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با تاکيد براماکن بيدفاع شهري
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تاريخ دريافت 1400/01/29 :تاريخ پذيرش1400/04/23 :

چكيده
با توجه به اهميت شناخت عوامل موثر بر آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي در محيطهاي شهري اين
تحقيق با هدف بررسي نقش مديران شهري در پيشگيري از آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي با تاکيد براماکن
بيدفاع شهري صورت پذيرفته است .اين تحقيق از نوع کاربردي بوده و به روش پيمايشي انجام پذيرفته و
اطالعات مورد نياز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از تعداد  95نفر از مديران شهري گردآوري و به
کمک نرم افزار  spss23تجزيه و تحليلي گرديده است .در اين پژوهش آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي به
عنوان متغير مستقل مطرح بوده و نقش مديران شهري با شاخصهاي (فعاليتهاي فرهنگي -فعاليتهاي
آموزشي -فعاليتهاي اجتماعي و فعاليتهاي اجرايي) به عنوان متغير وابسته مطرح است .بر اساس نتايج
تحقيق بين مجموعه متغيرهاي مستقل (فعاليتهاي فرهنگي ،فعاليتهاي اجتماعي ،فعاليتهاي آموزشي،
فعاليتهاي اجرايي) و متغير وابسته تحقيق (آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي) همبستگي متوسطي وجود دارد.
اما مقدار ضريب تعديل شده ( )R2که برابر با  0/183ميباشد که نشان ميدهد  18/3درصد از کل
آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي وابسته به متغيرهاي مستقل تحقيق (فعاليتهاي فرهنگي ،فعاليتهاي
اجتماعي ،فعاليتهاي آموزشي ،فعاليتهاي اجرايي) ميباشد .بنابراين ميزان تاثير متغيرهاي مستقل بر وابسته
 18/3درصد ميباشد .براين اساس مديران شهري نقش موثري در پيشگيري از آسيبهاي فرهنگي و
اجتماعي با تاکيد بر اماکن بيدفاع شهري در شهر تهران دارند.
کليد واژهها :مديران شهري ،آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي ،اماکن بيدفاع شهري

 1دانش آموخته کارشناسيارشد مديريت و برنامهريزي امور فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران.
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مقدمه

با بررسي تاريخچه شکل گيري روند شهرنشيني در
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فضاهاي بيدفاع از جمله فضاهايي با ضريب

ايران و ساخت فضاهاي شهري بويژه در شهر تهران به

آسيب پذيري باال هستند که با توجه به ساختار فيزيکي

وضوح ميتوان دريافت که رهيافت جامعي براي

به همراه تعريف اجتماعي ،براي به فرجام رساندن

ساخت و سازهاي شهري و بويژه مکانهاي عمومي

عملي مغاير با فرمهاي تعريف شده اجتماعي نقشي

وجود نداشته و بسياري از فضاها در اثر سياستهاي

بارز و نهايي دارند .بارزترين تهديد براي فرهنگ

موجود در زمان ساخت و در نظر گرفتن سود اشخاص

عمومي را نگرانيها و ترسهاي ناشي از تهديدات و هرج

و ديگر عوامل اقتصادي مانند استفاده حداکثري از

و مرجهايي نظير :ضرب و شتم ،شورشهاي ناگهاني،

فضاها براي ساختهاي شخصي و در نظر نگرفتن

جنايات نفرت انگيز ميداند که حضور در فضاي

کيفيت فضاهاي عمومي شکل گرفته اند .با نگاهي به

عمومي شهر را دچار ترديد ميکند وي بيان ميکند که

بسياري از فضاها در سطح شهرها ميتوان به سادگي

مردم در فضاهاي شهري با انواع تهديدها مثل :جرم،

دريافت که برخي از اين فضاها با دارا بودن ويژگي

خشونت ،تروريسم ،آلودگي هوا و ...روبرو هستند.

هايي مانند نور کم و خارج بودن از ديد رهگذاران و

فضاهاي شهري به اندازه کافي براي مردم امن نيستند.

همچنين پرت بودن آنها از محلهاي شلوغ عبور و

وجود و گسترش فضاهاي بيدفاع عامل مهمي در

مرور به وضوح مستعد وقوع جرم و ناهنجاريهاي

پايين آوردن کيفيت زندگي است ،فضاهاي بيدفاع در

مختلف و آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي هستند و

شهر بافت به دليل رشد و گسترش فيزيکي و جمعيتي

حتي کاربري مشخص و روشني براي آنها تعريف

از يک سو و فرسودگي و تخريب مناطق قديمي ،بسيار

نگرديده است و شهروندان نيز تمايل چنداني براي

افزايش يافته است .همچنين تجربه جهاني نشان

استفاده از آنها براي عبور و مرور و توقف در نزديکي

ميدهد که عالوه بر اينکه مکانهاي شهري بهتري

آنها ندارند ضمن اينکه در بسياري از مواقع فضاي

نساخته ايم بلکه مکانهاي شهري ساخته شده را نيز از

کالبدي شهر و زيبايي مکانهاي شهري را مخدوش

بين برده ايم ،به همين جهت فضاهايي بيهويت و

نموده اند .همچنين امروزه با توجه به گسترش بسياري

ناآشناي زيادي به وجود آمده که اين فضاهاي ناآشنا و

از ناهنجاريها ،بزهکاري ها ،جرايم و آسيبهاي

بيهويت شهر به موازات رشد خود از يک سو

فرهنگي و اجتماعي در شهر تهران ميتوان گفت

ميتواند آسيبها را افزايش دهد و از سوي ديگر

ارزيابي و بررسي عوامل تأثير گذار بر اين آسيبها و

آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي به نوبه خود موجب

بمنظور پيشگيري از آنها به عنوان مسائل فرهنگي

واکنشهاي روانشناختي و رفتاري شهرنشينان از جمله

اجتماعي از اهميت ويژه اي برخوردار ميباشند .يکي

تمايل به کناره گيري از زندگي شهري ،عدم اطمينان

از مهمترين اين عوامل ميتوان فعاليتهاي فرهنگي و

به ديگران ،دوري جستن از مکانهاي خاص ،اخذ تدابير

اجتماعي و دانش مديران شهري در مناطق مختلف

حفاظتي ،تغيير فعاليتهاي روز مره و عدم مشارکت در

شهر تهران باشد.

اعمال جمعي شود که اين امر نيز به نوبة خود فضاها را

فرهنگ ،بزرگترين نياز جامعه بشري و عامل اصلي

ناامن تر ميسازد .فضاهاي بيدفاع شهري نيازهاي

عفاف و نشاط و تداوم حيات و جوامع است .امروزه

اجتماعي و فرهنگي جامعه را به چالش کشيده است و

مباحث حوزه فرهنگ به عنوان مهمترين عامل در

باعث آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي جبران ناپذيري

توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،انساني و اخالقي

ميشود.

يك کشور ،در کانون توجه صاحبنظران ،انديشمندان و
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نخبگان قرار گرفته و نقش مؤثر و بنيادي فرهنگ در

ميتواند زنگ خطري براي مديران شهري و تالش

کليه عرصههاي زيستي و فکري بشر ،چشم انداز

براي برنامه ريزي دقيق تر در اين حوزه باشد.

