
 

 

 پژوهشی-فصلنامه علمی

 ای( ریزی منطقه جغرافیا )برنامه

 8931بهار ، 2سال نهم، شماره 

 228-292صص: 

 

 

 

 گرایی در تاثیرات فرهنگی دانشگاه  ی بومی بررسی رابطه

 ی قشم ی جزیره بر توسعه
 1قاضی عباس براهیمی قلعه

 ، ایرانبندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمیواحد بندرعباس، شناسی،  استادیار جامعه

 01/3/0931تاریخ پذیرش:        01/6/0931تاریخ دریافت: 

 چکیده

های توسعه اجتماعی در جزیره قشم  ریزی گرایی در تاثیرات فرهنگی دانشگاه برای برنامه تاثیرات بومیاین پژوهش با هدف مطالعه 

من بر مدت اقامت در یک مکان که به تراکم هویت و سرمایه  انجام شده است. نظریه پارسنز در کنار تاکیدات جیکوبز و چپ

ها  اد. از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه برای گردآوری دادهد انجامد، چارچوب نظری این پژوهش را تشکیل می اجتماعی می

های معتبر در محاسبه  نفر برآورد شده بود تا جایی پیش رفت که پاسخ 843گیری که بر اساس فرمول کوکران،  استفاده شد و نمونه

میانگین تاثیرات فرهنگی دانشگاه در توسعه  رابطه متغیرها، کمتر از این میزان نباشد تا اعتبار تحقیق تأمین گردد. نتایج نشان داد که

شود. بین توسعه جزیره قشم و بومی یا غیربومی بودن در  بود که در حد زیادی ارزابی می 61/9برابر با  61تا  4ی  جزیره قشم در بازه

ته که تأثیر ابعاد فرهنگی ی معناداری دیده شد، در حالی که رابطه مدت اقامت در قشم با متغیر وابس درصد رابطه 99سطح اطمینان 

تواند یک ظرفیت  باشد، رابطه معناداری نداشت. بنابراین بومی بودن نسبت به مدت اقامت می ی جزیره قشم می دانشگاه در توسعه

ری گذا های پرسشنامه را در چهار عامل سرمایه تحلیل عاملی، گویه ای تلقی گردد. های منطقه ریزی بالقوه مثبت در توسعه و برنامه

 ای شناسایی کرد. های توسعه اقتصادی، نیروی انسانی، مدیریت نهادی و نظارت اجرایی در اثرگذاری در برنامه

 

 گرایی، توسعه، تأثیر فرهنگی، جزیره قشم بومیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

وضعیت کلی های فرهنگی، ضمن هماهنگی با  توسعه و پیشرفت زندگی فرهنگی یک جامعه با هدف تحقق ارزش

ی اقتصادی و اجتماعی، تعریف سازمان جهانی یونسکو از توسعه فرهنگی است. فرایند ارتقاء فرهنگ،  توسعه

ساز رشد و تعالی  ها، هنجارها، قوانین، آداب و رسوم جامعه در راستای اهداف مطلوب که زمینه ها، ارزش نگرش

ساز و علت توسعه ابعاد دیگر  سو زمینه ه فرهنگی از یکتوان توسعه فرهنگی تعریف نمود. توسع هاست را می انسان

ی جامعه بر رشد و توسعه فرهنگ مؤثر  هاست؛ زیرا پیشرفت همه جانبه جامعه است و از سویی دیگر، معلول آن

ی  باشد که توسعه ی فرهنگی حائز اهمیت است، تفکری می ای که در بحث از فضای مفهومیِ توسعه نکته»است. 

ها، انباشت و  انگارد. در حالی که سنت های گذشته یکسان می فراموش کردن، بریدن و گسستن از سنت فرهنگی را با

پذیر نیست. توسعه، فراگردی است  ی یک جامعه هستند و توسعه بر مبنای نفی گذشته امکان ی تجارب گذشته ذخیره

شوند و از این  بازاندیشی و بازسازی می ها و تجارب گذشته از نو و بر اساس نیازها و شرایط تازه، که در آن سنت

 (.81-3: 0911)ازکیا و غفاری، « کنند ی خود را بارور می طریق، جامعه

گیرند  مدت و بلندمدت قرار می مدت، میان های کوتاه گیرند که از برنامه ای روی طیفی قرار می های منطقه ریزی برنامه 

مدت با اهداف تغییرات کمی تنظیم  های کوتاه اوت است. برنامهها از یکدیگر متف که هدف هر یک از این برنامه

شود؛ مانند تغییراتی در تولید خالص ملی و تولید ناخالص ملی که  ی اقتصادی دیده می شوند که بیشتر در حوزه می

-01های  مهساله تا برنا 9-8های  های میان مدت که از برنامه ی اقتصادی بسیار مهم هستند. برنامه ی توسعه در حوزه

توان در  کنند و بسیاری از این اهداف را می هایی هستند که اهداف کیفی را دنیال می شوند، برنامه ساله را شامل می 01

شوند که هم اهداف  های بلندمدت نیز با اهدافی استراتژیک تدوین می یابی کرد. برنامه ی فرهنگی ریشه حوزه

ای هر چه  ی منطقه های توسعه های بلندمدت را در خود دارند. برنامه مدت و هم اهداف برنامه های کوتاه برنامه

تر خواهند بود. به عبارت  تر شوند، هنجاری روند و هر چه بلندمدت تر به شمار می تر باشند، عملکردی مدت کوتاه

ی افراد را در راستای ای هستند که بتواند منش مل رفتاری ها، هنجارها و الگوهای بهتر، به دنبال تاثیرگذاری روی ارزش

ی آموزش  های بلندمدت، هنجاری و استراتژیک معموالً در حوزه  جانبه تقویت کند. بدین ترتیب، برنامه ی همه توسعه

ایِ  های منطقه ریزی ی فرهنگی را با برنامه توان توسعه و پرورش و آموزش عالی حضور پررنگی دارد. بنابراین می

ی  مدت و بلندمدت هستند، همسو دانست و اهداف کیفی بخصوص در حوزه یانهایی م محور که برنامه توسعه

ناپذیر در راستای برآورده شدن اهداف هنجاری و فرهنگی به  آموزش و تحوالت نهادهای آموزشی را امری اجتناب

 شمار آورد.

