگرایی
نشان داد که سطح آرمانگرایی در  5شهرستانمنطقه سیستان
با میزان ( )Sigکمتر از  0/000درصد تفاوت معناداری داشته
است (جدول شماره .)4

جدول  .3سطحبندی آرمانگرایی در روستاهای موردمطالعه.
سطوح

شهرستان

روستا

تعداد

درصد

آرمانگرایی پایین

هیرمند

بارانی ،آخوند زاد ،کفتارگی

3

7/5

هیرمند

خمر ،کرم ،پهلوان ،شندول ،میلک ،گمشاد ،کرکوه ،پدهای ،کنگامامداد ،سرگزی

10

هامون

صیادان سفلی ،توتی

2

زهک

نوری ،ملکحیدری ،خواجهاحمد ،خمک ،واصالن ،زینل ،کلکنگ ،گوری

8

زابل

کرباسک ،ارباب

2

نیمروز

پیران ،نورمحمد ،شهرک گلخانی

3

هیرمند

دهمرده ،شغالک

2

هامون

لوتک ،دکدهمرده ،ده کول ،ده بلند

4

زهک

بدیل

1

زابل

ژالهای ،اسکل

2

نیمروز

کمالی ،بزی ،حسنآباد

3

آرمانگرایی متوسط

آرمانگرایی باال

جمع

62/5

30

40

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،
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جدول  .4نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت سطح آرمانگرایی روستائیان سیستان.
شهرستان

میانگین

انحراف معیار

هیرمند

۱۰۲/۵۷

۲۳/۵۹۳

هامون

۱۱۳/۱۵

۲۱

زهک

۱۰۶/۱۸

۲۳/۱۸۴

زابل

۱۱۶/۹۷

۲۳/۹۰۰

نیمروز

۱۰۹/۲۷

۲۱/۱۹۱

F

sig

۰/۰۰۰

ANOVA

Mean square

۹۹۴۶/۹۶۹
۱۸۷۱۶۱/۴۴۸
۱۹۷۱۰۸/۴۱۸

۲۴۸۶/۷۴۲
۴۹۷/۷۷۰

۴/۹۹۶

Betwee Groups
Within Groups
Total
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در روستاهای موردمطالعه ،نشان داد که بین میزان آرمانگرایی
روستائیان و توسعه روستاهای موردمطالعه ،رابطه معناداری
( )0/000با ضریب همبستگی  0/789وجود دارد (جدول شماره
 .)6بنابراین با سطح اطمینان  99درصد میتوان گفت که با باال
رفتن سطح آرمانگرایی میزان توسعه روستاها نیز افزایش مییابد
و بالعکس با پایین آمدن سطح آرمانگرایی روستائیان میزان
توسعه روستاها نیز کاهش مییابد.

میانگین نمرات شاخصهای آرمانگرایی روستائیان از دیدگاه
پاسخگویان در پنج شهرستان منطقه؛ هامون با  112/86دارای
باالترین و هیرمند با  104/28پایینترین سطح را دارند .همچنین
در بین میانگین نمرات توسعه روستایی شهرستانهای منطقه،
زابل بیشترین میزان ( )3/15و هیرمند کمترین میزان را ()2/24
دارا است (جدول شماره .)5
همچنین نتایج آزمون اسپیرمن برای ارزیابی همبستگی بین دو
متغیر تحقیق یعنی میزان آرمانگرایی روستائیان و میزان توسعه

جدول  .5میانگین کلی شاخصهای آرمانگرایی و توسعه روستایی در شهرستانهای منطقه سیستان.
آرمانگرایی

شهرستان

توسعه روستایی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

هیرمند

۱۰۴/۲۸

0/662

2/24

0/462

هامون

۱۱۲/۸۶

0/636

2/47

0/424

زهک

۱۰۴/۶۱

0/672

2/27

0/561

زابل

۱۱۱/۵۴

0/982

3/15

0/490

نیمروز

۱۰۹/۲۳

0/664

3/06

0/439
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جدول  .6ضریب همبستگی بین متغیرها.
همبستگی اسپیرمن

