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چکیده
فرهنگ و مهارت شهروندی در واقع مفاهیم خاصی است که انسان ها به اعمال ،حالت ها و پدیده ها نسبت می دهند و برای آن در زندگی
خود جایگاه و اهمیت ویژه ای قائل می شوند ،مهارت های شهروندی به انواع مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،اخالقی ،سیاسی ،فرهنگی و...
تقسیم می شوند .امروزه توجه به مفهوم مهارت شهروندی و روشهای ارتقاء آن در جهت بهبود توسعه اجتماعی ،به عنوان یکی از
اولویتهای اساسی طراحان و برنامهریزانشهری در زیر شاخه حقوق شهروندی تبدیل شده است .تحقیق حاضر یک مطالعه موردی از نوع
توصیفی و تحلیلی است .چارچوب نظری تحقیق براساس روش اسنادی و مطالعه سایر مقاالت و سایت های علمی مرتبط با موضوع تحقیق
از یک طرف و همچنین استفاده از تکنیک پرسشنامه استفاده گردیده و انتخاب افراد حجم نمونه به صورت تصادفی بوده است و تعداد
 583پرسشنامه حاوی سواالت مربوط به تحقیق در بین جامعه آماری انتخاب شده توزیع شده و پس از تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از
ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است .یافته ها نشان می دهند که بین خودآگاهی ،همدلی،
قدرت تصمیم گیری ،تفکر نقادانه ،روابط بین فردی و توسعه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد .نتایج حاصله از تحلیل رگرسیونی متغیر
های موجود در معادله را نشان می دهد که متغیرهای خودآگاهی ،روابط بین فردی ،تفکر نقادانه ،قدرت تصمیم گیری و همدلی بیشترین
تاثیر را بر ارتقای توسعه اجتماعی دارند.
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مقدمه

امروزه توجه به مفهوم رفتار شهروندی و روشهای ارتقاء آن ،به عنوان يكي از اولويتهای اساسي طراحان و برنامهريزانشهری
تبديل شده است .جدای از اثرات اجتماعي و فرهنگي ناشي از برنامه ريزی و طراحي محیطهای شهری بر الگوهای رفتار
شهروندی ،اين امر موجب بهبود کیفیت محیطي فضاهای شهری ميشود .به طور کلي شرط اساسي شكوفايي و بالندگي هر
جامعه در توسعه سرمايههای انساني و تربیت آنها نهفته است .آموزش و به ويژه آموزش شهروندی عامل اساسي در ارتقاء
فرآيندهای توسعه به شمار ميرود (هر چند که اين تنها عامل نیست) ،به عالوه آموزش شهروندی ميتواند سهم بسزايي در
مشارکت کامل تودههای مردم در پیشرفت خود و در نظارت فعاالنهشان نسبت به تغییرات اجتماعي ،اقتصادی ،سیاسي و
فرهنگي داشته باشد .در واقع ميتوان گفت آموزش شهروندی از ارکان اساسي زندگي اجتماعي در عصر حاضر است و يكي از
پايههای توسعه پايدار شهری محسوب ميگردد (مواليي .)09:0101،اين آموزشها بايد در تقويت کیفیت زندگي اجتماعي،
کیفیات محیطي شهرها و حل مسائل شهری با محوريت شهروندان بوده باشد .امروزه توسعه پايدار شهری در ابعاد اجتماعي،
فرهنگي ،اقتصادی ،کالبدی و زيست محیطي با مسائل متعددی روبروست که آموزش ،آگاهي ،مشارکت و درگیر شدن و حضور
فعال مردم را در حل مسائل و ارتقای کیفیات محیطي و نیل به توسعه پايدار را ميطلبد .به طور کلي برای ايجاد توسعه دريک
جامعه وجود ارزش هايي الزم و ضروری است و با وجود اين ارزش هاست که انگیزه های فردی افرادرا برای ايجاد تغییر و رشد
در خود و جامعه پديد مي آورد و قابلیت های افراد را شكوفا مي سازد و در صورتي که ارزش های حاکم بر جامعه مثبت و موثر
باشند و انگیزة آنها را برای دنیايي امروزی که هر لحظه در تغییر است تقويت نمايند و عواملي همچون ،کسب مهارت ،تخصص،
نوآوری ،کارآفريني ،احترام به حقوق ديگران ،پذيرش رقابت آزاد اقتصادی سواد آموزی از عوامل اساسي ارزشها قلمداد نمايندتا
بتوانند قدم های اساسي در پیشرفت وتوسعه اجتماعي واقتصادی کشور بر دارند .زندگیمان چیزی جز يک کل انساني نیست واگر
خواسته باشیم در باره زندگي وجامعه مان دانشي به دست آوريم با يد آن را اين چنین در نظر بیاوريم ،اگر زندگي مان را از زندگي
جامعه بگسالنیم در واقع رشته حیاتمان را بريده ايم (کولي .)01 ،0099،لذا مسئله اصلي اينجاست که آيا موارد ذکر شده به عنوان
ارزشهای واال و مثبت که نیاز يک جامعه برای توسعه است از طرف افراد جامعه نیز از ارزش های اصلي محسوب مي گردند .يا
اينكه با توجه به تغییرات سريع و گسترده ای که در سطح جوامع در حال رخ دادن است ارزشهای ديگری جايگزين موارد يا د
شده گرديده است و لذا شناخت دغدغه ها و نظريات اعضاء جامعه در خصوص اهمیت ارزشهايي که باور آنها مي باشد و به آنها
پايبند مي باشد از عوامل اساسي توسعه يک جامعه مي باشد چرا که براساس اين شناخت است که مي توان متناسب با نیاز و
خواست آنها برای جامعه برنامه ريزی کرد .هدف از اين تحقیق بررسي عوامل اجتماع – فرهنگي موثر بر مهارت های شهروندی در
شهر تهران مي باشد .لذا در اين تحقیق برآنیم که با بررسي سه منطقه شهری  7 ،1و  01میزان تاثیر عوامل و شاخص های مهارت
های شهروندی بر توسعه اجتماعي را مشخص نمايیم.
پیشینه پژوهش

پیشرفت به معنای صعود از نردبان کیفیت ارزش ها و کیفیت ارزشي دارای ابعاد مادی و معنوی مي باشد که متاثر از ريشه های
فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادی و نیز ويژگي های جوامع بین المللي مي باشد (اردبیلي )01: 0111 ،در بررسي اعتماد و ارزشهای
اجتماعي ،همبستگي اجتماعي عامل مستقیمي در افزايش اعتماد اجتماعي و پايبندی اعضای جامعه به ارزشهای موجود و کاهش
احساس بیگانگي اجتماعي شده و زمینه ساز توسعه اجتماعي مي باشد( .ابراهیمي . )01 : 0119 ،نحوه زندگي ،نگرش ها ،رفتارها و
انگیزش های فرد در شرايط مادی زندگي او تعیین کننده مي باشد و شرايط مادی و تجربیاتي از قبیل تحصیل ،شغل و محل
سكونت به فرد امكان دست يابي به موقعیت های بهتر و بروز رفتارهای مناسب در اجتماع از طرف فرد را باعث مي گردند.
(اباذری و چاوشیان .) 0110 ،نقش خانواده در ايجاد فرصت های يادگیری و احترام به ارزشهای اجتماعي و اصول اخالقي را بسیار