 بیان مسئله

سازی شرایط فرهنگی و رشد کمی و کیفی مسائل مربوط به خود  ی فرهنگی با تاکید بر هویت فرهنگی، بهینه توسعه

افزاید.  گردد و بر رونق بازار فنون و تکنیک می دهد، موجب بهبودی اخالق و آداب و سنن جامعه می را نوید می

ها، آداب  ی یگانه و حیاتی خود و نقاط مثبت سنتشود که هویت و سیما ی فرهنگی زمانی خالق و بارور می توسعه

های جامعه را حفظ کند و در عین حال به پاالیش عناصر نامطلوب بپردازد، تا بتواند نقش خالق و  و رسوم و ارزش
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ی خودباختگی و پشت  ی فرهنگی بر پایه ی اجتماع حفظ نماید. از این رو، توسعه ی خویش را در عرصه سازنده

های فردی نیست، بلکه مبتنی بر پویشی آگاهانه و خردمندانه است که در جهت حفظ هویت ملی و کردن به باور

ها بتوانند دنیای جدید را درک  دارد. برای آن که انسان فرهنگی و استفاده از تمام نیروهای موجود جامعه، گام بر می

با استفاده از زبان روز با یکدیگر ارتباط های خود را داشته باشند و  کنند و به آن شکل دهند، قدرت بیان احساس

ی فرهنگی است، نیازمندند. افراد، قبل از این که بتوانند خود را  برقرار کنند، به آموزش مستمر که شرط اصلی توسعه

با تغییرات ضروری در شغلشان وفق دهند، باید بتوانند خود را با تغییر، هماهنگ سازند و این توانایی به دست 

ای فرایندها، از رهگذر اطالعات، قبول مسئولیت آموزش شغلی، فراگرفتن شیوه  مد، مگر از طریق مجموعهنخواهد آ

ی فرهنگی، نوعی  (. توسعه006: 0910سازند )آگوستین،  بیان خود، که در ترکیب با یکدیگر، توسعه فرهنگی را می

گیرد و جامعه بر  ای معین صورت می امعهناپذیر عناصر فرهنگی است که در ج دگرگونی که از طریق تراکم برگشت

ناپذیر، معارف، فنون و  کند. در این تراکم برگشت اثر آن به طور موثرتری از محیط طبیعی و اجتماعی مراقبت می

(. نظام آموزشی 90: 0919شود )توسلی،  اند، افزوده می دانش به عناصری که از پیش وجود داشته و از آن مشتق شده

ترین بسترهای ایجاد تغییرات فرهنگی است. وجود مؤسسات آموزش عالی متعدد در  عالی از مهم و خصوصاً آموزش

الملل دانشگاه شهید  قشم همچون دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نور، موسسه آموزش عالی قشم، شعبه بین

واحد  -انشگاه آزاد اسالمیالمللی د های بین الملل دانشگاه پزشکی هرمزگان و مرکز آموزش بهشتی، شعبه بین

های مناسبی را برای تحوالت فرهنگی و نقش مؤثر این مراکز آموزش  الملل پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی زمینه بین

ی  ای فراهم آورده است. در این پژوهش با توجه به وجود چنین بسترهایی، توسعه ی منطقه های توسعه عالی در برنامه

ی قشم مورد نظر بوده است و تأثیر دانشگاه در این فرایند مورد بررسی قرار  منطقه های فرهنگی بر اساس ویژگی

 گرفته است.

 اهمیت و ضرورت تحقیق

ی تفکر مهندسی اجتماعی در سازمان مدیریتی کشورهای در حال توسعه )خصوصاً کشور ایران( در ادبیات  غلبه

گیرد.  توجهی قرار می های کیفی اغلب مورد بی صهای کمی را مورد توجه قرار داده است و شاخ توسعه، شاخص

های رشد اقتصادی همچون تولید ناخالص  مردان افزایش شاخص این مسئله شده است که دولت این امر منجر به 

های اخیر  گذاری داخلی و خارجی و... را مترادف با توسعه قلمداد نمایند. به همین دلیل در سال ملی، میزان سرمایه

ی تأکید  اند و عمده ای موفق نشده ی اقتصادی و عمرانی از این جهت که در نیل به اهداف توسعه توسعه های برنامه

های اجتماعی که بر اساس  اند. اما تاثیرگذاری برنامه بوده مورد نقد و موشکافی قرار گرفته های کمی  ها بر شاخص آن

ای در  ، کمتر در راستای نقد و بررسی اهداف توسعههای مختلف مدیریتی به وجود آمده است گذاریِ سازمان سیاست

بخش فرهنگی بوده است. در این پژوهش، تاکید بر بخش فرهنگیِ توسعه از این روست که خالهای ناشی از 

 توجهی مورد بازبینی قرار گیرد. بی

                                                                                                                               چارچوب نظری

تو بوده و بر این اساس معتقد است که کنش انسانی قابلیت  پارسنز در تحلیل کنش اجتماعی متأثر از ویلفردوپاره
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شود، یعنی  هایی از واحدهای کنش یک یا چند کنشگر ظاهر می را دارد. پس هر کنش در مجموعه  تحلیل سیستمی

اش یک نقش اجتماعی را  ها، گفتار، میمیک تجزیه کرد که مجموع بازسازی شده توان آن را به واحدهای ژست می

ی کم و بیش طوالنی از کنش متقابل میان دو یا چند کنشگر را. در تعریف پارسنز این نظام دارای  ا سازد، یا برهه می

یعنی اجزاء یک نظام و خود نظام باید آرایش سازمانی داشته باشد، بدین  .سه شرط است. شرط اول ساخت است

های عطف در تحلیل  ها به عنوان نشانه های نسبتاً پایدار تشکیل شده باشد تا بتوان از آن ترتیب که از اجزا یا از مولفه

