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 یاعوامل موثر بر نگرش به عملکرد توسعه یشناختجامعه نییتب
 یلیتکم التیتحص انیدانشجو دگاهی)از د رانیدولتمردان در ا

 شهر زنجان( یدولت ریو غ یدولت یدانشگاه ها
 

  8پرویز ملکی

  5چنور ظهرابی

  8اله صدفیذبیح

 4علیرضا جهانگیری

  

10.22034/SSYS.2022.1898.2349 
88/8/8433: تاریخ دریافت مقاله  

57/4/8433 :تاریخ پذیرش مقاله                                                                                   
 

ای دولتمردان شناختی عوامل موثر بر نگرش به عملکرد توسعههدف پژوهش حاضر، تبیین جامعه
نفر از دانشجویان  372بود. اساس هدف کاربردی و از نوع پیمایشی باشد. این روش برمیدر ایران 

شهر زنجان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای  -دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه دولتی
ها میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بود. اعتبار ابزار تحقیق انتخاب شدند. شیوه گردآوری داده

( تأیید گردید. تجزیه و تحلیل 2/2به روش صوری و پایایی آن به روش ضریب آلفای کرونباخ )
با به کارگیری آمارهاى توصیفى شامل جداول فراوانى، میانگین،   spssاطالعات از طریق نرم افزار 

پیرسون و رگرسیون انجام شده است. الف( براساس تحلیل  rواریانس و برای آزمون فرضیه ها، 
در بین دانشجویان میانسال  ای دولتمردان،رگرسیون: نگرش دانشجویان، به عملکرد توسعه

+(، نگرش به توسعه 47/2به ترتیب بیشترین اثر( به: )نگرش به توسعه سیاسی )+(، )13/2)
                                                           

         (مسئول ایران )نویسندهشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمى، زنجان، ارشد جامعه کارشناس -1

  E-mail: Malkip08@gmail.com  
 ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمى، زنجان، ایرانپژوهش اجتماعیارشد  کارشناس -2

 استادیار، گروه علوم اجتماعی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمى، زنجان، ایران  -3

 ، ایرانتهران ی،دانشگاه آزاد اسالم ،قاتیواحد علوم و تحق ،ورزش شناسیجامعه دانشجوی دکتری -4

mailto:Malkip08@gmail.com
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+( بستگی دارد. ب( از بین متغیرهای مستقل 14/2+( و شرکت در انتخابات )44/2اقتصادی )
تغییرِ نگرش به واردشده در مدل رگرسیون و متغیرهای مستقل خارج از معادله، بیشترین سهم 

نگرش دانشجویان به  اریانس( مربوط بهدرصد و 74ای دولتمردان )از مجموع عملکرد توسعه
که در ارتباط مستقیم و  و مدیریت اقتصادی دولت استمدیریت توسعه سیاسی دولت 

دهنده نگرش دانشجویان )مسن و با مشارکت باال در انتخابات اعم از دانشگاه دولتی و افزایش
 ای دولتمردان قرار دارد.شهر زنجان( نسبت به عملکرد توسعه -گاه آزاد اسالمی دانش

 
دولتمردان، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه  ،ایعملکرد توسعهنگرش،  واژگان کلیدی:

 توسعه فرهنگی. و اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8438 تابستان 25: شماره                   ورزش و جوانان                یمطالعات راهبرد  مه صلناف

 

371 

 مقدمه 
کشورهای دنیا و اجتماعات بشری را مفهوم توسعه از مفاهیم مهم زمان ما است، به طوری که 

براساس آن طبقه بندی می کنند. مثالً کشورها را به توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته 
توسعه امری پویا، فراگیر و چند بعدی است که ذهن  (.3: 1373 ،یپناه) طبقه بندی می کنند

محققان و متخصصان را به خود مشغول  بسیاری از برنامه ریزان، دولتمردان، سیاستگذاران و سایر
های انسانی، گسترش امکانات، ساخته است و هدف آن بهبود شرایط زندگی، توانمندی 

به طوریکه دولت توسعه خواه، . (224: 1377 ،یپندر یرضائ) ... است مندسازی انسان وبهره
عین حال، از نیروی  اهداف بلند مدت رشد و تغییرات ساختاری را مورد توجه قرار می دهد و در

الزم برای ایجاد و تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی الزم برای صنعتی سازی برخوردار است 
(. دولت توسعه خواه یعنی دولتی که سیاست های داخلی و روابط خارجی آن 217: 1322)عباسی، 

ارتقای  در جهت کسب قدرت، اقتدار، استقالل، توانمندی و ظرفیتی است که از طریق ایجاد و
شرایط رشد اقتصادی یا سازماندهی مستقیم رشد اقتصادی یا ترکیبی از این دو، تعیین، و تشویق 

ه طوری که دولتمردان می توانند و دستیابی به اهداف آشکار توسعه ای را امکان پذیر می سازد. ب
 که توسعه را از راه گسترشمی خواهند که خط مشی ای را ایجاد کند و تداوم بخشند 

 از بُعد تاریخی، مفهوم(. 217گذاری تولیدی، صادرات، رشد و رفاه انسانی پیش برد )همان: سرمایه
 ه خصوص با به ثمر نشستن جنبش هایتوسعه در سال های اولیه بعد از جنگ جهانی دوم، ب

استقالل طلبانه که منجر به ظهور کشورهای جدیدی در عرصه بین المللی شد، و در نتیجه، هر 
کدام نیز خواهان دستیابی به درجات بیشتر رشد و توسعه بودند، عمدتاً مترادف با )صنعتی شدن( 

یا تلقی می شود. بعدها تفسیرها و نظریه های دیگری در مورد توسعه پایدار شد. برای مثال )آمارت
سن( تعریف انسان گرایانه تری از توسعه مطرح کرد و آن را با مفهوم آزادی پیوند داد. آمارتیا سن 

توسعه را به معنای رهایی از عوامل محدود کننده آزادی )همچون  1722در کتاب خود در سال 
گرسنگی یا حکومت استبدادی( دانست که فرصت ها و انتخاب افراد را محدود می کند. وی 

تدالل می کند که توسعه را باید بر حسب توسعه توانایی های مردم برای رهنمون کردن آنها به اس
. توسعه یک پدیده ی مقطعی و زودگذر نیست (1321سن، )سمت زندگی شایسته ارزیابی کرد 

بلکه یک روند منظم، چند بعدی، مستمر و طوالنی است که نقطه ی آغاز و پایانی دارد، امروزه 
امام جمعه ) ه توسعه همه جانبه و پایدار، دغدغه اصلی کشورها و دولت هایشان استرسیدن  ب

. از زمان ورود دولت مدرن به ایران در عصر مشروطه همواره یکی از (7: 1371زاده و همکاران، 
دغدغه های اصلی سیاست گذاران، مباحث مربوط به توسعه بوده است. در دوران پهلوی اول و 

توسعه و گذار از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی با تدوین و اجرای برنامه های دوم نیز مسئله 
. روند توسعه (121: 1371 ،یو شورچ شهیفالحت پ) توسعه در کانون توجه دولت ها بوده است

در ایران با بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با یک روند توقف رو به رو شد. زیرا جنگ بخش 
نسانی و مادی ایران را تحلیل برد. در این جنگ ایران بخش چشم گیری از مهمی از منابع ا

نیروهای انسانی جوان و متخصص خود را از دست داد و بخش قابل توجهی از تجهیزات صنعتی 
پس از جنگ نیز دولت ها سیاست های توسعه را در قالب برنامه مختلف، از  .ایران از بین رفت

وسعه دنبال کرده اند. با آن که نمی توان این واقعیت را انکار کرد که جمله برنامه های پنج ساله ت
آن ها نقش چشم گیری در تحقق توسعه داشته اند، اما علی رغم تالش های صورت گرفته جامعه 
ما نتوانسته است به اهداف توسعه همه جانبه دست یابد. اگر در این زمینه ما کشور خود را از نظر 
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ای همچنین کره جنوبی، ترکیه و مالزی، مقایسه کنیم که ورهای در حال توسعهتوسعه یافتگی با کش
ی بسیار مهمی در این زمینه روند توسعه را در دهه های اخیر شروع کرده اند و موفقیت ها

اند. فاصله ما با توسعه یافتگی بیش تر و بهتر نمایان می شود. چنین کشورهایی با وجود آن داشته
طبیعی و زیرزمینی مهم، هم چون نفت و گاز نیستند، چنان موفقیت هایی کسب که دارای منابع 

. بنابر آمارهای منتشره بانک مرکزی ایران و (122: )همان کرده اند که واقعاً حیرت انگیز است
مؤسسات بین المللی، ایران در حال حاضر از جمله معدود کشورهایی است که سال های متمادی 

اال و دورقمی داشته است و علی رغم برخورداری از منابع غنی طبیعی و نرخ تورم و بیکاری ب
انسانی، نتوانسته نرخ رشد اقتصادی قابل توجه و حتی ثابتی را طی سی سال گذشته داشته باشد. 
عالوه بر این، اقتصاد ایران با مشکالتی مانند رشد اقتصادی پایین، اقتصاد وابسته به نفت، عدم 

تن تنوع و تکثر اقتصادی، ت تولیدی، تسلط بخش نفت در اقتصاد و نداشرقابت پذیری محصوال
گیری ارتباط با جهان خارج به جز در بخش نفت، کسری بودجه و منفی بودن تراز عدم شکل

. در هر حال ضمن (762: 1374و کاهه،  یموثق) تجاری بدون احتساب صادرات نفتی روبروست
ما در روند توسعه گام هایی برداشته ایم، اما عواملی همچنین آن که این واقعیت انکار نمی شود که 

جنگ تحمیلی، موانع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سرعت روند توسعه در ایران را 
دستیابی به توسعه برای دوره ای طوالنی، نه تنها ضرورت رفع مشکالت مهمی  .کاهش داده اند

ای رسیدن ایران به اهداف سند است، بلکه بر مانند کسری بودجه و معضل بیکار در کشور
است. به لحاظ نیز امر ضروری  1424انداز و تبدیل شدن به کشور اول منطقه در افق چشم

گذار موفقیت آمیز به توسعه در دوره ای مشخص و تقریباً کوتاه مدت، تنها در شرق آسیا و تاریخی
نابع غنی طبیعی مکشور تبدیل به ضرورت شده است. ) از مجرای دخالت مؤثر دولت در اقتصاد

