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عوامل فرهنگی و رابطه آن با 
الگوهای توسعه اقتصادی

یکی از مســائل مهم جوامع در طی دهه های اخیر توجه به توســعه در ابعاد مختلف و به ویژه 
توسعه اقتصادی بوده است. کشورهای مختلف به منظور دستیابی به این امر استراتژی های متفاوت 
و بعضًا مشابهی را اتخاذ نموده ولی به نتایج کاماًل متفاوتی دست یافته اند. در حالی که نمی توان 
نقش مهم سیاست های اقتصادی و سیاسی و شرایط تاریخی به عنوان عوامل کالن را نادیده گرفت، 
تمرکز اصلی این مقاله بر روی نقش عوامل فرهنگی )ارزش ها در سطوح خرد( بر روی توسعه 
اقتصادی به عنوان یک متغیر کالن اســت؛ عواملی که در تبیین توسعه یافتگِی جوامع، کمتر به آن 
توجه شده است. به  منظور آزمون این مدعا یک مطالعه تطبیقی با استفاده از داده های ثانویه انجام 
شده و از چند پایگاه داده های معتبر جهانی استفاده شده است. دوره زمانی داده های این مطالعه 
از 1995 تا 2015 و شــامل 109 کشور می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که جوامعی با 
میزان باالیی از تأکید بر ارزش کار در خانواده ها از میزان باالتری از نرخ توســعه اقتصادی طی 
سال های 1995 تا 2010 برخوردار بوده اند. همچنین نتایج نشانگر وزن باالتر متغیرهای فرهنگی 
و اجتماعی در تبیین توســعه اقتصادی نســبت به متغیرهای اقتصادی است. در عین حال رابطه 
میان متغیر تأکید بر ارزش کار در خانواده ها با توســعه اقتصادی، رابطه ای خطی بوده اســت و 
قوت این رابطه از جامعه ای به جامعه دیگر بر حسب تقسیم بندی جغرافیایی، متفاوت بوده است.
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مقدمه و طرح مسئله
توسعه به عنوان یک موضوع مهم در میان جوامع همیشه از دغدغه  های اصلی سیاست گذاران 
و اندیشــمندان بوده است و استراتژی و سیاست  های مختلفی را نیز برای رسیدن به آن 
انتخاب کرده اند. با این حال تفاوت در ســطح سرمایه داری، صنعتی شدن و توسعه یافتگی 
در جوامع مختلف به ویژه در میان کشور های اروپایی و یا کشور های شرق آسیا و جنوب 
صحرا در آفریقا که تا حدود زیادی از وضعیت مشــابه )از حیث شــرایط اولیه الزم برای 
توســعه( برخوردار بوده اند، این ســؤال را در برابر محققان و اندیشمندان قرار داده است 
که چه عواملی می تواند منجر به این گونه تفاوت ها )وضعیت اشتغال، نوع اشتغال، میزان 

ثروت، سطح صنعتی شدن، توسعه یافتگی و آثار مشابه دیگر( گردد. 
در پاسخ به این سؤال می توان سه دسته از رویکرد ها را از همدیگر تفکیک نمود.

الف. رویکرد های مربوط به متفکرین اقتصادی و سیاسی که گرایش به برجسته نمودن 
نقش نهاد ها و سیاســت های اقتصادی و سیاســی و همچنین متغیر های اقتصادی نظیر 
منابع، جریان پول و ثروت و نظایر اینها در امر توسعه دارند. این دسته از نظریات از سابقه 

و طرفداران بیشتری برخوردار بوده و تقریباً جریان حاکم بر مباحث توسعه بوده است.
ب. رویکرد های مربوط به مردم شناســان و جامعه شناسان، که توسعه اقتصادی را از 
طریق تبیین  های فرهنگی و اجتماعی توضیح می دهند. متغیرهایی چون ارزش های مذهبی، 
شبکه  های اجتماعی، سرمایه اجتماعی، فرهنگ مدرنیته و نظایر اینها را می توان برشمرد.