میزان توسعه روستایی میزان آرمانگرایی

**0/0789

1/000

Correlation Coefficient

0/000

0

)Sig. (2-tailed

381

N

381
1/000

0/0789

0

0/000

)Sig. (2-tailed

381

381

N

**

میزان آرمانگرایی
ضریب همبستگی اسپیرمن

Correlation Coefficient

میزان توسعه روستایی
Correlation is significant at the 0/01 level (2-tailed).
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بحث و نتیجهگیری
رفتار انسانها تحت تأثیر افکار و آرمانهای او است .بیشک،
آرمانها قدرت بسیار خیرهکنندهای در عرصه زندگی نوع بشر
دارند که برخاسته از عدم ارضاء بشر از وضعیت موجود و گرایش
جهت تغییر و حرکت به سمت وضعیت مطلوب است .بنابراین
داشتن آرمانهای منطقی و واقعگرا در مناطق مختلف روستایی
سبب رسیدن به توسعه خواهد شد .بر این اساس نگارندگان به
بررسی تحلیل اثرات آرمانگرایی روستائیان بر توسعه روستاهای
منطقه سیستان پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان داد که از
مجموع روستاهای موردبررسی  22/5درصد در سطح توسعه
باال  55درصد در سطح توسعه متوسط قرار دارند .روستاهای
بزرگی مانند ژالهای ،کرباسک ،گلخانی و حسنآباد دارای سطح
توسعه روستایی باالیی هستند .توزیع فضایی این روستاها حکایت
نزدیکی این روستاها به مرکز منطقه سیستان دارد و برعکس
روستاهایی همانند؛ آخوندزاده ،پهلوان ،شغالک ،خمک ،کفتارگی،
زینل و گوری که در دو شهرستان مرزی هیرمند و زهک و در
شرق سیستان واقع شدهاند به لحاظ توسعه روستایی ،سطح
پایینی را دارند.
ارزیابی سطوح آرمانگرایی نیز نشان میدهد که  62/5درصد
روستاها موردمطالعه در سطح آرمانگرایی متوسط و  30درصد
روستاهای نمونه در سطح آرمانگرایی باال قرار گرفتهاند .در تحلیل
سطح آرمانگرایی روستاها باید گفت روستاهای آرمانگرای باال
در تمام شهرستانها دیده میشود و بعضی از روستاها مانند
روستاهای ژالهای ،کمالی ،حسنآباد در طبقه روستاهای سطح
باال از نظر سطح توسعهیافتگی و آرمانگرایی هستند.
به عبارتی نزدیکی به مرکز و به تبع آن هر چه امکانات و
خدمات این مکانها بیشتر میشود ،سطح انتظارات و آرمانهای
ساکنان آن باالتر میرود .در نتیجه میل و انگیزه دستیابی به
نیازهای باالتر در آنها بیشتر میشود و خواهان امکانات و شرایط
بهتری برای مکان زندگی خود هستند .به عبارتی آرمانگرایی در
درک درست از واقعیتهای مکانی و استفاده مطلوب از امکانات
موجود کمک کرده و اثرات جمعی آن را میتوان در توسعه
روستایی مشاهده نمود. .

در زمینه تقویت میزان آرمانگرایی همسو با توسعه روستاهای
منطقه سیستان پیشنهادهای زیر با کمک رسانههای جمعی
مطرح میگردد:
 آموزش و ترویج جهت افزایش عالقهمندی به پیشرفت ورقابتپذیری روستائیان در انجام امور اجتماعی و اقتصادی
 آموزش و ترویج برای افزایش برنامهریزیها در راستایتصمیمگیریهای مهم و رسیدن به اهداف زندگی
 آموزش روستائیان در زمینه استفاده از خالقیتها برای غلبهبر چالشها و مشکالت زندگی
 آموزش وقتشناسی و مسئولیتشناسی روستائیان برایموفق شدن در انجام امور زندگی
 آموزش روستائیان در زمینه تواناییها و استفاده آنها درفرصتهای موجود اقتصادی
 افزایش سطح آگاهی روستائیان از حقوق شهروندی جهتافزایش سطح توقعات و مطالبهگری آنها
 فراهم نمودن زمینه مشارکت مؤثر مردم در برنامهها وپروژههای توسعه محلی
تشکر و قدردانی

این مقاله مستخرج از پایاننامه سعیده شهرکی با عنوان تحلیل
اثرات آرمانگرایی روستائیان بر توسعه روستایی منطقه سیستان
در گروه جغرافیای دانشگاه زابل به راهنمایی دکتر محمودرضا
میرلطفی تهیه گردیده است.

در همین راستا نتایج آزمون اسپیرمن نیز نشان از ارتباط
معنادار سطح آرمانگرایی و توسعه روستایی دارد .در پایان باید
گفت گرچه نتایج این تحقیق به لحاظ موضوعی یعنی اثرگذاری
آرمانگرایی بر توسعه روستایی با تحقیقات مشابه موردبررسی
همسو نیست ،اما به لحاظ اثرگذاری آرمانگرایی بر تمام
جنبههای زندگی انسان که در تحقیقات افشاری و همکاران
( ،)2019اصیل ( ،)2002عباسی شوازی و عسکری تدوشن
( ،)2008کاظمی ( ،)2010شکیدی و الرون ( ،)2004تورنتون
( )2015و تورنتون و همکاران ( )2021آمده است ،همسو است.
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