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چکیده
هدف اين مقاله بررسی رابطه بین سرمايه اجتماعی و فرهنگی با ارزش ها ی معطوف به توسعه است با توجه به اين كه پژوهش ها
ونظريه ها نشان می دهند كه مشاركت اجتماعی و عضويت در انجمن ها و به طور كلی سرمايه های اجتماعی و فرهنگی در توسعه يک
جامعه نقش دارد سئوال اصلی مقاله حاضر اين است كه آيا دستیابی دانشجويان به سرمايه اجتماعی و فرهنگی جهت گیری آنان را به
سمت ارزش های توسعه پیش بینی می كند؟روش تحقیق پیمايش ،با استفاده از پرسشنامه بود .جامعه آماری دانشجويان منطقه يک
دانشگاه آزاد اسالمی است كه به روش نمونه گیری خوشه های انتخاب شده و حجم نمونه  323نفر بوده است ،پرسشنامه دارای روايی
صوری وروايی سازه است .و برای پايايی آن نیز از آلفای كرونباخ استفاده كرده ايم .نتايج نشان می دهد كه بین سرمايه اجتماعی وفرهنگی
با ارزش های علم گرايی ،رضايت از زندگی ،عام گرايی و اعتماد رابطه مستقیم معنیدار وجود دارد .اما بین سرمايه اجتماعی وفرهنگی با
جهانی شدن رابطه معنی داری وجود ندارد .سرمايه اجتماعی وفرهنگی برای ارزش معطوف به توسعه پیش بینی كننده مثبت و معنی
داری است در حالیکه جهانی شدن فرهنگی اثر منفی بر ارزشهای توسعه مدار داشته است .به عبارتی ارتقای سرمايه فرهنگی واجتماعی
دانشجويان در ارتقای ارزش های معطوف به توسعه نقش بسزايی دارد ،به عبارتی سرمايه ها يک متغییر تعیین كننده در تجهیز شناختی
دانشجويان نسبت به ارزش های معطوف به توسعه است.
واژگان کلیدی :ارزش اجتماعی ،توسعه ،سرمايه اجتماعی ،سرمايه فرهنگی  ،جهانی گرايی ،عام گرايی ،علم گرايی ،اعتماد ،رضايت از
زندگی.
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مقدمه

ارزش ها و توسعه از مفاهیم محوری در علوم اجتماعی هستند که پژوهشگران علوم انسانی -اجتماعی هر يک در پرتو چارچوب
نظری خاص به طرح ابعاد مفهومی و نظری آن پرداختهاند .به نظر جامعهشناسان ،ارزشها هسته اصلی فرهنگ است که عمدتا در
قالب هنجارها سمت و سوی کنشگران اجتماعی را تعیین میکنند .بنابراين در توسعه فرهنگی ارزشهای اجتماعی که به عنوان
احکام جمعی مورد پذيرش جامعه و يا گروه قرار گرفتهاند يکی از اهداف اساسی توسعه همه جانبه و پايدار است .علیرغم انتظار
انديشمندان کالسیک از توسعه که رسیدن به شاخصهای مهم در زمینهی اقتصادی بوده است اما نقص چنین الگوهای اهمیت
توسعه فرهنگی را هر روز آشکارتر میشود؛ و انتظارات جوامع بشری در سطح جهانی از توسعه را تغییر داده است .به عبارتی توسعه
تنها باال بردن تولیدات اعم از کاالها و خدمات نیست ،بلکه هدف شکوفايی استعدادهای انسانی است تا جايی که زندگی انسان
سرشار از خالقیت و رضايت شود ،پس توسعه فرهنگی نیز در مرکز تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی است ،به عبارتی توسعه
بدون توجه به بافت انسانی و فرهنگی چیزی جز دستیابی به رشد بدون روح نیست (توسلی ،12 :8131،عربی و لشکری.)88:8111 ،
بنابراين دستیابی به ارزشهای معطوف به توسعه را نبايد به عنوان ابزاری صرف در راه تحقق اهداف اقتصادی دانست؛ زيرا
فرهنگ ماهیتی بیش از يک نقش مکمل در توسعه دارد و بايد آن را هدف غايی توسعه شمرد تولید و بازتولید فرهنگ يک اصل
بی بديل در توسعه پايدار است .به عبارتی توسعه مطلوب و پايدار منجر به شکلگیری ارزشهای واالی انسانی شود .يک رويکرد
غالب در ايجاد ارزش های معطوف به توسعه در بین جوانان اهمیت و نقش ساختارهای اجتماعی و سعی در جلب مشارکت جوانان
و عضويت در انجمن های انسجام بخش است( .)Johnson, 2003 et al.,،pp.281در مطالعات گسترده در حوزهای اجتماعی،
سرمايه ها در اشکال گوناگون به تنهايی يکی از مناسبترين گزينه ها در ايجاد چنین بستری است زيرا اولین تجربه های جوانان در
حوزه مشارکت اجتماعی و عضويت در انجمن ها را میسر کرده و تسهیل کننده رشد و توسعه ارزش های از جمله فرهنگ معطوف
به توسعه است (سهامی .) 8109:81،بنابراين از يک سو توسعه فرهنگی در هدايت ،جهت بخشی و مديريت نیروهای انسانی ازجمله
جوانان ،در حرکت وخیزش جامعه به سوی توسعه همه جانبه يک عنصر کلیدی است واز سوی ديگر شاخص های سرمايه
اجتماعی وفرهنگی بستری مناسب جهت درونی شدن ارزشهای اجتماعی مناسب توسعه می باشد .بنا براين سرمايه اجتماعی و
فرهنگی همواره به عنوان يکی از عناصر مهم در اقتصاد ،مديريت منابع انسانی ،سالمت اجتماعی ،روانی و تقويت ارزش های
اجتماعی مطرح است()Asimina, 2013, pp. 533; Christoforou, et.al.2014,pp. 355؛ انديشمندان متعددی ،سرمايه
اجتماعی را در مديريت سرمايه انسانی و توسعه کمی و کیفی منابع انسانی و ارتقای حس مشترک و همکاری بین اعضای جهت
دستیابی به توسعه همه جانبه وپايدار بسیار حیاتی است) .(Coleman,1988 ,pp. 95 ; Putnam RD. ,2001,pp.47پژوهش ها
در ايران نشان داده کهسرمايه اجتماعی وفرهنگی به عنوان دو عامل مهم که در تسهیل توسعه جامعه به صورت مستقیم وغیر مستقیم
نقش داشته است همواره در پژوهش های گوناگون مطرح است اين سرمايه ها به طرق گوناگون بر عملکرد ورشد اقتصادی،
اجتماعی ،رفاه وسالمت جامعه اثر گذار بوده اند (ازکیا وفیروزآبادی :8113،شريفیان ثانی وملکی سعید آبادی:8119روشنفکر
وذکايی:8119،سعادت:8119،فیروزآبادی و ايمانی جاجرمی :8119،شادی طلب وحجتی کرمانی8113،؛ خواجه نوری و همکاران،
8101؛ نوابخش و همکاران .)8101،به عالوه سرمايه اجتماعی با ارتقای کارآيی و بهروری عوامل تولید ،انباشت سرمايه انسانی و
کاهش هزينه ها سبب شکوفايی و توسعه اقتصادی می شود (رحمانی و همکاران8112 ،؛ Kawachi‚ 2001; Peepa and