این  0تر، متغیرهای الگویی اعیاستفاده کرد. در نظام کنش، به نظر پارسنز الگوهای هنجاری و در سطحی انتز  سیستمی

است. برای آنکه یک نظام کنش وجود داشته و دوام بیاورد،  0کند. دومین شرط نظام مفهوم کارکرد نقش را ایفا می

برخی از نیازهای اولیه نظام، به عنوان نظام باید برآورده شود. این ابعاد کارکردی نظام کنش است. و در نهایت 

خود سیستم و درون سیستم است. بنا به طبیعت خود یک نظام کنش متضمن  9یندسومین شرط نظام کنش فرآ

: 0916تواند تصادفی باشد، بلکه باید طبق قواعدی صورت گیرد )روشه، ها، تغییرات و تطور است که نمی فعالیت

 کند که عبارتند از: جفت بیان می 5(. پارسنز متغیرهای الگویی را برای تحلیل کنش در 61-60

این مفهوم احساس یا فقدان آن را که مناسب وضعیت مفروضی است در  :8تفاوتی عاطفی اطفی در مقابل بیع -0

بردارد. آیا در یک وضعیت کنشی احساسات و عواطفی مانند عالیق و دوست داشتن دخیل هستند یا خیر؟ برای 

های متقابل  دارد. در حالی که کنش مثال همواره در کنش متقابل پدر و مادر با فرزندشان احساسات و عواطف وجود

کار بیشتر بر  و کند. زیرا روابط در دنیای کسب ء جهت پیدا می  ی نهایی شی یک تاجر بیشتر به تبع کارایی یا نتیجه

چرخد، اما در محافل خانوادگی ودوستانه کم و بیش رنگ و بوی عاطفی دارد. بنابراین با  طرفی عاطفی می مدار بی

تفاوتی و  گیزه و سوگیری کنشی، عمل انسان گاهی بر دلبستگی و عالقه مبتنی است و گاه بر بیتوجه به نوع ان

 عالقه.

ی ارتباطات  شود. آیا دامنه گران مربوط می : این دوتایی به دامنه ارتباطات بین کنش5پراکندگی در مقابل اختصاص -0

رکز شده است. کنش بین دندانپزشک و بیمار در جانبه است یا تنها در یک بعد خاصی متم و کنش، پراکنده و همه

دندان بیمار و رابطه بین استاد و دانشجو پیرامون درس و تحقیق علمی متمرکز شده است. در صورتی که رابطه زن و 

شود. این پراکندگی و تمرکز صرفاً در ابعاد  ی خاصی محدود نمی شوهر با یکدیگر و یا با فرزندانشان به مسئله

ایفای نقش وابسته است. یعنی افرادی هستند که تمام  این مسئله نیز خود به   تباط محدود نیست، بلکهبرقراری ار

سازند و در برابر این دسته، هستند کسانی که بدون  تالش خود برای انجام وظیفه و کارکردشان معطوف و متمرکز می

شوند، تمرکز در ایفای  راحتی منصرف می کنند و از کار و وظیفه قبلی به جهت به هرکاری که پیش آید رو می

 گرایی است. ها، مانع از تخصص شود و پراکندگی نقش های خاص باعث کسب مهارت و تخصص می نقش

                                                                                                                                                                
1 pattern variables 
2 Function 
3 Process 
4 Affectivity / Affectivities Neutrality 
5 Diffuseness/specificity 
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های سنجشی که  ها نوع مالک هایی است که در آن این دو راهی حاصل تعامل :0گرایی گرایی در مقابل خاص عام -9

های  ماع و یا کالً منحصر به مواردی خاص است. گاهی مردم را بر اساس مالکباید بکار روند یا عام و مبتنی بر اج

دهیم و گاهی مالک ارزشیابی را بر اساس نگرش عینی  گرایی( مورد ارزیابی و سنجش قرار می فردی و ذهنی )خاص

خانوادگی مورد  به دلیل نسبت کنیم؛ مثالً اگر کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسالمی  ریزی می و اجتماعی پایه

های عمومی یک نماینده مجلس مانند تخصص و  تأیید ما باشد، مالک ارزیابی ما خاص بوده و اگر به دلیل ویژگی

 باشد. گرایی می تجربه مورد ارزیابی واقع شود عام

ام عملکرد اکتسابی در مقابل انتسابی: در این متغیر این دوراهی مطرح است که آیا دیگری را براساس معیارهای ع -8

ی صفاتی که بر مبنای وراثت یا  کنیم یا بر پایه ارزیابی می (های تحصیلی، موفقیت در کسب وکار و ... )صالحیت

شوند و دارای معیار عملکردی  به فرد منتسب می (های اعطا شده )سن، جنس، نژاد، کاست،... سایر اشکال موهبت

شود. آیا کنشگران بر مبنای آن چه که هستند با  نیستند. در واقع این مورد به مبنای کنش بین کنشگران مربوط می

ها و عملکردی است که او در روابط متقابل  پردازند؟ مالک ارزیابی طرف مقابل مجموعه نقش دیگران به کنش می

دهند، را  ها که بر اساس خدماتی است که افراد انجام می سنجی گونه ارزش دهد. پارسنز این انجام میاش  روزانه

ها بر اساس موجودیت ارثی و ذاتی افراد و بدون توجه به  نامند. نوع دیگر ارزشیابی می 0ارزشیابی غیرذاتی یا دستاورد

های ذاتی افراد یا به گفته تیم  ی مبنای کنش ویژگییاب گیرد. در این نوع ارزش های فردی آنان صورت می توانایی

 شود. های محقق و اکتسابی افراد توجه نمی دیلینی خصوصیات مادرزادی است، و به ویژگی

گیرد که یا در سمت سوی منافع فردی یا  گیری کنشی را در بر می : این مفهوم آن جهت9فردی در مقابل جمعی -5

 (.001: 0911و دیلینی،  018: 0913ی، منافع و اهداف گروهی است )تنهای

بخشی است و آن،  و کارکرد آن، انسجام  گیرد که وظیفه سیستمی مورد ارزیابی قرار می این الگوهای کنش در خرده 