ارزیابی میزان تاثیر مهارت های شهروندی بر ارتقای توسعه اجتماعی 83 /

مهم مي باشد( .ساروخاني و نويد نیا )07: 0119 ،در مطالعه ای ديگر 97نگرش وارزش اجتماعي-فرهنگي مثبت ومنفي در ايران به
طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفته که در آن  %99افراد از وضعیت مسكن خود رضايت داشته اند و %91/0از ايرانیان برای ثروت
ارزش خیلي زيادی قائل هستند%97/7،کار دولتي وشغل را دارای ارزش زيادی مي دانند %91/1،اعتقاد دارندکه از هر قانوني نبايد
اطاعت کردو%07/7برای سالمت به عنوان يک ارزش خیلي زيادامتیاز داده اند (محسني )901، 0170 ،يكي از چالشهای اساسي در
دو دهه اخیر مساله جهاني شدن وجهاني سازی است که بر هويت ونظام ارزشي جوامع تاثیری عمیق گذاشته است ودر مقوله جهاني
شدن ونظام ارزشي ملتها ،مقیاسهای پژوهشي جديدی شامل (هويت ديني وملي،وضعیت روان شناختي،فرزند پروری در
خانواده)طراحي وروايي يابي شده است (لطف آبادی ،نوروزی. )1 ،0111،درهیچ دوره ای به اندازه دوره نوجواني ؛ارزشها
واستانداردهای اخالقي برای انسان مطرح نمي شودوتوانايي های شناختي فزاينده نوجوانان بیشتر آنان را متوجه ارزشهای اخالقي مي
کند (رضا پور.)0 ،0110،
گرچه انسان ها غالبا منطقي عمل نمي کنند امابه منطقي جلوه دادن رفتارشان وپايبندی به ارزشهای جامعه سخت گرايش دارند،
يعني مي خواهند نشان دهندکه عملشان نتیجه منطقي يک رشته افكار است (پارتو )000 ،0011،فعالیت يا رفتار فرد تنها در
چارچوب فراگرد اجتماعي وارزشهای کلي گروه اجتماعي اش مي توان فهمید،زيرا کنشهای فردی به کنشهای اجتماعي گسترده
تری وابسته اند که به فراسوی يک فرد وبه اعضای گروه مرتبط اند(مید.)0019،گرچه کل رفتار بشر جدا از رفتار تک تک افراد
نیست،امابیشتر اين رفتارها را مي توان بر حسب تعلق گروهي افراد از طريق الزام های ارزشي ،تبیین کرد که صورت های خاص
کنشي متقابل بر فرد تحمیل مي کنند و جامعه همان نامي است برای تعدادی از افراد که از طريق کنش متقابل وارزشها به يكديگر
پیوسته شده اند (زيمل.) 01 ،0091 ،اجزای ناهمانند جامعه فعالیتهای ناهمانندی را همزمان بر عهده مي گیرند،اين فعالیتها هر چند که
متفاوت با يكديگرند،اما چنان به هم وابسته اند که انجام فعالیت هر کسي بستگي به فعالیت ديگری داردوهمین ياری متقابل موجب
وابستگي متقابل اجزا به ارزشهای جامعه مي گردد وبر پايه همان اصل عامي که يک ارگانیسم فردی را مي سازد ،مجموعه ای را
تشكیل مي دهند (اسپنسر.) 1 ،0010،در مجموع به نظر مي رسد عوامل موثر بر ارزشهای اجتماعي گستردگي بسیار زيادی دارند که
در حد مقدورات اين مقاله  9عامل مهم و تاثیر گذار انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته است.
مالحظات نظری
جامعه هدفي است که خود بهتر ما بدان بستگي دارد ،چنانچه هدفي برای فعالیتهای افراد باقي نمانده باشد افراد از اهداف جمعي
گريزانند .اين مسأله وا رفتن پیوندهای اجتماعي را که نوعي سستي و درماندگي دسته جمعي يا بیماری اجتماعي است منعكس مي-
کند (آبراهامز .)001-011 :0191 ،به عقیدهی دورکیم ،ساختار اجتماعي يک جامعه به گونهای خودکار انديشه و رفتار مناسب را
در افراد تولید ميکند .هنگامیكه ساختارهای گوناگون در سازگاری طبیعي باشند ،سالمتي و بهنجار بودن متداول است .آسیب-
شناسي و بحران هنگامي رخ مي دهد که ساختارها منظم نباشند ،به خصوص در دوره انتقالي میان دو صورت که در اين مدت صور
نامناسب به صورت بقايا مي مانند يا از میان ميروند ،ولي هنوز صور مناسب جايگزين آنها نشدهاند (لهمان .)91-90 :0119 ،زماني
که مردم متوجه شوند که سرنوشت آنها به سرنوشت ديگران وابسته است برای همكاری مشتاقتر ميباشند .از اين منظر که ما به
ديگران نیاز داريم بايد تالش برای همبستگي ارگانیک ترويج شود (پاسكُو و ديويلد .)109-100 :0100 ،جايي که هر فرد در
جامعه دارای حوزههای عمل و نقشي خاص در جهت بهبود عملكرد کل جامعه ميباشد افراد وابستگي بیشتری به جامعه و نقشهای
ديگر پیدا ميکنند و در نتیجه آگاهي فردی بیشتر توسعه پیدا ميکند (آلسانترا و ديگران .)119 :0100 ،حدود خواستههای فرد در
جامعه تابع هنجارهای خاصي است و از اين طريق ،شخص مي تواند تمايالت ،خواهشها و خواستههای خود را محدود و در حدی
معتدل و عملي تنظیم کند .در صورت شكست و گسستگي هنجارهای جامعه (آنومي) ،فرد قادر به برقراری رابطه منطقي بین خود و
جامعه نیست و نميتواند در متابعت از قوانین ،هدفها و رفتارِ خود را تنظیم کند (محسني تبريزی .)99-91 :0111،به عقیده
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پارسونز ،الگوهای فرهنگي به نظام کنش ساخت مي دهند اما اين الگوها بنا به طبیعت خود ،کنشگر را ترغیب ميکنند که انتخاب
کند ،داوری کند ،حكم صادر کند ،موضعگیری کند ،و رفتاری موافق يا مخالف ديگری در پیش گیرد .کنشي که راهنمايش
ارزشه ا هستند ،ناگزير در آن واحد يک انتخاب و يک امتناع است ،يک قبول و يک رد است ،تمايل به چیزی و تنافری از چیز
ديگر است ،يک بله و يک نه است .خالصهی کالم ،دوگانگي و تناقض جزئي از ماهیت ارزشهاست .پارسونز تقابلي راکه تونیس
میان جامعه و اجتماع برقرار کرده بود چند بعدی ميدانست و اين ابعاد را چون يک سری پرسشهای دو گزينهای که هر کنشگر
در رابطه با ديگری با آنها روبرو ميشود ،در نظر ميگرفت .وی تعداد اين پرسشهای دو گزينهای را در هر جامعهای محدود مي-
دانست و خود تعداد آنها را چهارتا اعالم کرد و آنها را متغیرهای الگويي 0کنش نامید(گيروشه .)90-97 :0179،پارسونز در واقع با
رديف کردن اين متغیرهای الگويي ،طبیعت کنش اجتماعي را به خصوصیات نظامهای اجتماعي ربط ميدهد .زماني که نظامهای
اجتماعي با مسائل انطباقپذيری مواجه ميشوند ،بهترين راهحل برای اين مسائل توسل به کنش اجتماعيای ميباشد که مشخصهی
آن ،بيطرفي عاطفي ،خاص بودن ،عامگرايي و عملكرد است .اين چهار متغیر الگويي که متناسب با انطباقپذيری هستند ،الگوی
عامي برای جهتگیری بوجود ميآورند (همان .)010-011،بر مبنای اين نظريه ،با ايجاد تغییرات در ساخت هنجارهای اجتماعي به
ويژه مجموعه ارزشهاس سنتي که مانع مشارکت ميشوند ،ميتوان جهتگیریهای افراد را به سمت رفتارهای جامعهای سوق داد.
متغیر های الگويي پارسونز عبارتند از :خاصگرايي -عامگرايي ،عاطفي -بيطرفي عاطفي ،کیفیت -عملكرد ،جامعیت -ويژگي.
يعني هرچه ارزشگذاریها و رفتار افراد به سمت عامگرايي و بي طرفي عاطفي باشد و افراد و اشیاء براساس عملكرد و ويژگي آنها
مورد قضاوت قرار بگیرند و اين نگرشها در رفتار افراد انعكاس پیدا کند ،به سمت اجتماع جامعهای حرکت ميکنیم (کرايب،
همان .)91 :مهمترين متغیر الگويي پارسونز عامگرايي در برابر خاصگرايي ميباشد .عامگرايي در برابر خاصگرايي ،يكي از
انتخابهای ممكنِ فراروی کنشگران در نحوهی سوگیری نسبت به اعیان مختلف اجتماعي ،فرهنگي و فیزيكي ميباشد .يكي از
مهمترين عناصری که زمینهساز تمايل به سوگیری عامگرايانه تلقي ميشود ،اعتماد تعمیميافته است .اعتماد تعمیميافته که در فرآيند
توسعهی اجتماعي و بسط روابط بینگروهي شكل ميگیرد ،زمینهساز احساس مسئولیت ،تعادل اجتماعي و بسط عامگرايي است و
