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بررسي گرايش به باورهاي فرهنگي مانع توسعه
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چكيده
ي فرهنگي شهاميالدي در ادبيات رايج توسعه، فرهنگ و باورها و ارز70تا قبل از دهه 

ترين مباحث توسـعه را تشـكيل   عمده،جايگاهي در خور توجه نداشت و عوامل اقتصادي

در فراينـد  شـها و نگرشـها تنها در چند دهه اخير است كه به طور جدي نقش ارز.دادمي

.حليل قرار گرفته استتوسعه جوامع، مورد توجه و ت

مقاله بخشي از پژوهشي است كه به بررسي عوامل مرتبط با گرايش بـه باورهـاي   اين 

اي كه در ابتدا گرايش به اين باورها پردازد به گونهفرهنگي مانع توسعه در شهر كرمان مي

.بررسي شده و سپس عوامل مرتبط با اين باورها مورد پژوهش قرار گرفته است

جامعه آماري شـامل  . پژوهش، از نوع توصيفي و همبستگي استاين در روش تحقيق

سال به باالي ساكن شهر كرمـان اسـت و گـردآوري اطالعـات از طريـق      19افراد تمام

.پرسشنامه انجام گرفته است

نگـري،  تقديرگرايي، دنياگريزي، آينـده (دهد كه گرايش افراد به باورهانتايج نشان مي

و عوامل سـن، تحصـيالت،   استدر حد متوسط ) ريزييي و برنامهگراگرايي، خاصعلم

اي كـه  اجتماعي و مشاركت با گرايش افراد به باورهاي فرهنگـي -شغل، پايگاه اقتصادي

. ، مرتبط استرودبه شمار ميمانع توسعه 

دانشيار  جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر∗
جامعه شناسي-كارشناسي ارشد علوم اجتماعي ∗∗
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مـردم  ، مـردم ، باورهـاي فرهنگـي  شهري، موانع توسعهو توسعهفرهنگ:واژگان كليدي

.كرمان

JEL:Z13 , O17طبقه بندي 

مقدمهمقدمه
. شـده اسـت  ارائـه از آن گوناگونيست كه تعاريف متعدد و اايفرهنگ مفهوم پيچيده

شـد و سـپس   ي فكـري و هنـري محـدود مـي    تهااي از فعاليبه مجموعه»فرهنگ«تهابراي مد

بـه  صـرفاً ،اما با وجود ايـن تعريـف  ،جامع و تا حدي دقيق از فرهنگ ارائه شدتعريف نسبتاً

.له پرداخته شده بودئهاي معنوي مسجنبه

بـه  فرهنگ را بايد در مفهوم گسـترده و ،كنفرانس جهاني فرهنگ و توسعهطبق تعريف

و نيـز  شهاو دانتهااي از سنمنزله بافتي پيچيده و با روابطي متقابل در نظر گرفت كه مجموعه

. ار استجامعه استودروني متفاوت بيان و تحقق فرد در لهاشك

گـروه اجتمـاعي تعيـين    فرهنـگ  تعريف براي فرهنـگ جامعـه يـا    اين با ويژگيهايي كه 

ينـي توسـعه تلقـي كـرد، بلكـه فرهنـگ       يتوان فرهنگ را بعد فرعي يـا تز ديگر نمي،كندمي

و در رابطـه كلـي بـا توسـعه، نيـروي درونـي جامعـه        آيـد ميعنصر ضروري جامعه به شمار 

گر، امـروزه توسـعه داراي ابعـاد بسـيار متفـاوت و گونـاگوني       ديسوي از . شودمحسوب مي

و جوامـع قـرار دارد و در افكـار صـاحبنظران توسـعه،      است كه مورد توجه تمامي كشـورها 

توان به افزايش توليد، بازدهي، ارتقاي سـطح  كه از آن جمله ميهستتعابير مختلفي از آن 

طح خـدمات بهداشـتي و درمـاني،    سـ يكمي و كيفي زندگي، رفع فقر و محروميـت، ارتقـا  

برطرف كردن مشكالت بيكاري و تورم، تأمين نيازهاي اقتصادي و اجتمـاعي، برخـورداري   

: 1378تـودارو، (هاي مختلـف اشـاره كـرد   از آموزش و فرهنگ و مشاركت فعال در عرصه

معتقد است، فراينـد توسـعه از زمـان    ) LevVygotsky’s(اي كه ليو ويگوتسكيبه گونه)23

ــ ــاز مـــيپيـ ــه مـــيدايش جوامـــع آغـ ــود و ادامـ ــه شـ ــه جامعـ ــر اينكـ ــد مگـ ــابود يابـ اي نـ

.)M.Riddle,1999(شود
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اسـاس  ي فرهنگي و تحليـل عقـب مانـدگي كشـورها بـر     شهاتحليل توسعه بر اساس ارز

در خـالل چنـد   . گـردد ي بعد از جنگ دوم جهاني برميلهامعيارهاي ذهني و فرهنگي به سا