 .)Micheal, 2001جهانی شدن فرهنگی از چمله رويدادهای عصر توسعه است که اثر آن بر ارزشها ی توسعه مدار مبهم بوده وبا
توجه به اينکه دانشجويان از جمله گروه های حساس وقابل تامل جامعه هستند هدف اين مقاله بررسی اثر سرمايه اجتماعی ،سرمايه
فرهنگی و چهانی شدن فرهنگی بر ارزش های معطوف به توسعه است.
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فرهنگ در هر جامعه به همراه ارزش و ايدهآلی های اجتماعی بنیان نواوری وشکوفايی است ارزش ها هسته ای اصلی فرهنگ و
عامل کنش های انسانی هستند ؛ به عالوه ارزش در جوامع وگروه های مختلف با درجات مختلفی از توسعه وپیشرفت متفاوت است
و ارز ش ها تحت تاثیر ساختار های اجتماعی واقتصادی ،میزان مشارکت و نوع رژيم سیاسی دگرگون می شود .بنا براين نتايج
بسیاری از تحقیقات در زمینه ارزشها و توسعه تعامل بین تحول در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه با ارزش ها را نشان می-
دهد( .)Inglhart and Baker, 2000; Schwartz and Sagie, 2000; Hofsted, 2005ادبیات پژوهش در حوزه ارزشها
وفرهنگ در ايران تغییردر ارزشها را به طور فاحش گزارش می کنند(آزاد ارمکی و غیاثوند8118،؛ سهامی 80 :8118،؛
سهامی .) 8113،به عالوه بسیاری از پژوهشگران جامعه شناسی در حوزه توسعه وتغییرات اجتماعی ،توسعه ناموزون و خواسته های
ناهمگون در ايران را يکی از مسايل مهم در ايران می دانند(سیف اللهی8118 ،؛ سرايی .)8118،از طرفی نیز نظريه ها و بسیاری از
پژوهشهای معاصردر واکاوی توسعه در کشورهای در حال توسعه سرمايه اجتماعی را به عنوان گزينه ای بی بديل برای دستیابی به
توسعه پیشنهاد می دهند(قاسمی و همکاران8110 ،؛ معینی وهمکاران 8118،؛ فیروزآبادی وهمکاران .)8119،سهامی وهمکاران
( ) 8109در تحقیقی به بررسی رابطه بین سرمايه های اجتماعی زنان وارزش های توسعه مدار پرداخته است و يافته های تحقیق رابطه
معنی داری بین اين متغیر ها را نشان می دهد بنابراين تحقیقات متعدد اين فرض را تائید می کند که گسترش سرمايه اجتماعی
بستری مناسب جهت توسعه در ابعاد مختلف را ايجاد می کند و برهمین اساس مقاله حاضر درصدد است اين يافته را به توسعه
فرهنگی تعمیم داده وبه بررسی رابطه بین سرمايه اجتماعی و فرهنگی وارزش های معطوف به توسعه در بین دانشجويان بپردازد .در
تبیین ارزش های معطوف به توسعه بايد اذعان کرد که پژوهش ها نشان داده اند که بسترهای جامعه به طور عام و مولفه های سرمايه
اجتماعی و فرهنگی به طور خاص در شکل گیری و توسعه نگرش ،منش و درونی شدن ارزشهای بسیار نقش موثری دارند چنا نچه
شواهد تجربی همواره تاثیر مثبت سرمايه اجتماعی و فرهنگی بر اشکال گوناگون خصوصیات فردی و کنش های اجتماعی را تايید
کرده است؛ از جمله اين پژوهش ها اثر مثبت و معنی دار سرمايه اجتماعی بر خود کارآمدی جمعی( Skrabski et al.,2005,pp.

،)619

هويت

اجتماعی

;355

et.al.2014,pp.

Christoforou,
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pp.