ج. رویکرد های ترکیبی، که در آن اندیشمندان بیشتر بر روی، روی هم افتادگی هر دو 
تبیین فوق االشاره با تأکید بر عناصر تاریخی یا نهادی دارند.

در حالی که می توان با ترکیب ســه نوع تبیین به یک نگرش متوازن دست یافت، هر 
کدام از تبیین  ها به تنهایی نمی توانند توضیح دهند که چرا برخی از کشــور ها موفق به 
توسعه اقتصادی شــده اند و برخی دیگر از کشور ها در رسیدن به توسعه اقتصادی موفق 
نبوده اند. در حالی که نمی توان نقش مهم سیاست های اقتصادی و سیاسی و شرایط تاریخی 
به عنوان عوامل کالن را نادیده گرفت، تمرکز اصلی این مقاله بر روی نقش عوامل فرهنگی 
)ارزش ها در سطوح خرد( بر روی توسعه اقتصادی به عنوان یک متغیر کالن می باشد. به نظر 
می رســد که در تبیین عوامل توسعه یافتگی کمتر به عوامل فرهنگی )ارزش ها در سطوح 
خرد( توجه شده است، چرا که شواهدی وجود دارد )انتیباگیرا، 2009,1( که نشان می دهد 
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کشورهایی با سیاست ها و برنامه  های یکسان به نتایج متفاوتی از توسعه دست یافته اند.

ادبیات نظری
نتایج متفاوت به دســت آمده از سیاســت ها و اصول یکسان اقتصادی در میان کشور های 
مختلف موجب تشــکیک در ادعای برخی از اقتصاددانان که معتقد به جهان شمول بودن 
سیاست های اقتصادی بوده و توسعه را مستقل از ارزش های فرهنگی می دانستند گردید. 
موفقیت اقتصادی کشــور های شــرق و جنوب شرق آسیا از یک سو و شکست کشور های 
جنوب صحرا در آفریقا در دست یابی به توسعه اقتصادی از سوی دیگر، )اولسون1، 1982؛ 
هایک2، 1949؛ داون3، 1957 و ویلیامسون4، 1993( منجر به ظهور گرایش های جدیدی 
در مطالعات توســعه با لحاظ نســبی گرایی در انتخاب عوامل تأثیرگذار بر حسب زمان و 
مکان شــده است. این گرایش ها ارزش های فرهنگی و اجتماعی را از جمله عوامل اصلی 
برای توســعه اقتصادی بر می شمارند. یکی از مهم ترین مطالعات صورت گرفته در ارتباط 
با تأثیرگذاری ارزش های فرهنگی بر روی توسعه و رشد اقتصادی، مطالعه مهم ماکس وبر 

است.
از منظــر ماکس وبر، عامل یا عواملی در ســطح کالن )مانند ظهور ارزش های جدید( 
می تواند منجر به تغییرات ارزشــی در میان اعضای جامعه در ســطح خرد گشــته و این 
تغییرات منجر به تغییر رفتار های افراد شده و نهایتاً این روند، تغییرات سطح کالن را به بار 
می آورد. او با اســتناد به شواهد تاریخی، ادعا های مختلف که حرکت بسوی سرمایه داری 
در اروپا را ناشی از عواملی همچون جریان صدور فلزات گرانب ها از امریکا به اروپا در سده 
شانزدهم، انباشت سرمایه ناشی از تجارت اروپائیان با کشور های دیگر، تأثیر بازار های در 
حال گســترش بر سازمان صنعتی، رشــد جمعیت و پیشرفت های فنی حاصل از توسعه 
علوم طبیعی و اســتناد به غریزه ثروت جویی دانســته اند، رد کرده و با اســتفاده از روش 
تاریخی تطبیقی نشان داده است که عامل تأثیرگذار همان آموزه  های دینی بوده است. 

