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چکیده
آموزش عالي از جهات مختلفي در تمامي ابعاد توسعه نقش اساسي دارد .دانشجويان ،اعضاي هيئت علمي و توليدات علمي دانشگاه هر يک
به نحوي در توسعه کشورها نقش دارند .نقش اعضاي هيئتعلمي در توسعه اجتماعي موضوع اين پژوهش است .پژوهش حاضر يک پژوهش
کاربردي هست که به روش پيمايشي اجرا شده است .براي اجراي پژوهش با استناد به منابع علمي موجود به استخراج مؤلفههاي عيني
توسعه اجتماعي براي ارزيابي کمي دادهها اقدام شد و مؤلفههاي مورد ارزيابي پژوهش مشخص گرديد .ابزار جمعآوري اين پژوهش ،پرسش
نامه محقق ساختهاي با  34گويه است که با استناد به نتايج پژوهش بررسي و شناسايي شاخصهاي کاربردي توسعه اجتماعي (با استفاده از
تکنيک دلفي) آزاد ارمکي و همکاران (آزاد ارمکي ،مبارکي و شهبازي  .)13 ،1431سئواالت پرسش نامه طراحي و تدوين گرديد .جامعه
آماري اين پژوهش عبارتند از کليه  0527نفر دانشجوي مقطع دکتري واحد علوم و تحقيقات است که با استفاده جدول نمونه گيري گرجسي
مورگان 460 ،نفر برآورد نمونه گرديد .يافتههاي پژوهش نشان مي دهد که اعضاي هيئت علمي در همبستگي و وفاق اجتماعي ،در ارتقاي
کيفيت زندگي شهروندان ،در افزايش سطح امنيت امنيت اجتماعي ،در ترويج و اخالق توسعه اجتماعي و بطور کلي در توسعه اجتماعي
جامعه نقش مثبت و معني داري دارند و در اين زمينه اختالف ديدگاهي از نظر سن ،جنسيت و عضو هيئت علمي بودن يا نبودن پاسخگويان
وجود ندارد .نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که اعضاي هيئت علمي در ابعاد مختلف توسعه اجتماعي از ديد کمي و کيفي نقش دارند و
براي برنامهريزي توسعه اجتماعي کشور نبايد از نقش مهم اين بخش از جامعه غافل بود و پتانسيل موجود در روند توسعه جامعه بهره برداري
کرد.
واژگان کلیدی :هيئت علمي ،توسعه اجتماعي ،توسعه انساني ،واحد علوم و تحقيقات.
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مقدمه

پژوهشگران اجتماعي و اقتصاددانان توسعه ،از واژه توسعه تعابير مختلفي داشتهاند که از ميان آن ميتوان به افزايش توليد (رشد کمي)،
افزايش بهرهوری ،ارتقای کمي و کيفي سطح زندگي ،رفع فقر و محروميت و  ...اشاره کرد (بختياری و همکاران  .)4136توسعه در
لغت به معنای گسترش و بهبود است و به طور ضمني به مفهوم بهبود و گسترش وضع اقتصادی کشور است .توسعه متغيری است
کيفي و بلند مدت ،به معنای رشد همه جانبه در تمام شئونات زندگي افراد يك جامعه است که پايه آن سرمايههای اجتماعي و اقتصاد
دانش محوراست .محققان و دانشمندان در سالهای طوالني با بهکارگيری روشها و مدلهای سنجش رشد و توسعه و با تاکيد بر
اطالعاتي که عمدتا ماهيئتي اقتصادی داشت ،نتوانستند بصورت صحيح ميزان رشد و توسعه را در سطوح بينالمللي ،ملي ،منطقهای و
محلي تبيين نمايند .در اين راستا مدلها و روشهای مختلفي مورد استفاده قرار گرفته که هر کدام از آنها دارای مزايا و معايب خاص
خود ميباشند .گاتمن ،تاکسونومي عددی ،تحليل عاملي و  ...از جمله روشهايي هستند که ميتوان با استفاده از آنها و با بکارگيری
شاخصهای مختلف ،به بررسي سطح توسعه يافتگي و ميزان برخورداری و محروميت مناطق مختلف پرداخت .در روشهای مذکور
نوع شاخص انتخابي ،بسيار مهم بوده و در نتايج حاصل نقش اساسي دارد .فارغ از خود مفهوم توسعه ،نقش هر يك از بخشهای
اجتماعي و همچنين هر يك از افراد در قامت شخصيت فردی و اجتماعي خود نيز از مباحث مهم و قابل توجه در فرايند توسعه جوامع
است .اينکه يك نهاد و يا فرد در کجای مسير توسعه قرار دارد؛ چه بخشيهايي زيرساخت توسعه را فراهم ميکنند و چه بخشيهايي
هدف توسعه هستند .اينها مجموعه مقولههای است که بسياری جامعهشناسان و دانشمندان علوم اجتماعي به آن پرداختهاند .نقش
اعضای هيئت علمي و تاثير عملکرد آنها در توسعه به خصوص توسعه اجتماعي و توسعه پايدار موضوع اين پژوهش هست .البته
عملکرد اعضای هيئت علمي فارغ از نقش دانشگاه در فرايند توسعه نبوده و بايد به اين مقوله از بعد نقش دانشگاه در توسعه اجتماعي
نگاه کرد.
توسعه و ابعاد آن

توسعه در لغت به معنای وسعت دادن و فراخ کردن است( .نظرپور )4132 4ولي در عمل مفهومي است که داللت بر گذر از شرايط
فعلي به شرايط مطلوب دارد( .استادحسين و کوهنابي )4132 2به رغم اين که مفاهيمي مانند رشد ،توسعه و پيشرفت باهم همسانيها
و هم پوشيهايي دارند ،اگر با دقت نظر و به صورت علمي و دانشگاهي نگريسته شوند ،تفاوتهای عميقي در مصاديق هر کدام با
ديگری وجود دارد .بزرگترين تفاوت ميان رشد و توسعه آن است که توسعه امری است چند بعدی در حالي که رشد بيشتر گويا و
متضمن پيشرفت تنها در يك حوزه است .به طور مثال وقتي سخن از رشد اقتصادی در ميان باشد ،منظور آن است که تنها پيشرفتهايي
در بعد اقتصادی صورت گرفته است ،همين طور رشد سياسي ،اجتماعي و فرهنگي؛ اما توسعه همانگونه که تذکر داده شد ،به رشد
چند بعدی و هماهنگ در چندين حوزه به ويژه در بخشهای اقتصاد ،سياست ،فرهنگ و اجتماع اطالق ميشود .به بيان ديگر وقتي
به صورت هماهنگ ميان بخشهای سياست ،فرهنگ ،اجتماع و اقتصاد نوعي توازن به سمت پيشرفت وجود داشته باشد ،توسعه ناميده
ميشود.
ابعاد توسعه