ع و ابزار الزم نیروی کار( فراوان و آموزش دیده، مقدورات اصلی کشور، منابکشور( همراه با )
. دولت و سرآمدان (762: )همان گذار به توسعه سریع را در اختیار دولت قرار می دهدبرای تحقق

عه در کشور هستند و می بایست مدیریت نوسازی و ی توس حاکم مهم ترین کارگزاران برنامه
اصالحات در عرصه های اساسی را به عهده گیرند. دولت با اصالحاتی مبنایی در زمینه زیر 

های فیزیکی، نهادها و سیاست ها )سیاست گذاری و رویکردهای حکمرانی( برای تولید ساخت
و  یموثق) فضای جدید اعمال کنندقدرت و توانمندسازی کشور به منظور تطبیق با اقتضائات 

گیران در دولت نه حکومت بر سرنوشت انسان ها بلکه مدیریت . وظیفه تصمیم(762: 1374کاهه، 
و ایجاد فضای عقالنی و  ترتیبات عمومی و برنامه های نوسازی به مننظور نیل به توسعه

. دولت (11: 1371مکاران، امام جمعه زاده و ه) پذیر برای یک زندگی مرفه انسانی استبینیپیش
در این راه نیازمند اعمال اصالحات اساسی در زمینه های فیزیکی، نهادی و سیاستگذاری است تا 
با ایجاد توازن و انسجام میان بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برنامه 

ریزی شده بردارد تا پیش  موفقی را پیش ببرد. دولت باید گام های ابتدایی را هدفمند و برنامه
دولت با محوریت نخبگان توسعه گرا و به شدت ملی گرا . ایجاد شود زمینه های ساختاری توسعه

وظیفه انباشت سریع سرمایه و سرمایه گذاری هدفمند آن در راستای ایجاد زیرساخت های 
لی ترین بازیگر در . دولت به عنوان اص(12: )همان ای و بازارهای جدید بر عهده می گیردتوسعه

عرصه ملی و فراملی است که سیاست گذاری ها و ساختار خود را با شرایط عصر جدید تطبیق 
می دهد. بر این اساس توسعه فرایندی است همه جانبه و معطوف به تمام ابعاد زندگی مردم و 

تنها از لحاظ موجب تغییر در تمام ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... به گونه ای که نه 
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یوه زندگی، رفاه اجتماعی و... کمی بلکه باعث تغییرات کیفی در تمام ابعاد جامعه از جمله ش
شود. همان گونه از تعریف مشخص شد توسعه به عنوان نوعی استراتژی در جهت حرکت به می

امام جمعه زاده و ) سوی شرایط مطلوب در تمام ابعاد و ساختارهای زندگی اجتماعی است
. اهمیت نقش دولت در توسعه و سامان دادن به اقتصاد تا بدان اندازه است (12: 1371مکاران، ه

متأثر از سیاست های نئولیبرال، طرح تقویت  1722که حتی نهادهایی مانند بانک جهانی در دهه 
دولت کارآمد به منظور تقویت بخش خصوصی را پیشنهاد داد تا از این طریق بتوان فرایند توسعه 
را به پیش برد و با نیل به رونق و رشد اقتصادی فضای کسب و کار را بهبود بخشید و به تبع آن، 

. اصواًل توسعه در تمام سطوح نیازمند (112: 1772 ،یبانک جهان) به کاهش سطح فقر دست یازید
گذاری و مدیریت بهینه و مؤثر می باشد ایران طی یک قرن اخیر، با وجود به برنامه ریزی، سیاست

چالش ها، گام های مهمی را در راستای تکوین دولت توسعه گرا برداشته است: جامعه ای شهری 
با طبقه متوسط رشد یافته دارد؛ بوروکراسی فراگیر و قدرتمندی در آن مستقر است؛ دولتی متکی 

ظامی و امنیتی متمرکز دارد که با تکیه بر آن می تواند در دورترین نقاط به نیروهای نظامی، انت
کشور اعمال حاکمیت کند؛ دارای دولتی متکی به نخبگان سیاسی و بوروکراتیک است که از 

اجتماعی استقالل نسبی دارد؛ دولت در ایران آرمان پیشرفت و توسعه دارد و  -نیروهای سیاسی
 -را در مقدمه مدل )توسعه ایرانی "ایرانی "ونالیستی است و صفت دارای نوعی ایدئولوژی ناسی

اسالمی( مطلبوب خود قرار داده است. جایگاه و اهمیت کلیت موضوع توسعه هنگامی بیش تر 
گردد که نمایان می شود که نیم نگاهی به تغییرات جوامع در مقیاس جهانی به عمل آید تا روشن 

پنجاه میالدی تاکنون( توسعه همواره در ردیف موضوع های از دهه دست کم در شش دهه اخیر )
اصلی محافل برنامه ریز و تصمیم ساز ملی و بین المللی بوده و نهادها و سازمان های زیادی در 
سطح جهان برای کمک به تحقق توسعه و توسعه یافتگی به ویژه در کشورهای در حال توسعه 

ا مسئله اصلی در این پژوهش تبیین جامعه شناختی . لذ(126: 1374زاد،  یعال) بسیج شده اند
ای دولتمردان در ایران است؛ از جمله دغدغه های اصلی عوامل مؤثر بر نگرش به عملکرد توسعه

محقق این است که عوامل موثر )توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه 
ای دولتمردان در ایران تا عملکرد توسعه فرهنگی و متغیرهای زمینه ای( بر نگرش دانشجویان به 

ای چه حد تأثیر می گذارد؟ و هر کدام به چه میزان بر نگرش دانشجویان به  عملکرد توسعه
 گذارند؟دولتمردان در ایران تاثیر می

ای تاکنون پژوهشی درباره عنوان تبیین جامعه شناختی عوامل مؤثر بر نگرش به عملکرد توسعه
از چند عنوان مشابه را بررسی  ران انجام نشده است و در اینجا تنها چکیده ایدولتمردان در ای

 کنیم. می
حکمرانی و توسعه اقتصادی در »عنوان  با( در پژوهشی 1377جوادی ارجمند و همکاران )

نی مستقل از موقعیت جغرافیایی به این نتیجه رسیدند که بهبود شاخص های حکمرا  «ایران
شاخص های توسعه و بنابراین افزایش رفاه اجتماعی داشته  یناداری بر ارتقاتواند اثرات معمی

باشد، اما با بررسی مطالعات انجام گرفته می توان گفت که با توجه به نوع حکمرانی حاکم بر 
ایران، فرایند توسعه اقتصادی ایران در دوره های مختلف زمانی بعد از انقالب، شرایط متفاوتی را 

ست و در هر دوره ای هر یک از شاخص های حکمرانی وضعیت متفاوتی را سپری سپری نموده ا
 نموده اند. 

فرهنگ و توسعه: مقایسه شاخص های »عنوان  با( در پژوهشی 1377) بایزیدی و حسین پناهی
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به این نتیجه رسیدند که فرهنگ ایرانی  «فرهنگی توسعه پذیر و ضد توسعه در ژاپن، بریتانیا و ایران
با وجود شاخص های توسعه پذیر همچون عدالت خواهی، جمع گرایی، پلورالیسم فرهنگی و 
احترام، دارای شاخص های فرهنگی ضد توسعه بیشتری در مقایسه با فرهنگ های اپنی و 

 بریتانیایی است. 
الگوی حکمرانی خوب؛ جامعه »ن عنوا با( در پژوهشی 1371امام جمعه زاده و همکاران )

به این نتیجه رسیدند که با استقرار شاخص های  «همکار و دولت کارآمد در مدیریت توسعه
الگوی حکمرانی خوب و هم افزایی و شراکت بین بازیگران اصلی توسعه یعنی دولت، جامعه 

ی دیگر بین مدنی و بخش خصوصی جامعه همکار و دولت کارآمد سازماندهی خواهد شد. از طرف
 شاخص های الگوی حکمرانی خوب و توسعه همه جانبه ارتباط وجود دارد.

 یاقتصاد یهدف ها یانتقاد لیتحل»عنوان  با ی( در پژوهش1371) یعرب مازار و نورمحمد
 دیکه با دندیرس جهینت نیبه ا «ی(انقالب اسالم یروزی)قبل و بعد از پ رانیتوسعه در ا یبرنامه ها

حاصل  یو در مورد آن ها اجماع علم فیتعر ،یکشور با دقت علم هتوسع یه هاتوسعه و برنام
در اقتصاد کشور حاکم  یخاص یمکتب علم هویگونه نظر چیاست که ه نیا یبعد هجیشود. نت

تنها منابع  ،ییفضا نیشوند. در چن فیتوسعه با آن تعر یبرنامه ها ینبوده است تا اهداف اقتصاد
و البته  یاسیساختار س یها و مشکالت کشور و آرمان و آرزوها ییرفع نارسا یدولت و مردم برا
 تیمورد نظر آن صرف شده اند و در عمل موفق یو راهبرد یعلم یهنظر کیبدون توجه به 

 حاصل نشده است. یچندان
لت توسعه خواه و دو»عنوان  با( در پژوهشی 1373موثقی، سید احمد و کاهه، علیرضا )

این ادعا را مطرح کردند که زمینه های گذار به توسعه از مسیر دخالت  «توسعه در ایرانهای زمینه
مؤثر دولت در اقتصاد ایران فراهم است که دسترسی دولت به منابع غنی مادی و انسانی، شامل 
منابع نفت و گاز و نیروی انسانی کشور، از جمله پشتوانه ها و زمینه هایی است که به دولت در 

ای خود یاری می رساند. هم زمان امکان عملیاتی شدن گذار به توسعه به اهداف توسعه رسیدن
کشور از مسیر دخالت دولت در اقتصاد، در جمهوری اسالمی ایران نیز با چالش ها و موانع جدی 
روبه روست که برخاسته از ویژگی های خاص اقتصاد ایران یعنی گستردگی اقتصاد ناکارآمد دولتی 

 هزینه کرد درآمدهای نفتی توسط دولت است. و شیوه 
 -یاقتصاد هعملکرد دولت در توسع یبررس»عنوان  با ی( در پژوهش1322سپهردوست )

، اگرچه 1323تا  1372 یسال ها یکه ط دیرس جهینت نیبه ا «استان همدان یروستاها یاجتماع
 عیتوز ینابرابراستان  ییروستا یبخش ها هدولت در رشد و توسع یبرنامه ا یها استیس

سوم  هدهد که برنام ینشان م راتییتغ بیضر هسیداشت، اما مقا یپ ررا د التیامکانات و تسه
ساخت ها، آموزش و  ریدر بخش ز یمتعادل تر امکانات توسعه ا عیمثبت بر توز یتوسعه با اثرات

 استان همراه بوده است. یشهرستان ها ییبهداشت روستا
 2222( در بررسی نقش اعتماد در توسعه اقتصادی اروپا در فاصله سال های 2213) 1پاپاپوانو

به این نتیجه رسید که در کشورهای با سرمایه اجتماعی باالتر، دسترسی افراد به منابع  2212تا 
 مالی بانکی باالتر بوده و این مناطق از بازارهای سرمایه توسعه یافته تری برخوردارند. 

