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بررسی نقش جغرافیای انسانی در کتب دوره متوسطه در روحیه مشارکت پذیری
اجتماعی دانشآموزان (مطالعه موردی :شهرستان ارومیه)
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مطالعه حاضر در بررسی نقش جغرافیای انسانی در کتب دوره متوسطه در روحیه مشارکت پذیری اجتماعی
دانشآموزان شهرستان ارومیه انجام گردیده است .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش،
تحقیقی توصیفی است و از حیث ماهیت ،تحقیق همبستگی است .جامعه آماری تحقیق حاضر ،کلیه
دانشآموزان شهر ارومیه مشغول تحصیل هستند میباشد .برای تحقق اهداف تحقیق حاضر سه فرضیه
تدوین گردید که جهت تایید یا رد فرضیهها ازآزمون رگرسیون استفاده شد؛ نتایج بررسی حاکی ازآن است
که :بنابه فرضیه اول جغرافیای انسانی در کتب دوره متوسطه بر بدبینی و بی اعتمادی دانش آموزان تاثیر
معنیداری دارد .عناصر روانی بسیاری از قبیل اظهار کراهت و بیزاری اعضای خانواده از یکدیگر ،بخل و
حسادت و سایر حالتهای روانی مرضی وجود دارد که مانع از مشارکت پذیری بوده و از این جهت مشابه
بیاعتمادی است؛ که جغرافیای انسانی مورد کاهش بدبینی و بی اعتمادی دانشآموزان میشود.همچنین بنا
به فرضیه دوم تحقیق ،جغرافیای انسانی در کتب دوره متوسطه بر نگاه جنسیتی دانش آموزان تاثیر
معنیداری دارد .از آنجایی که یکی از موانع فرهنگی مشارکت پذیری تلقی جنسیت محض از نقشها و
اشتغاالت مربوط به جامعه است .بنا به جغرافیای انسانی برخی کارها بر حسب اعتبارات فرهنگی ،عقالنی،
دینی و دیگر الزامات طبیعی و غیر طبیعی به زن سپرده میشود و برخی دیگر به مرد .اگر تقسیم کار بر
اساس ظرفیت ،توان و استعداد طبیعی افراد نباشد ،مشارکت پذیری دوام نمییابد.
کليد واژهها :جغرافیای انسانی ،مشارکت پذیری اجتماعی ،نگاه جنسیتی ،بدبینی و بیاعتمادی

مقدمه
انسان در علم جغرافیا بسیار کنجکاو است و دائماً کوشش میکند که به آگاایییاا خاود نسا ت باه افا یاا
دوردست بیفزاید و تفاوتیا مکانی آنها را با محیط مسکونی خویش دریابد و با تشابهات و یا تضادیا آنها آشانا
* نویسنده عهده دار مکاتبات:
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گردد (پرستن جیمز) آمریکایی از این تعریف چنین برمایآیاد مفهاو الالی علام جغرافیاا ازدوعناوان بسایار مهام
تشکیلشده است .از دیه یفتاد میالد توجه محققان از جن هیا اقتصاد توسعه ،باه سارمایه اجتمااعی و انساانی
معطوف شده اسات .توساعه آزاد محور تنها به شکوفایی توانایی و قابلیت انسانیا و قابلدسترس کردن فرلتیاا
برا یماه توجاه دارد .در اینجاا حقوق انسانی فارغ از ط قه و نژاد مطرح مایشاود و مشاارکت یمااانی را طلا
میکند و جامعاه را باه ایاداف توسعها خود نزدیکتر میساازد .یکای از بساتریا مناسا

باارا فعالیاتیاا

گرویی و مشارکت افاراد تشکلیا غیردولتی است که در سالیا اخیر رشاد چشامایر داشاته اسات .یکای از
مکانیایی که میتواند زمینه آمادگی ذینی برا مشارکت در تشکلیا را برا افراد ایجاد کند نهاد آموزش و پرورش
است .مشارکت یکی از پدیدهیایی است که حالل کنش متقابل انسانیاست و درواقع اقدامی متقابل انسانیاسات و
درواقع اقدامی متقابل ،مؤثر و کاراست که برا ایدافی اجتماعی لورت میگیرد.

مبانی نظری
در قلمرو جغرافیا تولیفی ،جغرافیا جمعیت ،گروهیا انسانی را ازلحاظ توزیع ،پراکنش ،حرکت و اثر کاه
در محیط خود میگذارند موردمطالعه قرار میدید؛ اما در بستر جغرافیا نوین ،تولایف سااده توزیاع جمعیاتیاا
مقدمه کار جغرافیدان است و در مرحله بعد تشاری و ت یاین مساائل جغرافیاا مطارح مایشاود و جغرافیادان باه
چاونای و چرا ترکی

پدیدهیا جغرافیا

و نتایج حالل از این ترکی یا میاندیشد.