 .4توسعه اقتصادی :توسعه اقتصادی فرايندی است ،که در طي آن ،شالودههای اقتصادی و اجتماعي جامعه دگرگون ميشود.
به طوری که حاصل چنين دگرگوني و تحولي در درجهی اول ،کاهش نابرابریهای اقتصادی و تغييراتي در زمينههای
توليد ،توزيع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود .البته بين رشد و توسعه اقتصادی ،تفاوت وجود دارد .رشد اقتصادی
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صرفا بيانکننده افزايش توليد يا درآمد سرانهی ملي در يك جامعه و بيشتر متکي به ارقام کمي است؛ اما توسعه اقتصادی،
فرايند پيچيدهتری است که به مفاهيمي چون تغيير و تحوالت اقتصادی نزديكتر است؛ تا مفهوم رشد اقتصادی.
 .2توسعه اجتماعي :اين نوع توسعه با چگونگي و شيوه زندگي افراد يك جامعه پيوندی تنگاتنگ داشته و در ابعاد عيني ،بيشتر
ناظر بر باال بردن سطح زندگي عمومي از طريق ايجاد شرايط مطلوب و بهينه در زمينههای فقرزدايي ،تغذيه ،بهداشت،
مسکن ،آموزش و چگونگي گذراندن اوقات فراغت هست.
 .1توسعه سياسي :توسعه سياسي فرايندی است که زمينه الزم را برای نهادی کردن تشکل و مشارکت سياسي فراهم ميکند و
حاصل آن افزايش توانمندی يك نظام سياسي است.
 .1توسعه انساني؛ توسعه انساني روندی است که طي آن امکانات بشر افزايش مييابد .اين نوع توسعه که مردم را در محور
فرايند توسعه قرار ميدهد و نه صرف ازدياد ثروت و درآمد را ،عناصری همچون برخورداری از حيثيت و منزلت شخصي
و حقوق انساني تضمينشده و فرصت داشتن برای دستيابي به نقش خلّاق و سازنده را در برميگيرد .البته تأکيد اين نوع
توسعه ،بر روی شاخص طول عمر ،سطح دانش و سطح معاش آبرومند ميباشد( .ازکيا و غفاری)43 ،4131 4
 .5توسعه فرهنگي؛ از آنجايي که انسان موجودی فرهنگي است ،توسعه فرهنگي زيربنای توسعه پايدار محسوب ميشود.
اهميت توسعه فرهنگي در جهان مورد توجه قرار گرفته و شکلگيری سازمانهای همچون يونسکو نشان از دغدغه بشريت
در اين زمينه دارد( .نوابخش و مقتدر زاده ملکي )31 ،4144 2اين مفهوم از اوايل دهه  4430از طرف يونسکو در مباحث
توسعه مطرح شده و از مفاهيمي است که نسبت به ساير بخشهای توسعه ،چون توسعه اقتصادی ،اجتماعي و سياسي از ابعاد
و بار ارزشي بيشتری برخوردار است و تأکيد بيشتری بر نيازهای غيرمادی افراد جامعه دارد .بر اساس اين توسعه ،تغييراتي
در حوزههای ادراکي ،شناختي ،ارزشي و گرايشي انسانها پديد ميآيد ،که قابليت ،باورها و شخصيت ويژهای را در آنها
به وجود ميآورد که حاصل اين قابليتها و باورها ،رفتارها و کنشهای مناسب توسعه هست.
توسعه پايدار

تا اوايل دهه هشتاد ميالدی با حاکم بودن الگو راه رشد ،تصور بر اين بود که تنها راه رسيدن به توسعه ،افزايش رشد اقتصادی است.
افزايش رشد اقتصادی نيز منوط به افزايش توليد و مصرف و استفاده بيش از پيش از منابع طبيعي بود .بدين ترتيب ،چرخه معيوب
رشد اقتصادی ،افزايش جمعيت ،تخريب منابع طبيعي و آلودگي محيطزيست ،تخريب اليه ازن و  ...شکل گرفت .بعضي توسعه را
به معنای دستيابي به تعدادی از آرمان های نوسازی مثل افزايش توليد ،برابری سياسي و اجتماعي ،دانش نوين و نهادها و نگرشهای
پيشرفته تفسير ميکنند .توسعه نبايد مردم را از ريشههای فرهنگي و محيطي خود جدا کند ،بلکه بايد به استغنا و خوداتکايي آنها
کمك کند( .ازکيا و مختارپور)21 ،4144 1
سازمان ملل متحد در سال  4431به منظور رفع مشکالت پيشآمده ،کمسيون جهاني محيطزيست و توسعه را ايجاد کرد که در
گزارش نهايي خود با عنوان «آينده مشترک ما» رويکرد جديد توسعه پايدار را مطرح ساخت .در اين گزارش ،توسعه پايدار بدين
گونه تعريف شد« :توسعهای که نيازهای نسل کنوني را بدون در خطر قرار دادن توانايي نسلهای آينده در رفع نيازهايشان ،برآورده
ميسازد» (آراسته ،اميری)10 ،4144 1
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يك جامعه توسعهيافته در تمامي حوزه های اقتصادی ،سياسي ،فرهنگي و اجتماعي از وضع نامطلوب گذر کرده و به وضع مطلوب
تعريف شده رسيده است؛ اما توسعه پايدار 4فرايندی است که در آن رفاه کل جامعه به طور پيوسته و در طول زمان برای مدت زمان
طوالني تداوم مييابد بدون آن که در فرايند گذار اخاللي ايجاد شود( .استادحسين و کوهنابي)4132 2
الگوی غالب توسعه در بعد قرن هجدهم رش د اقتصادی با تاکيد بر انقالب صنعتي بود در به مرور زمان عالوه بر نابودی بخش از
عمدهای منابع جهان و عوارض زيستمحيطي ،در حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي نيز عوارض و عواقبي برجای گذاشت که گهگاه
به بروز عقايد راديکالي در مخالف با توسعه منجر شد .به مرور زمان نارسايي و ناپايداری رشد و توسعه تك بعد نمايان شد و بعد از
اين بود که متفکران جامعه شناسي و مسائل اجتماعي و اقتصادی ايده توسعه پايدار را عنوان کردند .مسائل زيستمحيطي آغاز کننده
مباحث توسعه پايدار محسوب ميشوند و نگرانيهای که در حوزه حفاظ از زمين و مسائل محيطزيست به وجود آمد باعث شد که
از نگاه تك بعد توسعه و تخريبي زيست بوم بشری انتقاد شده رويکردی نوين و تلفيقي از ساير مسائل زندگي بشری در زمينه توسعه
وارد ادبيات توسعه گردد.
امروزه مفهوم جديدی در حوزه توسعه پايدار مطرح شده است که به آن «پايداری شهری» اطالق ميشود .ريشههای اين مفهوم به
نارضايتيهايي بر مي گردد که از نتايج توسعه پايدار به وجود آمد .اين الگو واره جديد به مقابله با الگوهای توليد ،توزيع و مصرف
ناسازگار با طبيعتي ميپردازد که به اتمام منابع و تخريب محيط زيست ميانجامد و تنها فرايند توسعهای را تأييد ميکند که به بهبود
کيفيت زندگي انسانها در حد ظرفيت پذيرش 1نظامهای پشتيبان حيات منجر شود .از اين منظر شهر پايدار ،شهری است که بر آمده
از توسعهای است که ذهنيت و امکان ارتقاء هميشگي سالمت اجتماعي ،اقتصادی و بومشناسانه شهر و منطقه آن را فراهم کرده باشد.
(پور جعفر ،خدايي و پورخيری)15 ،4140 1
توسعه اجتماعي

توسعه اجتماعي در منابع موجود با تعاريف و تعابير متفاوتي بهکاررفته است که معرف رويکردهايي متفاوت همچون رهيافتهای عام
و خاص و همچنين تقسيمبندی ايدئولوژيك توسعه اجتماعي بر اساس ديدگاههای رفاهگرا و مارکسيستي است .برای مثال؛
نظريهپردازان رفاهگرا ،به اصل کلي توسعه اجتماعي در حرکت به سوی کيفيت بيشتر زندگي ،اعتقادی راسخ دارند .از جمله