.در اين زمينه صورت گرفته استي عميقيلهااخير، تحليدهه

و انسـان نـوين را   ،شدن را در نوسـازي انسـان  اسميت نقطه شروع تجدد و نوواينكلس

بـراي او ويژگيهـا و   داننـد و مـي توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي فراهم كننده

: بـه دارد برجسـته انسـان نـو دو جن   ويژگـي «گويد كهاينكلس مي. شمرندمعيارهايي را برمي

شود و ديگري بـه وجـه نظرهـا،    يكي به محيط وي مربوط مي؛جييكي داخلي و ديگر خار

چـون شـهري شـدن،    يعناصـر محيطـي را در قالـب متغيرهـاي    نهاآ. »و احساسات اوشهاارز

اي، صنعتي شدن، سياسـي شـدن، كـار در كارخانـه و غيـره      ، ارتباط تودهآموزش و پرورش

كـه دهـد ي انجام شده توسط اينكلس و اسميت نشان ميشهاپژوهبه عبارت ديگر ؛بينندمي

كنـد و در  و تعداد سـالهايي كـه فـرد در شـهر زنـدگي مـي      ) متولد شهر(منشأ شهري داشتن 

.)Inkeles,1974(داردارتباط قويبا امتياز مدرنيته افرادقرار داشتنمعرض زندگي شهري 

به ويژگيها و معيارهـاي زيـر   پيشرفته براي معيارهاي دروني در خصوص انسان نو وآنان

ريـزي، اعتقـاد بـه علـم و     نگـري، برنامـه  ، آينـده استعداد او براي ابـداع و تغييـر  ؛توجه دارند

قابـل محاسـبه دانسـتن    وآزاد و توجـه بـه تنـوع عقايـد    باورهايي، احترام به برابري وفناور

).110: 1379ازكيا،(جهان

ر چيزي جز انديشه و نظري نيست كه فرد آن را جديـد  به نظر راجرز تغييديگر سوياز 

شودمينظري نو از منبعي منتشرپندارد و شيوع به معناي فرايندي است كه انديشه وو نو مي

بـه  . انديشه به معناي تصميم به تحقق بخشيدن كامل آن اسـت هر يابد و قبول ميگسترشو 

گيري درباره دگيري آن انديشه و هم تصميمكه متضمن يا،انديشه نوهرنظر او فرايند قبول 

:يابدآن است در پنج مرحله عينيت مي

، عالقه، ارزشيابي، آزمايش و قبول انديشه نوآگاهي

ديگـران پذيرنـد از  جديدي را مـي شبه نظر او معموالً افرادي كه خيلي زود تغيير يا رو

. دپايگاه اجتماعي باالتري دارند و نيز ثروتمندترن؛جوانترند
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كه مانع نوآوري و پـذيرش  استبه نظر راجرز، عناصر خرده فرهنگ دهقاني، عناصري 

ايـن عناصـر   . اسـت شود و به تعبيري مانع تجـدد و نوسـازي   تغييرات در جوامع روستايي مي

ن نوآوري، تقـديرگرايي، پـايين   نبودعدم اعتماد متقابل در روابط شخصي، : ازاستعبارت

، ينـده پوشي از منافع آني به خاطر منافع آالت، عدم توانايي چشمبودن سطح آرزوها و تماي

گرايي، وابستگي به قدرت دولت، محلي گرايي و اهميت زمان، خانوادهعدم توجه به عنصر

).115: 1379ازكيا،(همدلينبودنو 

و در آمـادگي روانـي و   استهايي كه حامل نوسازي ساختاربه نظر لرنر ورود عناصر و 

هـاي  بسط و گسترش رسـانه : ازاستعبارتاست،براي نو شدن مؤثرنهاانساتحرك ذهني 

: 1379ازكيـا، (ارتقـاي سـطح تحصـيالت، شهرنشـيني و مشـاركت     گروهي، سـوادآموزي و 

108 .(

گرايي ارزشي در نقشـي اسـت كـه    دو شيوه متفاوت جهتپارسونز نيزمتغيرهاي الگويي

بـه عبـارتي ايـن متغيرهـا داللـت بـر       ؛ايفـا كنـد  رود در هـر نظـام اجتمـاعي   انتظار مياز فرد

بـه نظـر پارسـونز    .ارتبـاط بـا ديگـران دارد   فتار فـرد در رالگوهاي ارزشي متفاوت حاكم بر 

ــه عمــومي و اســتيي تهــاواقعي،متغيرهــاي الگــويي ــأثير  كــه جنب ــاني دارد و نشــانگر ت جه

بنـدي، فهـم   از ايـن طبقـه  با اسـتفاده  . استي ساختي هر نظام اجتماعي بر رفتار فرد يهاويژگ

ي متفـاوتي  شـها مجموعـه ارز ،چون هر جامعه؛ماهيت جوامع متفاوت امكانپذير خواهد بود

و آن را متغيرهـاي الگـويي   اسـت بندي را به وجـود آورده پارسونز اين طبقه. خواهد داشت