                                                           

1. Papaioannou(2013) 
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تعمیق مالی بر رشد اقتصادی ( به بررسی اثر توسعه نهادی و 2211) 1حسن و همکاران
پرداختند. نتایج نشان می دهد که توسعه بازارهای  1726 -2222های چین طی دوره زمانی استان

مالی، محیط قانونی، آگاهی از حقوق مالکیت و کثرت گرایی سیاسی با رشد اقتصادی قوی تر 
 همراه است. 
به هدف رشد  یابیکه در جهت دست  یاز عوامل یکی( 2214کالرک و همکارانش  )از نظر 

از  یاست بخش مال یکند، توسعه بخش مال فایا یتواند نقش اساس یم یپرشتاب و مستمر اقتصاد
از  یتوسعه ببخش مال تیشده است. اهم لیتشک هیشامل بازار پول و سرما یگوناگون یبازارها

 ،یگذارهیسرما یبرا یمنابع مال زیدر تجه یاساس یکارآمد، نقش یمال بخشکه  ردیگ یآنجا نشأت م
 کند.  یم فایمنابع ا صیساز و کار تخص یساز نهیو به یخارج هیسرما زیورود و تجه قیتشو

 یرا بر رشد اقتصاد یو توسعه مال ی( در مطالعه خود، اثر ساختار مال2211)  یزدیو ا انیماک
با استفاده از روش حداقل مربعات کامالً  2211تا  1727دوره  یط یمنتخب اسالم یکشورها

دار شدن اثر هر دو  یبر مثبت و معن جیقرار داده اند. نتا ی( مورد بررسFMOLSاصالح شده )
 یبر رشد اقتصاد یتوسعه نظام مال یبه عنوان شاخص ها یو توسعه مال یساختار مال ختارسا ریمتغ

بر رشد  یتر یبر بازار اثر قو یمبتن یاست که نظام مال نیا دیمؤ زیها ن افتهیکند.  یداللت م
 یرهایطرفه از متغ کی یدهد در کوتاه مدت رابطه عل ینشان م جینتا ن،یدارد. همچن یاقتصاد

مرحله  هیو در بلند مدت رابطه دو طرفه وجود دارد که فرض یبه رشد اقتصاد یمال ظامتوسعه ن
 . دینما یم دیی( را تأ1766) کیپاتر یافتگیتوسعه 

 

 مبانی نظری پژوهش
 یاعوامل موثر بر نگرش به عملکرد توسعه یشناختجامعه یینتببر مبنای هدف پژوهش یعنی 

 یران، به مبانی نظری پژوهش اشاره می گردد:دولتمردان در ا
 

 یران دولتمردان در ا یانگرش به عملکرد توسعهتئوری متغیر 
 یادر کارکنان است به گونه یزهانگ یجادا یرانمد یهاول یفاز وظا یکی: 2یرزاست یچاردر یتئور

که سختتر تالش کنند، به طور منظم در  یمعن ینسطح ممکن برسد. بد ینکه عملکرد آنها به باالتر
سازمان کوشش کنند. البته  هاییمها و تصمشدن هدف یعمل یمحل کار حاضر شوند و برا

به شکل  یرهادارد. روابط متغ یبستگ یزن یطمح یفرد و آمادگ ییبه توانا یزشبر انگ عالوهعملکرد 
 باشد.یم یرز

P=f(A,M ,E) 
 =Pعملکرد مدیریت
 =Aتوانمندی اجرای برنامه ها
 =Mانگیزش پذیرش نواوری

 =Eامکان تغییر محیط
که کار را انجام دهد.  یردبگ یمتصم یدبرسد، با یزشاز انگ ییبه سطح باال یفرد ینکها برای

داشته  یارمناسب انجام کار را در اخت یل( و مواد و وسایی)توانا بتواند کار را انجام دهد (یزش)انگ
                                                           

1. Hassan et al. 

2. Richard Steers 
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نان حاصل یاطم یدبا یرمد ینزند. بنابرا یها به عملکرد لطمه م ینهاز زم یک(. نبود هر یط)مح باشد
 (.116: 1326و معمارزاده،  ی)الوان باشد یسه گانه فوق فراهم م یطکند که شرا

 
  8یزنآ یسکو آ ینبا یشف ینمارت تئوری

ارائه کرده اند، بنظر  یزنو آ ینبا یشنگرش ف ینهرا در زم یتئور ینو مهم تر ینمشهور تر 
به  یشگرا یا یشگرا ی،رفتار اجتماع یشگوئیها و پ یشگرا یدندر اثرشان فهم یزنو آ ینبا یشف

 یدهپد یک یارفتار  یکانجام  نآن کنشگرا یاست و ط یو شخص یفرد یرمتغ یکآن رفتار،  یسو
 یدهپد یارفتار  یادهند که آ یقرار م یدتقل یاو  یابیموجود، مورد ارز یطرز تلق یارا از نظر نگرش 

پور،  یع)رف باشد یاساس به نوبه خود تابع دو بعد م ینبر ا یشبد؟ لذا گرا یامذکور خوب است 
های و اعتقادات یک فرد نسبت به پدیده اید، عقبه معنی یک نظام از تمایالت رایش(. گ121: 1372

( تربیت مثالً) محیطی تاثیرات پی در زمان طول در ...تمایالت و  . این نظام ازمحیط خود می باشد
 دوام می باشد )به معنی وسیع آن ( شکل گیری می شود وکم وبیش دارای قوام و تجربیات و

خاص در  یدهپد یارفتار  یکتا چه حد از  رانکنشگ یعنی: یدهانتظار فا -1. (1:  1372، پور)رفیع
 یشگرا یذهن یاز لحاظ شاخص ها یجمع یا یشخص یازهایدر ارضاء ن یک،نزد یادور  یندهآ

خاص در حال حاضر  یدهپد یاان رفتار  یاآ یعنی: یدهفا یابیارز -2خواهند داشت؟  یدهانتظار فا
کنشگران  یبرا ینیع یشاخص ها حاظاز ل ی،جمع یا یشخص یازهاینسبت به گذشته، در ارضاء ن

 کننده منعکس آیزن –نه؟(. هنجار ذهنی در تئوری فیش باین  یاآورد  یبه وجود م یدهاحساس فا
 آن به شخص که معنی بدین.  است رفتار یک انجام برای شخص یک روی اجتماعی وفشار نفوذ

. خاص قرار خواهد گرفت گروههای یا افراد توبیخ یا تایید مورد رفتارش حد چه تا که دارد توجه
ها در واقع نقش یک مرجع هدایت کننده رفتار را دارند که ممکن است پدر، این افراد یا گروه

یه مادر، دوستان نزدیک وهمکاران ویا اهالی یک محل باشند این متغیرخود به دو عامل تجز
 شود می ارزیابی چگونه گروه مهم افراد دیگر سوی از خاص رفتار یک آنکه انتظار – 1شود : می
 انتظارات از پیروی برای فرد انگیزه – 2یگران می نامیم . د را مهم افراد دیگر این پس این از ما که

 (.11:  1372 پور، رفیع) دیگران
 

 5تئوری متغیر نگرش به توسعه اقتصادی
(: نظریه روستو را می توان پرآوازه ترین و جنجال برانگیزترین صاحب 1716) 3روستونظریه 

مه توسعه ای این صاحب نظر بیش از ه نظران توسعه اقتصادی خواند. آرای نظر در بین صاحب
توسعه ای دیگر مورد بحث و جدل های موافق و مخالف قرار گرفته است که این، صرف  آرای

ی اهمیت و نظر از واکنش نسبت به نقش سیاسی روستو و مشاغل دولتی او، می تواند بازگو
توسعه ای روستو، نظر او درباره گذار از  قابلیت تأثیرگذاری آرا او باشد. مهم ترین بخش آرای

امعه صنعتی است که نخستین بار در کتاب مراحل رشد اقتصادی؛ بیانه ای غیر جامعه سنتی به ج
کمونیستی مطرح شد و به مدل پنج مرحله یی روستو و یا مدل توصیف مرحله یی رشد مرسوم 

جامعه سنتی که مشخصه ان تولید محصوالت کشاورزی  -1است. این پنج مرحله از این قرارند: 
                                                           

1. Martin Fishbine and Ice Eisen 
2. Economic Development  

3. Rostou 
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 -2ست، ایفه سازمان یافته است و تقدیرگرایی مزمن بر آن حاکم ااست و بر محور خانواده یا ط
محله خیز  -3پیشرفت است، که الزمه ورود به مرحله دگرگونی و  شرایط قبل از خیز اقتصادی

که مشخصه آن فاصله گرفتن از جامعه سنتی از طریق افزایش سرمایه گذاری، گسترش  اقتصادی
تولیدات صنعتی تنوع شده و  که طی آن رحله بلوغم -4شهرنشینی و ارتقاء بهروری است، 

که با باال رفتن سطح زندگی و افزایش  مرحله انبوه باالخره -1ع می شود، های نوین ابداتکنیک
شمار کارمندان و کارگران متخصص و ماهر و افزایش سرمیه گذاری ها در زمینه های تأمین 

 (.22: 1371، اجتماعی، بهداشت و رفاه عمومی همراه است )حقیقی
: در کتاب توسعه اقتصادی در جهان سوم می نویسد توسعه را باید جریانی چند 1تئوری تودارو

بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای 
 ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است )تودارو،

1372 :131.) 
 