همچنین )اورناتوسکی5، 1996( به بررسی رابطه بین ارزش های کنفسیوسی و توسعه 
اقتصادی ژاپن مدرن پرداخته و توضیح می دهد که چگونه ارزش های کنفسیوســی پیش 
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و پس از جنگ جهانی دوم در صنایع و ادارات دولتی به سوی شکل دهی ایدئولوژی ژاپن 
مدرن با اقتصاد سرمایه دارانه توسعه یافته منجر شده است. وی معتقد است که ارزش هایی 
نظیــر توجه به آموزش، توازن اجتماعی، وفاداری و خانواده گرایی که برخاســته از آئین 

کنفسیوس است، بر توسعه اقتصادی ژاپن تأثیرگذار بوده اند.
با این حال علی رغم وجود شواهدی از اثرگذاری عوامل فرهنگی در توسعه اقتصادی، 
این عوامل کمتر در سیاستگذاری های توسعه مورد توجه قرار گرفته است. سه دلیل عمده 

را می توان برای این وضعیت برشمرد.
یک. مفهوم ارزش های اجتماعی و فرهنگی یک مفهوم فرار اســت. ادبیات مرتبط با 
این مفهوم در این باره که چگونه ارزش های اجتماعی و فرهنگی بر روی توسعه اقتصادی 

اثر می گذارند، به وحدت نظر نرسیده است.
دو. شاید به این موضوع بر می گردد که هنوز ارزش های اجتماعی و فرهنگی متفاوت 
که به عنوان یک نماد اساســی از ارزش های مشترک به شــکل گیری رفتار های افراد در 
هــر جامعــه ای کمک می کند، )روتن و گلیســن1، 2010 و گراناتو و دیگران، 1996( به 
تنهایــی مورد مطالعه قرار نگرفتــه و نتیجتاً ارزش های اجتماعی و فرهنگی در تحقیقات 
اقتصاددانان به عنوان یک متغیر خاص مورد توجه قرار نگرفته اســت. )لندز2، 1998( هر 
چند در سال های اخیر توجه به این متغیر ها نظیر سرمایه اجتماعی در میان اقتصاددانان 

افزایش یافته است. )روتن و گلیسن، 2010( 
ســه. از جمله موانع دیگر توجه به عوامل فرهنگی را می توان به تفاوت در علل رشد 
اقتصادی از دیدگاه اقتصاددانان سیاسی و جامعه شناسان سیاسی اشاره داشت. هر کدام از 
این دیدگاه ها به واسطه سطح تحلیل متفاوت مرتبط با  فرضیات و قضایای رفتار انسانی، 

علل منحصربه فردی برای رشد اقتصادی در نظر می گیرند. )گراناتو و دیگران، 1996(
البته عوامل فرهنگی به تنهایی نمی توانند تمام تغییرات بین کشوری در میزان توسعه 
اقتصادی را تبیین نمایند. چرا که شــواهد نشــان می دهد هر اقتصادی به واسطه عوامل 
کوتاه مدت نظیر شوک تکنیکی یا شرایط پیش بینی نشده می تواند تحت تأثیر قرار گرفته 
و نرخ  های رشد متفاوتی را از سالی به سال دیگر تجربه کند. این تغییرات سریع نمی تواند 
ناشــی از اثرات عوامل فرهنگی بر روی اقتصاد کشــور ها باشد. اقتصاد جوامع و نهاد های 

1. Rutten & Gelissen
2. Lands
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سیاســی ممکن اســت با همدیگر متفاوت باشند. به عنوان مثال پیش از سال 1945 کره 
شــمالی و کره جنوبی دارای فرهنگ مشترک بوده اند، اما عملکرد اقتصادی کره جنوبی 

پس از آن بسیار برتر بوده است.
از طرف دیگر شــواهدی وجود دارد که نشــان می دهــد تفاوت  های فرهنگی بخش 
مهمی از داستان اند. در طول 5 دهه گذشته تأثیرات اقتصادی کنفسیوسی در شرق آسیا 
نتایج بسیار گسترده تری از سایر نواحی را به وجود آورده است. این مسئله نشان می دهد 
که علی رغم این واقعیت که کشــور های شــرق آسیا دارای گونه  های متنوعی از نهاد های 
اقتصادی و سیاســی اند، از رشــد اقتصادی تقریباً یکسان و سریعی برخوردار بوده اند. در 
مقابل در طول دوره مشــابه، اقتصاد اکثریت کشور های آفریقا دارای رشد آهسته ای بوده 
است. شواهد هم در سطح جمعی و هم در سطح فردی مؤید این نکته است که علی رغم 
اهمیت تأثیر نهاد های سیاسی و اقتصادی در رشد اقتصادی کشور ها، متغیر های فرهنگی 