: ازاستنامد كه عبارتمي

با نقشموردمحرك عمل در) الف

قشمعيار ارزشي محتواي ن) ب

ارزشيابي ايفاگر نقش) ج

حدود نقش) د

توسـعه  شـها نيز معتقد است كه برخي از ارز) Neil Smelser(ديگر، نيل اسملسرسوياز 

).151: 1382اسماعيلي،(شودكند و برخي ديگر مانع توسعه ميرا تشويق مي
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ن عوامل فرهنگي و روانشناختي را در عدم دسـتيابي جهـا  ) Burt hazlitts(هوزليتزبرت 

كند كه اين مـردم خرافـاتي، محافظـه كـار و منفعـل      داند و اشاره ميسوم به توسعه مؤثر مي

كشـورهاي توسـعه نيافتـه    اگـر  طبق ايـن نظريـه   ). 96: 1381لي يزدي،پپاابراهيمي و (هستند

خـاص (اي توسـعه نيـافتگي  اي از توسـعه برسـند، بايـد متغيرهـاي انگـاره     بخواهند به درجـه 

اي و متغيرهـاي انگـاره  ،را تـرك ) تفكيـك كاركردهـا  عـدم  تسـابي و  نيـري ا گگرايي، جهت

).158: 1380نراقي،(ندكنتوسعه يافتگي را جايگزين 

كـه نمـودي بـر بهبـود توليـد و دگرگـوني در       اين، توسـعه قبـل از   مطالـب اين به با توجه

بايد متحـول كننـده تفكـر خـود    ،نهادهاي اقتصادي و سطح زندگي مادي انسان داشته باشد

.به عبارت ديگر، تحول فكري در فرايند توسعه به تحول مادي تقدم دارد؛انسان باشد

رود؛بـه شـمار مـي   اي عامل رشد و توسـعه آن جامعـه   عناصر فرهنگي و ذهني هر جامعه

چرا كه توسعه نيازمنـد مردمـي بـا انگيـزه هـاي الزم و بـا سـطح عقالنيـت و رشـد علمـي و           

.قوي استفرهنگي 

وجود عواملي چـون  ،و مهمي كه ضرورت چنين پژوهشي را ايجاب كردداليل اساسي 

كـه طبـق نتـايج پـژوهش محققـان، ايـن       است...گرايي و پرستي، خاصتقديرگرايي، سنت

سـت؛ اشخصـيت ايرانـي را بـه خـود اختصـاص داده     هـاي ويژگـي بخش مهمترينيهاژگيو

:چنين عواملي چونهم

در كشـورهاي در حـال توسـعه    ويژه بـ »بشـري توسعه و پيشـرفت  «اهميت و ضرورت-

مانند ايران

اي كــه بــه گونــهتوســعهزمينــهي فرهنگــي در شــهامهــم شــمردن نقــش باورهــا و نگر-

گالبرايت معتقد است الزامهاي نظام صنعتي در مقايسه با الزامهاي امور معنوي و ذهنـي بايـد   

تـوان نقـش و   ظر گالبرايت، ميپس با توجه به ن). 249: 1372ژيرار،(در رده دوم قرار بگيرد

. اهميت عوامل فكري و ذهني را در روند توسعه ارزيابي كرد

مفروضات  و اينكه در جامعه ما كارهـاي تحقيقـي انـدكي در ايـن زمينـه      توجه به اين با 

، ضرورت چنين پژوهشي بيش از پـيش احسـاس  و   )خصوص در شهر كرمانه ب(انجام شده
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تواند سـنت نقـد علمـي و    اين چنين تحقيقاتي مي. دشوكار مياهميت آن براي جامعه ما آش

نظري را در جوامع دانشگاهي و محافل علمي باز نمايد تا با انتقاد سازنده و مثبـت و خـالق،   

.برطرف شودموانع توسعه بويژه موانع فرهنگي آن 

باورهاي فرهنگـي مـانع توسـعه در شـهر     گرايش به بررسي ميزانپژوهش اينهدف از 

.آن استمرتبط بارمان و عوامل ك

توانـد مـورد اسـتفاده    نتايج تحقيق ميرسد كه در پايان ذكر اين نكته ضروري به نظر مي

تمـام پژوهشـگران علـوم   ،نهاريزان و مسؤالن سازمااران، برنامهذو مديران، سياستگنهاسازما

.قرار گيرداعيريزان توسعه منابع انساني و فرهنگي و اجتماجتماعي و تمامي برنامه

نظري اين پژوهش به شكل زير ، الگويظريات صاحبنظران و نتايج تحقيقاتاساس نبر

.شودارائه مي

جمعيوسايل ارتباطشهرنشينيمشاركت    

عناصر محيطي    

باورهاي فرهنگي مانع توسعهتحصيالت

اجتماعي- پايگاه اقتصادي 

ها و سؤاالت تحقيقفرضيه
. عه رابطه وجود داردباورهاي فرهنگي مانع توسگرايش بهبين سن و ميزان-1