 تئوری متغیر نگرش به توسعه سیاسی
: توسعه سیاسی را به گونه ای مستقل و پویا در نظر می گیرد که از اصول 2نظریه ادوارد شیلز

ویژه خود پیروی می کند. او به نقش و جایگاه همه دولت های در حال پیشرفت اشاره می کند و 
وم را شکاف میان سنت و مدرنیته می داند. از این مهم ترین مانع توسعه سیاسی در جوامع جهان س

رو، به نظر شیلز ما با تعداد روندهای نوسازی مواجه خواهیم بود که خود ناشی از میزان آشتی 
 (.47: 1324پذیری سنت و مدرنیته است )بدیع، 

عه : بیان می دارد که دولت های اقتدارگرا مانع بزرگی بر سر راه توس3نظریه آدریان لفت ویچ
سیاسی هستند، چرا که نخبگان بوروکراتیک و سیاسی آن ها، به استقالل نسبی از نیروهای 
اجتماعی دست یافته اند و به همین دلیل، نهادهای جامعه مدنی مورد بی توجهی قرار گرفته و در 

: 1324صورت شکل گیری، ضعیف بوده و زیر نفوذ و کنترل شدید دولت قرار دارند )لفت ویچ، 
223) 

 
 ینگرش به توسعه اجتماعتئوری متغیر 

: توسعه اجتماعی را درجه ای از ساختار اجتماعی می داند که به اکثریت مردم 4دونگ کیم
محروم جامعه نه تنها اجازه تقاضا برای برخورداری از منابع ملی را می دهد بلکه در جهت رسیدن 

اری جامعه در مسیری باشد که اختبه آن هدف، آنها را یاری می کند. از نظر او اگر تغییر س
های الزم را برای دستیابی توده محروم به سهم خود از منابع ملی در اختیار آنها قرار دهد، فرصت

این مسیر، در اصل همان فرایند توسعه است. در واقع فرایند توسعه اجتماعی از دیدگاه این 
 (.132: 1377ر جامعه )نظری، رهیافت، فرایندی است عاری از استعمار و استثمار خارجی د

: توسعه اجتماعی را فرایند ایجاد دگرگونی های بنیادی در ساختارها و روابط 5بانک جهانی
                                                           

1. Todaro 

2. Edward Shils 

3. Adrian Leftwich 

4. Dong Kim 

5. World Bank 
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اجتماعی با انگیزه تحقق اهدافی همچون ادغام اجتماعی، انسجام اجتاعی و پاسخگو کردن 
 (.1: 1373 کارگزاران، امکانات و سازمان های صاحب قدرت می داند )کالنتری و دیگران،

 

 ینگرش به توسعه فرهنگتئوری متغیر 
: عوامل فرهنگی نظیر: هنجارها، ارزش ها، اعتقادات و اعمال مذهبی، 1تئوری آنتونی گیدنز

شیوه های تفکر و آگاهی، نظام های ارتباطی و رهبری ممکن است نیروی محافظه کار یا نوآور در 
از اوقات، عوامل فرهنگی بویژه اعتقادات مذهبی  زندگی اجتماعی ایجاد نمایند. معهذا در بسیاری

مبتنی بر خصلت انتقادی و نوگرایانه، در اعمال فشار برای ایجاد تغییر اجتماعی نقشی برانگیزنده 
ویژه رهبران سیاسی و نظامی، شخصیت های بزرگ دینی، هایفا می کنند. بنابراین عوامل فرهنگی ب
ه دنبال کردن سیاست های پویا هستند و می توانند توده ای نوآوران در عرصه علم و فلسفه قادر ب

را به دنبال خود بکشانند. و یا اینکه در برخورد با مسائل فرهنگی تغییر، شیوه های تفکر قدیمی را 
در راستای: ترویج آرمان های بهبود زندگی فردی، آزادی و برابری، مشارکت دموکراتیک براساس 

بر هبود و توسعه شیوه های زندگی و ترقی بشر در بیشتر نواحی دنیا، اقتدار عقالنی، به منظور ب
 (.12: 1377تغییر دهند )صدفی،  اساساین

در  ، توسعه فرهنگی را پیش نیاز توسعه یافتگی2سازمان بین المللی و فرهنگی یونسکو
است که طی  ... می داند. بنابراین توسعه فرهنگی فرایندی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وزمینه

آن تغییراتی در حوزه های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایش انسان های جوامع به وجود می آید. 
حاصل توسعه فرهنگی کنار گذاشتن خرده فرهنگ های غلط پیشین و جایگزینی آن با تفکری 

یی است که در اجتماع، محور تفکر انسان قرار گرفته و هدف آن دست یابی به نگرشی نو و دانا
برای نخستین بار در کنفرانس  محور نسبت به تمام مسائل جهان است. مفهوم  توسعه فرهنگی

از سوی یونسکو در ونیز برگزار شد، مطرح  1772المللی سیاست های فرهنگی که در سال بین
(. مقصود از توسعه ی فرهنگی، ایجاد شرایط و امکانات مادی و معنوی 12: 1322گردید )کواکس، 

برای افراد جامعه به منظور شناخت جایگاه آنان و رشد و افزایش علم و دانش و معرفت مناسب 
ذیرش اصول کلی توسعه، نظیر انسان ها و هم چنین آمادگی برای تحول و پیشرفت و پ

پذیری، نظم و انضباط، بهبود روابط اجتماعی و انسانی و افزایش توانایی های علمی و قانون
 (.44: 1372همه ی افراد جامعه است )نظرپور، اخالقی و معنوی برای 

 

 فرضیه های پژوهش
ای دولتمردان در ایران، رابطه بین نگرش به توسعه اقتصادی و نگرش به عملکرد توسعه. 1

 معناداری وجود دارد.
ای دولتمردان در ایران، رابطه بین نگرش به توسعه سیاسی و نگرش به عملکرد توسعه. 2

 د.معناداری وجود دار
ای دولتمردان در ایران، رابطه بین نگرش به توسعه اجتماعی و نگرش به عملکرد توسعه. 3

 معناداری وجود دارد.

                                                           

1. Anthony Giddens 

2. Unesco 
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ای دولتمردان در ایران، رابطه بین نگرش به توسعه فرهنگی و نگرش به عملکرد توسعه. 4
 معناداری وجود دارد.

دولتمردان در ایران، رابطه معناداری ای ای و نگرش به عملکرد توسعهبین متغیرهای زمینه. 1
 وجود دارد. 

 
 اهداف پژوهش

 ای دولتمردان در ایران )متغیر وابسته( و متغیرهای تببین رابطه نگرش به عملکرد توسعه
مستقل اصلی )نگرش به توسعه اقتصادی، نگرش به توسعه سیاسی، نگرش به توسعه 

 اجتماعی، نگرش به توسعه فرهنگی(.
  ای دولتمردان در ایران )متغیر وابسته( و متغیرهای بین نگرش به عملکرد توسعهتبیین رابطه

ای )جنسیت، وضعیت مهاجرت، مقطع تحصیلى، نوع دانشگاه، وضعیت تأهل، مستقل زمینه
وضعیت مسکن، وضعیت اشتغال، وضعیت ایاب و ذهاب، وضعیت شرکت در انتخابات، بُعد 

 .خانوار، سن(
 
 شناسی پژوهشروش

ها، توصیفی این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ شیوه تجزیه و تحلیل داده
باشد. جامعه آماری در تحقیق حاضر دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه و همبستگی می

تعداد آنها  76-77ها در سال شهر زنجان می باشد. که براساس آمار روابط عمومی دانشگاه -دولتی
حجم نمونه محاسبه و به  نفر به عنوان 373از جدول مورگان باشد. و با استفاده نفر می 17176

برای انتخاب  نفر افزایش یافت. 372م نمونه به دست آمده است. همچنین برای پایای بیشتر حج
ای استفاده شد؛ درمرحله اول: دانشگاه آزاد ای چند مرحلهگیری خوشهنمونه از روش نمونه

دانشکده  -2دانشکده کشاورزی،  -1شهر زنجان به چهار دانشکده: ) -می و دانشگاه دولتیاسال
دانشکده مهندسی(، تفکیک گردید. در مرحله دوم : )انتخاب  -4دانشکده علوم انسانی،  -3علوم، 

ای چند رشته تحصیلی از بین رشته های تحصیلی در هر دانشکده(، مرحله سوم: نمونه گیری طبقه
ای )سهم دادن به هریک از مقاطع تحصیلی( و در مرحله آخر، پاسخگویان به روش میهیا سه

ی شانس مساوی برای انتخاب شدن تصادفی به نحوی که هر یک از افراد جامعه آماری دارا
ها میدانی و با استفاده از ابزار عنوان جمعیت نمونه را داشتند مطالعه شدند. شیوه گردآوری دادهبه

ها ازطریق آزمون آلفای بود. روایی و پایایی پژوهش و سنجش توزیع نرمالیته دادهپرسشنامه 
( مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و sig > 0/05و آزمون اسمیرنوف کلموگروف ) (2/2کرونباخ )

انجام شد و به تناسب فرضیات  spssها در چند مرحله و با استفاده از نرم افزار آماری تحلیل داده
 های آماری استفاده شد. ها و آزمونپژوهش از آماره

 
 پژوهشتعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای 

شناختی عوامل مؤثر )شامل: توسعه سیاسی، توسعه برمبنای هدف پژوهش یعنی تبیین جامعه
تغیر وابسته )یعنی نگرش به ای( بر ماقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی و متغیرهای زمینه

اشاره  ،ای دولتمردان در ایران(؛ به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیقعملکرد توسعه
 گردد:می

 تئوری ریچارد ) ایران در دولتمردان ای توسعه عملکرد به نگرش مفهومی تعریف



 انیدانشجو دگاهی)از د رانیدولتمردان در ا یاعوامل موثر بر نگرش به عملکرد توسعه یشناختجامعه نییتب 

 شهر زنجان( یدولت ریو غ یدولت یدانشگاه ها یلیتکم التیتحص

 

322 

 به آنها عملکرد که ای گونه به است کارکنان در انگیزه ایجاد مدیران اولیه وظایف از(: استیرز
 کار محل در منظم طور به کنند، تالش ترسخت که معنی بدین ؛برسد ممکن سطح باالترین