وارنر5

( )4453معتقد است که توسعه اجتماعي عبارت است از امکانات رفاهي برای زندگي بهتر مردم جامعه .ماکس وبر 6ضمن تبيين
ارتباط ميان توسعه اجتماعي با شانس زندگي ،بر اين نظر پافشاری ميکند که شانس زندگي عبارت است از امکان دستيابي به شرايط
زندگي مناسبتر و تجربيات زندگي شخصي بهتر .از سوی ديگر ميلز و گرت 7،گستره زيادی برای مفهوم شانس زندگي قائل شدهاند
که شامل هر چيزی از امکانات زندگي از يك سالگي تا شانس ديدن هنرهای زيبا ،تندرستي ،رشد و ...را فراهم ميکند .همچنين از
نظر سازمانهای بينالمللي همچون سازمان ملل متحد با استناد به گزارشهای توسعه انساني ـ اجتماعي ،هدف نهايي توسعه ،ارائه
فرصتهای مناسب به مردم برای زندگي بهتر از طريق دسترسي به تسهيالت آموزشي ،بهداشتي ،رفاهي ،تغذيه ،مسکن ،اشتغال و
مانند آن است( .شمعداني حق)254 ،4130 3
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توسعه اجتماعي در رهيافت عامگرا ،مترادف با چيزی مشابه با توسعه ملي يا توسعه همهجانبه و متوازن است .در اينجا توسعه اجتماعي
از توسعه غيراجتماعي يا فني متمايز شده است ولي با ديگر انواع توسعه به ويژه توسعه فرهنگي ،سياسي و اقتصادی تداخل يافته است.
به عبارت ديگر نظريههای عامگرای توسعه اجتماعي ،در بطن خويش توسعه اقتصادی ،سياسي و فرهنگي را در بر گرفته است و به
بازبيني اهداف ،برنامهها و راهبردهای تحقق اهداف اجتماعي ميپردازد( .مقصودی)421 ،4130 ،؛ اما در رويکرد خاصگرا ،مفهوم
توسعه اجتماعي به معنای اخص کلمه و متمايز از توسعه فرهنگي ،سياسي و اقتصادی به کار رفته است؛ ولي هنوز شاخصها ،ابعاد و
معرفهای آن به طور دقيق مشخص نشدهاند( .عبدالهي )245 ،4130
از نظر آر .ان واسيست 4اولين دليل نياز به توسعه اجتماعي ،ناکامي تالشهای توسعهگرايانه با سمت و سوی توسعه اقتصادی در
کشورهای کمتر توسعه يافته در باال بردن سطوح زندگي تا حد قابل قبولي برای اکثريت مردم است .دومين دليل ناکامي توسعه در
کشورهای پيشرفته برای بهبود کيفيت زندگي بسياری از گروههای اقليتي و به همين ترتيب عدم موفقيت در حل کردن رضايتبخش
بسياری از مسائل و کژ کاریهايي که در نتيجه صنعتي شده ،شهر گرايي و ديوانساالری ،روی بيشتر مردم تأثيرگذار بوده است.
سومين دليل ،ناکامي نهادهای رفاهي و تأمين اجتماعي در به دست آوردن مشارکتي معنادار در سطح جامعه برای پيشگيری از شرايط
رقتانگيز انساني است( .توسعه اجتماعي )434 ،4137
شاخصهای توسعه اجتماعي

لشکری ( )4177شاخصهای توسعه اجتماعي را در دو گروه شاخصهای کمّي و کيفي به شرح زير تقسيم نموده است.

الف) شاخصهای کمي توسعه اجتماعي
عمدهترين شاخصهای کمّي توسعه اجتماعي که قابل اندازهگيری ميباشند عبارتاند از:
 )4اشتغال کامل؛

 )2توليد (درآمد) سرانه؛

 )1نوآوری و خالقيت؛

 )1سطح باالی زندگي؛

 )5اميد به زندگي در بدو تولد؛

 )6نرخ باسوادی؛

 )7وجود کاالهای ضروری برای همه؛

 )3نرخ پايين رشد جمعيت؛

 )4نرخ پايين مرگ و مير کودکان؛

 )40هزينههای بهداشت و درمان؛

 )44منافع اجتماعي توليد کاالها و خدمات؛

 )42توزيع درآمد بصورت عادالنه؛

 )41شاخص توسعه انساني؛

 )41نرخ مشارکت در فعاليتهای اجتماعي؛

 )45معيار تقويت جنسيتي؛

 )46نرخ پوشش بيمههای درماني و بازنشستگي (.لشکری)4177 2

شاخصهای کیفي توسعه اجتماعي

معايب موجود در اندازهگيری درآمد ملي سرانه و درآمد ناخالص ملي به مثابه معيار مشخص کننده رفاه اجتماعي ،گروهي از
اقتصاددانان را بر آن داشت تا در صدد استفاده از شاخصهای کيفي اجتماعي برای تعيين رفاه اجتماعي برآيند .معيارهای رفاه اجتماعي
عبارتاند از بهداشت ،تغذيه ،آموزش و پرورش ،اشتغال ،شرايط کار مصرف مواد حياتي ،حمل و نقل ،مسکن ،استفاده از تسهيالت
زندگي روزمره ،لباس ،گسترش قوه ابتکار ،تفريحات سالم و امنيت اجتماعي( .قرهباغيان )4:41 ،41441تمام اين معيارها بر تغييرات
کيفي در روند توسعه اجتماعي تأکيد دارند .عمده ترين شاخصهای کيفي توسعه اجتماعي که تقريبا قابل اندازهگيری نيستند
عبارتاند از:
R.N. Vashisht,

1
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2
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 )4آزادی انتخاب يك جامعه؛
 )2آرمانهای نوسازی؛
 )1اراده سياسي؛
 )1عزت نفس؛
 )5ثبات و امنيت جامعه( .لشکری )4177
ثبات و امنيت به عنوان بستر اصلي هرگونه فعاليت مثبت اقتصادی و اجتماعي ،مورد تأکيد و عنايت ويژه کليه مکتبها است .تاريخ
سياسي ايران در متجاوز از  25قرن نشان ميدهد که فقدان ثبات و امنيت عنصر کليدی عقبافتادگي و واپس ماندگي تاريخي
کشورمان است .تحليلهای تاريخي به وضوح بيانگر آن است که هرگاه گستره و عمق ناامني در کشور محدود شده است شاهد
پيشرفت و آباداني بودهايم( .مؤمني)425، 4171 4
آزاد ارمکي و همکاران ( )4144در تازهترين پژوهش خود با عنوان «بررسي و شناسايي شاخصهای کاربردی توسعه اجتماعي» با
استفاده از تکنيك دلفي  5شاخص و  12زير شاخص کاربردی را برای ارزيابي توسعه اجتماعي شناسايي نمودهاند .بر اساس ادبيات
نظری و تجربي ،جايگاه توسعه اجتماعي در قوانين و برنامههای توسعه اجتماعي در سطوح ملي و فراملي و نهايتا با استناد به نتايج به
دست آمده از محاسبات صورت -گرفته از شاخصهای اين مطالعه در باب سنجش و فرموله کردن اين مفهوم با ابعاد و خرده -ابعاد
آن ،اين تعريف از توسعه اجتماعي ارائه شد:
توسعه اجتماعي

همبستگي (وفاق)

اخالق توسعه

اجتماعي

اجتماعي

امنیت اجتماعي

عدالت
اجتماعي

کیفیت زندگي

توسعه اجتماعي بيانگر کيفيت سيستم اجتماعي از طريق نهادينه کردن اخالق توسعه ،به و افزايش «همبستگي (وفاق) اجتماعي» برای
حصول به«،اخالق توسعه اجتماعي» خصوص است« .امنيت اجتماعي» و ارتقا ضريب «عدالت اجتماعي» در جهت برقراری «کيفيت
زندگي» .بر اساس اين تعريف ،شاخص توسعه اجتماعي در قالب ابعاد پنجگانه :همبستگي (وفاق) اجتماعي ،عدالت اجتماعي ،کيفيت
زندگي ،امنيت اجتماعي و اخالق توسعه اجتماعي به اجماع و توافق نخبگان (صاحب نظران و متوليان اجرايي توسعه اجتماعي)
تقسيمبندی شد( .آزاد ارمکي ،2مبارکي 1و شهبازی)44 ،4144 1
همبستگي (وفاق) اجتماعي