.هسترابطه ،باورهاي فرهنگي مانع توسعهگرايش بهو ميزانبين تحصيالت فرد-2
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.باورهاي فرهنگي مانع توسعه رابطه وجود داردگرايش بهميزانبين نوع شغل و -3

.هسترابطه ،باورهاي فرهنگي مانع توسعهگرايش بهميزانمد پاسخگو و ابين در-4

باورهـاي فرهنگـي مـانع    گـرايش بـه  و ميزانپاسخگواقتصادي-اجتماعياه بين پايگ-5

. توسعه رابطه وجود دارد

باورهاي فرهنگي مـانع  گرايش بهبين ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي و ميزان-6

.هسترابطه ،توسعه

،باورهـاي فرهنگـي مـانع توسـعه    گـرايش بـه  و ميـزان اجتماعيبين ميزان مشاركت-7

.رابطه وجود دارد

گرايـي،  ميزان گريش به باورهاي فرهنگي در ابعـاد تقـديرگرايي، دنيـاگريزي، علـم    -9

ريزي چگونه است؟گرايي و برنامهنگري، خاصآينده

ميزان گرايش به باورهاي فرهنگي مانع توسعه در كل چگونه است؟-10

روش پژوهش 
ــراي گــردآوري . اســتاز نــوع توصــيفي و همبســتگيپــژوهشايــن روش تحقيــق در ب

قابل ذكر است كه براي تدوين مبـاني و چـارچوب   . از پرسشنامه استفاده شده استاطالعات

نظـــــري پـــــژوهش بـــــا توجـــــه بـــــه مـــــرور منـــــابع و تحقيقـــــات پيشـــــين از روش  

.ده استنيز استفاده ش) اسنادي(ايكتابخانه

سال به بـاال اسـت كـه تعـداد ايـن      19جامعه آماري پژوهش، زنان و مردان ساكن كرمان 

ريـزي اسـتان   و بنا بر اسناد سازمان مديريت و برنامه1385افراد بر اساس نتايج سرشماري سال

.استنفر 311802كرمان 

بـه  اب شد كه نفر به عنوان حجم نمونه انتخ367در اين تحقيق مطابق با فرمول كوكران 

.پرسشنامه تكميل شد400قدرت تعميم دهي تعداد منظور افزايش 

از ميان مناطق دها بايبا توجه به اينكه نمونه. هستي مختلفي شهابراي انتخاب نمونه، رو

اي، مختلف انتخاب شوند، روش نمونـه گيـري مناسـب در ايـن تحقيـق بـه صـورت سـهميه        
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بلوك بـر اسـاس   39به اين ترتيب كه ابتدا . استاده بندي و تصادفي ستصادفي منظم، طبقه

سهميه هـر  (تعداد بلوك هر منطقه و به تناسب كل بلوكهاي آن منطقه بين مناطق تقسيم شد

منـد  نظـام سپس تعداد بلوك نمونه مشخص شده براي هر منطقه به صورت تصادفي ). منطقه

ص شـده بـراي تمونـه در    در مرحله سوم بلوكهـا از نظـر تعـداد جمعيـت مشـخ     . انتخاب شد

د از هر بلوك چه تعـداد نمونـه و در چـه    شو معلوم ،بنديطبقات سني، جنسي و سواد طبقه

19(طبقات جنسي و سني و سواد در حجم نمونه قرار بگيرنـد و در نهايـت از افـراد بلوكهـا    

كـه بـين خانوارهـاي موجـود در بلـوك      ،گيري تصادفي سـاده به صورت نمونه) سال به باال

.نجام شد، خواسته شد كه به پرسشنامه پاسخ دهندا

نتايج
تقـديرگرايي،  هاياز شاخصـ گـرايش بـه باورهـاي فرهنگـي مـانع توسـعه      براي سنجش 

استفاده شـده و گويه33باريزيگرايي و برنامهنگري، خاصگرايي، آيندهدنياگريزي، علم

اسـت كـه   25/85ميـانگين  ما ا. به دست آمده است) 49-151(اين آمارهحداقل و حداكثر

در نيـز و نمـا 84ميانـه چنين هم. دهدرا در شاخص مورد بررسي نشان ميمتوسطيميانگين 

.نزديكي اين سه آماره نشان از توزيع نزديك به نرمال داردست و اقرار گرفته82نقطه 

نشـان  ابعـاد بـه تفكيـك   باورهـاي فرهنگـي  بررسي شـاخص ، 1با توجه به جدول شماره

نمونـه در  جمعيتتراكم باورهاي فرهنگي،سنجش اي مربوط بههدهد در تمامي شاخصمي

درصـد داراي  35گرايـي علـم و تنهـا در شـاخص   ،در حد متوسـط و بـاال  گرايش به باورها

گرايـي علمدرصد نيز داراي8/30، گرايي در حد متوسطعلمدرصد 8/34، كمگراييعلم

و متوسـط گـرايش بـه    هـاي  ي ديگر تـراكم روي گزينـه  اما در شاخصهازياد است؛در حد 