 عملکرد البته. کنند کوشش سازمان هایتصمیم و هاهدف شدن عملی برای و شوند حاضر
 زیر شکل به متغیرها روابط. دارد بستگی نیز محیط آمادگی و فرد توانایی به انگیزش بر عالوه

 باشد: می
P=f(A,M ,E) 

 =Pعملکرد مدیریت
 =Aتوانمندی اجرای برنامه ها
 =Mانگیزش پذیرش نواوری
 =E امکان تغییر محیط

. دهد انجام را کار که بگیرد تصمیم باید برسد، انگیزش از باالیی سطح به فردی اینکه برای
 داشته اختیار در را کار انجام مناسب وسایل و مواد و( توانایی)دهد  انجام را کار بتواند (انگیزش)

 حاصل اطمینان باید مدیر بنابراین. زند می لطمه عملکرد به ها زمینه از یک هر نبود(. محیط)باشد 
تعریف عملیاتی  (.116: 1326 معمارزاده، و الوانی)باشد  می فراهم فوق گانه سه شرایط که کند

 سه گانهبرمبنای ابعاد  تئوری ریچارد استیرز(: )ایران  در دولتمردان ای توسعه عملکرد به نگرش
 بُعد -1: اشاره نمود یلذ ابعادتوان به می ایران در دولتمردان ای توسعه عملکرد به نگرش متغیر

 امکان تغییر محیط. بُعد -3انگیزش پذیرش نوآوری،  بُعد -2 توانمندی اجرای برنامه ها،
  نقش به عمدتاً بائر آثار: (1پیتر بائر )تئوری اقتصادی به توسعه نگرشتعریف مفهومی 

 محصوالت نقش توسعه، حال در کشورهای در رسمی غیر بخش اهمیت و تجاری فعالیت
 به مربوط علمی و نظری مسائل شغلی، توزیع و اقتصادی پیشرفت بین رابطه توسعه، در پولی

 تندی انتقادات برگیرنده در همچنین بائر آثار. شود می درآمدمربوط در ثبات ایجاد و قیمت
 فقر، باطل دور یا بسته مدار قبیل از توسعه به مربوط المللی بین موضوعات برخی درباره
 های جنبه و خارجی های کمک عمل طرز کشورها، میان در درآمد اختالف فزاینده شکاف
 در دولت دخالت سرسخت مخالف بائر. است اقتصادی توسعه ریزی برنامه عملی و نظری
 توصیف اندوهناک تجربه را دخالت این و است توسعه حال در کشورهای در اقتصادی امور
 که است معتقد و شود می تولیدکنندگان به گزاف های هزینه تحکیم به منجر فقط که کند می

 و مردم نگرش سیاسی، وضعیت مانند مهمی عوامل ماندن ثابت بر رشد، متداول های مدل
 عوامل این مستمر تغییر بازگوی واقعی تجارت که حالی در دارند، تأکید عمومی دانش وضع

 که رسید نتیجه این به 1712 دهه در خود مطالعات براساس بائر. است توسعه فرایند در
 که دارد احتمال بسا چه و ندارد ضرورت اقتصادی پیشرفت برای متمرکز جامع ریزیبرنامه

 از منابع انحراف موجب که افزاید نمی منابع بر چیزی تنها نه و سازد مواجه نیز تأخیر با را آن
 از بسیاری در که را فردگرایانه های حکومت و. شود می نیز خصوصی و دولتی مصارف سایر

 محصوالت، تولید در همچنین. کند می تقویت است حاکم یافته توسعه کمتر کشورهای
 محدود را مردم اختیار و انتخاب حیطه و گیرد می نادیده را کنندگان مصرف تقاضای

 تنها ماندگی عقب که کند می استدالل توسعه و نوسازی آرمان از بندی جمع در او. سازدمی

                                                           

1. Peter Bauer 
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 مربوط فیزیکی منابع به آنکه از بیش مادی ترقی که است واقعیت این از آشکار نمونه یک
 که دارد بستگی سیاسی ترتیبات و اجتماعی رسوم نهادها، شخصی، های ویژگی به باشد

 ترتیب این به را اقتصادی توسعه فرایند ابعاد بائر. هستند موفقیت و تالش برای انگیزه موجد
 جهانی بازار به اتکا-3 بازار، به تام تقریباً یاتکا -2 دولت، نقش تحدید -1: کرد خالصه
 آزادسازی -1 ای، سرمایه نیازهای تأمین در خارجی های کمک دریافت از احتراز -4 سرمایه،

 (:بائر تئوری پیتر) اقتصادی به توسعه نگرش . تعریف عملیاتی(41: 1327 حقیقی،)تجارت 
 -1ذیل اشاره نمود:  ابعادتوان به می اقتصادی توسعه به نگرشگانۀ متغیر  پنج برمبنای ابعاد

 جهانی بازار به اتکایبُعد  -3بازار،  به تام تقریباًاتکای بُعد  -2 دولت، نقش تحدیدبُعد 
بُعد  -1ای،  سرمایه نیازهای تأمین در خارجی های کمک دریافت از احترازبُعد  -4 سرمایه،

 تجارت. آزادسازی
 دارد  یدهعق یزن یامین(: بن1یامینوالتر بن ی)تئوریاسینگرش به توسعه س یمفهوم یفتعر

 یستمها و عملکرد س یژگیو یری،از اندازه گ ییها یوهش یحاو یدبا یاسیاصول س یحتشر
بُعد  -1: یدنما یم یمعرف یاسیتوسعه س یرا به عنوان نمونه برا یرز یدیابعاد کل یباشد. و

 یندفرا یبه نظر و ی،مل یکپارچگیبُعد  -3 یاسی،کردن س ینهنهاد بُعد -2 یاسی،مشارکت س
در  یاست که همراه با تهاجم صنعت یخیو تار یاسیس ییراتاز تغ یمجموعه ا یاسیتوسعه س

 ی)تئور یاسینگرش به توسعه س  یاتیعمل یف(. تعر74: 1772 ی،)هد دهد یجامعه رخ م
اشاره  یلذ ابعادبه  توانیم یاسینگرش به توسعه س تغیرم هابعاد سه گان ی(: برمبنایامینوالتر بن
 ی.مل یکپارچگیبُعد  -3 یاسی،کردن س ینهبُعد نهاد -2یاسی، . بُعد مشارکت س1نمود: 
  (: توسعه اجتماعی 2سعه اجتماعی)تئوری آرت شولتتو به نگرشتعریف مفهومی

فرایندی از تغییرات است که منجر به بهبود در بهزیستی و روابط اجتماعی می شود که 
 نگرش تعریف عملیاتیمنصفانه تر و سازگارتر با اصول حکومت دموکراتیک و عادالنه است. 

 توسعه به نگرشمتغیر  گانهچهار : برمبنای ابعاد شولت( آرت تئوریاجتماعی ) توسعه به
 -3کیفیت زندگی،  بُعد -2 امنیت اجتماعی،. بُعد 1ذیل اشاره نمود:  ابعادتوان به می اجتماعی

 همبستگی)وفاق( اجتماعی.بُعد  -4 عدالت اجتماعی،بُعد 
  نظیر فرهنگی (: عوامل3گیدنز آنتونی فرهنگی ) تئوری نگرش به توسعهتعریف مفهومی 

 و ارتباطی های نظام آگاهی، و تفکر های شیوه مذهبی، اعمال و اعتقادات ،ها ارزش هنجارها،
 با این همه. نمایند ایجاد اجتماعی زندگی در نوآور یا کار محافظه نیروی است ممکن رهبری

 و انتقادی خصلت بر مبتنی مذهبی اعتقادات ویژههب فرهنگی عوامل اوقات، از بسیاری در
 بنابراین. کنند می ایفا برانگیزنده نقشی اجتماعی تغییر ایجاد برای فشار اعمال در نوگرایانه،

 در نوآوران دینی، بزرگ های شخصیت نظامی، و سیاسی رهبران ویژههب فرهنگی عوامل
 به را ای توده توانند می و هستند پویا های سیاست کردن دنبال به قادر فلسفه و علم عرصه
را  قدیمی تفکر های شیوه تغییر، فرهنگی مسائل با برخورد در اینکه یا و بکشانند خود دنبال

 دموکراتیک مشارکت برابری، و آزادی فردی، زندگی بهبود های آرمان ترویج راستای در)

                                                           

1. Walter Benjamin 
2. Art Shult 

3. Anthony Giddens 
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 بیشتر در بشر ترقی و زندگی های شیوه توسعه و بهبود منظور به ،(عقالنی اقتدار براساس
 فرهنگی نگرش به توسعه تعریف عملیاتی (.12: 1377 صدفی،)دهند  تغییر اساساً دنیا، نواحی

ذیل  ابعادتوان به می فرهنگی نگرش به توسعه: برمبنای ابعاد چهارگانه متغیر )آنتونی گیدنز(
بُعد  -3 برابری، و آزادیبُعد  -2 فردی، زندگی بهبود های آرمان ترویجبُعد  -1اشاره نمود: 

 عقالنی. اقتدار براساس دموکراتیک مشارکت
 (: به عقیده پیتر 1ای )پیتر رسُی و رابرت چینتعریف مفهومی متغیرهای مستقل زمینه

اى، تمام مشخصه های بیولوژیکی و اجتماعی رسُی و رابرت چین، منظور از متغیرهاى زمینه
ها شود که بسیاری از این ویژگیای از آنجا ناشی میشهروندان است اهمیت متغیرهای زمینه

ای در میزان متغیر وابسته تحقیق داشته باشند. بدین ترتیب ت نقش فزاینده یا کاهندهممکن اس
ای را به طور توان به طور نسبتا مطمئن متغیرهای زمینهست که چگونه میا نایسئوال 

سیستماتیک جستجو و آنها را در تحقیقاتمان بررسی نمائیم. رسی و همکارانشان در کتاب 
های علوم اجتماعی های تئوریضمن اشاره به محدودیت «هازیابی برنامهار»عنوان  بااخیرشان 

در جهت یافتن متغیرها و مشکالت و موانعی که در نتیجه، در راه بررسی و ارزیابی تأثیرات 
ها وجود دارد چند دسته از متغیرهایی را که هنگام ارزیابی الزم هستند ذکر نهادها و سازمان

تر تئوری از آقای رابرت چین مناسب متغیرها به صورت سیستماتیککنند. بمنظور یافتن می
ای )پیتر رسُی (. تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل زمینه22-1372:23رسد )رفیع پور، بنظر می

صفات فردی )سن، جنس، سواد، وضعیت اقتصادی، تأهل، قومیت،  -1و رابرت چین(: 
ها، درآمد هو تعداد بچ دگی، تعداد اعضاانوار )برنامه زنصفات خ -2آگاهی، نوع شغل( 

صفات واحد سازمانی )اندازه، سطوح  -3خانوار، اموال، مشاغل، وضعیت مسکن، قومیت( 
ها، نوع صفت، نرخ رشد و ها و فعالیتگیری، تعداد واحدها، تعداد نقشدستوردهی و تصمیم

ستاها و شهرها، صفات مجتمع ها براساس تقسیمات کشوری )مانند رو -4میزان بودجه( 
 ساخت اقتصادی، ساخت سیاسی، وضعیت جغرافیایی، جمعیت، نرخ رشد و تراکم جمعیت(. 