است .فرهنگ در جهان امروز ،بستر تعريف ،بازيابي و

مربوط است که رنگ و لعاب فرهنگي دارند ،و عناصر

تکامل همه تواناييها ،ارزشها ،هويتها ،باورها ،هنجارها،

شکل دهنده و سازنده عادات ،رفتارها و کنشهاي

سنّتها ،اسطورهها و نمادهاي بشري است .بر همين

رايج افراد يک جامعه را تحت تاثير خود قرار داده اند.

اساس ،از ديرباز فرهنگ و موضوعات فرهنگي در

آسيب هايي اين چنين ،صرف نظر از ميزان تخريب و

کانون مطالعات اجتماعي و انساني جاي داشته اند

خسارتي که بر مسائل روبنايي فرهنگ يک ملت يا

(اسميت  ،12 :1387اسکندر پور  .)1 :1396پرواضح

جامعه وارد ميسازند ،آن چنان در متن فرهنگ اصيل

است که زندگي انسان ،در فرهنگ و زمان وجود دارد

آن ملت يا جامعه رسوخ ميکنند که از درون هسته

و مطالعه فرهنگي مردم در زماني هست که آنها زندگي

مقاومت افراد را در برابر مفاسد و آسيبهاي فرهنگي

ميکنند )Jwcreswell:2012:23( .بنابراين انسانها

تضعيف و آسيب پذير ميگردانند .اين قبيل کنشها

عموما فرزند فرهنگي هستند که بدان متعلقند که هم

رفته رفته نهادينه شده ،حکم آداب و سنن حاکم بر

انتسابي و هم اکتسابي بوده و ابعاد مختلف فرهنگ

جامعه را پيدا ميکند ،و در نتيجه ،به استحاله فرهنگي

پذيري همواره در مراحل مختلف زندگي چالش هايي

و سرانجام به شکل گيري فرهنگي از نوع جديد

براي افراد پديد ميآورد .اين معضالت بيش از هر

ميانجامد که با فرهنگ اوليه و اصيل تفاوت بارز دارد

گروه سني ديگر در ميان جوانان اتفاق ميافتد (شالچي

(عبدالهي .)25 :1393 ،و آسيب اجتماعي به هر نوع

 .)58 :1391دنياي امروز به رغم آنکه رو به سوي

عمل فردي يا جمعي اطالق ميشود که در چارچوب

يکپارچگي دارد ،اما همچنان ،انسانها با ملّيت و

اصول اخالقي و قوامد عام عمل جمعي رسمي و غير

فرهنگ خود از هم تفکيک ميشوند .آنها در حاليکه

رسمي جامعه محل فعاليت کنشگران قرار نميگيرد و

در پي حفظ هويت ملّي و فرهنگ خويش هستند ،در

در نتيجه با منبع قانوني و يا قبح اخالقي و اجتماعي

عين حال به اين مطلب وقوف يافتهاند که براي زندگي

روبرومي گردد .به همين دليل ،کجروان سعي دارند

بهتر ،بايستي بدانند فرهنگ نه ثابت و اليتغير که جاري

کجرويها خود را از ديد ناظران قانون ،اخالق عمومي

و در حال شدن است .پس ميتوان فرهنگ را به گونه-

و نظم اجتماعي پنهان نمايند؛ زيرا در غير اين صورت

اي متناسب با شرايط و ضروريات تغيير داد ،ميتوان

با پيگرد قانوني ،تکفير اخالقي ،طرد اجتماعي مواجه

فرهنگ را توسعه داد ،ميتوان فرهنگ را متحول

ميشوند (عبدالهي.)15 :1393 ،

ساخت و بديهي است که ميتوان بر فرهنگ مديريت
کرد.

همچنين خطر کم رنگ شدن ارزشهاي واالي
فرهنگي و يا حتي خطر نابودي فرهنگ اصيل و بنيادين

شکل گيري آسيبهاي فرهنگي در حوزههاي

جوامع اسالمي ممکن است از درون و بطن جامعه

ارزش ها ،باورها ،اعتقادات ،هنجارها و ساير امور

متوجه ساختار فرهنگي جامعه شود ،همان گونه که

فرهنگي و آسيبهاي اجتماعي مختلف در سطح

ميتواند از پذيرش و يا آمادگي براي پذيرش

شهرها به نظر با طي مراحل تبديل از يک موضوع

ارزشهاي وارداتي فرهنگ بيگانه ناشي گردد .به هر

فرهنگي ،اجتماعي و حقوقي به مسئله و بعد به معضل

حال ،بحث از عوامل و عناصر آسيب رسان فرهنگي و

و در نتيجه گستردگي به آسيب فرهنگي و اجتماعي

يا بحث از ساختار آسيب پذير فرهنگ به قالب و زمينه
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جديدي را در حوزههاي عيني و ذهني ايجاد کرده

آسيبهاي فرهنگي طبعاً به آفات و آسيب هايي
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آسيب شناسي فرهنگي مربوط ميشود ،همان طور که

پايه اي اساسي براي برنامه ريزيهاي دقيق و کاهش

بحث از شيوهها و عوامل مؤثر تهاجم فرهنگي و يا

آسيب باشد.

بحث از ريشهها و عوامل زمينه ساز رسوخ فرهنگ
وارداتي ،در آسيب شناسي فرهنگي جاي ميگيرد.

مديريت فرهنگي به معناي سازماندهي و اداره
امور و فعاليتهاي فرهنگي است ،مديريت فرهنگي
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يکي از دغدغههاي محقق در اثر تجربه مشترک

نظير هر نوع مديريت سازماني ديگر ،الزامات خاص

زيسته ،ايجاد رفتارهاي خشونت آميز و افزايش

خود را دارد؛ بنابراين در مديريت فرهنگي تمامي

آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي در سطح شهر تهران و

وظايف سازماني مديريت (سياستگذاري ،برنامهريزي،

بويژه در منطقه 8شهر با دارا بودن فضاهاي بيدفاع

سازماندهي ،هدايت هماهنگي ،نظارت و ارزيابي) در

متعدد شهري ميباشد که با داشتن نور کم و دور بودن

قلمرو

فرهنگي

از محلهاي عبور و مرور محلهاي مناسبي براي شکل

صورت ميگيرد.رشد و توسعه فرهنگي هر جامعه،

گيري برخي از رفتارهاي خشونت آميز و جرايم مانند

مديون مديريت مدبرانه و مقتدرانهاي است که بتواند

زور گيري و کبف قاپي و سرقت و حتي شلوغي بيش

با اعمال مديريت فرهنگي ،جامعه را از مرحلهاي

از حد که منجر به کاسته شدن ديد عمومي براي انجام

محدود و نامناسب -که فضاي تنفس را تنگ کرده-

بسياري از جرايم مانند جيب بري و ...ميباشد و دست

عبور دهد و افراد آن جامعه را به بالندگي و توسعه

يافتن به راهکارهايي براي ارائه به مديران شهري در

برساند .اگر چنين مديريتي در جامعه وجود نداشته

اين منطقه بمنظور بهره گيري در کاهش ايجاد اين

باشد يا مردم با مديران ضعيف ،کمهوش ،ناآگاه و

جرايم و رفتارها در اين فضاها و کاهش آسيبهاي

بيتدبير روبهرو باشند طبعاً نبايد انتظار شکوفايي

فرهنگي و اجتماعي ميباشد.