جغرافیا جمعیت توجه خاص به نقش مؤثر محیطیا ط یعی گوناگون و عوامل جمعیتی چون توزیع ،ترکیا ،
مهاجرت و رشد جمعیتیا انسانی دارد (غفار و ازکیا )1380 ،استیپ جغرافیا انسانی را چنین تعریاف مایکناد:
مطالعه جغرافیایی از چهرهیا و پدیدها سطحی سیاره زمین که مستقیماً با انسان و فعالیتیاا او در رابطاه اسات
(ورطایر و یمکاران )1388 ،یربرت کریل جغرافیدان آمریکایی معتقد است جغرافیایی انسانی باه تجزیاهوتحلیال
پراکندگی انسان و فعالیتیا اجتماعی ،فرینای ،اقتصاد و سیاسی او میپردازد (باقر احمدآباد )1388 ،
جغرافیا انسانی رابطه متقابل انسان و عوامل جغرافیایی را موردبررسی قرار می دیاد .جغرافیاا انساانی شاامل
جغرافیا جمعیت ،جغرافیا تاریخی ،جغرافیا سیاسای ،جغرافیاا فریناای (ناژاد و زباان) جغرافیاا شاهر و
برنامه ریز شهر  ،جغرافیا روستایی و برنامهریز روستایی ،جغرافیا کوچنشینی ،جغرافیا پزشاکی و امارا

،

جغرافیا نظامی و جغرافیا ناحیها و برنامهریز مایباشاد (ابراییمای و پساند  .)1393 ،ماوقعی کاه ساخن از
جغرافیا انسانی به میان میآید به بررسی اثراتی که محیط بر جامعه انسانی و انساان بجاا مایگاذارد و نیزمتقاابال
اثراتی که انسان به کمک تکنیک خود بر محیط زندگی بر خود برجا میگاذارد پرداختاه مایشاود (.)Oecd, 2001
جامعهشناسی در مطالعات امور مربوط به ریختشناسی ،خصولاً در جامعاهشناسای روساتایی از جغرافیاا انساانی
کمک میگیردجغرافیا انسانی شاخها از جغرافیا است که متوجه بررسی الاویا و فرایندیایی است که باریمکانش
انسان با محیطیا جورواجور را شکل میدید که شامل جن هیا انسانی ،سیاسی ،فریناای ،اجتمااعی و اقتصااد
می باشد .درحالی که توجه عمده جغرافیا انسانی به چشمانداز فیزیکی زمین نیست (نااه کنید به جغرافیا فیزیکی)
بهسختی امکان پذیر است که یناا بحث درباره جغرافیا انسانی ،به چشماندازیا فیزیکی که در فعالیتیا انسان
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در نقش بسیار دارد ،اشاره ا نکرد که جغرافیا زیست محیطی دارد به عنوان پیوند میان این دو پدیدار مایگاردد
(.)Wiliva. b, 2010
زلینسکی بر اساس مطالعات خود نتیجهگیر میکند که شناخت خصولیات انسانی که مورداساتفاده جغرافیادان
جمعیت واقع میشود از دو طری تدوینمی شود اول مشخصاتی که بهوسیله سرشمار جمعیت به دست مایآیاد و
دو آنچه از سیستمیا ث تاحوال به دست میآید (عزمی )1387 ،بعضی از جغرافیدانان بهجاا جغرافیاا انساانی
جغرافیا اجتماعی به کار میبرند (سوسیال جغرافیاا) و باه نظار عادها نمایتاوان جغرافیاا اجتمااعی را معاادل
جغرافیا انسانی دانست زیرا جغرافیا اجتماعی آن قسمت از جغرافیا انسانی است که از جمعیت سکونتااهیاا
شهر و روستایی و فعالیتیا اجتماعی که جدا از فعالیتیا اقتصاد

و سیاسی اسات بحاث مایکناد ( Nzier,

.)2005
مشارکت ازجمله پدیدهیایی است که از دیرباز وجود داشته و یماواره بازندگی انسانیا پیونااد داشااته اساات.
الزماه زندگی جمعی و گرویی وجود یمکار  ،مساعدت و مشارکت میباشد که متناسا

باا شارایط اجتمااعی در

زمان و مکاان خاص خود بهلورت یا مختلف شکلگرفته است .مشاارکت فرآیناد از خودآماوز اجتمااعی و
مدنی است ،زیرا فعالیت برا مشارکت مستلز تغییر حالت ذینای و روانای در تمامی سطوح اجتمااعی اسات .ایان
تغییر موج

برقرار مناس ات اجتماعی و انسانی جدید میشود .ایان تشکلیا غیردولتی است که مایتواناد ایان