2013,

(Asimina,

) ،Christoforou,2013,pp.719بهزيستی ( (Morgan, 2011, pp.432; Morgan, 2010,pp.324بیماری های روحی
وروانی

(Kerri,2014,pp.231; Vyncke et al. 2013, pp. 18 ;Almedom,2005 ,pp.943 and De Silva et

)al. 2005,pp.619را نشان داده است.
چارچوب نظری

به باور بسیاری از انديشمندان اساس بسیاری از پیشرفت ها در هر جامعه ای تحت تاثیر ارزش ها می باشد و به عبارت بهتر ،ارزش ها
وفرهنگ زير بنای جامعه انسانی است .تقدم يا تاخر ارزش ها در توسعه نزد متفکران توسعه وتغییرات اجتماعی از مباحث برجسته و
قابل تامل می باشد .براساس اين ديدگاه ها ،جوامع توسعه يافته در برابر جوامع توسعه نیافته در ابعاد زير از نقطه نظر ارزشی متفاوت
است :ارزش کار ،اعتماد ،تفکر دمکراتیک ،رضايت از زندگی ،عامگرايی ،عقالنیت ،جهانگرايی ،میزان مشارکت اجتماعی،
فرهنگ در هر جامعه به همراه ارزش و ايدهآلی های اجتماعی بنیان نواوری وشکوفايی است به عبارتی حیات جوامع انسانی در گرو
ارزشها است وارزش ها نقش اساسی در تبیین و پیشبینی کنش های انسانی دارند .اصطالح توسعه به صورت فراگیر پس از
جنگ دوم جهانی مطرح شده است .واژهی توسعه در لغت به معنی خروج از لفاف است .در قالب نظريه نوسازی لفاف همان جامعه
سنتی و فرهنگ و ارزش های مربوط به آن است .که جوامع برای متجدد شدن بايد از اين مرحله سنتی خارج شوند (از کیا و
غفاری.)8118،درتعريف توسعه نکاتی را بايد در نظر داشت .اوالا توسعه مقولهای ارزشی است .ثانیاا آن را جريانی چندبعدی و
پیچیده بدانیم و ثالثاا به ارتباط و نزديکی آن با مفهوم بهبود توجه داشت  .برجستگی ارزش در فرايند تغییرات وتوسعه اجتماعی در
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انديشمندان کالسیک کنت( )Comte,1973مارکس ،)8111-8181(8دورکیم )8083-8191( 1و وبر )8019-8118( 1نکته ژرف
وقابل بحث است .مکتب نوسازی ،از همان بدو پیدايش خود در جستجوی يک تئوری بود .اين مکتب برای توضیح نوسازی
کشورهای جهان سوم از هر دو نظريه «تکاملگرايی» و «کارکردگرايی» بهره گرفت .از آنجا که نظريه تکاملگرايی توانسته بود
گذار اروپای غربی از جامعه سنتی به جامعه نو را در قرن نوزدهم تبیین کند ،بسیاری از پژوهشگران نوسازی به اين فکر افتادند که
اين نظريه میتواند نوسازی کشورهای جهان سوم را نیز توضیح دهد» (سو .)18:8119 ،ترسیم مسیر خطی برای رشد وتوسعه،
تفکیک میان جامعه قديم و جامعه جديد و شکل گیری باورها ،اعتقادات و ارزش های نوين در مسیر تحول جوامع از نقاط
مشترکاين ديدگاه می باشد به عبارتی سه پارادايم اثبات گرا ،انتقادی و تفهمی در علوم اجتماعی متفقا بر ارزش ها بعنوان شاه کلید
تغییرات اجتماعی و مدرنیت اشاره می کنند به عالوه توجه به بعد فرهنگی توسعه به دنبال عدم موفقیت الگوهای صرفا اقتصادی
درکشورهای درحال توسعه حاصل تالش جمعی از روانشناسان اجتماعی بوده است که با يک چشم انداز نو برخالف
مرکانتیلیستها و کالسیکها که صرفا به چگونگی انباشت و افزايش ثروت توجه ويژهای داشتند به بعد روانی توسعه توجه کرد
ودر قالب نوسازی روانی ديدگاه خود را مطرح کردند(هتنه ،) 8118،به باور اين گروه از انديشمندان عدم تکوين ارزش های مدنی
در فرايند توسعه چیزی جز دستیابی به رشد بدون روح نیست بنابراين هدف توسعه وبالندگی استعدادهای انسانی است(وينر8198،؛
سیف زاده .)8139 ،اينگلهارت ( )2000با نقد نظريه نوسازی درصد يک بازانديشی در مباحث توسعه و ارزشها است وی با طرح
اصطالح فرهنگ مدنی به دنبال بررسی نقش نوسازی اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی بر ارزش های مدنی شهروندان است ،به باور
وی توسعه اقتصادی منجر به پیدايش فرهنگ مدنی می شود که ارزشهای موجود در فرهنگ مدنی مورد نظر اينگلهارت عبارتند از
اعتماد،رضايت ازندگی ،حمايت از دمکراسی و رضايت سیاسی است.
نظريههای اجتماعی جهانی شدن را با بررسی آرا و انديشههای کارکردگرايی امريکايی آغاز میکنیم .اين نظريهپردازان که در
چارچوب سنت فکری دورکیم میانديشند ،نوسازی را عاملی ادغامکننده و همگونساز میدانند .از ديدگاه آنان فرايند نوسازی با
افزايش و گسترش انفکاک در حوزههای مختلف زندگی اجتماعی آداب و ارزشهای خاص و سنتی را تضعیف و فردگرايی،
يونیورسالیسم ،سکوالريسم و عقالنیت را تقويت میکند؛ بنابراين انتخابهای عقالنی اعضا بیش از پیش رواج میيابد؛گیدنز
( )8008از جمله نظريهپردازانی است که در واکنش به رهیافت تقلیلگرا و اقتصادمحور نظريهپردازان نظام جهانی ،به ويژه
والرشتین ،بر جنبههای فرهنگی و اجتماعی فرايند جهانی شدن تأکید میکنند نظريهپردازانی مانند گیدنز و رابرتسن جهانی شدن را
گسترش تجدد از جامعه به جهان و گسترش ويژگیهای محوری تجدد در مقیاس جهانی میدانند (گل محمدی.)898 :8118 ،
نظريه پردازان پايبند به نظريه امپريالیسم فرهنگی معتقدند که ترديدی در گسترش و سلطه فزاينده يک فرهنگ در جهان وجود
ندارد ،ولی اين فرهنگ همان ارزشها ،هنجارها و باورهای قوم محور غربی است که در ظاهری عام و غیرقومی عرضه میشود.
ادوارد سعید مدعی است که غرب به واسطه گفتمانهای قدرت و غیرسازی ،دستاندر کار گونهای امپريالیسم و استعمار فرهنگی
است .فاطمه مرنیسی هم در مقام يک روشنفکر و نظريهپرداز مسلمان به نقد سلطه فرهنگی غرب میپردازد .بر پايه نظريه امپريالیسم
فرهنگی ،گر چه جهانی شدن فرهنگی چونان پديدهای فراتاريخی و فراملی يا نیرويی متعالی و جهانی نمودار میشود ،ولی در واقع
چیزی جز صدور کاالها ،ارزشها و اولويتهای شیوه زندگی غربی نیست .آنچه در عرصه ی جهانی فرهنگ رايج و مسلط
میشود ،تصورات و مصنوعات و هويتهای تجدد غربی است که صنايع فرهنگی غربی عرضه میکنند .اين صنايع بر شبکههای
جهانی مسلط هستند و امکان چندانی برای روابط و تبادل فرهنگی برابر ،میان غرب و بقیه جهان باقی نمیگذارند» (گل محمدی،
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 .)891 :8118به عالوه به باور بورديو ( )8012عادت ساختار ذهنی يا شناختی است که از طريق آن انسانها ،ادراکات و جهان
اجتماعی را ارزيابی میکنند وعادتها ،نظام خوی و خصلت و ارزش های که افراد کسب میکنند به موقعیت که در جامعه اشغال
میکنند بستگی دارد و موقعیت فرد خود متاثر از سرمايه در عرصه اجتماعی است .که در توانايی فرد برای بهرهمندی از منابع
خاصی که در اين صحنه حاصل میگردد و مؤثر واقع میشود سرمايه اساساا به سه صورت ديده میشود  :اقتصادی (دارايی مالی و
مادی) ،فرهنگی (کاال ،مهارت ها و عناوين نمادين کمیاب) و اجتماعی (منابعی که به صرف عضويت در گروه به فرد تعلق
می گیرد) .بنابراين وضعیت و موقعیت هر فرد ،گروه يا نهاد در فضای اجتماعی به وسیله دو خصوصیت ترسیم میشود ،ترکیب و
حجم سرمايهای که آنها به دست آورده و در اختیار دارند (راب استونز .)8118 ،بنا براين برخورداری از سرمايه ها از يک سو و
فرهنگ جهانی از سوی ديگر تغییراتی را در ارزش های افراد ايجاد می کند که شناخت و ابهام زدايی از چهره ای آن بسیار سودمند
است.
فرضیه پژوهش