فرهنگ و مقوالت فرهنگي را داشت (اوبرگاگنبرگر و

امور

و

فعاليتهاي

با توجه به راهکاري مختلف کاهش و پيشگيري از

همکاران .)638 :2018 ،1توسعه مديريت فرهنگي،

آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي در شهر تهران به نظر با

باعث ميشود تا سازماندهي و اداره امور و فعاليتهاي

تأثير گذاردن بر محيط فيزيکي و موقعيت بزهکار و بزه

فرهنگي ،رشد و توسعه فرهنگي هر جامعه زير نظر

ديده ،با هدف دشوار يا سلب نمودن امکان وقوع

مديران مدبر و فرهنگي شکل بگيرد و درنهايت ،جامعه

آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي و کاستن جاذبههاي

به بالندگي و توسعه برسد .مديريت فرهنگي جهت

محيطي بزهکار ميتوان از آمار جرايم و بسياري از

دستيابي به اهداف فرهنگي مورد نظر در سطوح جهاني

آسيب کاست .فضاي بيدفاع شهري از جمله فضاهايي

و منطقهاي و ملي و محلي بايد از ظرفيتهاي فکري و

هستند که به دليل ويژگيهاي کالبدي و اجتماعي،

بينشي و عملياتي برخوردار باشد؛ بنابراين شناخت

فرصت بزهکاري و خشونت در آنها باالست .اين

کامل مباني و اصول فرهنگي و متعاقب آن نياز شناسي

فضاها محصول تعامل پيچيده اي هستند که فقدان

فرهنگي از پيششرطهاي مهم مديريت فرهنگي است

موانع نمادين و واقعي ،عدم تعريف حوزه اي مشخص

که قادر خواهد بود به تقويت باورها و ارزشها و

و امکانات نظارتي اعم از طبيعي ،اجتماعي و فيزيکي

سنتهاي فرهنگي و حمايت از عدالت گسترش آزادي

موجب شده ميزان جرايم و آسيبهاي اجتماعي در

و ايجاد بستر خالق و نوآوري بيانجامد (گاترمسون و

آنها قابل توجه باشد ( قليچ .)13 :1392 ،بر اين اساس

لورينگ)2018 ،2

شناخت صحيح و دقيق از نقش مديران شهري در

بنابراين در اين تحقيق مسئله اصلي اينچنين مطرح

پيشگيري از آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي ميتواند

است :مديران شهري چه نقشي در پيشگيري از
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آسيبهاي فرهنگي و اجتماعيبا تاکيد بر اماکن بيدفاع

واحد يعني محله در شهر هدف قرار داده است.بر اين

شهري در شهر تهران دارند؟

اساس مفهوم برنامه ريزي (محله-مبنا) مطرح شده
است اين برنامه ريزي مبتني بر مهندسي اجتماعي بوده

چارچوب نظري تحقيق

است و به جاي نگران کالن و مقياسهاي ذهني به

مديريت شهري

مقياس محلي و خرد ميپردازد در واقع اين الگو در پي

از نيمه د وم قرن بيستم و پس از جنگ جهاني دوم به

شناخت ويژگيها و توانايي محلهها و ناحيههاي

دنبال تغييرات ساختاري و بنيادي در اوضاع اقتصادي،

شهري است( .سرور)1391:15 ،

کاربردي در حيطه مديريت و برنامه ريزي شهري به

مراتبي ،ديوان ساالري و غير مشارکتي جوي قرن

طور جدي صاحب نظران و متخصصين امور شهري را

بيستمي بايد به مديريتي نوين ،مبتني بر مشارکت،

وادار به چرخش محسوسي به سوي نظامهاي

ششهروند مداري و انعطاف پذير تبديل شود.براي

دموکراتيک شهري و رويکرد اداره شهرها از سطوح

گريز از اين خطر و تبديل سيستم سنتي و غير کارآمد

خرد به کالن نمود)Lerner:2008:20-23( .

فعلي به سيستمي سريع ،خطرپذير ،نواور ،کارافرين و

تجربيات کشورهاي جهان و البته بسياري از

خالق ايجاد تغيير و ضرورت مهندسي مجدد در

تجربيات شهرداري در کشور ما نشان داده است که

فرهنگ مبتني بر بروکراسي ديوان ساالري سازمان

نميتوان از نگاه باال و در قالب نقشههاي مختلف در

شهرداري ضروري است.مديريت شهري تهران با

حل اين معضالت شهري موفق شد.بر همين اساس بار

همياري شهروندان تهران با ايجاد شوراياريها و جلب

ديگر توجه به محالت در دستور برنامه ريزان شهري

مشارکت شهروندان در اداره امور شهر ،تعريف نويني

قرار گرفت .بنابراين ،در دهههاي اخير ،بسياري از

از مديريت شهري در برنامههاي توسعه شهر را مطرح

سازمانها و نهادهاي مديريت و برنامه ريزي بر ترويج

ساخته است و در اين خصوص طرح ناحيه محوري

نوعي نگرش مشارکتي براي تشويق مديريت و برنامه

بر اساس اصل تمرکز زدايي بر مبناي مديريت شهري

ريزي از «پايين به باال» و تاکيد بر اجتماعات محله اي

به اجرا در آمده است( .مشکيني)1392:25 ،

به منظور توانمندسازي آنها و نظارت بر اقدامات
توسعه اي تاکيد داشته اند( .اوکلي)11-12 :1392 ،

آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي

رشد فزاينده ابعاد شهرنشيني و شکل گيري

حوزه اجتماعي به تنظيم روابط و مناسبات

مقياسهاي جديدي از رشد شهري در طي چند دهه

اجتماعي ميان افراد و گروهها مرتبط است ،لذا اختالل

اخير موجب شده است که شهر و شهرسازي معاصر

در اين حوزه رفتار و مناسبات اجتماعي را با مشكالتي

با چالشهاي نويني مواجه گردد .در اين ميان توجه و

مواجه مينمايد .عمدهترين مسائل و مشكالت پيش

تاکيد مديران شهري بيش از هر زمان ديگري به سطوح

روي اين حوزه عبارتند از .1 :بياعتمادي اجتماعي .2

پايين تر و ابعاد ملموس زندگي شهري متوجه شده

انحرافات اجتماعي  .3كم بودن همگرايي ميان

است)Jwcreswell:2009:23( .