برعكس ضعف تمايالت بین گروهي ،تحديد عواطف ،اعتماد ،احساس مسئولیت و در پي آن روابط خاصگرايانه ،پیامدهای
زيانباری چون بينظمي و از همپاشیدگي سازمان اجتماعي را به دنبال خواهد داشت (غفاری و نوابي ،همان.)000 :
به عقیدهی پارسونز ،در جوامعي که موقعیت خانوادگي موجب نفوذ و در نهايت ردهبندی افراد ميشود و پايگاه اجتماعي اغلب
بسته به روابط بیولوژيكي ميباشد ،برای نظام آزادی انتخاب افراد اليق و تخصیص موقعیتهای اجتماعي جدای از اشخاص وجود
ندارد .اما در وضعیتي که کسب امتیاز شخصي موجب نفوذ پايگاه خويشاوندی ميشود ،تكامل به سوی نظامي از ردهها که به طور
غیرشخصي قشربندی شده باشند ،آغاز ميشود .در چنین شرايطي ،با شكلگیری يک «مای» جديد ،اساس هنجاری وسیعتری
مطرح مي شود و تمايلي به سوی قواعد هنجاری آشكاری که بیانگر تعلق و شهروندی است شكل ميگیرد .به محض شكلگیری
اين قواعد ،زمینههای هنجاری عامي در جهت يكپارچگي اجتماعي ،جايگزين الزامات ملموس خاص ميشود .با بسط هويت جمعي
مطمئنتر ،آزادی انطباق بیشتر ميشود ،فضای نوآوری افزايش مييابد و توان انطباق بیشتری بوجود ميآيد (اسكیدمور ،همان:
 .)001-000بر طبق نظريه بيسازماني اجتماعي ،نظام اجتماعي در صورتي سازمان يافته و هماهنگ است که در خصوص هنجارها و
ارزشهای آن نوعي اتفاقنظر دروني و اجماعنظر وجود داشته باشد .بر اساس اين تئوری ،در وضعیت بيهنجاری ،هنجارهای
اجتماعي مطلوبیت خود را از دست داده و مديريت اخالقي الزم را بر افراد نميتوانند اعمال کنند .در نتیجه ،افراد نميتوانند جهت
رفتار خويش را تعیین نمايند .لذا فرد در چنین وضعیتي به درون خويش پناه برده و پیوندهای اجتماعي را نفي ميکند .همراه با اين
وضعیت ،اعتماد اجتماعي که الزمهی آن وجود ضمانتهای هنجاری متقابل ميباشد کاهش يافته و افراد مشارکت کمتری در
pattern variables
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روابط اجتماعي خواهند داشت و در نتیجه تعهدات آنها نیز رو به نقصان ميرود (فاطمينیا و حیدری .)91 :0110 ،در کل ميتوان
چنین گفت که تئوری بيسازماني اجتماعي بر شرايط ساختاری و نوعي از سازمان اجتماعي تأکید ميکند که نقطه مقابل اعتماد،
مشارکت ،همبستگي و پیوندهای اجتماعي است .شرايطي که در آن ،شبكههای اجتماعي ضعیف ،مشارکت در جامعه کم و اعتماد
پايین است (عباسزاده و ديگران .)099-099 :0100 ،در يک نظام اجتماعي ،خواه يک کشور ،اجتماع محلي يا يک انجمن ،آنچه
در بيسازماني اجتماعي دخالت دارد ،وجود نارسايي و وقفههايي است که در کانالهای کارآمد ارتباطي میان مردم در يک نظام
اجتماعي پديد مييابد .به عقیدهی مرتن ،نوع مشكل اجتماعي که به بيسازماني مربوط ميشود ،برخالف کجروی ،بر اثر عدم
انطباق مردم با نیازمندیهای پايگاه اجتماعيشان بوجود نميآيد ،بلكه ناشي از سازماندهي نادرست اين پايگاهها در يک نظام
اجتماعي دارای همبستگي منطقي است (مرتن .)99-10 :0119 ،وی آنومي (بيهنجاری) را ناشي از گسست میان اهداف فرهنگي و
راههای رسیدن به اين اهداف مي داند .به عبارتي ،شكاف بین اهداف و راههای دستیابي به اين اهداف ،منتج به شكست ارزشها در
سطح اجتماعي و فردی ميشود .طبق نظريهی محرومیت نسبي ،احساس محرومیت نسبي متأثر از درک افراد از عادالنه بودن جامعه
ميباشد .بنابراين افرادی که درک آنها از جامعه و يا سازمان هايي که با آنها سر و کار دارند داللت بر عدالت داشته باشد و جامعه را
عدالت محور بپندارند تعهد و مسئولیتپذيری بیشتری دارند تا آن کس که جامعه را ناعادالنه ميپندارد (فاطمينیا و حیدری ،همان:
 .)90رابرت گار ،0از نظريهپردازان رهیاف «محرومیت نسبي» ،احساس محرومیت را نتیجهی احساس وجود شكاف بین توقعات
ارزشي و قابلیتهای ارزشي ميداند .توقعات يا انتظارات ارزشي را بايد مجموعهای از کاالها ،منافع و شرايط زندگي دانست که
مردم خود را در به دست آوردن آنها ذیحق ميدانند .توانايي يا قابلیتهای ارزشي کاالها و شرايطي هستند که مردم بر اين باوراند
در صورت در اختیار داشتن ابزارهای جمعي قادر خواهند بود آنها را به دست آورند (نواح و تقوینسب010 :0119 ،؛ لهسائيزاده،
 .)11 :0100بنابراين به نظر ميرسد که توزيع نابرابر امكانات در يک جامعه ،مهمترين علت پیدايش احساس محرومیت باشد .اما
عامل ديگر در پیدايش احساس محرومیت به غیر از عامل نابرابری ،مقايسههای اجتماعي است.
بنا به نظريه مقايسههای اجتماعي لئون فستینگر ،0هرگاه افراد به معیارها و مقايسههای عیني دست پیدا نكنند ،عقايد و استعدادهای
خود را با ديگراني که تقريباً شبیه خود آنها مي باشد مقايسه ميکنند .پس از شكلگیری فرآيند مقايسه اجتماعي ،جريان نیازآفرين
و احساس نیاز از قشر باال به قشر پايین سرايت ميکند و چون انسانها موجودات منفعلي نیستند ،در پي ارضای نیازهای خود مي-
باشند .اما به علت محدوديت جامعه در توزيع امكانات يكسان جهت ارضای نیازهای متعدد و متنوع ،زمینه برای احساس محرومیت
فراهم ميشود (امام جمعهزاده و ديگران .)90-91 :0100 ،نظريههای احساس محرومیت نسبي در دو سطح فردی و گروهي قابل
بررسي است .احساس محرومیت در سطح فردی باعث گسترش اضطراب ،آشفتگي ،بیگانگي و انزوای فرد در اجتماع ميشود ،در
حالیكه احساس محرومیت در سطح گروهي منجر به کاهش مشارکت بهنجار ،گسترش خشونت سیاسي ،کشمكش داخلي و غیره
ميگردد (همان.)90 ،
به عقیده چلبي ،تعامالت اجتماعي به چهار نوع تفكیک ميشوند شامل تعامالت عاطفي(اجتماعي) ،تعامالت قدرت ،تعامالت
مبادله ای ،و تعامالت گفتماني(ارتباطات نمادی) .اين چهار نوع تعامالت به ترتیب مسئول اصلي چهار نوع اجتماع يعني اجتماع
طبیعي ،اجتماع سیاسي ،اجتماع اقتصادی و اجتماع اخالقياند .به هرحال آنچه مهم است ،کم و کیف اين چهار نوع اجتماع و
نحوه ی ارتباط آنها در شبكه تعامالت جامعه است .با نفوذ اجتماع طبیعي در انواع تعامالت اجتماعي و همچنین افزايش پیوندهای
ضعیف يا به عبارتي پل های ارتباطي در شبكه تعامالت جامعه ،روابط بین گروهي و در نتیجه انسجام عام تقويت ميشود و به همان
نسبت هويت جامعهای نسبت به ساير هويتهای جمعي برتری کسب مينمايد .با عمده شدن هويت جامعهای نسبت به ساير هويت-
Ted Robert Gurr
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های جمعي ،میزان عامگرايي نقشها و میزان عامگرايي کنشگران افزايش مييابد که به نوبهی خود موجب تقويت همبستگي عام و
اجتماع عام ميگردد(چلبي.)011-00 :0110 ،
خاص گرايي در سطح نظام شخصیتي مانعي است بر سر راه تعريض افق نمادی و هنجاری کنشگران اجتماعي ،عدم تعريض افق
نمادی نیز ميتواند موجب عدم به کارگیری گسترده اصول فرهنگي در میدانهای تعاملي جامعه گردد .در مقابل ،برتری اصول عام
مشترک نسبت به اصول خاص باعث تقويت وحدت نمادی و مفاهمهی فرهنگي در سطح جامعه ميشود .بعالوه اين برتری کمک
مينمايد تا احساس تعلق به اجتماع جامعهای تقويت شود و به اين ترتیب هويت جامعهای در رأس ساير هويتهای جمعي قرار
گیرد .در اين صورت تعهد عمومي اعضای جامعه هم همزمان تقويت ميشود و هم تعمیم ميپذيرد(همان.)011 ،
مفاهیم تحقیق
توسعه اجتماعی و شاخص ها