سرمايه اجتماعی ،فرهنگی و جهانی شدن بطور معناداری قادر به پیشبینی ارزش های معطوف به توسعه میباشند.
روش شناسي

در اين تحقیق از روش کمی استفاده می گردد  .پژوهشهای کمی دارای انواع مختلفی است که يکی از انواع پر کاربرد و مهم آن
پیمايش است ) .(Doas, 2004در پیمايش اجتماعی از شیوه های مختلفی برای جمع آوری اطالعات استفاده می کنند .پرسشنامه
يکی از ابزار های مهم متداول برای جمع اوری اطالعات پیمايشی است .بنابراين ابزار اصلی برای گردآوری داده ها در اين
پژوهش ،پرسشنامه است .جامعه آماری تحقیق دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی منطقه يک است .روش نمونه گیری خوشه ای چند
مرحله ای است ابتدا دانشگاه ها ی منطقه (مرودشت ،شیراز ،آباده ،جهرم ،استهبان و فیروز آباد )سپس دانشکده ها(پايه ،علوم
انسانی ،مهندسی ،پرستاری) و پس از آن در هر دانشکده کالس های به تصادف انتخاب شدند و حجم نمونه  111نفر بوده.
ابزار پژوهش

ارزش های معطوف به توسعه

فرهنگ و ارزش ها در ديدگاههای جامعه شناسی توسعه و تغییرات اجتماعی جايگاه ويژه داشته وبراساس ديدگاه های توسعه
جوامع توسعه يافته در برابر جوامع توسعه نیافته در ابعاد زير از نقطه نظر ارزشی متفاوت است :ارزش کار ،اعتماد ،تفکر دمکراتیک،
رضايت از زندگی ،عامگرايی ،عقالنیت ،جهانگرايی ،میزان مشارکت اجتماعی .بررسی جهتگیری ارزشی معطوف به توسعه
موضوع و محور اصلی مقاله ی حاضر است که سهامی از سال8111در تالش برای عملیاتی کردن اين ساز و دست يافتن به درونه ی
محتوای مفهوم ارزش های معطوف به توسعه ابتدا تعاريف گوناگون مفهومی و نظريه های موجود در سازه را جمع آوری و در
نهايت بر اس اس ابعاد ،شاخص ها و معرف رفتاری هر سازه پرسشهای در شکل مقیاس لیکرت با طیف های پنج قسمتی طراحی
کرده است .و روايی صوری ومحتوای پرسش ها توسط اشخاص متخصص تايید گرديده است .روايی وپايايی مقیاس ها ابتدا در
سالهای 8111در نمونه از زنان شهر شیراز ودر سال  8108با نمونه دانشجويان ارزيابی وتايید شده مقیاس ارزش های معطوف به
توسعه مشتمل بر  9بعد و  10پرسش در مقیاس لیکرت است که با طیف  9درجه ای و با درجات فوق العاده موافقم( )9خیلی
موافقم( ،)8موافقم( ،)1مخالفم( ،)1کامال مخالفم( )8تنظیم گرديده است .اين بعد ها شامل رضايت از زندگی ( 0گويه) ،علم
گرايی (3گويه)  ،جهانی گرايی ( 2گويه) ،عام گرايی(8گويه)و اعتماد سیاسی ( 1گويه) است .دراين پرسشنامه برای سنجش
اعتبار،از اعتبار سازه ای با روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است .در تحلیل عاملی اکتشافی اين مقیاس آزمون
بارتلت8و 1KMOاستفاده گرديد که مقدار KMOبرای ماتريس همبستگی پرسش ها  9/39و مقدار آزمون بارتلت درخصوص
Bartlett test of sphericity
kaisar-meyer olkin
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کفايت محتوای پرسشنامه با ،100/838در سطح  P<.0001معنادار بود .مقادير ويژه در هر پنج عامل مشخص شدکه برروی
هم 82/91درصد واريانس مقیاس ارزش های معطوف به توسعه را تبیین می کنند .پايايی اين پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ
(آلفاها تماما" باالی  )9/39و روش دونیمه کردن(آلفا ها تماما" باالی  )9/39بررسی شد که پايايی کل و ابعاد در سطح مطلوبی
بوده است با توحه به اهداف تحقیق از چرخش واريماکس در تحلیل عاملی استفاده شده است.که آزمون کرويت بارتلت آن نیز
معنی دار است.
جهاني شدن فرهنگي