 

 های پژوهشیافته
 های جامعه مورد مطالعهالف( توصیف ویژگی

جنسیت، وضعیت مهاجرت، ای )فراوانی متغیرهای زمینه، برمبنای نیاز به تنظیم 1طبق جدول 
مقطع تحصیلى، نوع دانشگاه، وضعیت تأهل، وضعیت مسکن، وضعیت اشتغال، وضعیت ایاب و 

سن(؛ با  و به نوع نظام حکومتی، بُعد خانوارذهاب، وضعیت شرکت در انتخابات، دیدگاه نسبت 
  توان گفت: های تحقیق )به درصد(، میتوجه به خروجی ناشی از آمار توصیفی، داده

(، ساکن شهر 2/67ای مربوط است به: دانشجویان مرد یا پسر )بیشترین توزیع متغیرهای زمینه
(، 12/17(، دارای مسکن غیر شخصی )1/12(، متاهل )1/71(، مقطع لیسانس/ ارشد )4/66زنجان )
دارای ، (2/21(، مشارکت کننده در انتخابات )7/16(، دارای وسیله نقلیه شخصی )6/13شاغل )

( که در دانشگاه آزاد اسالمی زنجان، 3/12سال سن ) 32(، بیشتر از 6/62نفر) 3اده بیشتر از خانو
 مشغول به تحصیل هستند. 

(، غیر بومی 2/32ای مربوط است به: دانشجویان زن یا دختر )کمترین توزیع متغیرهای زمینه

                                                           

1. Peter Rossi and Robert China 
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(، 4/46غیرشاغل )(، 2/42(، دارای مسکن شخصی )1/41(، مجرد )7/4(، مقطع دکترا )6/33)
 3دارای خانواده کمتر از ، (2/17(، عدم مشارکت در انتخابات )3/43وسیله ترددشان عمومی )

 ( که در دانشگاه دولتی زنجان، مشغول به تحصیل هستند.7/47(، کمتر از سی سال سن )4/37نفر)
 

شهر  -موقعیت اقتصادى و اجتماعى دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه دولتی :5جدول 
 زنجان

 
 پژوهشهای ب( آزمون فرضیه

توان های دو متغیره )ضریب همبستگی پیرسون( می، برمبنای آزمون فرضیه3و  2طبق جدول 
 گفت: 
 ای دولتمردان )متغیر وابسته( و متغیرهای مستقل اصلی بین نگرش به عملکرد توسعه

)نگرش به توسعه اقتصادی، نگرش به توسعه سیاسی، نگرش به توسعه اجتماعی، نگرش 
  .ه مستقیم و معناداری وجود داردبه توسعه فرهنگی(، رابط

 ای ای دولتمردان )متغیر وابسته( و متغیرهای مستقل زمینهبین نگرش به عملکرد توسعه
)جنسیت، وضعیت مهاجرت، مقطع تحصیلى، نوع دانشگاه، وضعیت تأهل، وضعیت 
مسکن، وضعیت اشتغال، وضعیت ایاب و ذهاب، وضعیت شرکت در انتخابات، بُعد 

 سن(، رابطه معناداری مشاهده نشد.خانوار، 
 

 بین متغیرهای مستقل اصلی و متغیر وابسته 8ضریب همبستگی پیرسون: 5جدول

                                                           

1. Pearson Correlation 

ای(سؤاالت فردی یا شخصی )متغیرهای زمینه (0) (1)  

 جنسیت پاسخگو )لطفاً پاسخگوی گرامی عالمت بزنید( 2/32 زن/ دختر 2/67 مرد/ پسر

 اهل همین شهرید یا از شهر دیگری آمدید؟شما  6/33 شهردیگر/ غیربومى 4/66 شهر/ بومىهمین

 اآلن در چه مقطعی مشغول به تحصیل هستید؟ 1/71 لیسانس/ ارشد 7/4 دکتری

 ممکنه دانشگاه محل تحصیلتان را بفرمایید؟ 6/61 غیردولتی/ آزاد 4/34 دولتی
 اید؟کردهدر حال حاضر شما مجردید یا ازدواج 1/41 مجرد 1/12 متأهل

 ای که در آن هستید متعلق به خودتان است یا خیر؟خانه 2/17 غیرشخصی 2/42 شخصی
 در حال حاضر مشغول به کاری هستید یا نه؟ 4/46 غیرشاغل 6/13 شاغل

 3/43 عمومی 7/16 شخصی
ای برای ایاب و ذهاب استفاده بیشتر از چه نوع وسیله

 کنید؟می

مخیر شرکت نکرد 2/21 بلی شرکت کردم  2/17 
اصال ً در انتخابات ریاست جمهوری شرکت تا بحال 

 داشتید؟
 3خانواده بیش از 

 نفر
 کنید؟چند نفر باهم زیر یک سقف در خانه زندگى می 4/37 نفر 3خانواده تا  6/62

سال 32بیش از  سال 32تا  3/12   ممکنه بفرمائید چند سال )سن( دارید؟ 7/47 
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یرسونپ یضریب همبستگ  (Y) (V1) (V2) (V3) (V4) 

 (Y) متغیر وابسته
ای نگرش به عملکرد توسعه

 دولتمردان
 763/2 771/2 722/2  631/2 

متغیرهای 
 مستقل

(V1) 267/2 671/2  763/2 اقتصادی نگرش به توسعه  762/2 

(V2) 617/2  671/2 771/2 نگرش به توسعه سیاسی  631/2 

(V3) 222/2  617/2 267/2 722/2 نگرش به توسعه اجتماعی 

(V4) 222/2 631/2 762/2 631/2 نگرش به توسعه فرهنگی  
 

ای دولتمردان عملکرد توسعهتوان بیان نمود که از نظر دانشجویان، می 2بر اساس نتایج جدول 
)به طور مستقیم و نسبتاً شدید( بستگی به مدیریت توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه 

 اجتماعی، توسعه فرهنگی دولتمردان دارد.
 

 ای و متغیر وابستهضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل زمینه :8جدول
یرسونپ یضریب همبستگ  وابسته( یردولتمردان )متغ یاتوسعهنگرش به عملکرد  

ینه
زم

ل 
ستق

ی م
رها

تغی
م

ی
ا

 

 273/2 جنسیت

 **-137/2 وضعیت مهاجرت
 **-147/2 مقطع تحصیلی
 *121/2 نوع دانشگاه

 214/2 وضعیت تأهل
 247/2 وضعیت مسکن
 **-122/2 وضعت شغلی
 -222/2 وسیله تردد

 -223/2 وضعیت شرکت در انتخابات
 232/2 خانوار بُعد

 **111. سن
 

ای دولتمردان بر براساس جدول سوم: می توان استداالل نمود که نگرش به عملکرد توسعه
ای دولتمردان نداشته است و مشابه حسب متغیرهای زمینه ای تفاوت معناداری با عملکرد توسعه

رابطه نگرش به عملکرد هم بوده اند. بر این مبنا فرضیه پژوهش رد و فرضیه صفر مبنی عدم 
 ای دولتمردان و متغیرهای زمینه ای تایید می گردد.توسعه

 

  فرضیه چندمتغیره پژوهشدوم( 
)متغیر وابسته( از لحاظ متغیرهای  Yای دولتمردان رسد نگرش به عملکرد توسعهنظر میه ب

شگاه، وضعیت ( )اعم از: جنسیت، وضعیت مهاجرت، مقطع تحصیلى، نوع دانXiای )مستقل زمینه
تأهل، وضعیت مسکن، وضعیت اشتغال، وضعیت ایاب و ذهاب، وضعیت شرکت در انتخابات، بُعد 
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(، نگرش V2(، نگرش به توسعه سیاسی )V1خانوار، سن(، بستگی به نگرش به توسعه اقتصادی )
 ( )عوامل مؤثر(، داشته باشد. V4(، نگرش به توسعه فرهنگی )V3به توسعه اجتماعی )

 
 فرضیه چندمتغیره پژوهشآزمون 

 ( تأمین اعتبار تحلیل رگرسیون1
، در این تحقیق با برآورد ضریب تحمل یا مقدار تولرانس در نگرش به توسعه 4طبق جدول 

 (، سن722/2) انتخابات (، میزان شرکت در471/2) (، نگرش به توسعه اقتصادی476/2) سیاسی
یک( حائز اندازه ای مطلوب برای نمایش (، می توان گفت: این میزان )بین صفر و 777/2)

اینکه در یک آستانه  همبستگی میان متغیرهای مستقل می باشد. درواقع متغیرهای مستقل عالوه بر
با توجه به مقادیر اغماض( بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند. با برآورد مقدار عامل تورم قابل تحمل )

(، 471/2) (، نگرش به توسعه اقتصادی476/2) واریانس که در آن سهم نگرش به توسعه سیاسی
گردد؛ حاکی از آن تقریباً مساوی یک تلقی می (،777/2) (، سن722/2) انتخابات میزان شرکت در

توان پذیرفت بین این متغیرهای مستقل واردشده در مدل رگرسیونی )نگرش به توسعه است که می
سن( در تأثیرگذاری بر متغیر وابسته  سیاسی، نگرش به توسعه اقتصادی، شرکت درانتخابات،