مولفههاي تاثيرگذار در جامعه پذيري افراد  .4رشد

چنان که پژوهشها و مطالعات زيادي در يکي از

باالي جمعيت و تغيير تركيب جمعيتي كشور  .5عدم

دو دهه اخير صورت گرفته است که به نوعي سياست

رشد مناسب نهادهاي مدني  .6عدم توجه به حق

گذاري برنامه ريزي و مديريت شهري را از خردترين

مسئوليت اجتماعي () ghalibaf,2005:41
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اجتماعي و سياسي جهان ،مطالعات نظري و تحقيقات

مديريت شهري با شالوده بروکراتيک ،سلسله
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حفرههاي اجتماعي – فرهنگي آن دسته تهديداتي

ديد ناظران قانون ،اخالق عمومي و نظم اجتماعي پنهان

هستند كه به صورت سازمان يافته و يا در سطحي وسيع

نمايند؛ زيرا در غير اين صورت با پيگرد قانوني ،تکفير

جنبههاي مختلف اجتماعي  -فرهنگي جامعه را به

اخالقي ،طرد اجتماعي مواجه ميشوند (عبدالهي،

چالش

ميكشند)) pishgahifard,2006:4

آسيب

.)15 :1393
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اجتماعي به هر نوع عمل فردي يا جمعي اطالق

از ديدگاه نظريه فرهنگي ،فرهنگ ميراث اجتماعي

ميشود که در چارچوب اصول اخالقي و قوامد عام

گذشته است که بر رفتار کنوني و آينده انسان تأثير

عمل جمعي رسمي و غير رسمي جامعه محل فعاليت

ميگذارد .بدون وارد شدن در فرضيههاي گوناگوني که

کنشگران قرار نميگيرد و در نتيجه با منبع قانوني و يا

در اين ديدگاه وجود دارد ،اشاره ميکنيم که فرضيه

قبح اخالقي و اجتماعي روبرومي گردد .به همين دليل،

هماهنگي فرهنگي 3در مورد وجود هماهنگي ميان

کجروان سعي دارند کجرويها خود را از ديد ناظران

ارزشهاي اساسي يک جامعه و پديده اي اجتماعي

قانون ،اخالق عمومي و نظم اجتماعي پنهان نمايند؛

(مانند خشونت) بحث ميکند .دوباش ارتباط مشخصي

زيرا در غير اين صورت با پيگرد قانوني ،تکفير

ميان رفتار خشونت آميز مردان نسبت به زنان و

اخالقي ،طرد اجتماعي مواجه ميشوند (عبدالهي،

هنجارهاي اجتماعي يافته اند .مرداني که با همسران

.)1383:15

خود بدرفتاري ميکنند ،در فرهنگي زندگي ميکنند که

آسيبهاي فرهنگي طبعاً به آفات و آسيب هايي

در آن ،حاکميت مردان بسيار بيشتر از زنان است .از

مربوط است که رنگ و لعاب فرهنگي دارند ،و عناصر

ويژگيهاي ديگر اين فرهنگ ،تأييد پرخاشگري مردان،

شکل دهنده و سازنده عادات ،رفتارها و کنشهاي

وجود حاکميت مردانه و فرمان برداري زنان است.

رايج افراد يک جامعه را تحت تاثير خود قرار داده اند.

بنابراين ،در جوامع پدر ساالرانه ،استفاده از قدرت

آسيب هايي اين چنين ،صرف نظر از ميزان تخريب و

براي ثبات و برقراري امتيازات مردان داراي مشروعيت

خسارتي که بر مسائل روبنايي فرهنگ يک ملت يا

است (شفيعي.)25 :1395 ،

جامعه وارد ميسازند ،آن چنان در متن فرهنگ اصيل

آسيبهاي فرهنگي طبعاً به آفات و آسيب هايي

آن ملت يا جامعه رسوخ ميکنند که از درون هسته

مربوط است که رنگ و لعاب فرهنگي دارند ،و عناصر

مقاومت افراد را در برابر مفاسد و آسيبهاي فرهنگي

شکل دهنده و سازنده عادات ،رفتارها و کنشهاي

تضعيف و آسيب پذير ميگردانند .اين قبيل کنشها

رايج افراد يک جامعه را تحت تاثير خود قرار داده اند.

رفته رفته نهادينه شده ،حکم آداب و سنن حاکم بر

آسيب هايي اين چنين ،صرف نظر از ميزان تخريب و

جامعه را پيدا ميکند ،و در نتيجه ،به استحاله فرهنگي

خسارتي که بر مسائل روبنايي فرهنگ يک ملت يا

و سرانجام به شکل گيري فرهنگي از نوع جديد

جامعه وارد ميسازند ،آن چنان در متن فرهنگ اصيل

ميانجامد که با فرهنگ اوليه و اصيل تفاوت بارز دارد

آن ملت يا جامعه رسوخ ميکنند که از درون هسته

و آسيب اجتماعي به هر نوع عمل فردي يا جمعي

مقاومت افراد را در برابر مفاسد و آسيبهاي فرهنگي

اطالق ميشود که در چارچوب اصول اخالقي و قوامد

تضعيف و آسيب پذير ميگردانند .اين قبيل کنشها

عام عمل جمعي رسمي و غير رسمي جامعه محل

رفته رفته نهادينه شده ،حکم آداب و سنن حاکم بر

فعاليت کنشگران قرار نميگيرد و در نتيجه با منبع

جامعه را پيدا ميکند ،و در نتيجه ،به استحاله فرهنگي

قانوني و يا قبح اخالقي و اجتماعي روبرومي گردد .به

و سرانجام به شکل گيري فرهنگي از نوع جديد

همين دليل ،کجروان سعي دارند کجرويها خود را از

ميانجامد که با فرهنگ اوليه و اصيل تفاوت بارز دارد.
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فرضيههاي تحقيق

از جدول کرجسي و مورگان استفاده شده که بر اين

فرضيه اصلي:

اساس تعداد  95نفر به عنوان حجم نمونه تعيين

مديران شهري نقش موثري در پيشگيري از

ميگردد .همچنين با توجه به جامعه آماري از نمونه

آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي با تاکيد بر اماکن

گيري غير تصادفي دسترس پذير به منظور انجام نمونه

بيدفاع شهري در شهر تهران دارند.

گيري استفاده شده است.تجزيه و تحليل دادهها با

فرضيههاي فرعي:

استفاده از آمارههاي توصيفي (جداول فراواني،

فعاليتهاي فرهنگي مديران شهري نقش موثري در

نمودارهاي فراواني ،شاخصهاي مرکزي ،ميانگين و

پيشگيري از آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي با تاکيد

انحراف استاندارد) و آمارههاي استنباطي بمنظور آزمون

بر اماکن بيدفاع شهري در شهر تهران دارند.

فرضيهها و بررسي ميزان تأثير متغيرهاي مستقل بر

فعاليتهاي اجتماعي مديران شهري نقش موثري در
پيشگيري از آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي با تاکيد
بر اماکن بيدفاع شهري در شهر تهران دارند.
پيشگيري از آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي با تاکيد
بر اماکن بيدفاع شهري در شهر تهران دارند.
فعاليتهاي اجرايي مديران شهري نقش موثري در
پيشگيري از آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي با تاکيد
بر اماکن بيدفاع شهري در شهر تهران دارند.
روش تحقيق

رگرسيون چند متغيره و )...انجام شده است.
يافتههاي تحقيق

آزمون فرضيههاي تحقيق
يکي از اهداف اين تحقيق ،آزمون فرضيههاي
تحقيق ميباشد .که در اين بخش به انجام اين آزمونها
پرداخته ميشود .براي اين منظور در پژوهش حاضر به
لحاظ ماهيت موضوع ،براي اندازه گيري «تاثير» بين
متغيرهاي پيش بين و مالک از «رگرسيون چند متغيره
خطي» استفاده شده است.

تحقيق حاضر از نوع کاربردي ميباشد زيرا هدف

فرضيه اول :فعاليتهاي فرهنگي مديران شهري

از انجام اين تحقيق توسعه دانش کاربردي در يک

نقش موثري در پيشگيري از آسيبهاي فرهنگي و

زمينه خاص ،بهقصد کاربرد نتايج يافتهها براي توسعه

اجتماعي با تاکيد بر اماکن بيدفاع شهري در شهر

قابليت اعتماد ميباشد .همچنين درزمينهي نحوه

تهران دارند.