توسعه در معنای لغوی معادل کلمه انگلیسي  Developmentبه معني بسط دادن ،گسترش يافتن و امثالهم است ولي در
ادبیات اقتصادی و اجتماعي معنای خاصي دارد .توسعه به ابعاد مختلفي تقسیم مي شود که توضیح مختصری از آنها
مناسب به نظر مي رسد .جرالد مي ير 0مي گويد «توسعه عبارت است ازفرايندی که به موجب آن ،درآمد واقعي سرانه
يک کشور در دوراني طويل المدت افزايش يابد» (جیروند .)11:0199،توسعه اقتصادی عبارت است از،ترکیبي از
تغییرات روحي و اجتماعي جمعیت ،که در اثر اين تغییرات ،محصول حقیقي ناشي از تولید به طور مستمر افزايش يابد
(پازوکي .)00:0199،بطور کلي توسعه اقتصادی عبارتست از پیشرفت مستمر و همه جانبه در تمام ابعاد يک کشور
(ازکیا .)7:0199،اصوال بايد بین دو اصطالح توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی تفاوت قايل شد :رشد اقتصادی مفهومي
کمي است  ،در حالي که توسعه اقتصادی مفهومي کیفي است .رشد اقتصادی به تعبیری عبارتست از افزايش تولید
(کشور) در يک سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه .در سطح کالن افزايش تولید ناخالص ملي ( )GNPيا
تولید ناخالص داخلي ( ، ) GDPرشد اقتصادی محسوب مي شود که بايد برای دستیابي به عدد رشد واقعي تغییر قیمتها
(بخاطر تورم) و استهالک تجهیزات و کاالهای سرمايه ای را نیز از آن کسر نمود .مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم
و هجدهم میالدی در کشورهای اروپايي مطرح گرديد.فشار صنعتي شدن و رشد فناوری در اين کشورها توام با تصاحب
بازار کشورهای ضعیف مستعمراتي باعث شد تا در زماني کوتاه ،شكاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده عمیق شده و
دو طیف از کشورها در جهان شكل گیرد .کشورهای پیشرفته ( توسعه يافته ) و کشورهای عقب مانده .با خاموش شدن
جنگ جهاني دوم و شكل گیری نظمي عمومي در جهان ( در کنار به استقالل رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره ای)
اين شكاف به خوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سؤال اساسي مواجه ساخت که چرا بعضي از مردم جهان در
فقر و گرسنگي مطلق به سر مي برند و بعضي در رفاه کامل؟ از همین دوران انديشه ها و نظريه های توسعه در جهان
شكل گرفت و مكاتبي چون نظريه تكاملي ،نظريه وابستگي و نظريه نوسازی مطرح شد .يكي از مهمترين ابعاد
توسعه،توسعه اجتماعي است .توسعه اجتماعي از ديدگاههای متفاوت معناهای مختلفي را داراست از جمله  :گذر از
جامعه سنتي به صنعتي يا مدرن از طريق تقسیم کار که در نظر دورکیم مطرح بود(دورکیم )0100،و ديگراني که آن را به
معني سرمايه اجتماعي  ،هويت انساني  ،عقالنیت  ،ارتباط  ،اعتماد ،انسان بودن و غیره مي گرفتند .در ايران اين مفهوم با
شاخص های هويت و اعتماد اجتماعي بیشتر مد نظر بود .توسعه اجتماعي در سال 0009به معني مبارزه با فقر مطرح شد
که مسئولیت اصلي مقابله با فقر به عهده دولتهای ملي و نظارت آن بر عهده اجتماع بین المللي گذاشته شده بود .0اين
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نظارت در بیانیه ژنو بر رعايت حقوق بشر بخشودگي بدهي های خارجي کشورهای فقیر ،تجارت خارجي کشورها،
سرمايه گذاری در بخشهای اجتماعي و نقش بانک جهاني تأکید داشت .شاخص های توسعه عبارت بود از  :دسترسي به
خدمات آموزشي ،درصد جمعیت با سواد ،طول عمر ،میزان مرگ و میر نوزادان ،سوء تغذيه و تغذيه مناسب ،سطح
بهداشت و کنترل بیماری ها ،مسكن مناسب ،برابری زن و مرد و  . . .مهم ترين موضوع از اين نظر توسعه انساني و آن هم
در عمل به معني مقابله با فقر و نابرابری است که بايد با سیاستگذارهای اجتماعي تأمین شود.