.استباورهاي فرهنگي مانع توسعه 

گـرايش كمـي بـه    نهادرصد آ5/35ي به تقديرگرايي و زياددرصد افراد گرايش 8/35

درصد افراد مورد مطالعـه داراي  34به لحاظ شاخص دنيا گريزي، . باور تقدير گرايي دارند

-از نظـر آينـده  . رصد گرايش كمي بـه دنيـاگريزي دارنـد   د3/27ي دنياگريزي و قوروحيه 

از . قـرار دارنـد  زيـاد در حد متوسط يا بقيهقرار دارند و ضعيفيدرصد در حد 8/31نگري، 
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. قـرار دارنـد  زيـاد درصد در حد 30درصد در حد متوسط و 39گرايي، نظر شاخص خاص

هسـتند ريزي در حد متوسط درصد جامعه مورد مطالعه داراي گرايش به برنامه2/35حدود 

.زيادي دارنددرصد نيز حد 33و 

يريهاي مربوط بـه شـاخص در جـدول توزيـع     گدر هر يك از جهتشدهكسبهايهنمر

به تفكيك نوع جهتگيري به طـور كامـل   مربوطدرصدي پاسخگويان بر حسب شاخصهاي 

.ارائه شده است

1جدول شماره

ميانهميانگينه هافاصله گويزيادمتوسطكمنوع جهت گيري

738/1414-5/358/288/3529تقديرگرايي

730/1616-3/278/383451دنياگريزي

728/1111-8/318/383029نگريآينده

604/1313-353/348/3030گراييعلم

83/1919-5/37395/3378گراييخاص

510/1111-322/353325ريزيبرنامه

4925/8584-3/328/3433151كلشاخص 

درصـد افـراد جامعـه مـورد     8/34به طور كلـي  دهد كهنتايج با توجه به جدول نشان مي

افـرادي داراي  كـه  مطالعه داراي باورهاي فرهنگي مانع توسعه متوسطي هسـتند در صـورتي   

ــه        ــريم، مالحظـ ــر بگيـ ــز در نظـ ــتند نيـ ــادي هسـ ــعه زيـ ــانع توسـ ــي مـ ــاي فرهنگـ باورهـ

.درصد داراي باورهاي فرهنگي مانع توسعه هستند8/67د شومي

جـدول  . شـود هـاي مطـرح شـده بيـان مـي     در اين قسمت نتايج آزمون هر يك از فرضيه

بـه  عبارت است از عوامل مؤثر بر باورهاي فرهنگي مانع توسـعه، نـوع آزمـوني كـه     2شماره

. استبه دست آمدهاز آزمون اي كهها به كار گرفته شده و نتيجهيد يا رد فرضيهأيتمنظور
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2جدول شماره

نتيجهنوع آزمونعوامل مؤثر

رابطه داردپيرسونسن

رابطه داردگاما و كندالتحصيالت

رابطه داردكرامرنوع شغل

رابطه نداردپيرسونمدادر

رابطه داردگاما و كندالاجتماعي-پايگاه اقتصادي

نداردرابطهپيرسونوسايل ارتباط جمعي

رابطه داردپيرسونمشاركت

:با توجه به نتايج جدول نتيجه هر فرضيه بدين صورت است

براي اثبات فرضيه سن و گرايش به باورهاي فرهنگي مانع توسعه از ضـريب همبسـتگي   

هاي مختلف سني و گرايش به باورهاي فرهنگـي مـانع   پيرسون استفاده شد كه در مورد رده

داري از ســطح بـه دسـت آمـد و چـون ايـن سـطح معنـي       046/0ي دارسـطح معنـي  ،توسـعه 

در نتيجه با اتكا بـر  . شودييد ميأفرضيه فوق ت،كمتر است05/0داري مورد قبول يعني معني

جديـدي  شمعموالً افرادي كه خيلي زود تغيير يا روگفت توانچارچوب نظري تحقيق مي

.هستندجوانترديگرانپذيرند از را مي

رابطه ميزان سواد و تحصـيالت بـا   ،هاي مورد بحثر نظريهبيشتمورد توافق در از نكات 

ضـرايب تـوافقي گامـا و كنـدال    ااين رابطه ب. استگرايش به باورهاي فرهنگي مانع توسعه

ميـزان  تأييد شده است به اين معني كه بـا افـزايش   ) P=0/000(و با سطح معناداري،محاسبه

بـر ايـن اسـاس    .شـود ورهاي فرهنگي مانع توسـعه كمتـر مـي   تحصيالت، ميزان گرايش به با

نـوگرايي  ازريبيشـت د از ميـزان  دارنـ كه سطح باالتري از تحصـيالت  افراديرود انتظار مي

.برخوردار باشند

گـرايش بـه باورهـاي فرهنگـي مـانع      بـا  نوع شغل، رابطههاي مورد بحثر نظريهبيشتدر 