جهانی شدن فرهنگ را می توان جهانگیر شدن فرهنگ و تمدن غربی دانست .بر اساس چنین ديدگاهی ،برخی نظريهپردازان
عقیده دارند که فرايند جهانی شدن گونهای همگونی فرهنگی را نیز به همراه دارد ،که گسترش فرهنگ غرب وتجدد به جهان
است ،ولی به طور کلی میتوان سه جنبه کلی آن عبارتند از گسترش تجدد غربی ،فرهنگ مصرفی سرمايهداری و جهانی شدن
فرهنگ امريکايی ()Prrons, 2006:208 ;Mac Mishel, 2004;xxxiiiگیدنز برجستهترين وجه جهانی شدن فرهنگی را
میتوان جهانگیر شدن ويژگیهای محوری تجدد دانست .شاخص های اين مفهوم شناخت ومصرف جشن های جهانی مثل
والنتاين ،غذاها ،مصرف کاالهای غربی ،استفاد از مدهای روز و اين مقیاس شش سوال يا مقیاس لیکرت وطیف پنج قسمتی خیلی
زياد()9زياد()8کم()1خیلی کم ()1اصالٌ()8نیز توسط سهامی()8113طراحی و از وروايی وپايايی مناسب برخوردار بوده است.
سرمايه فرهنگي

در تعريف مفهوم سرمايه فرهنگی بورديو در درجه نخست به معلومات کسب شده مانند با فرهنگ بودن ،دست داشتن در حوزه
خاصی از دانش و ...اشاره دارد و در درجه بعد به عینیت يافته های فرهنگ مانند اموال فرهنگی از قبیل تابلوها ،کلکسیون های
مختلف ،اجناس عتیقه و ...و نهايتاا به اشکال نهادينه شده مانند مدارک تحصیلی و موقعیت های شغلی همچون معلم ،پزشک،
کشیش ،شهردار می پردازد .سهامی در سال  8131برای اولین بار اين سازه را با استفاده پرسشنامهای سرمايه فرهنگی که اولین بار
برای ارزيابی سرمايه فرهنگی توسط بورد يو برای نگارش گزارش تحقیقی برای يک مرکز جامعه شناسی اروپا نوشته شده است
( .) Savage & Bennet, 2002: 125استفاده کرده اين مقیاس ده معرف رفتاری داشته که براساس آن ده سوال طراحی شده که
با انجام م طالعه متعدد با استفاده از تحلیل عاملی سئواالت به هشت گويه کاهش يافته است و بدين ترتیب  1سئوال باقی مانده از
روايی سازه ای برخوردار است .آزمون کرويت بارتلت آن نیز معنی دار است(9/318, Bartlett’s Test=903.70, sig=0.01

= ))KMOبرای اندازهگیری پايايی اين مقیاس نیز از آلفای کرونباخ استفاده کردهايم که  نیز  9/18بوده است.

پرسشنامه سرمايه اجتماعي :ساخت و اعتبار يابی اين مقیاس توسط سهامی ( ) 8113آغاز شده ،وی در تالش برای عملیاتی کردن
سازه سرمايه اجتماعی و دست يافتن به درونه ی محتوای مفهوم ابتدا تعاريف مفهومی ،نظريه و پژوهش های موجود در ارتباط با
سازه را جمع آوری و بر اساس ابعاد ،شاخص ها و معرف رفتاری سازه ،پرسشهای در شکل مقیاس لیکرت با طیف های پنج قسمتی
طر احی کرده و روايی صوری ومحتوای پرسش ها توسط اشخاص متخصص تايید گرديده است .سپس در مطالعه متعدد با استفاده
از نرم افزار  spssوشاخص های اماری مناسب روايی وپايايی مقیاس ها بارها مورد ارزيابی قرار گرفته و تايید شده است (سهامی
وهمکاران8109 ،؛ سهامی و کشتکار8101 ،؛ سهامی و اربابی.) 8108 ،مقیاس سرمايه اجتماعی شامل پنج بعد ،دوستان با نفوذ ،
اعتماد اجتماعی  ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد سیاسی و اعتماد به خانواده و  18گويه در مقیاس لیکرت با طیف  9درجه ای با
درجات فوق العاده موافقم( )9خیلی موافقم( ،)8موافقم( ،)1مخالفم( ،)1کامال مخالفم( )8تشکیل گرديده است .دراين پرسشنامه
برای سنجش اعتبار،از اعتبار سازه ای با روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است .وبه طورکلی اين مقیاس 28درصد
واريانس های مقیاس سرمايه اجتماعی را تبیین می کند .در اين آزمون (Kmo=.832وp=/000وBartlett's Test of = 2.249