فعالیتیا را نظا مند کند (طهماسا ی )28 :1380 ،اماروزه مشاارکت ایمیات مضااعفی نس ت باه گذشاته پیاداکرده
است؛ چراکه سخن از شرایطی است که یمه مرد در تعیین سرنوشت خویش دخالت آگایاناه و واقعای پیادا کننااد
و در ضامن محاور اساسای توساعه در زمینهیا اقتصااد  ،سیاسای و فریناای نیز محسوب مایشاود .مشاارکت
یکی از مؤلفهیا توسعه انسانی محسوب میشود (پورموسو و یمکاران )1389 ،مشارکت را مایتاوان باهلاورت
تعهد مشترك در پرداختن به مسائل توساعه بار اسااس تقسایم توافا شاده و اایف و مساوولیتیاا تعریاف کارد.
مشارکتیا حول یدفیا مشترك شکل میگیرد و شرکاء پیایر یک یا چند فعالیات را در راساتا یاک یادف،
بهلورت مشترك یا بهلورت ردیفی ،به عهده میگیرند .مشارکتیا ممکن اسات بساته باه یادف ماورد دساتیابی،
موقت یا برا

مدتی طوالنی باشد.

یکی از مؤثرترین و مهمترین روشیا مدیریت ،مدیریت مشارکتی و جمعی اسات و آماوزشوپارورش نیاز در
یمین راستا سعی دارد از دوران ابتدایی با تشکل شورایا دانشآموز و مسوولیت بخشی به دانش آموزان مادیریت
شورایی را در جامعه ارتقا بخشد تا در آینده در عرلهیا مختلف روحیه مشارکتپذیر بیشتر در جامعاه حااکم
شود (لیدائی و دیقانی.)1389 ،

بهمنظور دستیابی به پاسخی منطقی ،توجه برنامه ریزان به آموزشوپرورش جل

شد .آنها به ایان نتیجاه رسایدند

که برا تحق مشارکت و نهادینه کردن آن در جامعه ،باید باه آماوزشوپارورش باهعناوان یکای از نهادیاا اولیاه
جامعهپذیر نقش کلید واگذار شود تا ضمن ایجاد احساس نیااز در نوجواناان و جواناان نسا ت باه یمکاار و
تعاون ،زمینهیا رشاد ذینی و آمادگییا روانی برا اقدا به فعالیتیا مشارکت جویانه را در آنان تقویت کنند.
در این لورت است که جامعه میتواند مملو از افراد مشارکتجو ،منتقد و تأثیرگذار شود (رئیس حسن و یمکاران،
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 )1394فعالیتیا گرویی دانش آموزان در تشکلیا روحیه مشارکتجویی در آنان را تقویت میکند و درنهایت باه
رشد اجتماعی مطلوب آنان نیز کمک مؤثر و شایانی میکناد و در ضامن دساتیابی باه ایاداف و مقالاد را تساهیل
میکند .درواقع دانش آموزان به ایمیت وحدت و یمکار با یکدیار پی میبرند و انسجا و یمدلی و رقابت مث ات
و رفاقت در بین آنها شکل میگیرد .یمه این مسائل برا آینده تجربها باارزش محسوب میشود چراکه ایان الااو
برا دانش آموزان درونی میشود و در فعالیتیا آینده خود نیز در خارج از مدرسه از آن بهاره مایگیرناد و ایان
مسوله جامعه را بهسو یک جامعه مدنی سوق میدید .جامعها که تالش تمامی افارادش در جهات به اود کیفیات
زندگی میباشد (طهماسی )1380 ،مدرسه جایاایی است که در آن پایه تما دیدگاهیاا فارد باه محایط اجتمااعی
بیرون شکل میگیرد  .در مدرسه آزاد عمل و قدرت انتخاب بیشتر برا کاودك و نوجاوان باا توجاه باه امکاان
یمکار  ،رقابت و رفاقت وجود دارد .لذا داناش آموزان در قال

مدرسه با گروهیا یمساالن خاود ارت ااط برقارار

میکنند و این باعث میشود که دانش آموزان حداقل نقشیا اجتماعی یک شهروند را ایفاا نمایاد ،شاهروند کاه
اقدا و عمل به قانون و مقررات اجتماعی و مسوولیتپذیر را فراگرفته باشد .این امر موجا
آموزان در قال

مایشاود کاه داناش

فعالیتیا فوقبرنامه تشکلیا مختلف در مدرسه مهارتیا الز را برا ایفا نقشیا متعادد

اجتماعی که در آینده باید عهدهدار آن شاوند از خالل تمرینیا مشارکتی در مدرسه به دست بیاورند که درنهایات
موج ات توساعه یمهجان ه و پیشرفت در کلیاه امور اجتماعی ،سیاسی ،اقتصاد و فرینای و  ...را به ارمغان خواید
آورد (یوسف زاده و یمکاران.)1391 ،