شاخص های اصلي توسعه اجتماعي عبارتند از:
 .0مسايل جمعیتي
 .0مسايل آموزشي
 .1مسايل شغلي
 .1مسايل زناشويي
 .9مسايل بهداشتي – درماني
 .9مسايل ورزشي
 .7مسايل مربوط به مشارکت های اجتماعي – فرهنگي
 .1مسايل مربوط به مشارکت سیاسي
 .0کتاب و کتابخواني
 .01مطبوعات و رسانه های همگاني

شاخص های توسعه اجتماعي -فرهنگي که ما مورد مطالعه قرار داديم از اين قرار بود .البته همانطور که مالحظه مي شود هر عنوان
خود دارای زير مجموعه هايي است که تغییرات هرکدام از آنها بررسي خواهد شد.
جدول ( :)2مولفه های اصلی و شاخص های توسعه اجتماعی
عامل

جمعیت

آموزش

اشتغال

شاخص ها


قدر مطلق و کمیت جمعیت



هرم سنتي جمعیت با مقدار جمعیت هر يک از گروه های سني  9ساله



نرخ رشد جمعیت کل ،شهری و روستايي



نرخ مهاجرت به داخل و خارج شهرستان



نسبت جنسي



نرخ باوروری – کل ،شهری و روستايي



نرخ با سوادی بطور کلي در شهرستان.



نرخ باسوادی بر حسب جنس.



نرخ باسوادی به تفكیک گروههای سني.



نرخ باسوادی به تفكیک مناطق شهری و روستايي.



باسوادان به تفكیک مدرک تحصیلي.



باسوادان به تفكیک رشته تحصیلي.



تعداد مراکز آموزشي به طور کل.



تعداد مراکز آموزشي بر حسب مقطع تحصیلي.



تعداد مراکز آموزشي بر حسب دولتي و غیردولتي.



نسبت دانش آموزان به معلم در انواع مختلف مراکز آموزشي.



نسبت دانش آموزان به فضای آموزشي در انواع مختلف مراکز آموزشي.



نسبت دانشجو به استاد.



نرخ اشتغال عمومي در شهرستان.
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زناشویی و ازدواج

بهداشت و درمان

تربیت بدنی و ورزش



نرخ اشتغال به تفكیک گروههای سني.



نرخ اشتغال به تفكیک دارندگان مدارک تحصیلي.



نرخ اشتغال به تفكیک مناطق شهری و روستايي.



نسبت متاهلین به طور کل.



نسبت متاهلین به تفكیک گروه های سنتي.



نسبت متاهلین به تفكیک جنس.



نسبت متاهلین به تفكیک مناطق شهری و روستايي.



نسبت پزشک به جمعیت.



نسبت دندانپزشک به جمعیت.



نسبت داروساز به جمعیت.



نسبت تخت بیمارستاني به جمعیت.



نسبت پرستار به جمعیت.



نسبت داروخانه به جمعیت.



تعداد فضای ورزشي به تفكیک متراژ ،شهرستان ،نوع استفاده و جنس مورد استفاده.



نسبت فضای آموزشي به جمعیت و جنس.



تعداد مدالهای بدست آمده به تفكیک رشته ورزشي و سال.

مشارکت های مردمی



تعداد سازمان های غیردولتي  NGOبه تفكیک نوع فعالیت ،شهرستان و جنس.

مشارکت های سیاسی



درصد شرکت کنندگان در انتخابات مجلس ،رياست جمهوری و شوراهای اسالمي



تعداد کتابخانه های عمومي به تفكیک تعداد کتب ،شهرستان ،مراجعین به کتابخانه ها.



تعداد کتب منتشره در استان.



تعداد کتاب فروشي ها.



تعداد مجالت و روزنامه های منتشره در استان و تیراژ آنها.



تعداد سینماها به تفكیک شهرستان.



پوشش راديو – تلويزيوني در شهرستانهای استان.



تولید برنامه های راديو -تلويزيوني استاني.

کتاب و کتابخوانی

رسانه های گروهی





نرخ اشتغال به تفكیک جنس.

شهرها و فرهنگ :انفجار جمعیت در شهرهای دنیا منجربه ايجاد چرخههای رفتاری مخربي شده است که احتیاز بمب
هیدروژني هم مهلکتر هستند .انسان با يک واکنش زنجیرهای رودر روست و عمالً هیچ اطالعي ازساختار اتمهای
فرهنگي تشكیل دهنده آن ندارد .در حال حاضر عواقب مهیبي در چرخههای شهری رودر روهستیم .با توجه به مطالعه
رفتار جانوران و روشهای مقايسه ای بررسي و تحقیق شايد ما را به خطراتي که با سرازير شدن جمعیت روستايي به مراکز
شهری پیش رويمان است ،آگاه سازد .مسائل پیچیده ديگری هم در برخورد با سیستمهای ارتباطي نا آشنا ،فضاهای
ناهمگون؛ و آسیب شناسي مربوطبه يک چرخه رفتاری فعال و درحال تورم ،به شرايط حاضر اضافه ميشود ( Hall,
 .)1990جنبههای فرهنگي در طراحيشهری بیشتر سلیقه ای بوده و از تنوع بیشتری برخوردار است ،چرا که هر شهر به
تبع سلیقه و فرهنگ شهروندانش متفاوت از شهری ديگر است و سیما و کارکرد فرهنگي شهر از پیوندزدن بین جنبههای



زيباشناختي ،فرهنگي و هنری با وجوه مختلف زندگي جمعي است.
اداراک محیط :روانشناسان معموالً در مطالعه ادراک معموالً بر ادراک شي تاکید ويژهای دارند .فضاهای شهری بخشي
از فضاهای باز و عمومي هستند که به نوعي تبلور ماهیت زندگي جمعي ميباشند ،يعني جايي که شهروندان در آن
حضور دارند .در اين فضا فرصت آن وجود دارد که برخي مرزهای اجتماعي شكسته شوند و برخوردهای از پیش تدوين
نیافته به وقوع پیوندند و افراد در يک محیط اجتماعي جديد با هم ارتباط يابند(لینچ .)0110،به منظور غني کردن تجربه

ارزیابی میزان تاثیر مهارت های شهروندی بر ارتقای توسعه اجتماعی 31 /

حضور شهروندان در عرصههای عمومي شهری ،ارتقاء کیفیتهای بصری -کالبدی عرصههای عمومي از جايگاه وااليي
برخوردار است (پورجعفر و همكاران .)09:0117،سنجش کیفیت محیط اولین مرحله در اداره کردن و مديريت کیفیت
محیط نواحي سكونتي شهری ميباشد (رضاييرادورفیعیان .)1:0101،بهبود کیفیت فضاهای عمومي شهرها بر فعالیتهای
روزمره و اجتماعي شهروندان تاثیر ميگذارد و اين تاثیر را بهتر از هر جای ديگر ميتوان در فضاهای تردد عمومي
مشاهده کرد ( .)4:1987،Gehlارتقای سیمای خیابان به وسیله افزايش حضور پیاده به بهبود سیمای شهر و تصوير ذهني
افراد کمک ميکند .اگر خیابانها جذاب باشند ،به تمام شهر نیز حس جذابیت را خواهند دمید .پیادهراهها بايد سرزنده
باشند تا بتوانند ساکنان بیشتری را به خود جلب کنند ( .)27:1961،Jacobsبنابراين ميتوان گفت مهارتهای