و بـا  ،محاسـبه ضرايب توافقي گاما و كنـدال اابطه باين ر. استاز نكات مورد توافقتوسعه

كه طبق چارچوب نظري موقعيـت اجتمـاعي و   تأييد شده است) =024/0P(سطح معناداري 

.كندي را در جريان نوسازي ايفا مياجستهنقش بسيار بر،به تبع آن شغل افراد
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عه از ضـريب  مد و گرايش به باورهـاي فرهنگـي مـانع توسـ    ابراي اثبات فرضيه ميزان در

مـد و ميـزان گـرايش بـه باورهـاي      اهمبستگي پيرسون اسـتفاده شـد كـه در مـورد رابطـه در     

داري از به دست آمد و چون اين سطح معنـي 093/0سطح معني داري ،فرهنگي مانع توسعه

.شودييد نميأبيشتر است در نتيجه فرضيه فوق ت05/0داري مورد قبول يعني سطح معني

از طريـق ارتبـاطي كـه بـا فـراهم كـردن تسـهيالت و        اجتمـاعي  -تصـادي متغير پايگاه اق

امكانات رفاهي دارد و نيـز رابطـه آن بـا سـطح تحصـيالت و چگـونگي اسـتفاده از مزايـا و         

ضـرايب تـوافقي   طبق . تواند با چگونگي نوگرايي افراد رابطه داشته باشدامكانات رفاهي مي

گرايش به باورهاي فرهنگـي مـانع   اقتصادي و -يمحاسبه شده، پايگاه اجتماعگاما و كندال

بـه ايـن   . اسـت دار و مسـتقيم  معنـي داراي رابطـه ) sig=004/0(فرد با سطح معناداري توسعه

گرايش به باورهاي فرهنگـي  امكان وجود ،ترتيب با باال رفتن پايگاه اجتماعي اقتصادي فرد

ي تأييد كننده نظريـه اورت راجـرز  حدوددر واقع، اين تا. شودميكمتردر وي مانع توسعه 

پذيرنـد  جديـدي را مـي  شمعموالً افرادي كه خيلـي زود تغييـر يـا رو   است كه معتقد است 

اقتصادي فرد از متغيرهاي پايگاه اجتماعي وبه عبارت ديگر ؛پايگاه اجتماعي باالتري دارند

ابراين بـا دسترسـي   بنـ . استتعيين كننده در ميزان دسترسي فرد به امكانات مادي و فرهنگي 

رود ميـزان  ، انتظـار مـي  اسـت اجتمـاعي فـرد   بيشتر به اين امكانات كه حاصل باال رفتن طبقه

.نوگرايي فرد در سطح باالتري قرار گيرد

گـرايش بـه باورهـاي فرهنگـي مـانع توسـعه      ميزان استفاده از وسـايل ارتبـاط جمعـي بـا     

با اين حـال بـا ايـن اسـتدالل كـه وسـايل       . نداردمعناداريرابطهجمعيت نمونه مورد بررسي 

تواند تـأثيرات  المللي ميهاي ملي يا بينارتباطي گوناگون به لحاظ كيفيت و نوع ارائه برنامه

گرايش به باورهـاي فرهنگـي   گذارد، رابطه بين هر يك از اين وسايل و بگوناگوني بر افراد 

.بررسي شده استمانع توسعه

افـراد ارتبـاط   گرايش به باورهـاي فرهنگـي مـانع توسـعه    با لهكتاب و مجتنها استفاده از 

و تلويزيون و روزنامه به تنهايي  بـا  دهد و وسايل ارتباطي ديگر مانند راديومعنادار نشان مي

البتـه ايـن   . نـدارد اي رابطـه پرسش شـوندگان  ميزان گرايش به باورهاي فرهنگي مانع توسعه
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تواننـد  احتمـاالً مـي  كتـاب و مجلـه  كننـدگان از  تفادهت كه اسـ گرففرض را نيز بايد در نظر 

.اي از وسايل ارتباطي باشندبرخوردار و در معرض مجموعه

براي اثبات فرضيه رابطه مشاركت و گرايش به باورهاي فرهنگي مانع توسعه از ضـريب  

و فـرد )رسـمي و غيـر رسـمي   (ميزان مشـاركت همبستگي پيرسون استفاده شد كه در مورد 

به دست آمد و چـون ايـن   033/0ش به باورهاي فرهنگي مانع توسعه سطح معني داري گراي

كمتر است در نتيجه فرضيه فوق 05/0داري مورد قبول يعني داري از سطح معنيسطح معني

متغير ميـزان مشـاركت بـا گـرايش بـه باورهـاي فرهنگـي مـانع توسـعه رابطـه           . شودييد ميأت

و اين بدين معني است كه هـر چـه ميـزان مشـاركت افـراد      دهدمعكوس معنادار را نشان مي

در واقـع، ايـن   . يابدگرايش به باورهاي فرهنگي مانع توسعه آنها كاهش مي،يابدافزايش مي