نیز از جمله عوامل مهم تأثیرگذارند.
برخی دیگر از ادبیات مرتبط با تأثیرگذاری عوامل فرهنگی بر روی توسعه اقتصادی بر 
اهمیت عوامل انگیزشی در فرایند رشد تأکید دارند. )گراناتو و دیگران، 1996( این ادبیات 
نشــان می دهد که انگیزه پیشرفت عنصر اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی است. 
ادبیات انگیزشی بر نقش عوامل فرهنگی در توسعه اقتصادی تأکید می نمایند. این ادبیات 
با تحقیقات تاریخی وبر )1905(، )تاونِی1، 1926 و 1955(، مطالعه موردی )هریســون2، 
1992( مطالعــه نهاد، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی )نورث3، 1990( و کار تجربی 
)مک کللند4 و همکاران 1953 و مک کللند، 1961( بر روی انگیزه پیشرفت امتداد داشته 
و از طریق مطالعات اینگلهارت )اینگلهارت، 1971؛ 1977 و 1990( توســعه یافته است. 
در حالی که تحقیقات قبلی بیشــتر بر روی نتایج سیاسی نظام ارزش ها تأکید داشته اند، 

تحقیقات و مطالعات اخیر بیشتر به سمت نتایج اقتصادی تغییر رویه داده اند.
مک کللند و همکاران )1953( و مک کللند )1961( بر روی انگیزه پیشرفت که بر اساس 
نظریه وبر ســاخته شده بود، کار کرده اند با این تفاوت که تمرکز آنها بر روی ارزش هایی 
بود که کودکان را با والدین شان، با مدرسه و سایر نهاد های جامعه پذیری درگیر می کرد. 

1. Tawney
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فرضیه او این بود که برخی از جوامع بر روی پیشرفت اقتصادی به عنوان یک هدف مثبت 
تأکید بیشتری دارند، در حالی که برخی دیگر از جوامع تأکید کمتری دارند. نتایج به دست 
آمده نشــان داد، فرهنگ هایی که بر دستاورد های اقتصادی تأکید بیشتری داشته و این 
ارزش ها را به کودکان انتقال داده اند نسبت به جوامعی که این فرهنگ از شدت کمتری 
برخوردار اســت، از میزان باالتری از رشد اقتصادی برخوردارند. تحقیقات صورت گرفته 
توســط )لِنسکی1، 1963( و )آلوین2، 1986( نشان داد که کاتولیک  ها و پروتستان  ها در 
آمریکا تفاوت مهمی در تأکید بر روی اهمیت چیزهایی که باید به کودکان شان یاد بدهند 

دارند. از همین رو این دو آیین از دستاورد های اقتصادی متفاوتی نیز برخوردارند.
نــورث )1990 و 2005( می گوید که تفاوت میان کشــور های فقیر و غنی به تفاوت 
در باور هــای آنها بر می گردد. به اعتقاد وی، ذهن افراد مدل  های ذهنی مختلفی را برای 
توصیف محیط پیرامون پیشــنهاد می کند. هنگامی که پاسخ  های محیطی، بر مدل  های 
ذهنی یکسانی در بیشتر اوقات تأیید می کنند، آنها تا اندازه ای تثبیت می شوند. نورث این 
مدل  های ذهنی نسبتاً تبلوریافته را »باور« و به هم پیوستگی باور ها را »نظام باورها« نامیده 
اســت. به اعتقاد نورث رابطه نزدیکی میــان مدل  های ذهنی، نظام باور ها و نهاد ها وجود 
دارد، به گونه ای که نهاد ها از نظام باور ها استخراج می شوند. )متوسلی و زبیری، 1392(