شهروندی در قالب آموزش شهروندی ساکنان در اين فضاها ميتواند کیفیت محیط را ارتقاء دهد.
مهارت های شهروندی :فضای عمومي بايد شرايطي را برای گروههای مختلف اجتماعي فراهم کند تا عالوه بر
رابطههای با واسطه ،به طور بيواسطه نیز با يكديگر ارتباط برقرار کنند (پورجعفر و همكاران .)01:0110 ،اگر بپذيريم که
بخش مهمي از برخوردهای اجتماعي و فرهنگي شهروندی در فضاهای شهری اتفاق ميافتد ،در آن صورت نقش
مهارتهای شهروندی در تقويت بنیانهای اجتماعي و فرهنگي شهر غیر قابل انكار مينمايد .در نتیجه اين فضاها هم از نظر
ارتباطي و هم به لحاظ کالبدی -فضايي از جايگاه ارزشمندی در ارتقا و بهبود کیفیت محیطي در مراکز شهری
برخوردارند ( .)Mohammadzaheh, 2005: 265شهرنشیني و زندگي در شهر مستلزم دانستن موارد متعددی
است ،شهروند بودن رعايت موارد و عواملي خاص را طلب ميکند که بعضي از آنها اجباری و بعضي اختیاری است .مثالً
رعايت قوانین تردد ،مالیات و نظاير اجباری و فعالیتهايي چون حضوردر فعالیت های جمعي و تصمیمگیریها اختیاری



است.
شهر :شهر يک مجموعه است .مجموعهای که عناصر و عوامل متعددی را در خود جای داده است .آدمها در شهر به سه
شیوه در حال زندگياند؛ به صورت فردی ،خانوادگي و گروهي .از سويي مكانهای شهری نیز سه دستهاند؛ مكانهای
عمومي ،خصوصي يا دولتي .فعالیتهايي که در شهرها انجام ميگیرد نیز سه نوع است؛ فعالیتهای سیاسي ،فرهنگي يا
اقتصادی .اين در واقع مدلي از يک شهر است که آدمها به شكل فردی ،خانوادگي و گروهي در مكانهای عمومي،
خصوصي يا دولتي به فعالیتهای سیاسي ،فرهنگي يا اقتصادی مشغول هستند ( .)0100،WHOبه تنظیم روابط و تبیین
مناسبات و مهارتهايي که اين سه جزء برای زندگي احتیاج دارند ،مهارتهای شهروندی ميگويند .يعني آدمها با خود
و اماکن و فعالیتها ،روابطي را به وجود ميآورند و مهارتهايي را شكل ميدهند .شهروند بودن رعايت موارد و
عواملي خاص را طلب ميک ند که بعضي از آنها اجباری و بعضي اختیاری است .مثال رعايت قوانین تردد ،مالیات و نظاير
اجباری و فعالیتهايي چون حضور در فعالیتهای جمعي و تصمیمگیریها اختیاری است..

سازمان بهداشت جهاني مهارتهای زندگي و شهروندی را با عناوين دهگانه زير مشخص نموده است که هر يک از اين مهارتها
در بروشورهای جداگانهی سازمان بهداشت جهاني بطورمفصل توضیح داده شده است .رمز برخورداری از مهارتها ،دانستن،
تمرين و به کارگیری هرچه بیشتر در زندگي روزمره است.

 /39مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال نهم/شماره اول /زمستان 5931

همدلی
روابط بین
فردی

خودآگاهی

ارتباط موثر

تفکر نقادانه

انواع مهارتهای
شهروندی
مقابله با
استرس

تفکر خالق

مدیریت بر
هیجانها

تصمیم گیری
حل مسئله

نمودار ( :)1عناوین دهگانه مهارتهای زندگی و شهروندی (ماخذ)www.who.int/ :



آموزش شهروندی :آموزش شهروندی بخشي از وظايف مديريت شهری است ،در واقع دولت و نهادهای قانونگذار،
سازمانهای ملي و محلي ،تشكلهای مدني و ...از طريق آموزش حقوق شهروندی و مهارت های زندگي جمعي و
شناخت اصول مديريت شهری نقش بارزی در تربیت شهروندان خواهند داشت؛ در اين راستا بخشي از اين آموزه ها در
مورد انتظارات از مديريت شهری جامعه است و همچنین نقش شهروندان در قبال مديريت شهری را آموزش ميدهد.
ايجاد ،تنظیم و گسترش روابط ،مناسبات ،حقوق و مهارتهای الزم در ساماندهي ارتباطات اجزای سه گانه شهر ،شامل
موضوعاتي است که در حیطه آموزش شهروندی قرار ميگیرد .به عبارت ديگر روابط انسانها با يكديگر ،با فعالیتهای
جامعه و اماکن شهری به خصوص در کالن شهر کشور از اهمیت ويژهای برخوردار است(اقبالي و همكاران.)017:0101،
اين آموزش ها راجع به اصول زندگي شهرنشیني ،رعايت حقوق شهروندان و مقررات شهری و دولتي و ...ميباشد .اين
آموزههای مدني در واقع به سمت قانونمند کردن زندگي شهری سوق يافته است ،از طريق اين آموزه ها سعي شده که
پیامدها و مخاطرات اجتماعي ،فرهنگي ،حقوقي و رواني مديريت شهری را کاهش داد .هدف اين است که از طريق
آموزه های رسمي و غیررسمي بتوان برای افراد جامعه مشخص کرد که در قوانین و مقررات شهری چه جايگاهي دارند.
بنابراين آموزش و پرورشِ شهروندان از طريق آشنايي و شناخت آنان در پرتو قوانین و مقررات شهری چه بصورت
رسمي و غیر رسمي باعث اين ميشود که شهروندان نقش پوياتری در مشارکت شهری و مفهوم شهروندی داشته باشند
(عبداللهي.)0117،

فرضیهها

 .0به نظر ميرسد بین خودآگاهي و توسعه اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد.
 .0به نظر ميرسد بین همدلي و توسعه اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد.
 .1به نظر ميرسد بین قدرت تصمیم گیری و توسعه اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد.
 .1به نظر ميرسد بین تفكر نقادانه و توسعه اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد.
 .9به نظر ميرسد بین روابط بین فردی و توسعه اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد.