)Sphericityکه برای همه عوامل ذکر شده ،مطلوب گزارش شده است .برای پايايی بعد ها از آلفای کرونباخ استفاده شده که
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آلفا ها عبارتند از:دوستان با نفوذ( ، )9/11اعتماد اجتماعی( ، )9/11مشارکت اجتماعی( ،)9/11اعتماد سیاسی( )9/32و اعتماد به
خانواده(( )9/29سهامی،8108،ص .)255روش تجزيه تحلیل در اين پژوهش ،با استفاده از نرم افزار  Amosانجام شده است .در
ابتدا يک مدل معادله ساختاری که بر اساس چارچوب نظری طراحی شده سپس شاخص های برازش مدل مورد بررسی قرار می
گیرد
يافته ها

فرضیه پژوهش :سرمايه اجتماعی ،فرهنگی و جهانی شدن بطور معناداری قادر به پیشبینی ارزش های معطوف به توسعه میباشند.
«شناخت علمی الزمه ی هر دانشی است و بدون آن تحقیق علمی در معنای واقعی آن صورت نمیگیرد .تحلیل مسیر يکی از ارکان
هر تحقیق است که شناخت علیت را مطمح نظر دارد» ( ساروخانی« .)80: 11،در نمودار مسیر بايد متغیرها را بر اساس نظم علی
مرتب کرد .متغیرهايی که در تحلیل وارد میکنیم ترتیب قرار گرفتن آنها در مدل و فلشهای نشان دهند رابطه علی همه به تصمیم
ما بستگی دارد (دواس .)111:8111،از تحلیل مسیر برای کشف علتها استفاده نمیشود .بلکه اين روش در مورد مدلهايی به کار
می رود که بر مبنای دانش و مالحظات نظری تدوين شده باشند .به قول رايت :منظور از اين روش ،ترکیب اطالعات کمی مأخوذ از
ضريب های همبستگی با اطالعات کیفی موجود درباره روابط علی به صورتی است که يک تفسیر کمی حاصل شود (کرلینجر،
.)883-882،:12

سرمايهها در ابعاد اجتماعی ,فرهنگی وجهانی شدن فرهنگی همواره در امر توسعه تأثیر به سزايی داشته در اين تحقیق نیز ما برای
تبیین ارزشهای توسعهمدار و روابط علی مدل را طراحی کردهايم که اين مدل بر اساس مبانی نظری به صورت مدل نظری در فصل
دوم ارايه شده است سپس آن مدل نظری را با استفاده از رگرسیون به صورت مدل آماری ارايه میدهیم.
بر اساس مدل آماری سرمايهها به طور مستقیم بر ارزش های توسعه تأثیر داشته است .تأثیر هر سه بر ارزشهای توسعهمدار مثبت
بوده است و کلیه ضريبهای مسیر بزرگتر  /.9است و به لحاظ آماری معنیدار هستند؛ بنابراين با توجه به مدل نظری تحقیق که
سرمايهای را به عنوان عوامل مؤثر مثبت توسعه در نظر گرفتهاند .نتايج يافتههای اين تحقیق نیز نشان میدهد که سرمايههای اجتماعی
و فرهنگی وجهانی شدن فرهنگی بر ارزشهای توسعهمدار (جهانیگرايی ،عامگرايی ،علمگرايی ،عقالنیت ،اعتماد و رضايت از
زندگی) تأثیر مثبتی را نشان میدهد .از بین سرمايههای مطرح شده سرمايه فرهنگی از تأثیر بیشتر ( )P=./192و خطای کمتری (988
 )e = /برخوردار است .پس از آن بیشترين تأثیر مربوط به سرمايه اجتماعی است که از ضريب تأثیر باالتری برخوردار است و
کمترين تأثیر بین اي ن سه سرمايه مربوط به سرمايه اقتصادی است .مدل ساده اما حاوی نتايج بسیار حايز اهمیت است ،زيرا در تأيید
مدل نظری و چار چوب نظری اهمیت سرمايه فرهنگی و اجتماعی را در عرصه ارزشها و توسعه نشان می دهد .به عبارتی سرمايه ها
در ايجاد تجهیز شناختی افراد جامعه به خوبی عمل کردهاند و اين توانايی را از خود نشان داده که حتی ارزشها را که عناصر
ريشهدار و عمیق فرهنگی هستند و به ندرت دچار تغییر شده يا اگر تغییراتی را در آنها می بینیم بسیار کند و بطئی است را دگرگون
میکنند .جهانی شدن اجتماعی و فرهنگی بر اساس يافتهها ماتريس همبستگی تأثیر مستقیمی بر ارزشهای توسعهمدار نداشته اما بر
اساس ديدگاه
فوکو ز جهانی شدن به عنوان يکی از عناصر مهم در تولید سرمايه اجتماعی نقش داشته است بنابراين در مدل آماری نهايی به
بررسی تأثیر جهانی شدن بر سرمايه پرداختهايم و مدل آماری  8را ارايه کردهايم.
جدول ( :) 1نتايج تحلیل رگرسیون ارزش توسعه مدار از روی سرمايه اجتماعي و فرهنگ وجهاني شدن فرهنگي