يکي از ابعاد پنجگانه مورد اجماع توسعه اجتماعي از سوی نخبگان در اين مطالعه ،همبستگي (وفاق) اجتماعي است .به طور کلي
هيچ جامعهای را نميتوان يافت که مملو از وفاق يا فاقد شکاف باشد .معموال در همه جوامع به حکم تقسيم کار اجتماعي ،بين عوامل
مربوط به تبار ،جنسيت ،نژاد ،دين و  ...چندين شکاف وجود دارد .وجود چند پارگيهای آشتيناپذير به هر شکل ،مانع پيدايي
همبستگي اجتماعي و وفاق عمومي ميشود .چنين تعارضات و چند پارگيها ،زمينه و بستر شکافها ،آشوبها و بينظميها را در
1
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مقابل نظم اجتماعي فراهم ميآورد (شمعداني حق  )255 ،4133پس ميتوان همبستگي (وفاق) اجتماعي در جامعه را به مثابه علتي
در جهت شکلگيری نظم اجتماعي در نظر گرفت .در باب بعد همبستگي (وفاق) اجتماعي در فرايند تکنيك دلفي (شاخصهای
اجماع ،اهميت و اولويت) نتايج زير به دست آمد( .آزاد ارمکي ،4مبارکي 2و شهبازی)22 ،4144 1
جدول  :1ابعاد و معرفهای عملیاتي بعد همبستگي و وفاق اجتماعي

ابعاد

معرفهای عملیاتي

هويت

هويت رواني ،هويت فرهنگي و هويت اجتماعي

سرمايه اجتماعي

اعتماد ،مشارکت ،حساسيت نسبت به سرنوشت

مدارای اجتماعي

مدارای عقيدتي ،مدارای سازماني ،مدارای اجتماعي و مدارای رفتاری

شکاف اجتماعي

شکافهای جنسيتي ،شهری /روستايي ،نسلي ،طبقاتي ،قومي ،مذهبي

عدالت اجتماعي

يکي از ابعاد پنجگانه مورد اجماع توسعه اجتماعي از سوی نخبگان در اين مطالعه «عدالت اجتماعي» است .عدالت اجتماعي در اين
جستار به معني کاهش عدم تعادل و تبعيض در بين افراد جامعه در تمامي ساحتها (اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی و جغرافيايي) تعبير
شده است .در باب اين بعد از توسعه اجتماعي در فرايند تکنيك دلفي (شاخص اجماع و اهميت و اولويت) نتايج زير به دست آمد.
(آزاد ارمکي ،مبارکي و شهبازی )21 ،4144
جدول  :2ابعاد و معرفهای عملیاتي بعد عدالت اجتماعي

ابعاد
عدالت اجتماعي ،فرهنگي
عدالت اقتصادی

معرفهای عملیاتي
ميزان دستيابي اقشار مختلف جامعه به اطالعات ،ميزان عدم تعادلهای منطقهای در زمينه برخورداری از
امکانات فرهنگي و اجتماعي ،نحوه توزيع بودجه ميان مناطق و بخشهای اقتصادی و اجتماعي
نحوه توزيع درآمد در جامعه ،نسبت شکاف درآمدی ،تعيين خط فقر

کیفیت زندگي

يکي از ابعاد پنجگانه مورد اجماع توسعه اجتماعي توسط نخبگان در اين مطالعه ،کيفيت زندگي است .به طور کلي در بررسي نظری
و تجربي مفهوم کيفيت زندگي ميتوان از دو رويکرد در سطوح عامليتي و ساختاری بهره گرفت .در سطح عامليتي نقش محوری
برای عامل انساني لحاظ شده است .در اين سطح کيفيت زندگي بيشتر ناظر بر ذهنيات ،قابليتها و توانمندیهای افراد است تا شرايط
ساختاری اجتماعي يا محيط پيراموني .با توجه به تفاوتهای روششناختي و معرفتشناختي ،چهار رويکرد عامليتي (مطلوبيت گرايي،
ارزشهای عام ،رويکرد نياز محور و رويکرد قابليتي) قابل بررسي هستند .در سطح ساختاری کيفيت زندگي در معنای واقعي آن
نميتواند مستقل از مناسبات ،روابط و پيوندهای مشترک اجتماعي و وابستگي متقابل در زمينه عدالت توزيعي مفهومسازی شود؛
مفهومي که امنيت شخصي و اقتصادی ،حمايت شهروندی و حقوق انساني را تضمين ميکند .در باب اين بعد از توسعه اجتماعي در
فرايند تکنيك دلفي (شاخص اجماع و اهميت و اولويت) موارد بهداشت و سالمت ،تأمين اجتماعي ،امکانات و شرايط مادی ،اميد
به زندگي ،رضايتمندی از زندگي ،آموزش ،اشتغال و شاخصهای جمعيتي به عنوان خرده ابعاد شاخص کيفيت زندگي تعيين
گرديد( .آزاد ارمکي ،مبارکي و شهبازی )25 ،4144
امنیت اجتماعي

1

Azad Armaki, Taghi
Mobaraki, Mahi
3 Shabazi, Zohre
2

/42مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال هفتم/شماره سوم /تابستان 9314

يکي ديگر از ابعاد پنجگانه مورد اجماع در پژوهش آزاد ارمکي و همکاران (« )4144امنيت اجتماعي» است .امنيت اجتماعي در دو
خرده ابعاد امنيت ذهني و امنيت عيني قابل شناسايي است که خرد ابعاد آن نيز در جدول شماره  1ارائه شده است( :آزاد ارمکي،
مبارکي و شهبازی )26 ،4144
جدول  :3ابعاد و معرفهای عملیاتي بعد امنیت اجتماعي

ابعاد

معرفهای عملیاتي

امنيت عيني

ميزان و نرخ انواع جرائم و آسيبهای اجتماعي در سریهای زماني

امنيت ذهني (احساس امنيت)

احساس امنيت جاني ،احساس امنيت مالي ،احساس امنيت فکری ،احساس امنيت جمعي،
احساس امنيت حقوقي

اخالق توسعه اجتماعي

«اخالق توسعه اجتماعي» آخرين بعد از ابعاد پنجگانه مورد اجماع نخبگان در پژوهش آزاد ارمکي و همکاران ( )4144است .در
ارتباط با جايگاه اخالق و فرهنگ در فرايند توسعه به معنای اعم ميتوان حالتهای متفاوتي را متصور شد اما اگر توسعه را در مفهوم
جامع در نظر بگيريم ولي فرهنگ را صرفا معطوف به اخالق مرتبط با توسعه يا فرهنگ معنوی منظور کنيم در اين حالت مفهومِ اخالق
توسعه ،يك بعد از فرايند توسعه خواهد بود که رابطه تعاملي با ابعاد ديگر توسعه(توسعه اجتماعي) خواهد داشت .در باب بعد «اخالق
توسعه اجتماعي» از توسعه اجتماعي در فرايند تکنيك دلفي (شاخص اجماع و اهميت و اولويت) خرده ابعاد نوع کنش (عاطفي و
منطقي) ،اخالق شهروندی ،فرهنگ انطباق (شخصيت انتقالي) ،فرهنگ ريسكپذيری ،فرهنگ آيندهنگری ،فرهنگ نظم ،فرهنگ
تأثيرگذاری ،اعتقاد به علم ،ميل و نياز به پيشرفت و فرهنگ کار شناسايي گرديد( .آزاد ارمکي ،مبارکي و شهبازی )27 ،4144
نقش آموزش عالي و اعضای هیئتعلمي در توسعه اجتماعي