بنابراین بررسی نقشی که جغرافیا انسانی بهعنوان ابزار که میتواند اثراتی که محیط بر جامعه انسانی و انساان
بجا میگذارد و نیز متقابال اثراتی که انسان به کمک تکنیک خود بر محیط زنادگی بار خاود برجاا مایگاذارد و
یمچنی ن نقشی که این جغرافیا در تدوین کت

دوره متوسطه و یمچنین افزایش روحیاه مشاارکتپاذیر اجتمااعی

دانش آموزان به عنوان یکی از مراکز اللی تعلیم و پرورش دانش موزان برا ورود باه عرضاه جامعاه بارا وزارت
آموزش وپرورش از ایمیت خالی برخوردار است .لذا در این تحقی به دن اال بررسای نقاش جغرافیاا انساانی در
کت

دوره متوسطه در روحیه مشارکتپذیر اجتماعی دانشآموزان یستیم .یدف اللی تحقی حاضر ،بررسی نقش

جغرافیا انسانی در کت

دوره متوسطه میتواند بر میزان روحیه مشارکتپذیر اجتماعی داناشآماوزان یسات .در

ضمن شناخت تاأثیر متغیریاا گونااگون عوامال جمعیات ،تااریخی ،سیاسای ،فریناای (ناژاد و زباان) شاهر و
برنامهریز شهر و ...که میتواند بر روحیه مشارکتپذیر باذارد مدنظر قرار خواید گرفت.

پیشینه پژوهش
در پژویشی که درسال  1391توسط نوابخش و جوشقانی تحت عنوان عوامل اجتماعی و فرینای مؤثر بر میازان
مشارکت دانش آموزان در فعالیت یا دانش آموز لورت گرفت .در این پاژویش باه بررسای عوامال اجتمااعی-
فرینای مؤثر بر میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیتیا دانشآماوز پرداختاهشاده اسات جامعاه آماار ایان
تحقی دانش آموزان دبیرستانی عضو در تشکلیا پیشتازان -فرزاناان و یاللاحمر شهر تهران است که باهلاورت
چندمرحلها تصادفی نمونهگیر انجا شده است .روش تحقی پیمایشی و ابزار گردآور دادهیا پرسشنامه میباشد.
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نتایج تحقی نشان میدید که بین نوع جنس ،انایزه دانشآموز ،ارزشیاا شاغلی و تحصایلی ،ارزیاابی از شارایط
جامعه و میزان مشارکت تفاوت معنادار وجود دارد و بین نارش دانشآموز به عوامال و مواناع مشاارکت و میازان
مشارکت ییچ رابطه معنادار وجود ندارد .نتایج مقایسه میاناینیا در سط عینی برحس

نوع جنس نشان میدیاد

که بین نوع مشارکت و نوع جنس ،نوع تشکلیا و میزان مشارکت فقط در بخاش ورزشای ،علمای و مهاارتی گاروه
پیشتازان ،فرزاناان با بقیه تشکلیا تفاوت معنادار رادارند .در مقایسه میاناینیا در سط ذینی بین نوع تشکلیا و
نارش دانشآموز در مورد عوامل مشارکت ،گروه پیشتازان ،فرزاناان تفاوت معنادار با سایر گروهیا دارد و تفااوت
معنادار بین دختران و پسران ،موانع مشارکت بین گروهیا وجاود نادارد .نتاایج تحلیال رگرسایون نشاان مایدیاد
متغیریا ارزشیا شغلی و تحصیلی میزان پیشبینی کنندگی باالتر نس ت به سایر متغیریا دارند.
ابراییمی و جمنامی در پژویشی کاه در ساال  1393تحات عناوان بررسای نقاش عوامال جغرافیاا ط یعای در
شکل گیر و توسعه سکونتااهیا (نمونه مورد  :شهر کالردشت) لورت گرفت .عوامل ط یعی از مهمترین عوامل
مؤثر در شکل گیر و استقرار سکونتااه یا شهر و روستایی به شمار می آید .بستریا ط یعی شرایط الز را برا
استقرار سکونتااه یا ایجاد می کنند ،ولی بعضی از آنها شرایط پایدارتر را نس ت به بعضی دیار ایجااد مای کنناد .ایان
پارامتریا ع ارت اند از :شی  ،ارتفاع از سط دریا ،ساختمان زمین شناسی ،منابع آب ،خاك و قابلیت اراضی می باشاد.
تأثیر این عوامل نهتنها بر استقرار سکونتااهیا انسانی بسیار مشهود است ،بلکه بر روحیات و ویژگاییاا جسامی
افراد مختلف نیز تأثیرگذار میباشد .پژویش حاضر از نوع تولیفی-تحلیلی میباشد که بارا بررسای معیاار عوامال
جغرافیا ط یعی و تأثیر آن در ساخت وساز سکونتااه یا در محدوده موردمطالعه ابتدا ویژگی یا جغرافیاا ط یعای
منطقه کالردشت از ق یل موقعیت جغرافیایی ،توپوگرافی ،شی  ،زماین شناسای ،گسال ،خااك ،اقلایم و ییادرولوی
موردمطالعه قرار داده سپس عوامل مذکور با استفاده از مدل  AHPمورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است .نتایج مطالعاه
و آنالیز داده یا و اطالعات به وسیله مدل  AHPنشان می دید که از بین عوامل  9گانه (سان شناسای ،گسال ،شای ،
ارتفاع ،جهت دامنه ،رودخانه ،بارش ،دما ،رطوبت) سه عامل ارتفاع ،شی  ،بارش نقش مؤثرتر در بین دیار عوامال
در پیدایش و چاونای شکل گیر و توسعه شهر و سکونتااه یا محدوده موردمطالعه و روند رشد دارند .با استفاده
از نر افزار  GISپراکندگی این عوامل بر رو نقشهیا به نمایش کشیده شدهاند.
نقو و یمکاران در پژویشی که درسال  1391تحت عنوان بررسای و تحلیال نقاش فرینا
روستایی با رویکردیا توسعه پایدار لورت گرفت .اغل