متغیر مالک
ارزش های توسعه مدار

متغیرهای پیش بین

بتا

سرمايه اجتماعی

9/888

t
8/039

p
9/999

سرمايه فرهنگی

9/181

8/819

9/999

R
9/118

R2
9/891

F
88/913

df
1

08/22

191

p
9/999
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-9/828

جهانی شدن اجتماعی

-1/018

192

9/998

برای آزمون اين فرضیه از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش همزمان (ورود) استفاده میکنیم  .از نتايج آزمون تحلیلواريانس
] [ F(11/58)=91/66 ، p>1/10میتوان استنباط کرد که بین متغیرهای پیشبین (سرمايه اجتماعی و فرهنگ وجهانی شدن
فرهنگی) و متغیر مالک (ارزش های توسعه مدار) رابطه خطی معنیدار در سطح  9/98وجود دارد و سرمايه اجتماعی و فرهنگ
وجهانی شدن فرهنگی به طور معنیدار قادر به پیشبینی تعهدسازمانی میباشند  .مجذور ضريبهمبستگی چندگانه (ضريب تعیین)
برابر با  9/891است ،اين بدان معنی است که سرمايه اجتماعی و فرهنگ و جهانی شدن فرهنگی رويهم  89درصد واريانس متغیر
ارزش های توسعه مدار را تبیین میکنند .با مراجعه به ستون بتا ( ضرائب استاندارد رگرسیون) میتوان استنباط کرد که از بین
سرمايه اجتماعی و فرهنگ وجهانی شدن فرهنگی ،سرمايه فرهنگی چون نسبت به ارزش های توسعه مدار  ،بتای بزرگتری
دارد( )9/181پیشبین قویتری برای ارزش توسعه مدار میباشد
تحلیل مسیر ارزشهای توسعه مدار و سرمايه ها

X1

P88=./114

p81=/248
X2

e 8 = ./ 019
X4

p43=- ./165
X3

سرمايه اجتماعی= X1
سرمايه فرهنگی= X2

Z4= -./580z3+/376z2+./107z1+e4

جهانی شدن فرهنگی= X3

ارزشهای توسعهمدار = X4
بحث و نتیجه گیری

توجه به عامل سرمايه در تحقق اشکال مختلف توسعه همواره مورد توجه صاحبنظران بوده است .امروزه ادبیات توسعه در مبحث
سرمايه حاوی صورت های متعدد از اين مفهوم بوده است .نخست اقتصاددانان با تعابیر اقتصادی از توسعه به سرمايه فیزيکی و نیروی
کار جستجو میکردند .در دهه  8029نئوکالسیکها ايدهی سرمايه انسانی را مطرح نمودند و سپس مفهوم سرمايه اجتماعی وارد
ادبیات علوم اجتماعی به خصوص جامعهشناسی می شود .بورديو و کلمن بر اهمیت روابط اجتماعی و هنجارهای مشترک در رفاه
اجتماعی و کارآمدی اقتصادی تأکید کردهاند .سرمايه اجتماعی امروز در کنار ديگر سرمايهها به عنوان يک عامل مهم در توسعه

ررسی اثر جهانی شدن فرهنگی ،سرمایه اجتماعی و فرهنگی بر ارزش های معطوف به توسعه دانشجویان 521 /