اگر کشوری بخواهد در مسير توسعه قرار بگيرد ،دانشگاه نقطه آغاز اين مسير خواهند بود .در واقع آغازکننده خواست اجتماعي
توسعه حتي در کشورهای اروپايي دانشگاه ها هستند؛ در بعد اجتماعي انتظارات جامعه را رهبری نموده و در بعد عملي و علمي نيز
دانشمندان با ابداعات و اختراعات خود ،مفهوم توسعه را عينيت بخشيدند .در کشورهای کمتر توسعهيافته نيز بدين گونه است که
دانشگاه وظيفه دارد جامعه را برای پذيرش توسعه آماده نمايد و همچنين ملزومات و سازوکار آن را تدارک ببيند .به هر حال مسير
توسعه از درون دانشگاه ميگذرد و هيچ نهاد اجتماعي به اندازه دانشگاه در اين مقوله تأثيرگذار نبوده است.
آموزش عالي از جهات مختلفي در تمامي ابعاد توسعه نقش اساسي دارد .طبق نظريه سرمايه انساني ،تحصيالت بيشتر و هر نوع مهارت
و آموزشي که فرد ميبيند در وی ظرفيت و قابليتي ايجاد ميکند که ميتواند جريان درآمدی بيشتری را در آينده به وجود آورد؛
بنابراين ،آموزش و افزايش توانايي و مهارت ،در واقع به منزله سرمايههايي است که مانند هر سرمايه فيزيکي ديگر بازدهي اقتصادی
دارد .ديدگاه سرمايه انساني که از سوی «تئودور شولتز» 4و «گری بکر» 2به رشته تحرير درآمد ،ما را متوجه اين حقيقت ميکند که
دستيابي به ميراث باالی توسعهيافتگي در کشورهای پيشرفته مرهون آموزش و به خصوص ارائه آموزش عالي است.
نفس شکلگيری و رشد آموزش عالي و دانشگاه ،خود شاخص و نشانهای از توسعه به معنای کالن آن ميباشد؛ و در فرايند نوسازی،
يکي از مهم ترين نهادهای توليد شده ،نظام مدرن دانشگاهي است .نقش دانشگاه در فرايند توسعه ،نقش برجستهای است ،چرا که
دانشگاه نهاد توسعه نيروی انساني بوده و تأسيس و راهاندازی آن برای تربيت نيروی انساني در ساير بخشها الزم است؛ ضمن آنکه
خود اين نهاد ،آثار تربيتي و فرهنگي خاص خود را به همراه دارد( .حاجياني و اخالق  )444-42 ،4137ارتباط نهاد آموزش به
خصوص آموزش عالي با مقوله توسعه يك رابطه دو جانبه است .توسعه آموزش به خصوص آموزش عالي و مهارت برای شهروندان

Theodore W.Schultz
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يك کشور از شاخصهای اساسي توسعه انساني و توسعه اجتماعي است؛ که اجرای آن نيازمند گسترش سازمانهای آموزشي مانند
مدرسه و دانشگاه ميباشد .از طرف ديگر جوامع برای قرار گرفتن در مسير توسعه و حرکت مداوم در آن نيازمند نيروی انساني ماهر
و با آموزش های مورد نياز هستند که همه اين نيروها در نهاد آموزش و پرورش با سازمان مدارس و دانشگاهها تربيت ميشوند .از
سوی ديگر کارکردها اجتماعي دانشگاه در روند اجتماعپذيری افراد ،تثبيت نهادهای اجتماعي و سياسي ،استقرار دموکراسي ،گسترش
دانش ،گسترش طبقه متوسط جامعه و ...نقش بنيادين دارد و بدون حضور دانشگاه بسياری از حرکتهای توسعهای اجتماع اتفاق
نميافتاد.
ارتقای اکثر شاخصهای توسعه در تمامي ابعاد خود نيازمند برنامهريزی و حضور افراد متخصصي دارد که دانشگاه متولي تربيت اين
نيروی متخصص است .در مقوله بهداشت ،اقتصاد ،فرهنگ ،جامعه و  ...فارغالتحصيالن دانشگاهي متولي اجرا و سازماندهي برنامههای
توسعهای دولت و جوامع هستند؛ و ارتقای همه شاخصها نيازمند اين متخصصين ميباشد.
آموزش عالي ،مرجع اصلي تأمين نيروی متخصص بخشهای مختلف جامعه ،عامل بسترسازی فرهنگي از طريق باال بردن سطح دانش
عمومي و برآورده ساختن نياز های معنوی جويندگان تحصيل ،محل توليد و انباشت دانش و ابزار اصلي انتقال مواريث فرهنگي بشر
ميباشد( .صالحي 4و غفراني)4171 2
در واقع يکي از پر ارزشترين منابعي که جامعه برای پيشرفت و توسعه در اختيار دارد ،دانشگاه است .دانشگاهها و موسسههای
تحقيقاتي به لحاظ دارا بودن نقش منحصر به فرد ،اعتبار زيادی کسب کرده و کانال رشد پويندگان راه علم و ترقي محسوب ميشوند.
امروزه اين واقعيت در طيف بسيار گسترده ای پذيرفته شده است که دانشگاه نقش حياتي و کليدی در ايجاد تغييرات تکنولوژيکي
جامعه بازی ميکند .بخش اعظم و ملموس اين نقش را بايد در همکاری مستقيم و غيرمستقيم آنها ،در گسترش مرزهای دانش از
طريق بازنگری مداوم دستاوردهای فني و علمي دانست( .حاجياني و اخالق )426 ،4137
تمامي فعاليتهای دانشگاه و بالطبع فعاليتهای آن در فرايند توسعه بدون اعضای هيئتعلمي آن غيرممکن است .در واقع تفاوت
اساسي دانشگاه با ساير نهادهای اجتماعي ،حضور يك قشر فرهيخته و متخصص و صاحبنظر با عنوان هيئتعلمي است که باعث
شده است ،دانشگاه به عنوان قطب پژوهش و آموزش در جامعه نقش و جايگاه اساسي خود را حفظ کند .اگر به طور دقيق به اين
موضوع بپردازيم ،بايد اذعان کنيم که دانشگاه بدون هيئتعلمي ،به عنوان يك سازمان هيچ کارکردی نخواهد داشت.
حيات سازماني دانشگاههای قائم به هيئتعلمي آن است و دانشگاههای به وابسته هيئتعلمي خود شناخته شده و مطرح ميگردند.
هيئتعلمي يك کارکرد چندگانه در نهاد دانشگاه و اجتماع دارد .بخش عمدهای از تربيت نيروی متخصص و ماهر جامعه را اعضای
هيئت علمي بر عهده دارند .آموزش دانشجويان در دانشگاه از انتقال صرف دانش و تجربه فراتر رفته و کارکرد پرورشي نيز دارد.
اساتيد دانشگاه با انتقال دانش و تجربيات خود و همچنين با رفتار و منش خود ،در طول دوران تحصيل با تأثيرگذاری بر روی
دانشجويان به شکلگيری شخصيت و هويت اجتماعي ،علمي و حرفهای آنها کمك ميکنند .از اين رو بخش عمدهای از کارکرد
فرهنگي دانشگاه نيز بر دوش اعضای هيئتعلمي آن است.
فعاليتهای پژوهشي اساتيد دانشگاه و انتشار آنها و انتقال يافتهها و تجربيات خود به دانشجويان و ساير مؤسسات و مراکز توليدی و
خدماتي ،به روند توسعه فني و حرفهای در جوامع کمك ميکنند .يافتههای اساتيد علوم پزشکي ،باعث شده است که هر روزه
دريچه ای جديد در اين حوضه گشوده شود به روند بهبود وضعيت بهداشت عمومي و افزايش خدمات بهداشتي و درماني و کاهش
آالم بيماران کمك کرده است .حضور اعضای هيئتعلمي دانشگاهها در فرايند تحقيق و توسعه صنايع ،به بهبود روشها و ابزارها و
Salehi, Aliakbar
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در نتيجه افزايش توليد و بهرهوری انجاميده است که نتايج آن و تأثيری در زندگي افراد دارد غيرقابل انکار است و رفاه و آسايش
جوامع امروزی به طور انکارناپذيری وامدار فعاليتهای پژوهشي اساتيد دانشگاه است.
تحقيقات و فعاليتهای پژوهشي دانشمندان علوم انساني و اجتماعي در بهبود و ارتقای مناسبات اجتماعي ،کاهش تأثير ناهنجاریهای
اجتماعي ،بهبود روند بهداشت رواني ،توسعه فرهنگ و هنر و  ...نقش اساسي دارد .امروزه بسياری از مباحث فرهنگي ،اجتماعي و
اقتصادی جوامع در محافل علمي توسط دانشمندان علوم انساني مورد کنکاش و مداقه قرار گرفته و آثار يافتههای آنها در جوامع
کامال واضح است.
پیشینه پژوهش

برای آثار و ادبيات حوزه توسعه پايدار و تو سعه اجتماعي نشان داد که هيچ پژوهشي که به طور اختصاصي به موضوع نقش هيئت
علمي در توسعه اجتماعي و يا توسعه در مفهوم عام آن انجام نگرفته است .در اين زمينه در داخل کشور و يا به زبان فارسي هيچ اثری
يافت نشد در زمينه پيشينه های خارج از کشور نيز دو مورد پژوهش يافت شد که هر چند به طور اختصاصي به اين موضوع نپرداخته
بودند ولي هر کدام در بخشي از پژوهش خود نقش اعضای هيئت علمي در فرايند توسعه پايدار مورد ارزيابي قرار دادهاند.
The role of African universities in national developments/ H. J. Mosha, (1986).