گردآوري دادهها نيز مطالعه حاضر مطالعهاي توصيفي

بمنظور بررسي ميزان تأثير گذاري متغير مستقل بر

پيمايشي است .در اين تحقيق کليه مديران شهري

وابسته و همبستگي بين آنها از رگرسيون چند گانه

منطقه  8شهر تهران به عنوان جامعه آماري تحقيق

استفاده ميکنيم .پس از اجراي دستور رگرسيون چند

مطرح ميباشند .که تعداد آنها بر اساس بررسيهاي

متغيره نتايج به شرح جدول  1بدست آمده است.

انجام شده در شهرداري و شورا ياريهاي محالت و...
برابر  127نفر ميباشد.

جدول شماره  1نشان ميدهد که براي پيش بيني
تغييرات متغير وابسته (آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي)

با توجه به قوانين مديريت کارگزيني کارکناني که

بر اساس متغير مستقل (فعاليتهاي فرهنگي مديران) از

داراي مشاغل  16و باالتر بوده و به وصورت عملي در

يک مدل رگرسيوني و روش  Enterاستفاده شده است.

شغل مديريت تصدي دارند به عنوان مدير شناخته

جدول  :1روش ورود اطالعات و مدل رگرسيون

ميشوند .همچنين در اين به منظور تعيين حجم نمونه

متغيرهاي وارد شده

متغيرهاي حذف شده

روش

فعاليتهاي فرهنگي

.

Enter
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فعاليتهاي آموزشي مديران شهري نقش موثري در

وابسته از جمله (ضرايب همبستگي پيرسون ،کندال و

 / 44مهناز شاه محمديان

جدول  :2آناليز واريانس يک طرفه
جمع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آزمون ()F

سطح معني داري

رگرسيون

23624/117

1

4587/325

310/698

b0/000

باقي مانده ها

3265/268

94

12/620

جمع

26889/385

95

مدل
1

آسيبهاي فرهنگي و
فعاليتهاي

اجتماعيa. Dependent Variable :

فرهنگي b. Predictors: (Constant),

جدول  :3خالصه مدل رگرسيون
مدل
1

ضريب همبستگي ( )Rمربع ضريب همبستگي
-a0/411

0/168

ميزان ضريب همبستگي ( )Rتعديل شده

خطاي استاندارد برآورد

0/169

2/24568

 a. Dependent Variableآسيبهاي فرهنگي و اجتماعي:
 b. Predictors: (Constant),فعاليتهاي فرهنگي
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با توجه به معني داري مقدار آزمون )310/698( F
در سطح خطاي کوچکتر از  ،0/01ميتوان نتيجه

بر اماکن بيدفاع شهري در شهر تهران دارند .بر اين
اساس فرضيه تحقيق تاييد ميگردد.

گرفت که مدل رگرسيوني تحقيق مرکب از متغيرمستقل

فرضيه دوم :فعاليتهاي اجتماعي مديران شهري

(فعاليتهاي فرهنگي مديران) مدل خوبي بوده و

نقش موثري در پيشگيري از آسيبهاي فرهنگي و

متغيرمستقل قادر است تغييرات آسيبهاي فرهنگي و

اجتماعي با تاکيد بر اماکن بيدفاع شهري در شهر

اجتماعي را تبيين کند.

تهران دارند.

جدول شماره  3خالصه مدل را نشان ميدهد.

بمنظور بررسي ميزان تأثير گذاري متغير مستقل بر

مقدار ضريب همبستگي ( )Rبين متغيرها -0/411

وابسته و همبستگي بين آنها از رگرسيون استفاده

ميباشد که نشان ميدهد بين متغيرمستقل (فعاليتهاي

ميکنيم .پس از اجراي دستور رگرسيون چند متغيره

فرهنگي مديران) و متغير وابسته تحقيق همبستگي

نتايج به شرح جدول شماره  4بدست آمده است.

متوسطي و معکوسي وجود دارد .اما مقدار ضريب

جدول شماره  4نشان ميدهد که براي پيش بيني

تعديل شده ( )R2که برابر با  0/169ميباشد که نشان

تغييرات متغير وابسته (آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي)

ميدهد  16/9درصد از کل آسيبهاي فرهنگي و

بر اساس متغير مستقل (فعاليتهاي اجتماعي) از يک

اجتماعي وابسته به متغير مستقل تحقيق (فعاليتهاي

مدل رگرسيوني و روش  Enterاستفاده شده است.

فرهنگي مديران) ميباشد .بنابراين ميزان تاثير متغير
مستقل فعاليتهاي فرهنگي بر متغير وابسته آسيبهاي

جدول  :4روش ورود اطالعات و مدل رگرسيون

فرهنگي و اجتماعي  16/9درصد ميباشد .و ميتوان

متغيرهاي وارد شده

متغيرهاي حذف شده

روش

گفت فعاليتهاي فرهنگي مديران شهري نقش موثري

فعاليتهاي اجتماعي

.

Enter

در پيشگيري از آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي با تاکيد

آسيبهاي فرهنگي و

اجتماعيa. Dependent Variable :

نقش مديران شهري در پيشگيري از آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي با تاکيد براماکن بي دفاع شهري45 /

جدول  :5آناليز واريانس يک طرفه
جمع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آزمون ()F

سطح معني داري

رگرسيون

26523/114

1

6521/362

211/367

b0/000

باقي مانده ها

3269/367

94

11/516

جمع

29792/481

95

مدل
1

آسيبهاي فرهنگي و
آسيبهاي

اجتماعيa. Dependent Variable :

اجتماعي b. Predictors: (Constant),

جدول  :6خالصه مدل رگرسيون
مدل
1

ضريب همبستگي ( )Rمربع ضريب همبستگي
-a0/386

0/148

ميزان ضريب همبستگي ( )Rتعديل شده

خطاي استاندارد برآورد

0/149

2/36547

آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي:
فعاليتهاي اجتماعي

در سطح خطاي کوچکتر از  ،0/01ميتوان نتيجه

b. Predictors: (Constant),

بر اماکن بيدفاع شهري در شهر تهران دارند .بر اين
اساس فرضيه تحقيق تاييد ميگردد

گرفت که مدل رگرسيوني تحقيق مرکب از متغيرمستقل
(فعاليتهاي اجتماعي مديران) مدل خوبي بوده و

فرضيه سوم :فعاليتهاي آموزشي مديران شهري

متغيرمستقل قادر است تغييرات آسيبهاي فرهنگي و

نقش موثري در پيشگيري از آسيبهاي فرهنگي و

اجتماعي را تبيين کند.

اجتماعي با تاکيد بر اماکن بيدفاع شهري در شهر

جدول شماره  6خالصه مدل را نشان ميدهد.

تهران دارند.

مقدار ضريب همبستگي ( )Rبين متغيرها - 0/386

بمنظور بررسي ميزان تأثير گذاري متغير مستقل بر

ميباشد که نشان ميدهد بين متغيرمستقل (فعاليتهاي

وابسته و همبستگي بين آنها از رگرسيون استفاده

اجتماعي مديران) و متغير وابسته تحقيق همبستگي

ميکنيم .پس از اجراي دستور رگرسيون چند متغيره

متوسطي و معکوسي وجود دارد .اما مقدار ضريب

نتايج به شرح جدول شماره  7بدست آمده است.