شوند  سیستم فرهنگی است. بنابراین هر یک از این الگوها به عنوان الگوی غالب رفتاری در جامعه پذیرفته می خرده

جا که  توانند از یکدیگر مجزا سازند. از آن یافته و در حال توسعه یا سنتی و مدرن را می مع توسعههای جوا که سنخ

اش است، یکی از نیازهای اساسی نظام کنش سازگاری یا تطبیق  هر نظامی نیازمند برقراری روابط با محیط بیرونی

کنند. محیط  اش را تأمین می بیرونیی اجزای کنشی که روابط میان نظام کنش و محیط  است. سازگاری مجموعه

های کنشی یا غیرکنشی باشد.  بیرونی یک نظام کنش عموماً یک یا چند نظام دیگر است، که ممکن است نظام

های بیرونی منابع گوناگونی را که نظام نیاز دارد، بگیرد و در عوض،  سازگاری، کارش این است که از این نظام

این  های این نظام به کار ببرد. ها را برای نیاز ضه کند و با فرآوری و تبدیل این منابع، آنهای تولید نظام را عر فرآورده

کند  هایش سازگار می کارکرد شامل کارکردهایی است که نظام را با محیطش، مقتضیاتش، تنگناهایش و با محدویت

ی به کارکرد انسجام با توجه به (. بر همین اساس در این پژوهش به تأثیر دانشگاه در دستیاب15: 0916)روشه، 

اگر مردم محل، ارتباط مشابهی را مدنظر داشته باشند  ای در قشم پرداخته شده است. های محلی و منطقه ویژگی

ها  راه شوند که در مقایسه با پیاده بودگی می ها ناچار به گسترش نوعی هم اند. آن ناچار به گسترش زندگی خویش
                                                                                                                                                                
1 universalism particularism 
2 achived 
3self/collectivity 
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گریزناپذیر خواهد بود. ایده   صورت عدم ارتباط با یکدیگر شریک خواهند شد. در غیراین ناچاراً چیزهای بیشتری را

توانند سهیم شوند  بودگی چنین است که اگر مردم در چیزی سهیم شوند، در چیزهای بیشتری نیز می باهم

های کاری، تجاری و تحصیلی،  ای در قشم به دلیل مهاجرت های منطقه ترین ویژگی یکی از مهم .(66: 0930)جیکوبز،

طبقه » مدت است. های متفاوت در این جزیره برای مدت کوتاه یا گاهی هم به صورت طوالنی فرهنگ ادغام خرده

ر داشته باشد. ایده واحد ها تأثی تواند در با هم بودن آن ها می اجتماعی ساکنان و خصوصیات شیوه زندگی آن

ریزی تاثیرگذار بوده است و به کیفیات زندگی و محیط زیست که در واژه همسایگی دیده  همسایگی خیلی در برنامه

شود  بودی و کنار هم زندگی کردن منبعث می ی همسایگی از هم (. ایده060 :0938، من )چپ« شود، مربوط است می

گرایی و تأثیر آن در  از این رو به بومیگرایی دارد.  ارتباط تنگاتنگی با بومیی قشم،  که در مناطقی مانند جزیره

توانست در جزیره قشم داشته باشد، پرداخته شده  ای که دانشگاه به عنوان یک سازمان فرهنگی می تاثیرات فرهنگی

 است.

ابزار پرسشنامه از میان ساکنین های تحقیق با استفاده از  در این پژوهش که به روش پیمایشی انجام شده است، داده

گیری انجام شده، تعداد  تحلیل شده است. بر اساس نمونه Spssافزار آماری  منطقه گردآوری شده و با استفاده از نرم

نفر شد. اما از آنجا که در مورد برخی از سؤاالت  981ی نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با  کل افراد از جامعه

های معتبر در پیدا  گیری تا جایی ادامه یافت که تعداد پاسخ شد، نمونه هایی درستی دریافت نمی پرسشنامه، پاسخ

پرسشنامه توسط پاسخگویان تکمیل شد  591نباشد. به همین دلیل  981کردن همبستگی متغیرهای پژوهش کمتر از 

 تا اعتبار نتایج تحلیل حاصل گردد.

 های تحقیق یافته

ای قشم از نظر  ی منطقه ش، وضعیت میزان تاثیرگذاری ابعاد فرهنگی دانشگاه در توسعهدر نخستین گام از پژوه

ی  پاسخگویان مورد مطالعه قرار گرفته است تا بتوان بر اساس این وضعیت به متغیرهای دیگری که در توسعه

بعاد فرهنگی دانشگاه از نظر آید، تاثیرگذاری ا اند، پرداخت. چنانچه از جدول زیر بر می ی قشم تاثیرگذار بوده جزیره

ی قشم تأثیر داشته است و این امر بیانگر این نکته است تمرکز  ی جزیره بیشتر پاسخگویان به میزان زیادی در توسعه

 ای قلمداد شود. های توسعه ریزی تواند یکی از نقاط مثبت در برنامه ای می های محلی و منطقه بر ویژگی
 حسب میزان تاثیرگذاری ابعاد فرهنگی دانشگاه: توزیع پاسخگویان بر 1جدول 

 591 های معتبر تعداد پاسخ

 زیاد 0 میانه

 زیاد 0 نما

 زیاد 01/3 (06تا  8ی  میانگین )در بازه

 
 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشمنبع: یافته

 ارزش  فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

 8-1 خیلی زیاد 056 9/01 03 03

 1-01 زیاد 001 3/93 8/80 8/10

 00-09 کم 000 8/03 6/01 30

 08-06 خیلی کم 89 5/1 1 011

 ها کل پاسخ 591 0/38 011 

 های غیرمعتبر پاسخ 99 1/5  

 کل پاسخگویان 510 011  
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ی قشم را در  درصد از پاسخگویان جامعه مورد مطالعه میزان تاثیرگذاری ابعاد فرهنگی دانشگاه در توسعه 11بیش از 

اند و این در حالی است که تعداد افرادی که با این شیوه مخالف هستند را نیز  و خیلی زیاد ارزیابی کرده طیف زیاد