در توساعه منااط

دانشمندان که با مسائل شهر و روستایی در ارت اطاناد،

اعتقاددارند باید در روستایا تحولی بنیادین ایجاد شود و تنها راهحل ،ارتقا سط زندگی مرد در روستایا توجه باه
رویکردیا توسعه پایدار و توسعه یمهجان ه روستایایی است .محققان در این پژویشی مایکوشاند باه ایان ساؤال
اساسی که آیا بین فرین

و توسعه پایدار مناط روستایی رابطه معنادار وجاود دارد ایان پاژویش یاک پاژویش

کاربرد است ،روش مطالعه بهلورت تولیفی -تحلیلی است که گردآورى اطالعات موردنیاز باه شایوه اساناد و
کتابخانها انجا شده است .نتایج بهدستآمده از تحقی نشانار وضعیت نامطلوب توسعه روستایى با رویکرد توساعه
پایدار در نواحی روستایی است و دراینبین سهم فرین

بهکلی فراموششده است .چونکه وضعیت کلی اجتماعاات

روستایی در ایران نشان میدید که برنامهیا فرینای و برنامهیا توسعه پایدار در ناواحی روساتایی باا توجاه باه

38

بررسی نقش جغرافیای انسانی در کتب دوره متوسطه در روحیه مشارکت پذیری اجتماعی دانشآموزان

نقش و جایااه آن در این نواحی انط اقی با الاو توسعه نداشته و ازآنجاییکاه برناماهیاا توساعه از دساتیابی باه
ایداف در یمه زمینهیا دورماندهاند ،بیشترین آثار منفی خود را بر اجتماعات روساتایی از (بعاد فریناای) بار جاا
نهادهاند.

پورموسو در تحقیقی پیرامون مشارکت اجتماعی شهروندان در سال  1389به این نتیجه رسایده اسات کاه باین
میزان آگایی شاهروندان از زمینه یا مشارکت اجتماعی ،رضاایت از سیاسات یاا جامعاه ،نابساامانی یاا فارد
شهروندان و مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد.

مواد و روشها
روش تحقی مورد استفاده در این تحقی برا بررسی تجربی فرضیات ،روش تحقیا پیمایشای اسات پاژویش
حاضر بر اساس یدف از نوع کاربرد و از نظر شیوه گاردآور اطالعاات تولایفی یسات .ایان پاژویش از ناوع
تحقیقات تولیفی و پیمایشی است .جامعه آمار ماورد نظار در ایان پاژویش ،جامعاه آماار ماورد نظار در ایان
پژویش ،تعداد دانش آموزان دوره متوسطه شهر ارومیه بوده که تعداد آنها  2200نفر است و پرسشنامه باین  370نفار
از آن یا پخش شده است و مورد ارزیابی قرار گرفته است .در اجرا

آزمون یا برا اجتناب از تاثیر تعداد سوال یاا

بر نتایج آزمون از میاناین گویهیا یر شاخص بعنوان متغیر مشخصه یر شاخص استفاده شده است .بارا بررسای
قابلیت اعت ار پرسشنامه طراحی شده درتحقی حاضر از روش آلفاا کرون ااب باه کماک نار افازار  SPSSاساتفاده
گردید .مقدارآلفا  0/856می باشاد کاه بیاانار اعت اار بسایار بااال پرسشانامه تحقیا مایباشاد .بارا ایان منظاور
پرسشنامهیایی که توسط پاسخدیندگان تکمیل گردیدهاند را جمعآور کرده ودادهیا خا ماورد نیازجهات آزماون
فرضیهیا به کمک رایانه و نر افزار  SPSSث ت میگردند ،برا تحلیل دادهیا از نر افزار آمار  SPSSاستفاده شد.
تحلیل دادهها و یافتهها
تعیین نرمال بودن توزیع دادهها