 خطی وجود ندارد.ای دولتمردان( مشکل هم)نگرش به عملکرد توسعه
 

 ضرایب مدل رگرسیونی عوامل مؤثر بر متغیر وابسته: 8جدول 

 رگرسیونی مُدل
 آماره خطىهم هاییصهاى تشخآماره

 8واتسوندوربین
 8تورم واریانسعامل  5مقدار ا غماض

 211/2 476/2 نگرش به توسعه سیاسی  .1
 
727/1 

 121/2 471/2 نگرش به توسعه اقتصادی  .2
 227/1 722/2 میزان شرکت در انتخابات  .3
 224/1 777/2 سن  .4

 
 ( وزنِ عوامل مؤثر بر متغیر وابسته )خالصه مُدل رگرسیونی(2

متغیر وابسته، در سطح معناداری  درصد( از تغییراتِ  74) 4نیمى از ، بیش1جدول  طبق
باشد و الباقی تغییرات متغیر وابسته، به تأثیرات ناشی از روابط بین قبول، مربوط به این مدل میقابل

اند، بستگی دارد؛ این متغیرها و یا روابط با سایر متغیرهای مستقل که در این معادله وارد نشده
ی مستقل واردشده در مدل رگرسیونی بر متغیر وابسته، در بنابراین در ارتباط با تأثیرگذاری متغیرها

 توان گفت:این تحقیق می

                                                           

1. Durbin-Watson 

2. Tolerance Value 

3. Variance Inflation Factor =VIF 

4. R2yxᵢ= 0/648 



 انیدانشجو دگاهی)از د رانیدولتمردان در ا یاعوامل موثر بر نگرش به عملکرد توسعه یشناختجامعه نییتب 

 شهر زنجان( یدولت ریو غ یدولت یدانشگاه ها یلیتکم التیتحص

 

326 

ای نگرش به توسعه سیاسی، بر نگرش به عملکرد توسعه : با توجه به تأثیر1تفسیر مُدل  .1
گردد که نگرش به توسعه ، مالحظه می1قبولدر سطح معناداری قابل Yدولتمردان 

را  Yای دولتمردان درصد از واریانس نگرش به عملکرد توسعه 63سیاسی ، مقدار 
 نماید.شده( تبیین می)برمبنای مجذور رگرسیون اصالح

: با توجه به تأثیرگذاری اشتراکی نگرش به توسعه سیاسی و نگرش به 2تفسیر مُدل  .2
در سطح معناداری  Yای دولتمردان عملکرد توسعهتوسعه اقتصادی، بر نگرش به 

 71 گردد که با اضافه شدن نگرش به توسعه اقتصادی، مقدارقبول، مالحظه میقابل
ای دولتمردان )برمبنای مجذور رگرسیون درصد از واریانس نگرش به عملکرد توسعه

از نگرش به حال این تأثیرگذاری مشترک ناشی گردد؛ که درعینشده( تبیین میاصالح
توسعه سیاسی و نگرش به توسعه اقتصادی )برمبنای تغییر مجذور رگرسیون( باعث 

درصد از واریانس مورد تبیین در راستای نیل به تغییر نگرش به  2اضافه شدن حدود 
 ای دولتمردان شده است.عملکرد توسعه

: با توجه به تأثیرگذاری اشتراکی نگرش به توسعه سیاسی، نگرش به توسعه 3تفسیر مُدل  .3
در  Yای دولتمردان اقتصادی و میزان شرکت درانتخابات، بر نگرش به عملکرد توسعه

گردد که با اضافه شدن میزان شرکت درانتخابات، قبول، مالحظه میسطح معناداری قابل
)برمبنای مجذور  Yای دولتمردان نگرش به عملکرد توسعه درصد از واریانس 73مقدار 

حال این تأثیرگذاری مشترک ناشی از گردد؛ که درعینشده( تبیین میرگرسیون اصالح
نگرش به توسعه سیاسی، نگرش به توسعه اقتصادی و میزان شرکت درانتخابات، 

واریانس مورد درصد از  2)برمبنای تغییر مجذور رگرسیون( باعث اضافه شدن حدود 
 شود.می Yای دولتمردان تبیین جهت نیل به تغییر نگرش به عملکرد توسعه

: با توجه به تأثیرگذاری اشتراکی نگرش به توسعه سیاسی، نگرش به توسعه 4تفسیر مُدل  .4
اقتصادی، میزان شرکت درانتخابات و میزان سن دانشجویان، بر نگرش به عملکرد 

گردد که با اضافه شدن قبول، مالحظه می ح معناداری قابلدر سط Yای دولتمردان توسعه
ای درصد از واریانس نگرش به عملکرد توسعه 61میزان سن دانشجویان، مقدار 

حال این گردد؛ که درعینشده( تبیین می)برمبنای مجذور رگرسیون اصالح Yدولتمردان 
وسعه اقتصادی، میزان تأثیرگذاری مشترک ناشی از نگرش به توسعه سیاسی، نگرش به ت

شرکت درانتخابات و میزان سن دانشجویان )برمبنای تغییر مجذور رگرسیون( باعث 
درصد از واریانس مورد تبیین جهت نیل به تغییر نگرش به  1اضافه شدن حدود کمتر از 

 شود.می Yای دولتمردان عملکرد توسعه

 
 

                                                           

1. Sig. = 0/000 
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 رگرسیونی عوامل مؤثر بر متغیر وابستهخالصه مُدل : 4جدول 

  8مُدل
 5رگرسیون آر

 
 8آر مجذور

 
 مجذور آر

یافتهتعدیل
4 

 
 اشتباه

 2استاندارد

 5تغییر هایآماره
 آماره

 -دوربین

واتسون
7 

 تغییر

 مجذور

 3آر

 نسبت تغییر

 3فیشر

 تغییر

 سطح

معناداری
83 

1 771/211 632/2 631/2 32267/2 632/2 171/667 222/2 

727/1 
2 247/212 712/2 717/2 33322/2 226/2 662/117 222/2 

3 221213 731/2 733/2 32321/2 217/2 112/21 222/2 

4 267/214 711/2 747/2 31432/2 216/2 222/24 222/2 

 
 ( اثرِ عوامل مؤثر بر متغیر وابسته )آزمون فرضیه چندمتغیره(3

( و مُدل تجربى تحقیق 16رگرسیون )شیب 11رگرسیونی مُدل بیبا توجه به ضرا  6طبق جدول 
نگرش دانشجویان  ژوهش(؛ در این تحقیق می توان گفتچندمتغیره پ )در چهارچوب فرضیه

ای دولتمردان بستگی دارد )دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسالمی شهر زنجان( به عملکرد توسعه
 به:

 درصدی نگرش به توسعه سیاسی؛ 47افزایش 
  درصدی نگرش به توسعه اقتصادی؛ 44افزایش 
  درصدی میزان شرکت درانتخابات؛ 14کاهش 
  درصدی سن دانشحویان؛ 13افزایش 

 

                                                           

1. Model 
2. Multiple R 

3. Multiple R2 
4. Adj.R2 
5. SE 
6. Change Statistics 
7. Durbin-Watson 
8. R2Change 
9. F Change 
10. Sig. F Change 

 v2 سیاسی توسعه به نگرش  -11

 v1 اقتصادی توسعه به نگرش +v2 سیاسی توسعه به نگرش -12

  x122 شرکت در انتخابات+v1 اقتصادی توسعه به نگرش +v2 سیاسی توسعه به نگرش  -13

 x131 سن + x122 شرکت در انتخابات +v1 اقتصادی توسعه به نگرش +v2 سیاسی توسعه به نگرش -14

15. Coefficientsa: Regression Method: Stepwise 
16. Beta= β 
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 (5رگرسیون )شیب 8رگرسیونی مُدل ضرائب :5جدول 

 8مُدل

 ضرایب

 4غیراستاندارد
 ضرایب

 تی آزمون 2استاندارد

 5استیودنت
 سطح

 7معناداری

 3هاهمبستگی
 هایهاى تشخیصآماره

 3خطیهم 

مرت
 به

 صف

یتفکیک  
 نیمه

کیتفکی  

 مقدار

 83ا غماض
 عامل تورم

 مقدار 88واریانس

 شیب

 اشتباه

 استاندارد

 شیب

 رگرسیون

1 

constan 122/1  262/2   127/17  222/2       

 نگرش به
توسعه 

یاسیس  

113/2  221/2  771/2  237/21  222/2  771/2  771/2  
 

771/2 222/1  222/1  

2 

constant 217/2 261/2  147/14 222/2      
نگرش به 
توسعه 
 سیاسی

316/2 226/2 112/2 641/13 222/2 771/2 172/2 362/2 117/2 731/1 

نگرش به 
توسعه 

 یاقتصاد
314/2 227/2 427/2 247/12 222/2 763/2 423/2 273/2 117/2 731/1 

3 

constant 722/2 264/2  371/11 222/2      
نگرش به 
توسعه 
 سیاسی

333/2 226/2 422/2 761/12 222/2 771/2 111/2 337/2 121/2 777/1 

نگرش به 
توسعه 
 اقتصادی

314/2 227/2 462/2 131/12 222/2 763/2 121/2 312/2 477/2 274/2 

شرکت در 
 انتخابات

214/2- 243/2 137/2- 216/1- 222/2 223/2- 247/2- 131/2- 723/2 223/1 

4 

constant 164/2 124/2  412/1 222/2      
نگرش به 
توسعه 
 سیاسی

341/2 221/2 476/2 764/13 222/2 771/2 174/2 312/2 476/2 211/2 

نگرش به 
توسعه 
 اقتصادی

337/2 227/2 437/2 222/11 222/2 763/2 116/2 322/2 471/2 121/2 

میزان 
 شرکت
در 

 انتخابات

226/2- 241/2 144/2- 446/1- 222/2 223/2- 267/2- 132/2- 722/2 227/1 

 224/1 777/2 127/2 246/2 111/2 222/2 721/4 122/2 223/2 214/2 سن

                                                           
1. Coefficientsa: Regression Method: Stepwise 
2. Beta= β 
3. Model 
4. Unstandardized Coefficients 
5. Standardized Coefficients 
6.t 
7.Sig. 
8.Correlations 
9. Collinearity Diagnostics Statistics 
10.Tolerance Value 
11.Variance Inflation Factor =VIF 
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 ( سهم  عوامل مؤثر بر متغیر وابسته )معادله مجذور رگرسیونی(:4
یا محاسبه تعامل عوامل از طریق برآورد  1(، باتوجه به معادله مجذور رگرسیونی1طبق کادر )