ها با  ی قشم انتخاب شده است و موافق نبودن آن توان نادیده گرفت. چون این جمعیت نمونه از ساکنین جزیره نمی

ی جزیره قشم در میان  ین ابعاد فرهنگی دانشگاه و توسعهدهنده کمبود رابطه ب تاثیرگذاری ابعاد فرهنگی دانشگاه نشان

برخی از اقشار اجتماعیِ این منطقه است. تجربه نشان داده است که شیوه اجباری و همچنین در مقابل، شیوه رها 

های متفاوت، هر دو دارای خطاهای فراوانی هستند و ابعاد فرهنگی دانشگاه یا  کردن افراد در انبوهی از فرهنگ

 ایت غیرمستقیم آنان شاید بتواند در تاثیرگذاری دانشگاه مهم تلقی شود.هد

های بومی است که بسیار مورد توجه قرار  ای استفاده از ظرفیت ی منطقه یابی به توسعه دومین متغیر برای دست 

هنگی جامعه ای که در میان ساکنان بومی و محلی وجود دارد بر اساس الگوهای فر های بالقوه گیرد و ظرفیت می

ی قشم در  ها در جزیره یابد. به همین دلیل، ابتدا وضعیت پاسخگویان از نظر نسبت بومیان به غیربومی افزایش می

های اقامت آنان در این جزیره مورد مطالعه قرار گرفته تا بتوان در گام بعدی به تحلیل تأثیر ابعاد  کنار تعداد سال

 های بومی و محلی پرداخت. ویژگیفرهنگی دانشگاه در ارتباط با متغیر 
 : توزیع پاسخگویان بر حسب بومی بودن یا نبودن2جدول 

 های معتبر کل پاسخ 561

 نما 0 بومی

 

 

 
 

 

 های پژوهشمنبع: یافته

تواند با بسیاری مسائل دیگر رابطه  در صد از پاسخگویان بومی جزیره و بقیه غیربومی بودند که این آمار می 19

های اقتصادی از جمله دالیل  گذاری و فعالیت های موجود در جزیره قشم برای سرمایه داشته باشد. مثالً ظرفیت

ها به ورود افراد غیربومی به  غیربومی در این جزیره است. همچنین رفت و آمد کشتیموجود برای ساکن شدن افراد 

این جزیره کمک شایانی کرده است. در ضمن وجود مراکز آموزش عالی نیز در راستای مهاجرت موقت و ورود 

تواند با بومی  میعناصر فرهنگی از سایر اقوام به این جزیره نقش مهمی ایفا کرده است. مدت اقامت در جزیره قشم 

های طوالنی را  بودن یا نبودن افراد در ارتباط باشد، اما گاهی ممکن است افرادی به این جزیره مهاجرت کرده و سال

  فراوانی درصد درصد معتبر

 بومی 865 8/10 19

 غیر بومی 35 6/06 01

 ها کل پاسخ 561 0/31 011

 های غیرمعتبر پاسخ 00 3/0 

 کل پاسخگویان 510 011 
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در این جزیره زندگی کرده باشند و بومی جزیره نیز به شمار نیایند. در جدول بعدی، توزیع پاسخگویان را بر اساس 

 دهد. را نشان میهای سکونت در جزیره  تعداد سال

سال سابقه اقامت در قشم را دارند که این دو گروه )گروه دوم و سوم(  91تا  00درصد از پاسخگویان بین  61حدود 

سال  01ی نمونه در قشم نزدیک به  در میان جامعه نمونه از بیشترین فراوانی برخوردار بودند. میانگین اقامت جامعه

های  ها در گروه ت در این جزیره بودند که با طبقه بندی پاسخسال اقام 00است و بیشتر افراد جامعه نمونه دارای 

 مورد مشاهده که هر گروه ده سال اقامت را در خود جای داده بود، نما در گروه دوم قرار گرفت. 
 : توزیع پاسخگویان بر حسب مدت اقامت خانواده در قشم3جدول 

 910 های معتبر تعداد پاسخ

 سال 91تا  00 9 میانه

 سال 01تا  00 0 نما

 سال 01قریب به  11/01 میانگین

 

 

 

 

 
 

 

 های پژوهشمنبع: یافته

های غیرمعتبر نیز به دلیل این است که بسیاری از پاسخگویان پاسخ روشنی به این سؤال نداده بودند  عداد زیاد پاسخت

کلماتی مانند از بدو تولد، همیشه، خیلی زیاد و غیره از پاسخگویی به این سؤال سر باز زده بودند. بر اساس و با 

ی قشم  های اقامت در جزیره نتایجی که از توصیف وضعیت پاسخگویان بر اساس بومی بودن و همچنین تعداد سال

ا افراد غیربومیِ این جزیره از نظر میزان تاثیرات ی قشم ب ای میان گروه بومیِ ساکن در جزیره به دست آمد، مقایسه

 ابعاد فرهنگی دانشگاه انجام شده است.
 : توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تاثیرگذاری ابعاد فرهنگی دانشگاه و بومی یا غیربومی بودن4جدول 

 

 
 

 های پژوهشمنبع: یافته

درصد از کل  10ی قشم در طیف زیاد و خیلی زیاد برابر با  تأثیر ابعاد فرهنگی دانشگاه در میان بومیان جزیره 

بدین ترتیب، تأثیر ابعاد  درصد بود. 6/10های افراد بومیِ پاسخگو بود. این تأثیر در میان افراد غیربومی برابر با  پاسخ

تواند ناشی از  فرهنگیِ دانشگاه با تفاوت خیلی کمی در میان غیربومیان تأثیر بیشتری داشته است. این امر می

ی قشم باشد که برای ساکنین این جزیره به دلیل سکونت دائمی امری طبیعی تلقی  های موجود در جزیره ظرفیت

وری داشته و جلب  اند، قابلیت بهره که به صورت موقت به آنجا سفر کردهشده است و برای مهاجران یا افرادی 

ی قشم حاکی از آن  ی جزیره ی بومی بودن پاسخگویان و تأثیر آن در توسعه توجه کرده است. نتایج آزمون رابطه

  فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

 0 سال و کمتر 01 90 8/5 8/1 8/1

 0 سال 01تا  00 086 6/05 8/93 1/81

 9 سال 91تا  00 15 0/09 0/01 3/61

 8 سال 81تا  90 88 1/1 3/00 1/13

 5 سال 51تا  80 50 0/3 08 1/39

 6 سال و بیشتر 50 09 8 0/6 011

 ها کل پاسخ 910 65 011 

 های غیرمعتبر پاسخ 011 95  

 کل پاسخگویان 510 011  

  زیاد خیلی زیاد کم کم خیلی کل

 بومی 9/01 1/80 0/00 1/1 011

 غیربومی 3/90 1/81 6/01 3/3 011

 کل 3/01 9/80 6/01 0/1 011
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ی محلی و ها توانند با آشنایی خود به ویژگی است که پاسخگویان بر این باورند که افرادی که بومی هستند می

 ی این جزیره داشته باشند. ای در قشم، تاثیرگذاریِ بیشتری در فرایند توسعه منطقه
 ی متغیر وابسته و بومی یا غیربومی بودن : آزمون رابطه5جدول 

 سطح معناداری ضریب کرامر کای اسکوار ها تعداد پاسخ 

 113/1 086/1 518/00 585 توسعه جزیره قشم و بومی یا غیربومی بودن

ی معناداری را  درصد رابطه 33اسکوار بین توسعه جزیره قشم و بومی یا غیربومی بودن در سطح اطمینان  ضریب کای

ی میان بومی یا غیربومی بودن و متغیر  نشان داد که شدت این رابطه از طریق ضریب کرامر محاسبه شده است. رابطه

ای معنادار، اما ضعیف را نشان داد. تفاوت  درصد رابطه 33قشم بود، در سطح اطمینان ی جزیره  وابسته که توسعه

ویتنی محاسبه شده و در جدول بعدی  میان پاسخگویان بومی و غیربومی بر اساس متغیر وابسته از طریق آزمون من

 آورده شده است.
 : متغیر وابسته بر حسب بومی یا غیربومی بودن6جدول 

 سطح معناداری من ویتنی ها تعداد پاسخ 

 106/1 11/03181 585 توسعه جزیره قشم و بومی یا غیربومی بودن

 های پژوهشمنبع: یافته

از آنجا که پاسخگویان از میان ساکنین بومی و غیربومی جزیره انتخاب شده بودند، به همین دلیل از طریق آزمون  

گروه مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمون نشان ویتنی تفاوت میان توسعه جزیره قشم در این دو  من

درصد در دو گروه مورد مطالعه از نظر توسعه جزیره قشم وجود داشت  35داد که تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

ثیر ی جزیره قشم در میان بومیان جزیره با تأ و فرض پژوهش مبنی بر اینکه تأثیر ابعاد فرهنگی دانشگاه در توسعه

 ابعاد فرهنگی دانشگاه در میان افراد غیربومی تفاوت معناداری دارد، پذیرفته شد.
 : آزمون متغیر وابسته و مدت اقامت در قشم7جدول 

 سطح معناداری کندال tc ها تعداد پاسخ 

 900/1 189/1 960 توسعه جزیره قشم و مدت اقامت

 های پژوهشمنبع: یافته

باشد، در سطح  ی جزیره قشم می متغیر وابسته که تأثیر ابعاد فرهنگی دانشگاه در توسعهمدت اقامت در قشم با  

ی معناداری  ی معناداری را نشان نداد. این رابطه که برخالف بومی بودن و نبودن افراد، رابطه درصد رابطه 35اطمینان 

مهاجر به این جزیره هستند خود را  ی این نکته است که ممکن است بسیاری از افرادی که دهنده نشان نداد نشان

های غیرمعتبر نیز تأثیر بسیار زیادی در نتایج به دست آمده از این رابطه  بومی جزیره ندانند و در ضمن، تعداد پاسخ

توانستند تاثیرگذار  ی قشم می ی جزیره گیری، ابعاد فرهنگی دانشگاه که در توسعه داشته است. در پایان نیز برای نتیجه

عامل و عنصر اصلی  8سازی شده بودند، با استفاده از تحلیل عاملی در  ی پارسنز شاخص و بر اساس نظریه باشند

ها برای  بندی شدند که این عوامل بر اساس نظر پاسخگویان به دست آمده است. برای آزمون متناسب بودن داده دسته

ها را سنجش کرد که این آمار در جدول زیر آورده  تحلیل عاملی باید با استفاده از ضرایب کیسرمایر و بارتلت آن

 اند. شده

 : آزمون متغیرهای تحقیق برای تحلیل عاملی8جدول 

 393/1 ضریب کیسرمایر

 913/3801 ضریب بارتلت

 0110 ی آزادی درجه
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 111/1 سطح معناداری

 های پژوهشمنبع: یافته

باشد که از میزان معیار که  می 393/1درصد معنادار است و برابر با  33( در سطح اطمینان KMOضریب کیسرمایر ) 

های  های این تحقیق برای تحلیل عاملی مناسب تشخیص داده شدند. محقق گویه تعیین شده، باالتر است و داده 1/1

ها  از انجام تحلیل عاملی گویهموجود در پرسشنامه را از طریق تحلیل عاملی در چهار عامل دسته بندی کرد. پس 

سازی پژوهشگر در جدول زیر  های باقیمانده با مفهوم ها به دلیل عدم همبستگی حذف شدند و گویه برخی از آن

 اند: آورده شده
 ها : عوامل استخراج شده از گویه9جدول 

 گذاری اقتصادی سرمایه عامل اول

 نیروی انسانی عامل دوم

 مدیریت نهادی عامل سوم

 نظارت اجرایی عامل چهارم

 های پژوهشمنبع: یافته

گذاریِ اقتصادی  های پرسشنامه، تاثیرگذاریِ ابعاد فرهنگیِ دانشگاه را از طریق چهار مسیر که عبارتند از سرمایه گویه 

متخصص در آید، نیروی انسانی که از طریق آموزش نیروهای  ی ارتباط دانشگاه و بازار کار به وجود می که به واسطه