برا نشان دادن نرمال و غیر نرمال بودن توزیع متغیریا از آزماون کولوماوگروف  -اسامیرنوف )K-S( 1اساتفاده
شده است .اگر سط معنی دار بزرگتر از  0.05باشد توزیع نرمال بوده و در غیر اینصورت توزیع نرمال نیست.
جدول  1نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی توزیع طبیعی داده ها
تعداد

کولموگروف اسمیرنوف

سطح معنی داری

جغرافیا انسانی

370

0/093

0/304

مشارکت پذیر اجتماعی

370

0/064

0/330

370

0/134

0/241

370

0/088

0/549

بدبینی و بی اعتماد
نااه جنسیتی

Kolmogorov-Smirnov
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با توجه به جدول ( )1نتایج آزمون نشان می دید تمامی متغیر یا مورد بررسی نرمال می باشد.
دوره متوسطه بر بدبینی و بی اعتماد دانش آموزان تاثیر معنی دار دارد.

فرضیه  :1جغرافیا انسانی در کت

جدول  2بررسی رابطه جغرافیای انسانی با بدبینی و بی اعتمادی
بدبینی و بی اعتمادی
ضری

یم ستای پیرسون

-0/184

سط معنادار

0/000

جغرافیا انسانی

370

فراوانی

با توجه به جدول فوق ( )2و در تحلیل بدست آمده ،سط معنیدار کمتر از  0/05به دست آماد (،)sig >0/05
لفر ردمیشود ،یعنی جغرافیا انسانی با بدبینی و بی اعتماد رابطاه معنای دار وجاود دارد و از

در نتیجه فر

یم ستای پیرسون ( )-0/184برا فرضیه ،بنابراین بین دو متغیار یم ساتای منفای وجاود

طرفی با توجه به ضری
دارد.

برا بررسی دقی تر تاثیر را با استفاده از آزمون رگرسیونی خطی مورد آزمون قرار می گیرد.
جدول  3تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی
خطای استاندارد

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین 𝟐𝐑

ضریب همبستگی

0/656

0/031

0/034

0/184

سطح معنی داری

F

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع تغییرات

5/607

5/607

1

رگرسیون

0/435

159/916

368

باقیمانده

------

165/523

369

کل

0/000
نتیجه آزمون:
رد فر

H0

12/902

چنانچه در جدول مالحظه میگردد سط معنی دار آزمون رگرسیون برابر  0/000میباشد ،میتوان چناین ادعاا
نمود که آزمون فوق با خطا  0/05معنی دار می باشد .پس فر
ضری

 H1تأیید و فر

 H0رد میگاردد .باا توجاه باه

تعیین  R2که ع ارت است از نس ت تغییرات توضی داده شده توساط متغیریاا مساتقل باه تغییارات کال،

 0/034میباشد .میتوان بیان نمود که  3/4درلد تغییرات بدبینی و بیاعتماد  ،توسط تغییرات در متغیار جغرافیاا
انسانی ت یین میگردد.
جدول  4ضرایب پارامتر مربوط جغرافیای انسانی
سطح معنیداری

 tمحاسبه شده

ضریب استاندارد شده Beta

 βشیب خط

رد فر

H0

0/000

35/454

-----

4/719

رد فر

H0

0/000

-3/592

-0/184

-0/164

نتیجه آزمون

عنوان متغیر
عر

از م دا

جغرافیا انسانی
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باتوجه به جدول فوق فر

لفر بودن جغرافیا انسانی رد شده اسات بناابراین رابطاه رگرسایونی خطای باه

لورت زیرخواید بود:
جغرافیا انسانی × -0/164

بدبینی و بی اعتماد

=4/719

جدول فوق ( )4نشان میدید که متغیر جغرافیا انسانی تا چه حد بر متغیر کلای یعنای بادبینی و بای اعتمااد
تأثیرگذار یستند .براین اساس با توجه به ضری

استاندارد شده  Betaبا افزایش یک واحاد در جغرافیاا انساانی

باعث کایش  0/184واحد در بدبینی و بی اعتماد میشود.

فرضیه  :2جغرافیا انسانی در کت

دوره متوسطه بر نااه جنسیتی دانش آموزان تاثیر معنی دار دارد.