، برمبنای تبیین سهم )کل و جزء( یا تأثیرگذاری متغیرهای مستقل واردشده در مُدل 2ضریب تعیین
توان گفت: متغیرهای مستقل وارد شده ذیل (، در این تحقیق میᵢβ و 2Rرگرسیونی )در تمایز بین 

دولتی نگرش دانشجویان )دانشگاه  درصد در تغییر )افزایش( 74ندازه در مدل رگرسیونی با هم به ا
 عبارت. به3، مشارکت دارندای دولتمردان(، به عملکرد توسعهو دانشگاه آزاد اسالمی شهر زنجان

درصد تغییر در نگرش دانشجویان )دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسالمی  74دیگر جمعا مقدار 
قابل تبیین  پیوسته متغیرهای مستقل واردشده ذیل در مدل رگرسیونیهمشهر زنجان(، با تأثیر به

 است:
 سهم نگرش به توسعه سیاسی، .1

 سهم نگرش به توسعه اقتصادی، .2

 سهم میزان شرکت درانتخابات،  .3

 سهم سن دانشجویان. .4
پیوسته متغیرهای همدرصد با تأثیر به  74ز اهمیت این است که از این مقدار یاما نکته حا

عوامل موثر بر نگرش مستقل واردشده در مدل رگرسیونی سهم تاثیر جداگانه هر یک از 
شهر زنجان(  -ای دولتمردان )دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسالمی دانشجویان به عملکرد توسعه

درصد( سهم تاثیر جداگانه هر یک از این متغیرهای  74)جمعاً  چقدر است؟ درواقع از این مقدار
ای دولتمردان عهشده در مدل رگرسیونی بر نگرش دانشجویان به عملکرد توس مستقل وارد

 شهر زنجان( مربوط است به: -)دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسالمی 
 افزایش نگرش به توسعه سیاسی؛  4درصدی 37سهم   .1

 افزایش نگرش به توسعه اقتصادی؛   1درصدی 33سهم  .2

 افزایش میزان شرکت درانتخابات؛   6درصدی 1سهم  .3

 افزایش میزان سن دانشجویان.  7درصدی 1سهم  .4

بدین ترتیب از بین متغیرهای مستقل واردشده در مدل رگرسیون و متغیرهای مستقل خارج از 
درصد واریانس(  74ای دولتمردان )از مجموع معادله، بیشترین سهم تغییِر نگرش به عملکرد توسعه

مربوط به، نگرش دانشجویان به مدیریت توسعه سیاسی دولت و مدیریت اقتصادی دولت است؛ 
)مسن و با مشارکت باال در انتخابات اعم  دهنده نگرش دانشجویانتباط مستقیم و افزایشکه در ار

ای دولتمردان شهر زنجان( نسبت به عملکرد توسعه -از دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسالمی 
 قرار دارد.

 
                                                           

1. R2yxᵢ = βᵢryxᵢ 

2. Coefficient of Determination 

3. R2yxᵢ=0/748 

4. β1ryx1 = + 0/394 

5. β2ryx2 = +0/333 

6. β3ryx3 = + 0/003 

7. Β4ryx4 =  0/018 
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 معادله مجذور رگرسیون عوامل مؤثر بر متغیر وابسته

R2yxi = βiryxi = β1ryx1 + β2ryx2 + β3ryx3 + β4ryx4 
= (0 435. )(0.795) + (0.437)(0.763) + (-0.124)(-0.023) + (0.128)( 0.151) 

=0.394 + 0.333 + 0.003 + 0.018 

=0.748 

 
 گیری بحث و نتیجه

توسعه امری پویا، فراگیر و چند بعدی است که ذهن بسیاری از برنامه ریزان، دولتمردان، 
محققان و متخصصان را به خود مشغول ساخته است و هدف آن بهبود سیاستگذاران و سایر 

... است. امروزه  شرایط زندگی، توانمندی های انسانی، گسترش امکانات، بهره مندسازی انسان و
رسیدن  به توسعه همه جانبه و پایدار، دغدغه اصلی کشورها و دولت هایشان است. دستیابی به 

ه تنها ضرورت رفع مشکالت مهمی مانند کسری بودجه و معضل توسعه برای دوره ای طوالنی، ن
بیکاری در کشور است، بلکه برای رسیدن ایران به اهداف سند چشم انداز و تبدیل شدن به کشور 

نیز امر ضروری است. به لحاظ تاریخی گذار موفقیت آمیز به توسعه در  1424اول منطقه در افق 
تنها در شرق آسیا و از مجرای دخالت مؤثر دولت در  دوره ای مشخص و تقریباً کوتاه مدت،

اقتصاد کشور تبدیل به ضرورت شده است. ) منابع غنی طبیعی کشور( همراه با ) نیروی کار( 
فراوان و آموزش دیده، مقدورات اصلی کشور، منابع و ابزار الزم برای تحقق گذار به توسعه سریع 

ان مهم ترین کارگزاران برنامه توسعه در کشور هستند و را در اختیار دولت قرار می دهد. دولتمرد
می بایست مدیریت نوسازی و اصالحات در عرصه های اساسی را به عهده گیرند. هدف پژوهش 

ای دولتمردان در ایران شناختی عوامل مؤثر بر نگرش به عملکرد توسعهحاضر، تبیین جامعه
نفر از دانشجویان دانشگاه  372ع پیمایشی بود. باشد. این روش بر اساس هدف کاربردی و از نومی

ها میدانی و با شهر زنجان انتخاب شدند. شیوه گردآوری داده -آزاد اسالمی و دانشگاه دولتی
استفاده از ابزار پرسشنامه بود. اعتبار ابزار تحقیق به روش صوری و پایایی آن به روش ضریب 

با به  SPSSتحلیل اطالعات از طریق نرم افزار ( تأیید گردید. تجزیه و 2/2آلفای کرونباخ )
 Rها، کارگیری آمارهاى توصیفى شامل جداول فراوانى، میانگین، واریانس و برای آزمون فرضیه

دهد که نگرش دانشجویان، به عملکرد پیرسون و رگرسیون انجام شده است نتایج تحقیق نشان می
+(، بستگی به مدیریت توسعه سیاسی 13/2) ای دولتمردان، در بین دانشجویان میانسالتوسعه

+( 14/2/.+( و میزان شرکت در انتخابات )44/.+(، مدیریت توسعه اقتصادی دولت )47دولت )
توان گفت دولت به عنوان اساسی ترین رکن مدار توسعه، نقش مهمی در ایجاد دارد. بنابراین می

ارگانیک، مستمر و سازنده قراری تعامل بسترهای نهادی الزم جهت فعالیت بهینه سایر ارکان و بر
ها بوده، همان گونه از تعریف مشخص شد توسعه به عنوان نوعی استراتژی در جهت میان آن

حرکت به سوی شرایط مطلوب در تمام ابعاد و ساختارهای زندگی اجتماعی است. بنابراین دولت 
پیش زمینه های ساختاری  باید گام های ابتدایی را هدفمند و برنامه ریزی شده بردارد تا

، (1377ارجمند و همکاران ) یجواد) ایجاد شود. این مطلب در راستای تحقیقات انجام شدهتوسعه
گیرد. امروزه رابطه بین سطح توسعه یافتگی و رفاه، رضایت از زندگی، سالمت مورد تایید قرار می

روانی و احساس خوشبختی در میان شهروندان براساس پژوهش های تجربی گوناگون تأیید شده 
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است. پژوهش های تجربی، از جمله در ایران، نشان می دهند که به موازات تحقق توسعه، 
وظیفه تصمیم گیرندگان (. 1326ناطق پور، ) دبها و آسیب های اجتماعی کاهش می یا بزهکاری

ات عمومی و برنامه های نوسازی در دولت نه حکومت بر سرنوشت انسان ها بلکه مدیریت ترتیب
منظور نیل به توسعه و ایجاد فضای عقالنی و پیش بینی پذیر برای یک زندگی مرفه انسانی به

در این راه نیازمند اعمال اصالحاتی اساسی در زمینه های فیزیکی، نهادی و است. دولتمردان 
گذاری است تا با ایجاد توازن و انسجام میان بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاست

عملکرد  یسیاسی برنامه ی موفقی را پیش ببرد. در این راستا پیشنهاد می گردد: جهت ارتقا
ها و فشار آن بر اقشار مردم، بهتر است نسبت وص کاهش تاثیر تحریمای دولتمردان در خصتوسعه

ای اقدام نمایند، بسیار ضروری و های معیشتی مختلف در جامعه به صورت دورهبه توزیع بسته
مبرم است تا نسبت به منابع ایجاد آلودگی در محیط اقدامات الزم را به عمل آورند، با فساد مالی 

مدنی را تا حد مقدور همراه خود ساخته و در راه اصالحات و مبارزه با  مقابله کنند، جامعه ی
به دنبال  بایدفساد و انحراف از برنامه ی توسعه و نوسازی از آن بهره گیرند و سرانجام  دولت 

، گسترش پارک های علم و معه برای جوانان و تحصیل کرده هاهای افزایش اشتغال در جاراه
 .دباش ... یه بسترها و زمینه های ورود توریسم وفناوری، مراکز رشد، ته

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 انیدانشجو دگاهی)از د رانیدولتمردان در ا یاعوامل موثر بر نگرش به عملکرد توسعه یشناختجامعه نییتب 

 شهر زنجان( یدولت ریو غ یدولت یدانشگاه ها یلیتکم التیتحص

 

372 

 منابع 
 (1371) .امام جمعه زاده، سید جواد؛ شهرام نیا، امیرمسعود و صفریان گرمه خانی، روح اهلل. 

فصلنامه  «.الگوی حکمرانی خوب؛ جامعه همکار و دولت کارآمد در مدیریت توسعه»
 .42-7صص  ،36شماره  ،12سال  .تخصصی علوم سیاسی

 های فرهنگ و توسعه: مقایسه شاخص» .(1377) .بایزیدی، رحیم و حسین پناهی، حلیمه
دو فصلنامه جامعه شناسی  .«فرهنگی توسعه پذیر و ضد توسعه در ژاپن، بریتانیا و ایران
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