همچنین نتایج تحقیقات گراناتو و دیگران )1996( نشــان داد که عوامل فرهنگی بر 
روی توسعه اقتصادی تأثیرگذارند. از طریق فرهنگ می توان به نظامی از ارزش های مشترک 
اساسی رجوع کرد که می تواند به شکل دهی رفتار افراد در جامعه مشخص کمک نماید. 
)گراناتو و دیگران، 1996( وی معتقد است در بیشتر جوامع پیش از انقالب صنعتی این 
نظام های ارزشــی از دین و تغییرات بسیار آهسته منتج می شده است. اما در شروع روند 
صنعتی شدن و مدرنیزاسیون، نطام های ارزشی به سوی سکوالر شدن، عقالنیت و باز بودن 
به سوی تغییرات بیشتر حرکت کرده است، در حالی که در جوامع ماقبل صنعتی فرهنگ 
به طور واقعی با انباشت اقتصادی افراد و تغییرات اجتماعی دشمنی داشته است. چرا که 
هم در مسیحیت قرون وسطی و هم فرهنگ کنفسیوسی سنتی، سودافزایی و کارآفرینی 

امری مذموم تلقی می شده است.
در مقابل این ایده که بخشی از رشد اقتصادی ناشی از عوامل فرهنگی است مقاومت  های 
قابل توجهی نیز وجود دارد. از جمله دالیل این مقاومت می توان به این نکته اشاره نمود 
1. Lenski
2. Alwin
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که ارزش های فرهنگی به طور وسیعی به عنوان خصوصیات دائمی و پراکنده جوامع در نظر 
گرفته می شــود و بنابراین اگر بپذیریم که ارزش های فرهنگی از جمله عناصر تأثیرگذار 
بر رشــد اقتصادی است، این امر تا حدود زیادی ناامیدکننده خواهد بود چرا که فرهنگ 

جوامع را نمی توان به راحتی و به سرعت تغییر داد.
)پریور1، 2005( ادعا می کند که تحقیقات وی نشــان می دهد که هیچ گونه رابطه ای 
بین قــوت ارزش های اجتماعی و فرهنگی با موفقیت اقتصادی و رشــد اقتصادی وجود 
ندارد. وی همچنین معتقد اســت که به نظر می رسد ارزش های فرهنگی هیچ ارتباطی با 
نظام های اقتصادی نداشــته و دارای یک رابطه مبهم با ســطح توسعه اقتصادی است. از 
این رو برخالف باور عمومی، دانش مرتبط با چنین ارزش هایی نمی توانند برای درک رشد 
اقتصادی یا تفاوت در سطح توسعه اقتصادی یا نظام های اقتصادی در کشور های مختلف 

به ما کمک کند.
با این درک از ادبیات مرتبط، اکنون نیاز اســت مجدداً به سؤاالت محوری این مقاله 
بپردازیم که آیا ارزش های فرهنگی در ســطح خرد می توانند بر روی توسعه اقتصادی در 
سطح کالن اثرگذار باشند؟ و آیا میزان اثرگذاری آنها به اندازه اثرگذاری عوامل و متغیر های 
اقتصادی اســت؟. آیا میزان اثرگذاری عوامل فرهنگی بر روی توسعه اقتصادی بر حسب 

مناطق جغرافیایی از الگو های متفاوتی برخوردار است؟
با اســتفاده از داده  های به دســت آمده از مطالعات بین کشــوری صورت گرفته طی 
ســال های 1995 تا 2010 تالش می کنیم به ســؤاالت فوق پاسخ داده و نشان دهیم که 
آیا یک رابطه روشــنی میان ارزش های فرهنگی و سطح توسعه و میزان توسعه اقتصادی 

در میان کشور ها و مناطق جغرافیایی وجود دارد یا نه؟ 

منابع داده ها 
به منظور پاســخگویی به ســؤاالت فوق به تحلیل ثانویه داده  های زیر اقدام شــده است: 
پیمایــش ارزش های جهانی2 )2010 و 2015(، داده های بانک جهانی )ســرمایه گذاری 
 World Bank National Accounts Data, and Oecd 2018( 3)خارجــی مســتقیم