ارزیابی میزان تاثیر مهارت های شهروندی بر ارتقای توسعه اجتماعی 39 /

روش شناسی

تحقیق حاضر يک مطالعه موردی از نوع توصیفي و تحلیلي است .از سوی ديگر يک تحقیق میداني مي باشد چارچوب نظری
تحقیق براساس روش اسنادی و مطالعه ساير مقاالت و سايت های علمي مرتبط با موضوع تحقیق از يک طرف و همچنین استفاده
از تكنیک پرسشنامه استفاده گرديده با اين هدف که با تدوين سواالت مرتبط با مباني نظری و هدفي که برای تحقیق داشته ايم.
بتوانیم جمع بندی از ديدگاه شهروندان با توجه به فرضیات ارائه شده بدست آوريم .نمونه آماری تحقیق حاضر  119نفر از ساکنان
در مناطق  7 ،1و  01شهر تهران به عنوان حجم نمونه از میان  0018011نفر ساکن انتخاب شداند که انتخاب افراد حجم نمونه به
صورت تصادفي بوده است و تعداد  119پرسشنامه حاوی سواالت مربوط به تحقیق در بین جامعه آماری انتخاب شده توزيع شده و
پس از تجزيه وتحلیل آماری با استفاده از ضريب همبستگي پیرسون مورد بررسي قرار گرفته است.
جدول ( :)1اطالعات جمعیتی شهر تهران به تفکیک مناطق

منطقه

تعداد خانوار

زن

مرد

جمعیت

2

018118

084110

018830

201003

9

018938

041931

041134

211914

01

042811

311300

311033

181222

جمع کل

288132

484133

413988

0018011

384 / 16
 384 / 0275 ≈ 385
1 / 000345




1


1 / 96 2  0/ 5  0/ 5
0/ 05 2
n
2
1  1 / 96   0 / 5  0 / 5 


1


1108190 
0/ 05 2


یافته ها

 .0به نظر ميرسد بین بین خودآگاهي و توسعه اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به اين که خودآگاهي و توسعه اجتماعي متغیرهای رتبه ای مي باشند از آزمون ضريب همبستگي اسپیرمن استفاده مي شود.
جدول ( :)3آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش رابطه میان خودآگاهی و توسعه اجتماعی
Correlations
توسعه اجتماعي

خودآگاهي

.473
.004
385
1.000
.
385

1.000
.
385
.473
.004
385

Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

خودآگاهي
Spearman's rho
توسعه اجتماعي

با توجه به جدول  1میزان ضريب همبستگي میان متغیر های خودآگاهي و توسعه اجتماعي برابر با  1/171محاسبه شده است که اين
میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است .بدين معني که با افزايش (يا کاهش) خودآگاهي میزان توسعه اجتماعي
افزايش (يا کاهش) مي يابد .با توجه به سطح معناداری اين رابطه که برابر با  1/111است و کوچكتر از  1/19محاسبه شده است
بنابراين فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تايید مي شود .يعني بین خودآگاهي و توسعه اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد.
 .0به نظر ميرسد بین همدلي و توسعه اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به اين که همدلي و توسعه اجتماعي متغیرهای رتبه ای مي باشند از آزمون ضريب همبستگي اسپیرمن استفاده مي شود.
جدول ( :)4آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش رابطه میان همدلی و توسعه اجتماعی
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Correlations
توسعه اجتماعي

همدلي

.547
.001
385
1.000
.
385

1.000
.
385
.547
.001
385

Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

همدلي
Spearman's rho
توسعه اجتماعي

با توجه به جدول  1میزان ضريب همبستگي میان متغیر های همدلي و توسعه اجتماعي برابر با  1/917محاسبه شده است که اين
میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است .بدين معني که با افزايش (يا کاهش) همدلي میزان توسعه اجتماعي افزايش
(يا کاهش) مي يابد .با توجه به سطح معناداری اين رابطه که برابر با  1/110است و کوچكتر از  1/19محاسبه شده است بنابراين
فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تايید مي شود .يعني بین همدلي و توسعه اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد.
 .1به نظر ميرسد بین قدرت تصمیم گیری و توسعه اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به اين که قدرت تصمیم گیری و توسعه اجتماعي متغیرهای رتبه ای مي باشند از آزمون ضريب همبستگي اسپیرمن استفاده
مي شود.
جدول ( :)5آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش رابطه میان قدرت تصمیم گیری و توسعه اجتماعی
Correlations
توسعه اجتماعي

قدرت تصمیم گیری

.327
.002
385
1.000
.
385

1.000
.
385
.327
.002
385

Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

قدرت تصمیم گیری
Spearman's rho
توسعه اجتماعي

با توجه به جدول  9میزان ضريب همبستگي میان متغیر های قدرت تصمیم گیری و توسعه اجتماعي برابر با  1/107محاسبه شده
است که اين میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است .بدين معني که با افزايش (يا کاهش) قدرت تصمیم گیری
میزان توسعه اجتماعي افزايش (يا کاهش) مي يابد .با توجه به سطح معناداری اين رابطه که برابر با  1/110است و کوچكتر از 1/19
محاسبه شده است بنابراين فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تايید مي شود .يعني بین قدرت تصمیم گیری و توسعه اجتماعي رابطه
معناداری وجود دارد.
 .1به نظر ميرسد بین تفكر نقادانه و توسعه اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به اين که تفكر نقادانه و توسعه اجتماعي متغیرهای رتبه ای مي باشند از آزمون ضريب همبستگي اسپیرمن استفاده مي شود.
جدول ( :)6آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش رابطه میان تفکر نقادانه و توسعه اجتماعی
Correlations
توسعه اجتماعي

تفكر نقادانه

.612
.001
385
1.000
.
385

1.000
.
385
.612
.001
385

Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

تفكر نقادانه
Spearman's rho
توسعه اجتماعي

با توجه به جدول  9میزان ضريب همبستگي میان متغیر های تفكر نقادانه و توسعه اجتماعي برابر با  1/900محاسبه شده است که اين
میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است .بدين معني که با افزايش (يا کاهش) تفكر نقادانه میزان توسعه اجتماعي
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افزايش (يا کاهش) مي يابد .با توجه به سطح معناداری اين رابطه که برابر با  1/110است و کوچكتر از  1/19محاسبه شده است
بنابراين فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تايید مي شود .يعني بین تفكر نقادانه و توسعه اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد.
 .9به نظر ميرسد بین روابط بین فردی و توسعه اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به اين که روابط بین فردی و توسعه اجتماعي متغیرهای رتبه ای مي باشند از آزمون ضريب همبستگي اسپیرمن استفاده مي
شود.
جدول ( :)7آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش رابطه میان روابط بین فردی و توسعه اجتماعی
Correlations
توسعه اجتماعي

روابط بین فردی

.401
.001
385
1.000
.
385

1.000
.
385
.401
.001
385

Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

روابط بین فردی
Spearman's rho
توسعه اجتماعي

با توجه به جدول  7میزان ضريب همبستگي میان متغیر های روابط بین فردی و توسعه اجتماعي برابر با  1/110محاسبه شده است که
اين میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است .بدين معني که با افزايش (يا کاهش) روابط بین فردی میزان توسعه
اجتماعي افزايش (يا کاهش) مي يابد .با توجه به سطح معناداری اين رابطه که برابر با  1/110است و کوچكتر از  1/19محاسبه شده
است بنابراين فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تايید مي شود .يعني بین روابط بین فردی و توسعه اجتماعي رابطه معناداری وجود
دارد.
برآورد مدل پیش بینی (رگرسیون)

مهارت های

توسعه اجتماعی

شهروندی

خودآگاهی
همدلی
قدرت تصمیم گیری
تفکر نقادانه
روابط بین فردی
جدول ( :)8متغیرهای وارد شده در مدل و روش برازش رگرسیونی

مدل

متغیرهای وارد شده در مدل

متغیرهای حذف شده

روش رگرسیوني

خودآگاهي
همدلي
0

قدرت تصمیم گیری

--

Enter

تفكر نقادانه
روابط بین فردی

با توجه به جدول  1متغیرهای وارد شده در مدل که عبارتند از خودآگاهي ،همدلي ،قدرت تصمیم گیری ،تفكر نقادانه ،روابط بین
فردی و توسعه اجتماعي و همچنین روش برازش مدل رگرسیوني ( )Enterارائه شده اند .در اين روش همه متغیرها وارد مدل مي
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شوند و از تمامي اطالعات وارد شده در تحلیل مدل استفاده مي شود .به عبارت ديگر اين روش همه رگرسیون های ممكن را در
اختیار محقق مي گذارد.
جدول ( :)9ضریب تعیین برازش رگرسیونی
مدل