هر چنـد مشـاركت اجتمـاعي خـود بـه نـوعي       .حدودي تأييدكننده نظريه دانيل لرنر استتا

فرد بيشتر در معـرض برخـورد   ،ياما با افزايش مشاركت اجتماعاستمحصول جامعه مدرن 

تري براي تغيير و نو شدن يشگيرد و از امكان بها و افراد قرار ميهاي اجتماعي، گروهبا نهاد

.گرددبرخوردار مي

بحث 
ميـزان اسـتفاده از وسـايل    مد وادرآزمونهاي آماري در اين پژوهش رابطه معناداري بين

.استنشان ندادهگي مانع توسعهگرايش به باورهاي فرهنبا ارتباط جمعي 

عوامـل  بـر تـأثير   گرايش به باورهاي فرهنگي مانع توسعهمرتبط بااز نظر بررسي عوامل 

افـراد  فرد و ميـزان مشـاركت   اقتصاديپايگاه اجتماعي و، نوع شغل، سطح تحصيالتسن، 

را بـا و مجلهكتاب گذارد و از بين وسايل ارتباط جمعي نيز تنها استفاده از صحه تجربي مي

الزم به ذكـر اسـت وسـايل ارتبـاط     . داندمرتبط ميگرايش به باورهاي فرهنگي مانع توسعه

وجـه اشـتراك عمـوم    ،جمعي از جمله شاخصهايي است كه از نظر تأثير بر ميـزان نـوگرايي  

ويلر شرام معتقـد اسـت كـه تـأثير وسـايل ارتبـاط جمعـي از تحصـيالت         .استانديشمندان 

ــه تمــام جمعيــت مــي رســمي ســريعتر  ــه نظــر شــرام ايــن . رســداســت و ب ــا توجــه ب ــه ب گون

تواننـد از وسـايل ارتبـاط    توان تبيين كرد كه افراد بـا هـر ميـزان سـواد و تحصـيالت مـي      مي
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جمعـي در تغييـر ارزشـها،    وسـايل ارتبـاط   اي چون راديو و تلويزيون استفاده كنند وجمعي

اگـر بتـوان از طريـق    .دارنـد نقـش بسـزايي  د جامعهسنتها، باورها، اعتقادات و طرز فكر افرا

و جامعه را بـه سـوي   آوردتغيير و تحول فرهنگي مناسبي را به وجود ،وسايل ارتباط جمعي

كه زيربنـاي توسـعه و   فتتوان نتيجه گر، ميداداعتقادات و باورهاي درست سوق،شهاارز

در درجـه نخسـت برعهـده    كـه ايـن وظيفـه خطيـر     يـد پيشرفت فرهنگي و اجتماعي فراهم آ

.جمعي استوسايل ارتباط

مورد بررسي بهتر است به ماهيـت  جامعهبنابراين به دنبال عدم پاسخگويي اين متغير در 

.ريزي در اين بخش توجه شودو محتواي برنامه و برنامه

پـژوهش حاضـر تأييـد شـده بحـث      ايـن  كـه در  ،يكي ديگر از داليل گرايش به باورهـا 

تك آحـاد جامعـه   حاصل حركت جمعي و اجتماعي تك،توسعه. عي استمشاركت اجتما

به عبارت ديگر بدون مشاركت همه جانبه مردم، توسعه امكانپذير ؛با هر مذهب و نژاد است

چه در بعد يتهادهد كه ميزان مشاركت افراد در فعاليپژوهش نشان مياينهايداده. نيست

»اصـالً «ترين درصـد بـه گزينـه    يشـ رخي مـوارد ب و در ب،كم،رسمي و چه در بعد غيررسمي

شود به اعتقاد ميسرا احساس مسئوليت از ابتداي عمر به همراه آدم زاده نمي. اختصاص دارد

،كنـد و شـهروند مسـئول   اي است كه انسان در آن زندگي مـي بلكه محصول نظام اجتماعي

. محصول جامعه مسئول است

ورهاي فرهنگي مانع توسعه، بسياري از صـاحبنظران  مد و گرايش به باادر زمينه رابطه در

ند كه امروزه اعتبارات بانكي گسترده، توليد انبـوه كاالهـا و خـدمات و افـزايش     باوربر اين 

. مد افراد را كاهش داده اسـت اتفاوت سطح در،روز افزون دستمزدها در بيشتر جوامع نوين

مد افراد، نمادهايي كـه تحـت   ابروس كوئن معتقد است كه به دليل كاهش تفاوت سطح در

، اهميت و اعتبار پيشين خـود  رفتبه شمار ميعنوان نماد منزلت، شاخصهاي طبقه اجتماعي 

مـد را تنهـا علـت در ميـزان     اتوان متغير درپس با توجه به اين امر نمي. ستارا از دست داده

ســطح گـرايش بــه باورهـا مــؤثر دانسـت، بلكــه شاخصـهاي بنيــادي ديگـري چــون شـغل و       
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كنـد، در ميـزان گـرايش بـه     اجتمـاعي فـرد را تعيـين مـي    -كه پايگاه اقتصـادي ،تحصيالت