تعديل شده ( )R2که برابر با  0/149ميباشد که نشان

جدول شماره  7نشان ميدهد که براي پيش بيني

ميدهد  14/9درصد از کل آسيبهاي فرهنگي و

تغييرات متغير وابسته (آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي)

اجتماعي وابسته به متغير مستقل تحقيق (فعاليتهاي

بر اساس متغير مستقل (فعاليتهاي آموزشي) از يک

اجتماعي مديران) ميباشد .بنابراين ميزان تاثير متغير

مدل رگرسيوني و روش  Enterاستفاده شده است.

مستقل فعاليتهاي اجتماعي بر متغير وابسته آسيبهاي
فرهنگي و اجتماعي  14/9درصد ميباشد .ميتوان

جدول  :7روش ورود اطالعات و مدل رگرسيون

گفت فعاليتهاي اجتماعي مديران شهري نقش موثري

متغيرهاي وارد شده

متغيرهاي حذف شده

روش

در پيشگيري از آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي با تاکيد

فعاليتهاي آموزشي

.

Enter

آسيبهاي فرهنگي و

اجتماعيa. Dependent Variable :

سال نهم /شماره هجدهم /پائيز و زمستان 1397

با توجه به معني داري مقدار آزمون )211/367( F

a. Dependent Variable

 / 46مهناز شاه محمديان

جدول  :8آناليز واريانس يک طرفه
جمع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آزمون ()F

سطح معني داري

رگرسيون

32142/003

1

5423/321

411/369

b0/000

باقي مانده ها

2365/116

94

13/523

جمع

34507/119

95

مدل
1

آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي:
فعاليتهاي آموزشي

a. Dependent Variable

b. Predictors: (Constant),

جدول  :9خالصه مدل رگرسيون
مدل
1

ضريب همبستگي ( )Rمربع ضريب همبستگي
-a0/453

0/205

ميزان ضريب همبستگي ( )Rتعديل شده

خطاي استاندارد برآورد

0/207

2/29865

آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي:
فعاليتهاي آموزشي

a. Dependent Variable

b. Predictors: (Constant),

سال نهم /شماره هجدهم /پائيز و زمستان 1397

با توجه به معني داري مقدار آزمون )411/369( F

فرضيه چهارم :فعاليتهاي اجرايي مديران شهري

در سطح خطاي کوچکتر از  ،0/01ميتوان نتيجه

نقش موثري در پيشگيري از آسيبهاي فرهنگي و

گرفت که مدل رگرسيوني تحقيق مرکب از متغيرمستقل

اجتماعي با تاکيد بر اماکن بيدفاع شهري در شهر

(فعاليتهاي آموزشي مديران) مدل خوبي بوده و

تهران دارند.

متغيرمستقل قادر است تغييرات آسيبهاي فرهنگي و
اجتماعي را تبيين کند.
جدول شماره  9خالصه مدل را نشان ميدهد.
مقدار ضريب همبستگي ( )Rبين متغيرها - 0/453

بمنظور بررسي ميزان تأثير گذاري متغير مستقل بر
وابسته و همبستگي بين آنها از رگرسيون چند گانه
استفاده ميکنيم .پس از اجراي دستور رگرسيون چند
متغيره نتايج به شرح جدول  10بدست آمده است.

ميباشد که نشان ميدهد بين متغيرمستقل (فعاليتهاي

جدول شماره  10نشان ميدهد که براي پيش بيني

آموزشي مديران) و متغير وابسته تحقيق همبستگي

تغييرات متغير وابسته (آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي)

متوسطي و معکوسي وجود دارد .اما مقدار ضريب

بر اساس متغير مستقل (فعاليتهاي اجرايي مديران) از

تعديل شده ( )R2که برابر با  0/207ميباشد که نشان

يک مدل رگرسيوني و روش  Enterاستفاده شده است.

ميدهد  20/7درصد از کل آسيبهاي فرهنگي و
اجتماعي وابسته به متغير مستقل تحقيق (فعاليتهاي

جدول  :10روش ورود اطالعات و مدل رگرسيون

آموزشي مديران) ميباشد .بنابراين ميزان تاثير متغير

متغيرهاي وارد شده

متغيرهاي حذف شده

روش

مستقل فعاليتهاي آموزشي بر متغير وابسته آسيبهاي

فعاليتهاي اجرايي

.

Enter

فرهنگي و اجتماعي  20/7درصد ميباشد .ميتوان
گفت فعاليتهاي آموزشي مديران شهري نقش موثري
در پيشگيري از آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي با تاکيد
بر اماکن بيدفاع شهري در شهر تهران دارند .بر اين
اساس فرضيه تحقيق تاييد ميگردد

آسيبهاي فرهنگي و

اجتماعيa. Dependent Variable :

نقش مديران شهري در پيشگيري از آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي با تاکيد براماکن بي دفاع شهري47 /

جدول  :11آناليز واريانس يک طرفه
جمع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آزمون ()F

سطح معني داري

رگرسيون

29547/138

1

4123/789

325/785

b0/000

باقي مانده ها

3214/784

94

11/236

جمع

32761/922

95

مدل
1

آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي:
فعاليتهاي

a. Dependent Variable

اجرايي b. Predictors: (Constant),

جدول  :12خالصه مدل رگرسيون
مدل
1

ضريب همبستگي ( )Rمربع ضريب همبستگي
-a0/506

0/256

ميزان ضريب همبستگي ( )Rتعديل شده

خطاي استاندارد برآورد

0/259

2/36211

آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي:
فعاليتهاي اجرايي

a. Dependent Variable

b. Predictors: (Constant),

در سطح خطاي کوچکتر از  ،0/01ميتوان نتيجه

پيشگيري از آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي با تاکيد بر

گرفت که مدل رگرسيوني تحقيق مرکب از متغيرمستقل

اماکن بيدفاع شهري در شهر تهران دارند.

(فعاليتهاي اجرايي مديران) مدل خوبي بوده و

بمنظور بررسي ميزان تأثيرگذاري متغيرهاي مستقل

متغيرمستقل قادر است تغييرات آسيبهاي فرهنگي و

بر وابسته و همبستگي بين مجموعه متغيرهاي مستقل

اجتماعي را تبيين کند.

بر وابسته و با توجه به وجود  4مولفه اصلي در نقس

جدول شماره  12خالصه مدل را نشان ميدهد.

مديران شهري از رگرسيون چندگانه استفاده ميکنيم.

مقدار ضريب همبستگي ( )Rبين متغيرها - 0/506

پس از اجراي دستور رگرسيون چند متغيره نتايج به

ميباشد که نشان ميدهد بين متغيرمستقل (فعاليتهاي

شرح جدول شماره  13بدست آمده است.