در نظر گرفته میش ود .در باور برخی انديشمندان سرمايه اجتماعی اکسیر شفابخش همه دردهای جامعه است» (کواچی 8و همکاران
)8000؛ کنکاک 1و کیفر )8003( 1پانتام ( )1999هوگ 8و درکز 9به نقل از ازکیا و غفاری.)112 :8111 ،
در کشورهای توسعه نیافته شايد حلقه مفقود توسعه را بتوان سرمايه اجتماعی دانسته زيرا سرمايه اجتماعی با تسهیل روابط سبب
کاهش هزينهها میشود .غنیسازی کنشهای اجتماعی ،باال بردن کیفیت ،هدف و مفهوم زندگی از ديگر رهآوردهای سرمايه
اجتماعی است.بنابراين سرمايه اجتماعی به تدريج به عنصر حیاتی توسعه اقتصادی در سرتاسر جهان تبديل میشود .يافته نشان می-
دهد که سرمايه اجتماعی به تقويت فرهنگ و ارزش توسعهمدار کمک میکند .تحقیقات متعدد بین فرهنگها نشان داده که
ارزشهای فرهنگی در بین فرهنگ ها متفاوت است .شوارتز و اينگلهارت در تحقیقات متعدد نشان داده که توسعه اقتصادی-
اجتماعی جامعه تأثیر مستقیم بر جهتگیری ارزشی افراد داشته است (شوارتز1992 ،؛ شوارتز1999 ،؛ اينگلهارت؛ الیک و رالو،
 .)1998در تحقیق حاضر نیز شاخصهای پايگاه اجتماعی -اقتصادی که عبارتند از سرمايه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با
ارزشهای توسعهمدار ارتباط معنیداری داشته به عبارتی سرمايهها به طور عام و سرمايه فرهنگی و اجتماعی به طور خاص توانسته
يک تجهیز شناختی برای افراد به وجود آورد ،به طوری که جمعیت نمونه که از سرمايه باالی اجتماعی و فرهنگی برخوردار هستند.
جهتگیری مثبت و قویای نیز به سمت ارزشهای توسعهمدار داشتهاند.
همین طور که در مدل میبینیم جهانی شدن فرهنگی نیز اثر منفی بر ارزشها داشته است در بحث ايجاد ارزشهای جديد همان طور
که قبالا ذکر آن رفت ،انديشمندان معتقدند که در کشورهای در حال توسعه به دلیل دخالتهای دولت در امر فرهنگ پس ايجاد
کنند و هدايتکننده آن نیز انتظار میرود دولت باشد ،بنابراين هرگاه مشاهده شود که ارزشی مانند عامگرايی در يک چنین
کشوری کاهش يافته است .بايد دولت را مسؤول چنین روندی بدانیم ،از طرفی فوکويما نیز معتقد است دولت در امر تولید سرمايه
اجتماعی بايستی کمتر دخالت کند؛ زيرا به اعتقاد او مبنای همکاری عادت است و اگر دولت در سازماندهی همه چیز دخالت کند،
مردم به دولت وابسته میشوند و توانايی خودجوش خود را برای کار کردن با يکديگر از دست میدهند و به اعتقاد او اين مسأله
سبب فرسايش اعتماد افقی میشود و در صدر همه اين داليل میتوان به انگیزههای فرهنگی برای حفظ قلمرو کنش فرد و ابتکار
فرد در ايجاد سازمانهايی که محصول به هم پیوستن مردم جهت ايجاد جامعه مدنیاند ،صدمه بزند .اگر اين گزارهها را در کنار
يافتههای تحقیق قرار دهیم که نشان میدهد در اين جامعه برخی ارزشهای مهم مانند عامگرايی ،اعتماد و ...که برای تشکیل يک
ج امعه مدنی الزم است ،دچار فرسايش شده است ،به نتايج قابل توجهی خواهیم رسید و آن اين است که در جامعه ما تنها گزينه يا
به عبارت بهترين گزينه برای ايجاد يک جامعه با ارزشهای توسعهای و مدرن ،ايجاد محیط امن و باثبات برای کنش و واکنش
مردمی است .به طوری که اعتماد به صورت خودجوش در نتیجه تکرار کنش و واکنشهای شکل گرفته و افراد عقالنی به ظهور
میرسند ،به عبارت بهتر مردمی که از قدم زدن در خیابان بترسند ،هرگز نمیتوانند با هم انجمن تشکیل دهند ،داوطلبانه دست به
کاری بزنند ،رای بدهند يا از حقوق هم حمايت کنند .در واقع با توجه به ويژگیهای اين جامعه تنها نقش دولت ايجاد بستر مناسب
و امن برای کنش است .در غیر اين صورت از توسعه به معنای واقعی آن تحقق نمیيابد.
جهانی شدن از ديگر متغیر های مستقل مدل نظری مورد نظر است .جهانی شدن واقعیتی است که در باب توسعه بعضاا به عنوان عامل
ايجادکننده يا بازدارنده ی توسعه مورد ستايش و نکوهش قرار گرفته است تا جايی که حتی برخی انديشمندان معتقدند فرايند
جهانی شدن سبب قطبی شدن جهان شده و فاصله بین شمال و جنوب را هر روز عمیقتر و گستردهتر میکند .برخی انديشمندان آن
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را مقارن با غربی شدن و آمريکايی شدن میدانند و حتی آن را به زيان کشورهای در حال توسعه میدانند .نهايت اين که جهانی
شدن برای توسعه اجتماعی با توجه به ابعاد و شاخصهای مختلفی که برای آن لحاظ میشود میتواند پیامدهای مختلف را به دنبال
داشته باشد .به عبارتی گستردگی ابعاد جهانی شدن از يک سو و تناقض در نتايج آن از سوی ديگر سبب میشود که نتوان
ديدگاه ها و رويکردهای مشخص را در زمینه ارتباط توسعه و جهانی شدن يافت .با توجه به فرايند و ابعادی از جهانی شدن (جهانی
شدن فرهنگ و اجتماعی) که در اين پژوهش به آن توجه شده است ،آنچنان که نتايج نشان میدهد آن دو بر ارزشهای توسعه-
مدار تأثیری نداشته است که اين مسأله میتواند از يکسو به جوان بودن کشور در امر جهانی شدن فرهنگی و اجتماعی بازگردد و
از سوی ديگر اينکه مسأله جهانی در داخل جامعه نیز با چالش جدی مواجه بود مانند عدم شکلگیری برخی جنبههای جهانی
شدن در س طح کالن اقتصادی و سیاسی وعدم توجه مديريت سیاسی به اصالحات ساختاری و سیاست نو لیبرالی مورد نظر شوالیای
جهانی سازی در ايران است ،به عبارتی فرايند جهانی شدن در ايران ناموزون است .جهانی شدن تنها در برخی ابعاد و به صورت
سطحی در ايران وجود دارد و از آنجايی که ارزشها عمیق و ريشهدار هستند از بخشهای زيرين فرهنگ و جزء ايستارهای بود و
عالوه بر اين بازتاب جامعهپذيری شخص به طور کلی ،به ويژه جامعهپذيری در سالهای اولیه زندگی است.
بنابراين از طريق ترغیبهای عقالنی ظرف يکی و دو روز پذيرفته يا رد نمیشود« .به عبارتی ارزشها کمتر شناختی و بیشتر عاطفی
بود و نسبتاا پايدار هستند .ارزشهای مؤلفههای عاطفی نسبتاا نیرومندی هستند» (اينگلهارت .)881-883 :8111 ،مسلماا خیزش
ارزشهای جديد نیاز به تحوالت عمیق تر در ساختارهای جامعه داشته با تغییرات سطحی و آن هم تنها در ابعاد مادی فرهنگ تحت
تأثیر قرار نخواهد گرفت .به عالوه مسايل داخلی کشور نیز می تواند تأثیرات جهانی را خنثی کند .چنانکه شولت در مباحث
مربوط به توسعه اجتماعی و جهانی شدن بر سه موضوع انسان ،عدالت اجتماعی و دموکراسی تأکید میکند .اما او معتقد است که
امنیت انسانی با مسايل مربوط به عدالت اجتماعی رابطه ای تنگاتنگ دارد .اگر در يک جامعه عدالت نباشد ،بعید است که در آن
صلح ،مراقبت کافی از محیط زيست ،رشد آزادانه هويت يا انسجام اجتماعی تحقق پیدا کند (ازکیا و غفاری .)130 :8118 ،به
عبارتی شکلگیری و تحقق توسعه اجتماعی با مؤلفههايی همچون کیفیت زندگی ،تحقق برابری و عدالت اجتماعی ،نیل به
يکپارچگی اجتماعی ،مشارکت اجتماعی در قالب بسط انجمن و نهادهای مدنی تقويت می شود واين قابلیت نمی تواند تنها متأثر از
عوامل جهانی باشد بلکه تحت تأثیر عوامل داخلی نیز است؛ بنابراين در کشوری که عدالت و امنیت سیاسی وجود ندارد بعید است
مشارکت آزادانه ،اعتماد و  ...نیز رشد کنند.
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