ی قشم  های مدیریتی در جزیره گردد، مدیریت نهادی که مستلزم همکاری دانشگاه و سازمان دانشگاه فراهم می

های نظارتی  باشد و در نهایت، نظارت اجرایی که توسط نیروهای متخصصِ دانشگاه و همکاری سازمان می

 شود. پذیر خواهد بود، انجام می امکان

 گیری نتیجه

توجه به افزایش رقابت شهرها در فرایند جهانی شدن، شهرهایی توانستند در این رقابت موفق باشند که امروزه با 

یافته بین مدیریت شهری و مراکز پژوهشی از جمله دانشگاه  تری را از طریق ارتباط سازمان فضای نوآوری مناسب

تواند این فضا را  عامل کلیدیِ مهم می 5راین جانبه دست یابند. بناب ای همه ایجاد نمایند و از این طریق به توسعه

گذاری قانونی، فردی و فرهنگی، ساختار  ایجاد نماید و به تداوم این رابطه کمک نماید که عبارتند از سیاست

باشد که با فراهم شدن همه این ابعاد  های واسطه که هر کدام از این ابعاد شامل عوامل مختلفی می سازمانی و سازمان

ها به مرحله سوم که  این انتظار را داشت که توسعه از مرحله اول یعنی تعامل بین مدیریت شهری و دانشگاه توان می

جانبه دست  ای پایدار و همه یافته این ارتباط است، رسید و از این طریق به رشد و توسعه آل و تکامل حالت ایده

تواند با پشت سر گذاشتن  سیدن به مرحله سوم، میهای بالقوه برای ر یافت. گذر از مرحله اول و وجود توانایی

های  مرحله انفعالی در اولین مرحله، در سطح شهری و کاربردی برای گذر از مرحله دوم به سوم و استفاده از توانایی

ها در  هایی مانند ایجاد فرهنگ و زبان مشترک بین مدیریت شهری و دانشگاه بالقوه شهر و رسیدن به نوآوری، راه

 (.09: 0911ر تعدیل سازمانیِ ناسازگار را به کار برد )بحرینی، کنا

ایجاد شرایط و امکانات مادی و معنوی مناسب برای افراد جامعه به منظور شناخت جایگاه آنان، افزایش علم و دانش 

هبود روابط ها، آمادگی برای تحول و پیشرفت و پذیرش اصول کلی توسعه نظیر قانون پذیری، نظم و انضباط، ب انسان

اجتماعی و انسانی، افزایش تواناییهای علمی و اخالقی و معنوی برای همه افراد جامعه را توسعه فرهنگی تعریف 
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داند و نه صرف، برخی  (. دانیل لرنر تحوالت فرهنگی را الزمه پیدایش دمکراسی می005: 0910آگوستین، ) کند می

گی و بعضی دیگر روی رشد ارتباطات و شهرنشینی و بعضی روی پیدایش طبقه متوسط، برخی روی تحوالت فرهن

شوند برای تحول در  ای می دانند. این عوامل مقدمه ای توسعه سیاسی می تحوالت مادی اقتصادی را عوامل زمینه

های متقاضی مشارکت در زندگی سیاسی، پیدایش منابع قابل تبدیل به  های سیاسی، پیدایش گروه افزایش فرصت

شود به عنوان اسلحه سیاسی و منابع قدرت سیاسی به کار برد و  ی، پول، زمین و امکانات اقتصادی که میمنابع سیاس

کرده و تکثری در آرا و عقاید  ها و افکار مختلف را فراهم می ی طرح ایدئولوژی همچنین پیدایش ارتباطات که زمینه

باشد.  مانعی برای وحدت فکری ایدئولوژیک می ها، آورد. چون نفس ارتباطات، مطابق استدالل بعضی به وجود می

 (.81: 0915)بشیریه، 

ها عبارت است از انتقال دانش فنی قابل بهره برداری. یعنی هم باید نیاز جامعه صنعتی به نسلهای  رسالت دانشگاه 

ع باشند. متخصص جدید را برآورده سازند هم به فکر بازتولید گسترده یا اشاعه امر آموزش در سطح بسیار وسی

ها نه تنها باید دانش از نظر فنی قابل بهره برداری را انتقال دهند، بلکه باید به فکر تولید،  عالوه بر این دانشگاه

گسترش و اشاعه چنین دانشی نیز باشند. منظور از دانش فنی قابل بهره برداری هم جریان و سرریز اطالعات از 

تسهیالت و رفاه اجتماعی است و هم شامل دانش مشورتی و هم  های صنعت، بخش تحقیقات و پژوهش به کانال

های تصمیم گیر نظیر مؤسسات  شود که در رابطه با راهبردهای مدیریت، حکومت و دیگر قدرت اطالعاتی نظری می

گیرند. بدین ترتیب دانشگاه از طریق آموزش و تحقیق در پیوند مستقیم و ارتباط  خصوصی مورد استفاده قرار می

گیرد. عالوه بر آن چه گفته شد، دانشگاه سه رسالت خطیر  یک با وظایف و کارکردهای فرایند اقتصادی قرار مینزد

 دیگر نیز بر عهده دارد:

ی  های الزم در حوزه اول این که دانشگاه مسئولیت این امر را بر عهده دارد که فارغ التحصیالن آن از حداقل ویژگی 

خارج از حد وظیفه برخوردار باشند. منظور از فوق کارکردی یا خارج از وظیفه، تمامی های فوق کارکردی یا  توانایی

 –ای  های حرفه ها و رفتارهای مربوط به پیگیری یک حرفه تخصصی است که به تنهایی در دانش و مهارت مسئولیت

تخصصی نانوشته را  –ای  هحرف های مربوط به این قبیل معیارهای  ها ویژگی شود. مسلماً دانشگاه تخصصی یافت نمی

ها هماهنگ باشد، و در صورت عدم  کنند، لیکن الگوی فرایندهای جامعه پذیری آن باید با این ویژگی ایجاد نمی

دهد. رسالت دوم دانشگاه عبارت از انتقال، تبین و اشاعه سنت فرهنگی  ها است که تضاد رخ می وجود این هماهنگی