اچ .جي .موسي در پژوهشي با عنوان نقش دانشگاههای آفريقا در توسعه ملي به بررسي نقش دانشگاههای آفريقا در توسعه ملي
کشورهای آفريقايي پرداخته است .اين پژوهش که بخش عمده آن با استفاده از دادههای ثانويه موسسات رسمي اجرا شده نقش
ارکان مختلف دانشگاه مانند برنامه درسي ،رشته هي تحصيلي و اعضای هيئت علمي را در توسعه کشورهای آفريقايي مثبت و معنادار
ارزيابي کرده است(Mosha 1986, 113-134) .
Faculty and student engagement in the Argentine grassroots rebellion: toward a democratic and
emancipatory vision of the university/ Slocum, Jenée & Robert A. Rhoads, (2009(.

جي سلوسوم و رابرت رادز در پژوهشي با عنوان نقش دانشجويان و اعضای هيئت علمي در انقالب مردمي آرژانتين به بررسي تاثير و
نقش دانشجويان و اعضای هيئت علمي و بطور کلي جامعه دانشگاهي در روند استقرار دمکراسي به عنوان يکي از مولفههای اساسي
در توسعه اجتماعي پرداختهاند .البته اين يك پژوهش کيفي هست که با  21پرسشنامه ساختار يافته و  43پرسشنامه باز به روش
مصاحبه اجرا شده و نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که پاسخگويان معتقدند اعضای هيئت علمي نقش بسيار اساسي در روند دمکراسي
آرژانتين دارند(Slocum & Rhoads 2009, 85-105) .
فرضیهها

 .4فرضيه اصلي پژوهش بر اين استوار است که عملکرد اعضای هيئت علمي دانشگاهها در روند توسعه اجتماعي تاثير گذار
است.
 .2فرضيه فرعي اول :عملکرد اعضای هيئت علمي بر همبستگي و وفاق اجتماعي تاثير دارد.
 .1فرضيه فرعي دوم :عملکرد اعضای هيئت علمي بر گسترش عدالت اجتماعي کشور تاثير دارد.
 .1فرضيه فرعي سوم :عملکرد اعضای هيئت علمي بر ارتقای کيفيت زندگي شهروندان جامعه تاثير دارد.
 .5فرضيه فرعي چهارم :عملکرد اعضای هيئت علمي بر افزايش سطح امنيت اجتماعي جامعه تاثير دارد.
 .6فرضيه فرعي پنجم :عملکرد اعضای هيئت علمي بر ترويج و اخالق توسعه اجتماعي تاثير دارد.
روش شناسي

پژوهش حاضر يك پژوهش کاربردی هست که به روش پيمايشي اجرا شده است .برای اجرای پژوهش با استناد به منابع علمي موجود
به استخراج مؤلفههای عيني توسعه اجتماعي برای ارزيابي کمي دادهها اقدام شد و مؤلفههای مورد ارزيابي پژوهش مشخص گرديد.
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با توجه به اينکه توسعه اجتماعي يك موضوع با مؤلفههای بسيار گستردهای هست ،در اين پژوهش بررسي همه جانبه ابعاد آن
امکانپذير نبود .از اينرو پنج مولفه برجسته توسعه اجتماعي به عنوان شاخص مورد ارزيابي اين پژوهش انتخاب گرديد و سعي شد
تاثير عملکرد اعضای هيئت علمي در همبستگي و وفاق اجتماعي ،گسترش عدالت اجتماعي ،ارتقای کيفيت زندگي ،افزايش سطح
امنيت امنيت اجتماعي ،و ترويج و اخالق توسعه اجتماعي مورد ارزيابي و پژوهش قرار گيرد.
ابزار جمعآوری اين پژوهش ،پرسش نامه محقق ساختهای با  11گويه است که با استناد به نتايج پژوهش بررسي و شناسايي
شاخصهای کاربردی توسعه اجتماعي (با استفاده از تکنيك دلفي) آزاد ارمکي و همکاران (آزاد ارمکي ،4مبارکي 2و

شهبازی1

 )44 ،4144سئواالت پرسش نامه طراحي و تدوين گرديد.
جامعه آماری اين پژوهش عبارتند از کليه  7250نفر دانشجوی مقطع دکتری واحد علوم و تحقيقات است که با استفاده جدول نمونه
گيری گرجسي مورگان 167 ،نفر برآورد نمونه گرديد .دليل انتخاب دانشجويان دکتری به عنوان جامعه آماری ،ويژگي خاص
دانشجويان اين مقطع هست که متناسب با اهداف پژوهش بود .دانشجويان دکتری اوال نسبت به ساير مقاطع تحصيلي ديگر ،بيشترين
ارتباط را با محيط دانشگاه و اعضای هيئت علمي دارند و در ثاني تعداد زيادی از دانشجويان دکتری عضو هيئت علمي دانشگاهها
هستند که اين موضوع کمك مي کند پژوهش در ارزيابي نقش اعضای هيئت علمي در توسعه اجتماعي اطالعات دقيق و تحليل
مناسبي را بتواند ارائه کند.
در اين پژوهش برای جمعآوری اطالعات از روش توزيع و جمعآوری الکترونيکي پرسشنامه استفاده گرديد .که به سرعت و دقت
پژوهش کمك کرد .در اين روش با استفاده از امکانات پرسشنامه گوگل داک و تحت همين پروتکل پرسشنامه طراحي و به آدرس
ايميل نمونه آماری پژوهش ارسال گرديد .در اين روش يك صفحه اينترنتي 1برای پرسش نامه اختصاص داشت که آدرس لينك آن
به ايميل پاسخگويان ارسال گرديد و آنان بعد از تمکيل و ارسال ،تمامي جوابها بصورت کامال ناشناس در صندوق پرسشنامه
جمعآوری گرديد .با توجه به اينکه معموال نرخ مشارکت در پرسشنامه الکترونيك پايين هست و همچنين از آنجايي که محدوديتي
و هزينهای در توزيع پرسشنامه نبود  4500نفر از دانشجويان بصورت کامال تصادفي انتخاب و به ايميل آنها پرسشنامه ارسال گرديد
که محدوده زماني مشخص شده حدود  121پرسش نامه به صندوق پژوهش ارسال شده که از آن بين  133پرسش نامه بدون نقص
بود و اين تعداد به عنوان نمونه آماری در نرم افزار  SPSSورود اطالعات شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
برای تعيين پايايي پرسشنامه ابتدا با اجرای آزمون آماره آلفای کرونباخ در بين  50مورد از پاسخهای اوليه مقدار آلفای استاندارد
شده به ميزان  0/444را نشان داد که حاکي از همسازی دروني باالی اين گويهها جهت سنجش شاخص مورد پژوهش بود .اين سطح
پايايي بر اساس قاعده مالری 5نشان ميدهد که پاپايي ابزار پژوهش در حد عالي است.
برای آزمون فرضيههای پژوهش از آزمون  tتك نمونهای و برای رتبهبندی بين مؤلفههای توسعه اجتماعي و تعيين بيشترين و کمترين
ميزان تأثير اعضای هيئت علمي نيز از آزمون فريدمن استفاده گرديد.
آزمون فرضیهها

فرضيه فرعي اول :عملکرد اعضای هيئت علمي بر همبستگي و وفاق اجتماعي تاثير دارد.
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 4لينك پرسشنامهhttp://goo.gl/forms/JCncL9T6CM :
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نتايج آزمون فرضيه فرعي اول حاکي از اين است که مقدار آزمون  tتك نمونهای ( )44/117در جدول شماره  7نشان ميدهد که با
اطمينان  44درصد و سطح خطای کوچكتر از  0/04تفاوت آمار معنيداری ( )0/000وجود دارد .همچنين ميانگين جامعه آماری
( )14/43از ميانگين مفروض ( )17/5باالتر است از اين رو مي توان گفت که فرض صفر پژوهش مبني بر عدم وجود رابطه بين
متغيرهای پژوهش رد شده و در مقابل فرض پژوهش تأييد ميشود.