ضريب همبستگي

ضريب تعیین

ضريب تعیین تعديل شده

خطای استاندارد برآورد

1/91

1/919

1/109

1/1110111

0

با توجه به جدول  0ضريب همبستگي متغیرهای خودآگاهي ،همدلي ،قدرت تصمیم گیری ،تفكر نقادانه ،روابط بین فردی و توسعه
اجتماعي برابر  1/91و مجذور آن يعني ضريب تبیین برابر  R 2 = 1/11و ضريب تبیین تعديل شده نیز برابر  R 2 = 1/109مي باشد.
به عبارت ديگر در حالت تعديل يافته  1/109درصد از واريانس متغیر توسعه اجتماعي توسط متغیرهای خودآگاهي ،همدلي ،قدرت
تصمیم گیری ،تفكر نقادانه ،روابط بین فردی و توسعه اجتماعي پیش بیني مي شود.
جدول ( :)11تحلیل واریانس برازش رگرسیونی

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

رگرسیون

10/070

9

9/011

باقیمانده

00/077

170

1/111

کل

11/011

111

سطح معني داری ()1/19

F

1/111

011/1

جدول  00تحلیل واريانس برازش رگرسیوني را نشان مي دهد که در آن مجموع مربعات ،میانگین مربعات ،درجات آزادی ،مقدار
آماره  )011/1( Fو همچنین سطح معني داری ( ) 1/111نشان داه شده است .با توجه به اينكه مقدار سطح معني داری کمتر از 1/19
بدست آمده است مي توان معني داری رگرسیون را استنتاج نمود.
جدول ( : )12ضرایب مدل رگرسیون

مدل

ضرايب غیر استاندارد

ضرايب استاندارد

t

سطح معني داری ()1/19
1/111

B

خطای استاندارد

Beta

(ثابت)

1/110

1/001

-

00/910

خودآگاهي

1/110

1/190

1/199

7/000

1/111

همدلي

1/011

1/179

1/091

0/111

1/101

قدرت تصمیم گیری

1/117

1/117

1/011

1/010

1/111

تفكر نقادانه

1/990

1/190

1/090

00/170

1/111

روابط بین فردی

1/000

1/197

1/011

1/171

1/111

جدول  00برآورد ضرايب مدل رگرسیوني را نشان مي دهد .ضريب رگرسیون برای متغیر قدرت تصمیم گیری محیطي برابر
 ،1/117مقدار خطای استاندارد  1/117و ضريب استاندارد برابر  1/011بدست آمده است .با توجه به اينكه مقدار آماره  tبرابر
 1/010بدست آمده و سطح معني داری (برابر  )1/111کمتر از  1/19بدست آمده است مي توان معني داری ضريب متغیر قدرت
تصمیم گیری و تاثیر آن بر متغیر توسعه اجتماعي را تايید کرد .برای ساير متغیرها نیز چنین نتیجه ای حاصل شده است .نتايج حاصله
از تحلیل رگرسیوني متغیر های موجود در معادله را مي توان به صورت استاندارد شده در رابطه رياضي ذيل نشان داد :

Y  1 X 1   2 X 2   3 X 3   4 X 4   5 X 5  

به عبارت ديگر
(همدلي) ( +1/091خودآگاهي)  = 1/199توسعه اجتماعي

(  روابط بین فردی) (+ 1/011تفكر نقادانه) ( +1/090قدرت تصمیم گیری) + 1/011
جدول ( : )13ضرایب مدل رگرسیون به ترتیب تاثیر بر توسعه اجتماعی
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متغیر

ضریب تاثیر

خودآگاهي

1/199

روابط بین فردی

1/011

تفكر نقادانه

1/090

قدرت تصمیم گیری

1/011

همدلي

1/091

نتیجه گیری

با توجه به میزان ضريب همبستگي میان متغیر های خودآگاهي و توسعه اجتماعي که برابر با  1/171محاسبه شده است ،اين میزان
نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است .بدين معني که با افزايش (يا کاهش) خودآگاهي میزان توسعه اجتماعي افزايش
(يا کاهش) مي يابد .با توجه به سطح معناداری اين رابطه که برابر با  1/111است و کوچكتر از  1/19محاسبه شده است بنابراين
فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تايید مي شود .يعني بین خودآگاهي و توسعه اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به میزان
ضريب همبستگي میان متغیر های همدلي و توسعه اجتماعي برابر با  1/917محاسبه شده است ،اين میزان نشانگر وجود رابطه ای
نسبتا قوی و مستقیم است .بدين معني که با افزايش (يا کاهش) همدلي میزان توسعه اجتماعي افزايش (يا کاهش) مي يابد .با توجه
به سطح معناداری اين رابطه که برابر با  1/110است و کوچكتر از  1/19محاسبه شده است بنابراين فرض صفر رد و فرضیه پژوهش
تايید مي شود .يعني بین همدلي و توسعه اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به میزان ضريب همبستگي میان متغیر های
قدرت تصمیم گیری و توسعه اجتماعي برابر با  1/107محاسبه شده است ،اين میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم
است .بدين معني که با افزايش (يا کاهش) قدرت تصمیم گیری میزان توسعه اجتماعي افزايش (يا کاهش) مي يابد .با توجه به سطح
معناداری اين رابطه که برابر با  1/110است و کوچكتر از  1/19محاسبه شده است بنابراين فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تايید مي
شود .يعني بین قدرت تصمیم گیری و توسعه اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به میزان ضريب همبستگي میان متغیر
های تفكر نقادانه و توسعه اجتماعي برابر با  1/900محاسبه شده است ،اين میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است.
بدين معني که با افزايش (يا کاهش) تفكر نقادانه میزان توسعه اجتماعي افزايش (يا کاهش) مي يابد .با توجه به سطح معناداری اين
رابطه که برابر با  1/110است و کوچكتر از  1/19محاسبه شده است بنابراين فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تايید مي شود .يعني
بین تفكر نقادانه و توسعه اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به میزان ضريب همبستگي میان متغیر های روابط بین فردی و
توسعه اجتماعي برابر با  1/110محاسبه شده است ،اين میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است .بدين معني که با
افزايش (يا کاهش) روابط بین فردی میزان توسعه اجتماعي افزايش (يا کاهش) مي يابد .با توجه به سطح معناداری اين رابطه که
برابر با  1/110است و کوچكتر از  1/19محاسبه شده است بنابراين فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تايید مي شود .يعني بین روابط
بین فردی و توسعه اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به ضريب همبستگي متغیرهای خودآگاهي ،همدلي ،قدرت تصمیم
گیری ،تفكر نقادانه ،روابط بین فردی و توسعه اجتماعي برابر  1/91و مجذور آن يعني ضريب تبیین برابر  R 2 = 1/11و ضريب
تبیین تعديل شده نیز برابر  R 2 = 1/109مي باشد .به عبارت ديگر در حالت تعديل يافته  1/109درصد از واريانس متغیر توسعه
اجتماعي توسط متغیرهای خودآگاهي ،همدلي ،قدرت تصمیم گیری ،تفكر نقادانه ،روابط بین فردی و توسعه اجتماعي پیش بیني
مي شود .نتايج حاصله از تحلیل رگرسیوني متغیر های موجود در معادله را نشان مي دهد که متغیرهای خودآگاهي ،روابط بین
فردی ،تفكر نقادانه ،قدرت تصمیم گیری و همدلي بیشترين تاثیر را بر ارتقای توسعه اجتماعي دارند.

منابع
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