ای را ایفا کرده است که تعریف یا تعیین حد و حدود آن چندان کار  همواره وظیفهجامعه است. سوم این که دانشگاه 

دهد  توان گفت این دانشگاه است که خود آگاهی سیاسی دانشجویان را شکل می ای نیست. امروزه به راحتی می ساده

 (.30-39: 0919)هابرماس،

گیرد. به طور کلی دانش  های دانش نشات می رسالت دانشگاه در آموزش و پژوهش و خدمات اجتماعی، از ویژگی 

شود. ماهیت دانش  دارای سه ویژگی کسب، اشاعه و اجراست. با تعامل این سه عنصر است که دانش نوین اجرا می

ای است که فرایند کسب، اجرا و اشاعه آن موجب ایجاد انگیزه و هدایت دانش پژوهان خواهد شد. کسب  به گونه

آراسته، ) گیرد شاعه آن از راه آموزش و اجرای آن به وسیله خدمات اجتماعی صورت میدانش از طریق پژوهش، ا

گذارند که در این میان آموزش عالی نقش اساسی بر  (. عوامل متعددی بر روند توسعه یک جامعه تأثیر می1: 0918
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فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و  های بومی و چه غیربومی در پیشبرد امور آموزشی، ها، چه دانشگاه عهده دارد. دانشگاه

جانبه  ها هستند که در توسعه همه ترین سیستم ها یکی از پیچیده اقتصادی کشور نقش بسیار مهمی دارند. دانشگاه

ای یافت که از لحاظ  یافته توان جامعه توسعه جامعه از جایگاهی ویژه و ممتاز برخوردارند. در حال حاضر، نمی

دهد که دانشگاه و آموزش عالی در  ل باشد. تحقیقات و مطالعات متعدد نشان میهای آموزشی سست و متزلز پایه

ای از  های مادی نیستند، بلکه آمیزه ها صرفاً سازمان کند. دانشگاه رشد فزاینده و توسعه اجتماعی نقشی مهم ایفا می

تولیدات علمی  گردند. اقتصاد عصر کنونی مبتنی بر آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی کشورها محسوب می

گردد. در مطالعات جهان کنونی کشورهایی از پویایی اقتصاد و  محور اطالق می باشد که اصطالحاً اقتصاد دانش می

 ها از رشد الزم برخوردار باشد. آن باشند که تولیدات علمی رشد قابل توجه برخوردار می

ها، علم، یعنی شتاب  موزش و پرورش و رسانهتالش برای پیشرفت و توسعه در چهار عرصه، فکر، یعنی تحول در آ 

بخشی در تولیدات علمی و نظریه پردازی در جهت رسیدن به استقالل علمی، زندگی، یعنی توجه به ارتقای 

های عدالت، امنیت، رفاه، استقالل، آزادی و معنویت در جامعه، معنویت، یعنی تقویت روحی و انگیزه  شاخصه

ها، صورت بگیرد تا بسترهای واقعی برای رسیدن به توسعه هر جانبه در کشور فراهم  پیشرفت واقعی در تمام عرصه

شود. در برنامه ریزی برای تحقق الگوی پیشرفت باید جمع آوری ذخایر ملی و بالفعل ساختن استعدادها، تشکیل 

پردازان توانا، گروههای پژوهشی، توزیع عادالنه امکانات تحقیقاتی و دانشگاهی هدف گذار صحیح، تربیت نظر

 سرمایه گذاری روی علوم نوین و کاربردی، تقویت روحیه خودباوری و انگیزه پیشرفت مورد توجه قرار گیرد.

 منابع
(. تکامل آموزش عالی: تحوالت تاریخی و مشکالت پیش روی کشورهای در حال توسعه. مجله رهیافت، تابستان 0918آراسته، حمید. )

 5-05، صص 0918

ی(. الن ی گ ی م اش ه  ی ل ، ع رده پ س  ه روان لم، پ ق ن د زری یم ح دال ب عها. )مترجمان:  (. توسعه فرهنگی؛ تجارب و خط مشی0910آگوستین، ژیرار. )

،  ی الم اد اس و آرش  گ ن ره ف  رت: وزا ری ن و ه  ی گ ن ره ف  ای ه ش ژوه پ  زی ری ه رنام آر و ب ز آم رک ، م ی الم اد اس و آرش  گ ن ره ف  وزارتتهران: 

   ادی ین ب  ای ه ش ژوه ز پ رک ، م ش ژوه پ  ت اون ع م

 شناسی توسعه. تهران: انتشارات کیهان (. جامعه0911ازکیا، مصطفی و غفاری، غالمرضا. )

 ران(. تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی. تهران: انتشارات دانشگاه ته0911بحرینی، سید حسین. )

 شناسی سیاسی. تهران: نشر نی (. جامعه0915بشیریه، حسین. )

 شناسی. تهران: نشر مرندیز های جامعه (. درآمدی بر مکاتب و نظریه0913تنهایی، ح. ا. )

 شناسی. تهران: انتشارات سمت های جامعه نظریه (.0919توسلی، غالمعباس. )

ساخت. )شهرزاد فریادی و منوچهر طبیبیان: مترجمان(. تهران:  محیط انسانها در  (. آفرینش محالت و مکان0938من، دیوید. ) چپ

 انتشارات دانشگاه تهران

(. مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکا. )دکتر حمیدرضا پارسی و آرزو افالطونی: مترجمان(. تهران: انتشارات 0930) جیکوبز، جین.

 دانشگاه تهران

 شناسی. )مترجمان: بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی(. تهران: نشر نی کالسیک جامعههای  (. نظریه0911دیلینی، تیم. )

 (. تغییرات اجتماعی. )مترجم: منصور وثوقی(. تهران: نشر نی0916روشه، گی. )

  ان یب ت  ی ارات ش ت ان  ی گ ن ره ف  ه س وس مگهر(. تهران:  شناسی تالکوت پارسنز. )مترجم: عبدالحسین نیک (. جامعه0916روشه، گی. )