جدول  :4نتايج آزمون  tبرای فرضیه فرعي اول پژوهش

تعداد نمونه

ميانگين واقعي

انحراف معيار

ميانگين خطای استاندارد

133

14/43

42/745

0/615

ميانگين فرضي17/5:
 45درصد فاصله اطمينان
نمره t

درجه آزادی

سطح معنيداری

اختالف ميانگين

44/117

137

0/000

42/132

از تفاوت
پايين ترين

باالترين

44/24

41/175

فرضيه فرعي دوم :عملکرد اعضای هيئت علمي بر گسترش عدالت اجتماعي کشور تاثير دارد.
نتايج آزمون فرضيه فرعي دوم حاکي از اين است که مقدار آزمون  tتك نمونهای ( )2/064در جدول شماره  3نشان ميدهد که با
اطمينان  45درصد و سطح خطای کوچكتر از  0/05تفاوت آمار معنيداری ( )0/01وجود دارد .همچنين ميانگين جامعه آماری
( )41/00از ميانگين مفروض ( )22/5باالتر است از اين رو مي توان گفت که فرض صفر پژوهش مبني بر عدم وجود رابطه بين
متغييرهای پژوهش رد شده و در مقابل فرض پژوهش تأييد ميشود.
جدول  :5نتايج آزمون  tبرای فرضیه فرعي دوم پژوهش

تعداد نمونه

ميانگين واقعي

انحراف معيار

ميانگين خطای استاندارد

133

41/00

1/751

0/214

ميانگين فرضي22/5:
 45درصد فاصله اطمينان
نمره t

درجه آزادی

سطح معنيداری

اختالف ميانگين

2/064

154137

0/010

0/147

از تفاوت
پايين ترين

باالترين

0/02

0/47

فرضيه فرعي سوم :عملکرد اعضای هيئت علمي بر ارتقای کيفيت زندگي شهروندان جامعه تاثير دارد.
نتايج آزمون فرضيه فرعي سوم حاکي از اين است که مقدار آزمون  tتك نمونهای ( )7/325در جدول شماره  4نشان ميدهد که با
اطمينان  44درصد و سطح خطای کوچكتر از  0/04تفاوت آمار معنيداری ( )0/000وجود دارد .همچنين ميانگين جامعه آماری
( )47/25از ميانگين مفروض ( )45باالتر است از اين رو ميتوان گفت که فرض صفر پژوهش مبني بر عدم وجود رابطه بين متغييرهای
پژوهش رد شده و در مقابل فرض پژوهش تأييد ميشود.
جدول  :6نتايج آزمون  tبرای فرضیه فرعي سوم پژوهش

تعداد نمونه

ميانگين واقعي

انحراف معيار

ميانگين خطای استاندارد

133

47/25

5/670

0/233

ميانگين فرضي45 :
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نمره t

درجه آزادی

سطح معنيداری

7/325

1137

0/000

 45درصد فاصله

اختالف

اطمينان از تفاوت

ميانگين
2/251

پايين ترين

باالترين

4/64

2/32

فرضيه فرعي چهارم :عملکرد اعضای هيئت علمي بر افزايش سطح امنيت اجتماعي جامعه تاثير دارد.
نتايج آزمون فرضيه فرعي چهارم حاکي از اين است که مقدار آزمون  tتك نمونهای ( )5/511در جدول شماره 40نشان ميدهد که
با اطمينان  44درصد و سطح خطای کوچكتر از  0/04تفاوت آمار معنيداری ( )0/000وجود دارد .همچنين ميانگين جامعه آماری
( )46/66از ميانگين مفروض ( )45باالتر است از اين رو ميتوان گفت که فرض صفر پژوهش مبني بر عدم وجود رابطه بين متغييرهای
پژوهش رد شده و در مقابل فرض پژوهش تأييد ميشود.
جدول  :7نتايج آزمون  tبرای فرضیه فرعي چهارم پژوهش

تعداد نمونه ميانگين واقعي
133

46/66

انحراف معيار

ميانگين خطای استاندارد

5/446

0/100

ميانگين فرضي45 :
 45درصد فاصله اطمينان
نمره t

درجه آزادی

سطح معنيداری

اختالف ميانگين

5/511

137

0/000

4/665

از تفاوت
پايين ترين

باالترين

4/07

2/26

فرضيه فرعي پنجم :عملکرد اعضای هيئت علمي بر ترويج و اخالق توسعه اجتماعي تاثير دارد.
نتايج آزمون فرضيه فرعي پنجم حاکي از اين است که مقدار آزمون  tتك نمونهای ( )24/743در جدول شماره  44نشان ميدهد که
با اطمينان  44درصد و سطح خطای کوچكتر از  0/04تفاوت آمار معنيداری ( )0/000وجود دارد .همچنين ميانگين جامعه آماری
( )13/1471از ميانگين مفروض ( )27/5باالتر است از اين رو ميتوان گفت که فرض صفر پژوهش مبني بر عدم وجود رابطه بين
متغييرهای پژوهش رد شده و در مقابل فرض پژوهش تأييد ميشود.
جدول  :8نتايج آزمون  tبرای فرضیه فرعي پنجم پژوهش

تعداد نمونه ميانگين واقعي
133

13/1471

انحراف معيار

ميانگين خطای استاندارد

4/47126

0/5017

ميانگين فرضي27/5:
 45درصد فاصله اطمينان
نمره t

درجه آزادی

سطح معنيداری

اختالف ميانگين

24/743

137

0/000

40/44712

از تفاوت
پايين ترين

باالترين

44/4410 40/0043
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فرضيه اصلي :عملکرد اعضای هيئت علمي دانشگاهها در روند توسعه اجتماعي تاثير گذار است.
نتايج آزمون فرضيه اصلي حاکي از اين است که مقدار آزمون  tتك نمونهای ( )45/774در جدول شماره  42نشان ميدهد که با
اطمينان  44درصد و سطح خطای کوچكتر از  0/04تفاوت آمار معنيداری ( )0/000وجود دارد .همچنين ميانگين جامعه آماری
( )415/14از ميانگين مفروض ( )407/5باالتر است از اين رو مي توان گفت که فرض صفر پژوهش مبني بر عدم وجود رابطه بين
متغييرهای پژوهش رد شده و در مقابل فرض پژوهش تأييد ميشود.