اجرايي مديران) و متغير وابسته تحقيق همبستگي

جدول شماره  13نشان ميدهد که براي پيش بيني

متوسط و معکوسي وجود دارد .اما مقدار ضريب

تغييرات متغير وابسته (آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي)

تعديل شده ( )R2که برابر با  0/259ميباشد که نشان

بر اساس متغير مستقل (نقش مديران شهري) از يک

ميدهد  25/9درصد از کل آسيبهاي فرهنگي و

مدل رگرسيوني و روش  Enterاستفاده شده است

اجتماعي وابسته به متغير مستقل تحقيق (فعاليتهاي
اجرايي مديران) ميباشد .بنابراين ميزان تاثير متغير

جدول  :13روش ورود اطالعات و مدل رگرسيون

مستقل فعاليتهاي فرهنگي بر متغير وابسته آسيبهاي

متغيرهاي وارد شده

فرهنگي و اجتماعي  25/9درصد ميباشد .ميتوان

فعاليتهاي فرهنگي

گفت فعاليتهاي اجرايي مديران شهري نقش موثري

فعاليتهاي اجتماعي

در پيشگيري از آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي با تاکيد

فعاليتهاي آموزشي

بر اماکن بيدفاع شهري در شهر تهران دارند .بر اين

فعاليتهاي اجرايي

اساس فرضيه تحقيق تاييد ميگردد

متغيرهاي حذف شده

آسيبهاي فرهنگي و

.

روش

Enter

اجتماعيa. Dependent Variable :

سال نهم /شماره هجدهم /پائيز و زمستان 1397

با توجه به معني داري مقدار آزمون )325/785( F

فرضيه اصلي :مديران شهري نقش موثري در

 / 48مهناز شاه محمديان

جدول  :14آناليز واريانس يک طرفه
جمع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آزمون ()F

سطح معني داري

رگرسيون

33547/478

4

3547/332

425/330

b0/000

باقي مانده ها

2314/663

91

11/024

جمع

35862/141

95

مدل
1

آسيبهاي فرهنگي و

اجتماعيa. Dependent Variable:

فعاليتهاي فرهنگي ،فعاليتهاي اجتماعي ،فعاليتهاي آموزشي ،فعاليتهاي

اجراييb. Predictors: (Constant),

جدول  :15خالصه مدل رگرسيون
مدل
1

ضريب همبستگي ( )Rمربع ضريب همبستگي
a-0/426

ميزان ضريب همبستگي ( )Rتعديل شده

خطاي استاندارد برآورد

0/183

2/21457

0/181

آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي:
فعاليتهاي فرهنگي ،فعاليتهاي اجتماعي ،فعاليتهاي آموزشي ،فعاليتهاي اجرايي

a. Dependent Variable

b. Predictors: (Constant),

سال نهم /شماره هجدهم /پائيز و زمستان 1397

با توجه به معني داري مقدار آزمون )425/330( F

فعاليتهاي آموزشي ،فعاليتهاي اجرايي) و متغير

در سطح خطاي کوچکتر از  ،0/01ميتوان نتيجه

وابسته تحقيق (آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي)

گرفت که مدل رگرسيوني تحقيق مرکب از متغيرهاي

همبستگي متوسطي وجود دارد .اما مقدار ضريب

مستقل (فعاليتهاي فرهنگي ،فعاليتهاي اجتماعي،

تعديل شده ( )R2که برابر با  0/183ميباشد که نشان

فعاليتهاي آموزشي ،فعاليتهاي اجرايي) و يک متغير

ميدهد  18/3درصد از کل آسيبهاي فرهنگي و

وابسته (آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي) مدل خوبي

اجتماعي وابسته به متغيرهاي مستقل تحقيق

بوده و مجموع متغيرهاي مستقل قادرند آسيبهاي

(فعاليتهاي

اجتماعي،

فرهنگي و اجتماعي را تبيين کنند.

فعاليتهاي آموزشي ،فعاليتهاي اجرايي) ميباشد.

فرهنگي،

فعاليتهاي

جدول شماره  15خالصه مدل را نشان ميدهد.

بنابراين ميزان تاثير متغيرهاي مستقل بر وابسته 18/3

مقدار ضريب همبستگي ( )Rبين متغيرها 0/426

درصد ميباشد .براين اساس مديران شهري نقش

ميباشد که نشان ميدهد بين مجموعه متغيرهاي

موثري در پيشگيري از آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي

مستقل (فعاليتهاي فرهنگي ،فعاليتهاي اجتماعي،

با تاکيد بر اماکن بيدفاع شهري در شهر تهران دارند.

جدول :16تأثير رگرسيوني متغيرها
همبستگي ها
نيمه تفکيکي تفکيکي

ضرايب استاندارد ضرايب استاندارد نشده

سطح معني

مرتبه صفر داري ( )sigميزان ( )tبتا

انحراف استاندارد مقدار ( )Bمدل

0/003

2/247

0/238

1/365

(ثابت)

-0/327

-0/365

-0/389

0/006

-0/403 1/632

1/018

-0/411

فعاليتهاي فرهنگي

-0/305

-0/311

-0/317

0/034

-0/335 1/130

1/147

-0/386

فعاليتهاي اجتماعي

-0/436

-0/472

-0/486

0/000

-0/496 1/038

1/228

-0/506

فعاليتهاي اجرايي

-0/289

-0/324

-0/329

0/004

-0/443 2/463

1/307

-0/453

فعاليتهاي آموزشي

a. Dependent Variable:آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي

1
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بخش اول جدول باال تأثير رگرسيوني هر متغير

را در زندگي شهري جوامع معاصر بر جاي گذاشته

مستقل بر وابسته را نشان ميدهد.مقايسه متغيرها نشان

است .در هر جامعه شهري حضور و نمود آسيبهاي

ميدهد که :تأثير همه مولفههاي متغير مستقل بر وابسته

اجتماعي مانند اعتياد ،طالق ،زنان بيسرپرست و

معني دار است و مولفه فعاليتهاي اجرايي با ضريب

بدسرپرست ،کودکان فرار ،کار و خياباني ،خشونت و...

رگرسيوني  - 0/496بيشترين تاثير مثبت را بر

يکي از واقعيتهاي اجتماعي ميباشد و هيچ جامعه اي را

آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي دارد .يعني با افزايش

نميتوان به دور از اين گونه آسيبهاي اجتماعي متصور

فعاليتهاي اجرايي مديران ميزان آسيبهاي فرهنگي و

شد.

مولفههاي فعاليتهاي آموزشي ،فرهنگي و اجتماعي

وابستگي زنجيره اي مشکالت فرهنگي و اجتماعي و

قرار دارند .در بخش دوم جدول ميزان همبستگي مرتبه

فضايي ،ضرورت اتخاذ نگاههاي بين رشته اي و توجه

صفر ( )zero-order correlationيعني همبستگي بين

به گفتمان ميان رشته اي دانش را توجيه ميکند .اساساً

متغيرها بدون کنترل ،همبستگي تفکيکي /جزئي

يکي از مهمترين و اصلي ترين داليل گرايش به چنين

( )partial correlationيعني همبستگي بين متغيرها پس

رويکردها و فعاليت هايي را ميتوان در پيدايش و

از حذف اثر همبستگي دو متغير با ساير متغيرهاي

ظهور پديدهها و مسائل اجتماعي پيچيده اي عنوان کرد

مستقل ،و همبستگي نيمه تفکيکي ()part correlation

که اجتماعات امروزي و شهروندان آن در ابعاد مختلف

يعني سنجش همبستگي بين متغيرها پس از حذف اثر

اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي با آن مواجه هستند

خطي بقيه متغيرهاي مستقل بر متغير مستقل ،آمده

وشرايط تأمين و برطرف کردن نياز به امنيت و ايجاد

است.در هر سه نوع همبستگي ميزان همبستگي مولفه

شرايط پيشگيرانه از آسيبهاي اجتماعي بويژه در

فعاليتهاي اجرايي مديران باالتر از ساير مولفهها

شهرتهران نيازمند اتخاذ رويکردهاي نوين ميان رشته

ميباشد.