.   باورهاي فرهنگي مانع توسعه دخالت دارد

شـهر و شـيوه زنـدگي در شـهر و امكانـاتي      يكي ديگر از عوامل مؤثر در نوسازي فـرد، 

طبـق  . اسـت –دهـد بـه فـرد امكـان نـوگرا بـودن را مـي      -كه از طريق اين نوع زيسـتن است 

اي و اصـلي در كشـورهاي در   شهرها بـه عنـوان مكـان هسـته    ،پژوهشاين چارچوب نظري 

الگوهـاي  اي جديـد، هي جديد، فرضـ فناورهاي جديد، وهحال توسعه در آنچه انطباق با شي

تواند تأثير قوي بر بـروز فـرد   شهر مي.فقتر هستندواست، متوليد و نهادهاي اجتماعي جديد

ر گرچـه بسـياري از شهرنشـينان بـه ظـاه     اما از ديدگاه برخي صاحبنظران.باشدنوگرا داشته 

صـاحبنظران،  . صـاحب تمـدن شـهري هـم هسـتند     ن معنا نيست كهايهويت شهري دارند به 

كنندميشهرنشيني را متفاوت از تمدن شهري تعريف

مورد»توسعه«در حيطهاما تمدن شهري ،»رشد«اي است كه در حيطه شهرنشيني پديده

احسـاس عميقتـر دربـاره   چنانكـه مـردم همـواره   در تمدن شهري هـم . گيردبررسي قرار مي

.انديشندميتوسعهابعاد مختلف چگونگي ظاهر شهرهاي خود دارند به همان اندازه هم به 

هـاي زيسـت  فرهنگـي و شـيوه  هـاي  است كـه گونـه  نكته مهمتر در مورد شهرنشيني اين 

عـين  دريان بـه شـهرها  يروسـتا ورود گسـترده واسـت  ا رايج شده شهري بشدت در روستاه

ا امكان داد هبه آنروستايي در شهرهاي زيستيو شيوهشهاحفظ بخش بزرگي از باورها، رو

بنـابراين شـهر نشـيني    .پديـد آورنـد  يكه شهرها را دگرگون كنند و گاه شـهرهاي روسـتاي  

ي اسـت كـه قواعـد خـاص خـود را      اصرف حضور فيزيكي در شهر نيست بلكه خود پديده

.طلبدمي

، نـوع  سطح تحصيالتسن، تأييد شده هايشاخصتوان گفت كه گونه ميدر نتيجه اين

ريـزي  بينـي و برنامـه  از لحاظ پيشفرد و ميزان مشاركت پايگاه اجتماعي و اقتصاديشغل، 

ستفاده از وسـايل  مد و ميزان اادراي هكه شاخصبا توجه به اينديگر سوياز .استقابل تأمل 

از ويژگيهـايي اسـت كـه مـورد توافـق انديشـمندان توسـعه در زمينـه ميـزان          ارتباط جمعـي  



گرايش به باورهاي فرهنگي مانع توسعهبررسي 

، عـدم رابطـه آنهـا در ايـن پـژوهش قابـل       استفرد گرايش به باورهاي فرهنگي مانع توسعه

.تأمل است

اهپيشنهاد
پيشـرفت  تحقيق حاكي است كه شمار باورهاي منفي به حـال توسـعه و   اين هاي داده-1

البته براي تعميم اين نتيجه به كل فرهنگ مورد مطالعـه، تحقيـق و تفحـص    . تقريباً زياد است

.بيشتر در ساير جوانب اين حوزه ضروري است

به عنوان يكي افراد از طريق خانوادهدن فرهنگ مشاركت بين كرنهادينه وگسترش-2

چنـين نهادهـاي آموزشـي و    و هـم نـه در اين زميثيرگذارأاز كاراترين نهادهاي اجتماعي و ت

فرهنگي

به دنبال نهادينه نمودن فرهنگ مشاركت، اگر برنامه تحوالت آينده با شركت وسيع -3

تـر در اجـراي آن شـركت خواهنـد     هاي مختلف اجتماعي تدوين شود، مـردم فعاالنـه  گروه

. دكررا در راه اهداف آن تحمل خواهند يهاو دشوارتهاجست و محدودي

هـاي  بسترسـازي توسـعه از طريـق ايجـاد زمينـه     بـه منظـور   مطلـوب  وضعيتستقرار ا-4

آموزشي توسط وزارت آموزش و پرورشابهايمناسب در دروس و كت

فرهنگ جامعه ين ويبا توجه به آزيربناي توسعه و پيشرفت فرهنگگسترشتبليغ و -5

جمعيوسايل ارتباطتوسط 

نگ مناسب توسعه و نيز فرهنگ و هويت بـومي  بررسي و شناخت دقيق و علمي فره-6

ي مانع توسعهشهاو در نتيجه اصالح نگرش و بين
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