جدول  :9نتايج آزمون  tبرای فرضیه اصلي پژوهش

تعداد نمونه ميانگين واقعي
133

415/14

انحراف معيار

ميانگين خطای استاندارد

11/314

4/764

ميانگين فرضي407/5:
 45درصد فاصله اطمينان
نمره t

درجه آزادی

سطح معنيداری

اختالف ميانگين

45/774

137

0/000

27/341

از تفاوت
پايين ترين

باالترين

21/12

14/17

رتبهبندی مؤلفههای پژوهش

هر چند که در همه مؤلفههای پنجگانه توسعه اجتماعي که در اين پژوهش مورد ارزيابي قرار گرفتهاند ،نقش اعضای هيئت علمي
مثبت ارزيابي شده است ،ولي ضريب تأثير هر پنج مؤلفه بالطبع به يك اندازه نخواهد بود .با استفاده از آزمون فريدمن ميزان تأثير و
نقش اعضای هيئت علمي در هر يك ابعاد مشخص شد .نتايج جدول شماره  41نشان ميدهد که بيشترين نقش و تاثيراعضای هيئت
علمي در حوزه مؤلفههای همبستگي و وفاق اجتماعي توسعه بوده و در رتبههای بعدی ،بعد اخالق توسعه اجتماعي ،کيفيت زندگي
و امنيت اجتماعي قرار دارند .طبق نظر پاسخگويان اعضای هيئت علمي در زمينه امنيت اجتماعي کمترين ميزان تأثير را داشته است.
جدول  :10جدول رتبهبندی مؤلفههای پژوهش با استفاده از آزمون فريدمن

مولفه

میانگین رتبه

همبستگي و وفاق اجتماعي

1/41

اخالق توسعه اجتماعي

1/06

کيفيت زندگي

2/17

امنيت اجتماعي

2/14

عدالت اجتماعي

4/22

تست آماری فريدمن
تعداد نمونه

133

کای اسکوئر

4142/002

درجه آزادی

1

سطح معنيداری

0/000

ارتباط عناصر جمعیت شناختي با متغیر پژوهش

 )4تفاوت ديدگاه پاسخگويان با توجه به جنسيت پاسخگويان
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يافتههای پژوهش نشان مي دهد که  11درصد پاسخگويان را زنان و  57درصد را مردان تشکيل مي دهند .با اجرای آزمون  tبا دو
نمونه مستقل برای بررسي اختالف ميانگين نظرات دو گروه زن و مرد در بين پاسخگويان نشان ميدهد که در سطح خطای بزرگتر
از  0/05تفاوت آمار معنيداری( )0/273وجود ندارد؛ و اين نشان ميدهد اختالف معناداری در بين ميانگين نظرات پاسخگويان زن
و مرد در زمينه تاثير اعضای هيت علمي بر توسعه اجتماعي وجود ندارد.
 )2تفاوت ديدگاه پاسخگويان با توجه به سن پاسخگويان
بررسي يافتههای نشان مي دهد که رده سني  ،15-10بيشترين فراواني پاسخگويان به خود اختصاص داده رده سني  20 ،10-16درصد،
 45/7 ،15-14درصد 7 50-16 ،درصد و  55-54فقط  4/3درصد نمونه آماری به خود اختصاص داده اند .نتايج آزمون واريانس يك
طرفه بين فاکتور ردههای مختلف سني پاسخگويان با نقش اعضای هيئت علمي در توسعه اجتماعي نشان ميدهد که در سطح خطای
بزرگتر از  0/05تفاوت آمار معنيداری( )0/416وجود ندارد و نتايج آزمون شفه نشان ميدهد اين تفاوت بين گروهي را نشان بطور
کامل قابل تفکيك نيست .يافتههای اين آزمون نشان ميدهد که تفاوت معناداری در بين نظرات ردههای مختلف سني پاسخگويان
وجود ندارد.
 )1تفاوت ديدگاه پاسخگويان با توجه به وضعيت عضويت در هيئت علمي پاسخگويان
يافتههای پژوهش نشان مي دهد که  41/7درصد دانشجويان دکتری پاسخگو ،خود عضو هيت علمي هستند و  14/5درصد عضو
هيئت علمي نبود و  11/3درصد هم فقط تدريس دارند .نتايج آزمون واريانس يك طرفه بين فاکتور وضعيت هئيت علمي پاسخگويان
با نقش اعضای هيئت علمي در توسعه اجتماعي نشان ميدهد که در سطح خطای بزرگتر از  0/05تفاوت آمار معنيداری()0/067
وجود ندارد و نتايج آزمون شفه نشان ميدهد اين تفاوت بين گروهي را نشان بطور کامل قابل تفکيك نيست .يافتههای اين آزمون
نشان ميدهد که تفاوت معناداری در بين نظرات پاسخگويان که عضو هيئت علمي هستند و دانشجوياني که عضو هيئت علمي نيستند
وجود ندارد.
نتیجهگیری

نقش اعضای هيئت علمي در توسعه اجتماعي نقش انکار ناپذيری است .بخش عمدهای از فرايند توسعه از مسير دانشگاه ميگذرد و
دانشگاه به عنوان نهاد و سازمان اجتماعي يك نقش راهبردی و با اهميت دارد و در اين مسير هيت علمي با کارکردهای مختلف
آموزشي ،پژوهشي و پرورشي خود به روشهای مختلف در خدمت توسعه جامعه هستند .توسعه اجتماعي به عنوان يك توسعه بنيادی
در جامعه و نقش اعضای هيئت علمي در اين مسير موضوع اين پژوهش هست که در اين زمينه نظرات يك بخش ديگر از جامعه
دانشگاهي برای ارزيابي نقش اعضای هيئت علمي در فرايند توسعه اجتماعي جمعآوری و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
در اين زمينه ابتدا فرضيه اصلي پژوهش تدوين گرديد و با اين فرض که هيئت علمي در توسعه اجتماعي ايران نقش دارند و با توجه
به ابعاد مختلف توسعه ا جتماعي ،پنج بعد فرعي توسعه اجتماعي شناسائي و بر پايه همين ابعاد پنج فرضيه فرعي نير مطرح شد .نتايج
تجزيه و تحليل داده های پژوهش نشان مي دهد که جامعه آماری پژوهش با اطمينان  44درصد معتقدند که اعضای هيئت علمي در
توسعه اجتماعي نقش دارند .در مورد نقش اعضای هيئت علمي در توسعه اجتماعي همه جامعه آماری بدون هيچ گونه اختالفي از
نظر جنسيت ،سن و اينکه عضو هيئت علمي هستند يا نيستند فرقي ندارد و نتايج آزمونهای ديگر اين موضوع تاييد مي کنند که
تفاوت معنا داری در نظرات پاسخگويان زن و مرد با رده های سني مختلف در مورد نقش هيئت علمي در توسعه اجتماعي وجود
ندارد .اين بخش از نتايج پژوهش يافتههای پيشينه پژوهش را نيز تاييد ميکند و در راستای مسائل مطرح شده در ادبيات پژوهش
هست.
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 درصد تاييد مي کند که اعضای هيئت علمي در زمينه44  يافته های پژوهش با اطمينان،در مورد فرضيههای فرعي مطرح شده
 افزايش سطح امنيت امنيت اجتماعي جامعه و ترويج و اخالق توسعه، رتقای کيفيت زندگي شهروندان،همبستگي و وفاق اجتماعي
 درصد اين فرضيهها تاييد مي کند که مي توان نتيجه45 اجتماعي نقش ئ تاثير داشته و در زمينه گسترش عدالت اجتماعي با اطمينان
 در نظر.گرفت اعضای هيئت علمي در تمامي ابعاد پنج گانه توسعه اجتماعي مورد ارزيابي اين پژوهش نقش موثر و معنا داری دارند
 بيشترين تاثير اعضای هيات در زمينه همبستگي و وفاق اجتماعي بوده و کمترين تاثير را درزمينه گسترش عدالت،رتبه بندی نيز
.اجتماعي داشته اند
 اعضای.نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که اعضای هيئت علمي در ابعاد مختلف توسعه اجتماعي از ديد کمي و کيفي نقش دارند
 نقش،هيئت علمي در بعد آموزش نيروی انساني و توسعه سرمايه انساني که يك بخش مهم از توسعه اجتماعي محسوب ميشود
 از اين رو برای برنامهريزی.داشته و همچنين با پژوهش و تحقيق در زمينه های مختلف توسعه در اين مسير به جامعه کمك مي کند
.توسعه اجتماعي کشور نبايد از نقش مهم اين بخش از جامعه غافل بود و پتانسيل موجود در اين مسير جامعه بهرهبرداری کرد
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