اي است .مسلماً بررسي عوامل تأثير گذار بر اين
آسيبها براي دستيابي به راهکارهاي پيشگيرانه و

نتيجهگيري
از موضوعات مهمي که همواره ذهن جامعه
شناسان ،انديشمندان و برنامه ريزان اجتماعي را به خود

سنجش عوامل تشديد آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي
از اهميت ويژه اي برخوردار ميباشد.
بسياري از انديشمندانِ جامعه شناس ،روان شناس،

مشغول داشته ،مسائل و آسيبهاي اجتماعي ناشي از

مردم شناس و ...در باب اهميت فرهنگي و اجتماعي

تحوالت سريع جوامع انساني است .تحوالت اجتماعي

فضاهاي شهري تأكيد كرده اند كه اين گونه فضاها

شتاباني همچون رشد سريع جمعيت و بالطبع رشد

موجب تسهيل روابط اجتماعي و پااليش ساخت

سريع شهرنشيني ،جا به جايي تودههاي وسيع جمعيت

اجتماعي ميگردند ،موجب گسترش حس اطمينان و

و مهاجرت به شهرهاي بزرگ و پيدايش شهرهايي با

اعتماد گرديده ،بر امنيت و كنترل اجتماعي ميافزايند.

رشد قارچ گونه و شهركهاي اقماري و حاشيه نشيني در

كانون تمركز اجتماع و محل بروز و ظهور رفتارهاي

اطراف کالنشهرها ،افزايش نابرابري اجتماعي و شکاف

اجتماعي ساكنان هستند .فرايند اجتماعي شدن افراد را

طبقاتي در کالنشهرها ،دگرگوني در ساخت و کارکرد

تسهيل نموده ،عرصه ي مهم اعمال و هنجارها و

خانواده ،فروپاشي الگوها و هنجارهاي سنتي رفتاري و

موازين اجتماعي هستند .ميداني براي شكل بخشيدن

افزايش تنشهاي اجتماعي ،پيامدهاي اجتماعي ناگواري

به انسان و ميداني براي برقراري ارتباط به شيوه ي
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اجتماعي کاهش مييابد .در رتبههاي بعدي به ترتيب

پيچيدگي و تنوع زندگي شهري ،پيوند و به هم
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نمادگرايانه هستند ،که مسئله خشونت در اين فضاها و

حوزههاي فرهنگي و اجتماعي و آموزشي و همچنين

افزايش آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي از اهميت ويژه

اجرايي مانند سياستگذاري اجرايي ،برنامه ريزي،

اي برخوردار بوده و سنجش نقش مديران شهري براي

سازماندهي ،اداره و نظارت بر فعاليتهاي فرهنگي و

پيشگيري از بسياري از آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي

هنري مرتبط با مديريت شهري و ايجاد و مديريت

و شکل گيري ناامني از ضرورت قابل توجهي

مراکز و موسسات فرهنگي ،هنري و آموزشي تابعه اعم

برخوردار است (شفيعي.)25 :1395 ،

از فرهنگسراها ،خانههاي

فرهنگ ،کتابخانهها،
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در نتيجه نهايي تحقيق ميتوان گفت آسيبهاي

نگارخانهها ،موزهها و ...و همچنين ايجاد بستر و فضاي

فرهنگي طبعاً به آفات و آسيب هايي مربوط است که

مناسب براي حضور شهروندان و خانوادهها بويژه

رنگ و لعاب فرهنگي دارند ،و عناصر شکل دهنده و

جوانان در مراکز و برنامههاي فرهنگي و فراهم سازي

سازنده عادات ،رفتارها و کنشهاي رايج افراد يک

محيط مساعد براي رشد و تعالي فرهنگي آنان و با

جامعه را تحت تاثير خود قرار داده اند .آسيب هايي

ايجاد بستر الزم براي توسعه مشارکت شهروندان در

اين چنين ،صرف نظر از ميزان تخريب و خسارتي که

فعاليتهاي مختلف فرهنگي و هنري و تالش در

بر مسائل روبنايي فرهنگ يک ملت يا جامعه وارد

جهت افزايش سهم مصرف خدمات و کاالهاي

ميسازند ،آن چنان در متن فرهنگ اصيل آن ملت يا

فرهنگي در سبد خانوار و تالش در راستاي اطالع

جامعه رسوخ ميکنند که از درون هسته مقاومت افراد

رساني و افزايش آگاهيهاي شهروندان بويژه در

را در برابر مفاسد و آسيبهاي فرهنگي تضعيف و

خصوص مسائل ديني و نيز حقوق و تکاليف

آسيب پذير ميگردانند .اين قبيل کنشها رفته رفته

شهروندي و کمک به خانوادهها در حل مسائل

نهادينه شده ،حکم آداب و سنن حاکم بر جامعه را پيدا

پيراموني زندگي آنها و همچنين انجام فعاليتهاي

ميکند ،و در نتيجه ،به استحاله فرهنگي و سرانجام به

تبليغي در راستاي فضاسازي معنوي و ديني و انقالبي

شکل گيري فرهنگي از نوع جديد ميانجامد که با

شهر و نيز پوشش ماموريتهاي مديريت شهري در

فرهنگ اوليه و اصيل تفاوت بارز دارد .و آسيب

ابعاد مختلف و تالش در جهت تعظيم شعائر و

اجتماعي به هر نوع عمل فردي يا جمعي اطالق

برگزاري مراسم و مناسبتهاي مذهبي و ملي و انقالبي

ميشود که در چارچوب اصول اخالقي و قوامد عام

در جهت افزايش وحدت ،همبستگي ،انسجام و

عمل جمعي رسمي و غير رسمي جامعه محل فعاليت

نوسازي معنوي جامعه و اجراي طرحهاي غني سازي

کنشگران قرار نميگيرد و در نتيجه با منبع قانوني و يا

اوقات فراغت و کمک به روحيه نشاط و شادابي

قبح اخالقي و اجتماعي روبرومي گردد .به همين دليل،

شهروندان با استفاده از روشها و ابزارهاي فرهنگي و

کجروان سعي دارند کجرويها خود را از ديد ناظران

هنري و توليد محصوالت و آثار فاخر و ارزشمند

قانون ،اخالق عمومي و نظم اجتماعي پنهان نمايند؛

فرهنگي و هنري با بهره گيري از مجموعه عوامل

زيرا در غير اين صورت با پيگرد قانوني ،تکفير

کارآمد بويژه فناوريهاي نوين بمنظور کاهش

اخالقي ،طرد اجتماعي مواجه ميشوند .همچنين

آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي (مانند خودکشي-

فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي مديران شهري نقش

اعتياد -سرقت -انحراف جنسي -فقر -بيکاري-

موثري در پيشگيري از آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي

بيخانماني-کودکآزاري -تکديگري -خشونت عليه

با تاکيد بر اماکن بيدفاع شهري در شهر تهران دارند.

زنان  -ضعف باورهاي ديني -احساس بيارزشي -

بدين معني که مديران با انجام فعاليت هايي در

گرايش به غرب  -قانون گريزي -مدگرايي -تجمل
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