جدول 5بررسی رابطه بین جغرافیای انسانی با نگاه جنسیتی
نگاه جنسیتی
ضری
جغرافیا انسانی

-0/179

یم ستای پیرسون

0/001

سط معنادار

370

فراوانی

باتوجه به جداول فوق ( )5و درتحلیل به دست آمده ،سط معنیدار کمتر از  0/05به دست آماد (،)sig >0/05
در نتیجه فر

لفر رد میشود یعنی بین جغرافیا انسانی با نااه جنسیتی ارومیه رابطه معنای دار وجاود دارد و

از طرفی با توجه به ضری

یم ستای پیرسون ( )-0/179برا فرضیه ،بنابراین بین دو متغیر یم ستای منفای وجاود

دارد.
برا بررسی دقی تر تاثیر را با استفاده از آزمون رگرسیونی خطی مورد آزمون قرار می گیرد.
جدول  6تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی
خطای استاندارد

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین 𝟐𝐑

ضریب همبستگی

0/659

0/030

0/032

0/179

سطح معنی داری

F

0/000
نتیجه آزمون:
رد فر

H0

12/239

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع تغییرات

5/328

5/328

1

رگرسیون

0/435

160/195

368

باقیمانده

------

165/523

369

کل

چنانچه در جدول مالحظه می گردد سط معنیدار آزمون رگرسیون برابر  0/000میباشد ،میتوان چناین ادعاا
نمود که آزمون فوق با خطا  0/05معنی دار می باشد .پس فر
ضری

 H1تأیید و فر

 H0رد میگاردد .باا توجاه باه

تعیین  R2که ع ارت است از نس ت تغییرات توضی داده شده توساط متغیریاا مساتقل باه تغییارات کال،
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 0/032میباشد .میتوان بیان نمود که  3/2درلد تغییرات نااه جنسیتی ،توسط تغییرات در متغیر جغرافیاا انساانی
ت یین میگردد.
جدول  7ضرایب پارامتر مربوط جغرافیای انسانی
سطح معنی داری

 tمحاسبه شده

ضریب استاندارد شده Beta

 βشیب خط

رد فر

H0

0/000

35/764

------

4/685

رد فر

H0

0/000

-3/498

-0/179

-0/156

نتیجه آزمون

باتوجه به جدول فوق فر

عنوان متغیر
عر

از م دا

جغرافیا انسانی

لفر بودن جغرافیا انسانی رد شاده اسات بناابراین رابطاه رگرسایونی خطای باه

لورت زیرخواید بود:
جغرافیا انسانی × -0/156

=4/685

نااه جنسیتی

جدول فوق  7نشان میدید که متغیر جغرافیا انسانی تا چه حد بر متغیار کلای یعنای ناااه جنسایتی تأثیرگاذار
یستند .براین اساس با توجه به ضری

استاندارد شده  Betaبا افزایش یک واحد در متغیر جغرافیا انسانی باعث

کایش  0/179واحد در نااه جنسیتی میشود.
فرضیه  :3جغرافیا انسانی در کت

دوره متوسطه بر مشارکت پذیر اجتمااعی داناشآماوزان تااثیر معنایدار

دارد.
جدول  8بررسی رابطه بین جغرافیای انسانی با مشارکت پذیری اجتماعی
مشارکت پذیری اجتماعی
ضری
جغرافیا انسانی

0/104

یم ستای پیرسون

0/045

سط معنادار

370

فراوانی

با توجه به جداول فوق ()8و درتحلیل بدست آمده ،سط معنیدار کمتر از  0/05بدست آمد ( ،)sig >0/05در
نتیجه فر

لفر رد میشود ،یعنی جغرافیا انسانی با مشارکت پذیر اجتماعی رابطه معنی دار وجاود دارد و از
یم ستای پیرسون ( ) 0/104برا فرضیه ،بنابراین باین دو متغیار یم ساتای مث ات وجاود

طرفی با توجه به ضری
دارد.

برا بررسی دقی تر تاثیر را با استفاده از آزمون رگرسیونی خطی مورد آزمون قرار می گیرد.
جدول  9تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی
خطای استاندارد

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین 𝟐𝐑

ضریب همبستگی

0/667

0/008

0/011

0/104

سطح معنی داری

F

0/045
نتیجه آزمون:
رد فر

H0

4/030

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع تغییرات

1/793

1/793

1

رگرسیون

0/445

163/730

368

باقیمانده

------

165/523

369

کل
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چنانچه در جدول مالحظه میگردد سط معنی دار آزمون رگرسیون برابر  0/045میباشد ،میتوان چناین ادعاا
نمود که آزمون فوق با خطا  0/05معنیدار میباشد .پس فر
ضری

 H1تأیید و فر

 H0رد مایگاردد .باا توجاه باه

تعیین  R2که ع ارت است از نس ت تغییرات توضی داده شده توساط متغیریاا مساتقل باه تغییارات کال،

 0/011میباشد .میتوان بیان نمود که  1/1درلد تغییرات مشاارکت پاذیر اجتمااعی ،توساط تغییارات در متغیار
جغرافیا انسانی ت یین میگردد.
جدول  10ضرایب پارامتر مربوط جغرافیای انسانی
سطح معنی داری

 tمحاسبه شده

ضریب استاندارد شده Beta

 βشیب خط

رد فر

H0

0/000

41/829

-----

4/44

رد فر

H0

0/045

-2/007

0/104

0/092

نتیجه آزمون

باتوجه به جدول فوق فر

عنوان متغیر

عر

از م دا

جغرافیا انسانی

لفر بودن جغرافیا انسانی رد شده اسات بناابراین رابطاه رگرسایونی خطای باه لاورت

زیرخواید بود :

جغرافیا انسانی ×

+0/092

=4/44

مشارکت پذیر اجتماعی

جدول فوق 10نشان میدید که متغیر جغرافیا انسانی تا چه حد بر متغیر کلی یعنی مشارکت پاذیر اجتمااعی
تأثیرگذار یستند .براین اساس با توجه به ضری

استاندارد شده  Betaبا افازایش یاک واحاد در متغیار جغرافیاا

انسانی باعث افزایش  0/104واحد در مشارکت پذیر اجتماعی میشود.

نتیجهگیری
مشارکت پذیر به عنوان فرآیند قدرت گرفتن از روابط اجتماعی نوعی گذر از سن نوجوانی به جوانی است .لذا
یم با دشوار یایی روبرو است و یم تصور این که فرد ،بخشی از اختیاریا و نقشیا و مسولیتیا دیااران را بار
عهده بایرد ،دشوار است ،آموزش و پرورش نقش بسایار مهمای در تربیات و شاکل دیای نقاش مشاارکتپاذیر
دانشآموزان را ایفا میکند ،در این راستا یکی از ایر یا پیشبرنده این سازمان جغرافیا انسانی است.
در جوامع قسمت عمده ا از جمعیت به لحاظ شارایط فریناای ،اقتصااد و اجتمااعی خااص فاقاد اساتعداد
مشارکت پذیر یستند و قادر به مشارکت فعال در ساختمان جامعه نیستند؛ یدف یا برایشان دور و وسایل رسایدن
به آن چنان غیرملموس است که ییچ انایزها  ،میل به مشارکت را در آنها ایجااد نمایکناد .آگااه سااختن مارد از
طری جغرافیا انسانی برا مشارکت آنها در یک کار دسته جمعی ،آگاه نمودن برا ایجاد انایزه ،آگاه نمودن بارا
درك عمل ،آگاه نمودن به منظور احترا و اعتنا به شخصیت افراد و ایجاد مساؤولیت از و اایف ساازمان آماوزش و
پرورش است .در این مقاله سعی شد نقش جغرافیا انسانی بر ابعاد احتمالی مشاارکتپاذیر داناشآماوزان ماورد
ارزیابی قرار بایرد.
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بنابه فرضیه اول جغرافیا انسانی در کت

دوره متوسطه بر بدبینی و بی اعتماد دانش آموزان تااثیر معنای دار

دارد .عااد اعتماااد کااافی و گااایی باای اعتماااد و باادبینی ،میاازان مشااارکت را بااه شاادت کااایش ماایدیااد.
عنالر روانی بسیار وجود دارد که مانع از مشارکت پذیر بوده و از این جهت مشابه بیاعتمااد اسات؛ از ق یال
ا هار کرایت و بیزار اعضا خانواده از یکدیار ،بخل و حسادت و سایر حالتها روانای مرضای .کاه جغرافیاا
انسانی مورد کایش بدبینی و بی اعتماد دانش آموزان میشود.
یمچنین بنا به فرضیه دو تحقی  ،جغرافیا انسانی در کت

دوره متوسطه بر نااه جنسایتی داناش آماوزان تااثیر

معنی دار و منفی دارد ،از آنجا که یکی از موانع فریناای مشاارکت پاذیر تلقای جنسایت محا
اشتغاالت مربوط به جامعه است .بنا به جغرافیا انسانی برخی کاریا بر حس

از نقشاها و

اعت ارات فریناای ،عقالنای ،دینای و

دیار الزامات ط یعی و غیر ط یعی به زن سپرده می شود و برخی دیار به مرد .اگر تقسیم کار بر اساس رفیت ،تاوان
و استعداد ط یعی افراد ن اشد ،دوا نمییابد.
نقش جنسیت در تخصیص نقش یا و نوع رفتار ،چیز نیست کاه قابال انکاار باشاد .یماناوناه کاه متغیار سان
اقتضائاتی دارد و و ایفی که از بزرگساالن انتظار میرود از خردساالن مورد توقع نیست و یمینطور متغیار قادرت و
توانایی جسمی ،انتظارات خالی را به یمراه میآورد ،عامل جنسیت یم متقضی و ایف و نقشها ویژها است .در
نظا فرینای و ارزشی اسال  ،یم نوع رفتار و یم قلمرو آن تحت تأثیر نوع جنسیت است.
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