.National Accounts Data Files

1. Pryor
2. WVS (World Values Survey)
3. Data World Bank(Foreign Direct Investment)

عوامل فرهنگی و رابطه آن با الگوهای توسعه ...
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شاخص ها
برای اندازه گیری میزان تأکید بر ارزش کار در خانواده از داده  های پیمایش جهانی ارزش ها 
)2015-1995( موج  های پنجم و ششم استفاده شده است. شاخص مذکور براساس نمره 
میانگین به دســت آمده از 1200 نمونه از افراد 18 تا 85 ســاله در پاسخ به دو سؤال زیر 
)جدول 1( برای هر کشور تهیه شده است. به منظور حفظ روایی مطالعه از ابزار جمع آوری 
اطالعات پرسشنامه ساختار یافته که توسط تیم تحقیق مورد بررسی قرار گرفته، استفاده 
شــده است. همچنین از شیوه مصاحبه رو در رو برای جمع آوری اطالعات استفاده شده 
است. نمونه گیری مورد استفاده ترکیبی از روش احتمالی و طبقه بندی بوده است. به منظور 
ارتقاء پایایی، دانشمندان علوم اجتماعی در مؤسسات دانشگاهی هر کشور وظیفه مدیریت 

مطالعه را برعهده داشته و تالش شده است عدم پاسخگویی به حداقل رسانده شود. 

جدول 1: نشانگر توجه به ارزش کار در خانواده

اهمیت آموزش پشتکار و سخت کوشی به کودکان در خانواده 0-100

تأکید بر اهمیت کار در زندگی 1-4

این داده  ها از بدون اهمیت تا اهمیت کامل رتبه بندی شده است.
و همچنین برای ســنجش میزان سرمایه گذاری خالص خارجی از میانگین سال  های 
2010-1995، داده های 2018 بانک جهانی )ســرمایه گذاری خارجی مستقیم( استفاده 

شده است.
 Gs) World Bank) برای سنجش میزان پس انداز از میانگین سال  های 2010-1995 از
National Accounts Data, and Oecd National Accounts Data Files، برای ســنجش 

رشد جمعیت از نرخ رشد جمعیت سازمان ملل و داده  های بانک جهانی و برای سنجش 
توسعه اقتصادی از میانگین شاخص تولید ناخالص داخلی1 طی سال  های 1995-2010 

استفاده شده، که هر سه شاخص نسبی است.
دوره زمانی داده  های این مطالعه 1995 تا 2015 است و شامل 109 کشور می شود.

به منظور افزایش درســتی و صحت اطالعات، هم صورت  های استاندارد توسط بانک 
جهانی تدوین شده است و هم صندوق اعتماد برنامه ریزی منطقه ای برای بهبود سیستم  های 
آماری و افزایش ظرفیت آنها برای تولید داده  های معتبر ایجاد شــده اســت. همچنین از 

1. GDP
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داده  های صندوق بین المللی پول1، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه2 و شبکه بین المللی 
نظرسنجی خانگی3 استفاده شده است.

نتایج و یافته ها 
پس از طرح سؤاالت مطالعه در انتهای بخش مرور ادبیات نظری، در این بخش تالش می شود 
ادعا های نظری مطرح شده مورد آزمون تجربی واقع گردیده و پاسخی به آنها داده شود. 

جدول 2: میانگین شاخص  های توسعه اقتصادی، ارزش کار در خانواده، رشد جمعیت، پس انداز و 
سرمایه گذاری بر حسب نواحی جغرافیایی

نواحی
میانگین توسعه 

اقتصادی
1995-2010

ارزش کار در 
خانواده

1995-2015

میانگین رشد 
چمعیت

1995-2015

میانگین پس انداز
)GDP درصد از( 

1995-2010

میانگین سرمایه گذاری 
از 1995-2010

2/662/471/5728/810232207498/901آسیا

3/82/290/1921/8318122673534/366اروپا

2/552/762/2819/61107635763/738آفریقا

1/922/191/1520/5382632956919/837آمریکای شمالی

3/852/041/2220/259360524625/642اقیانوسیه

2/42/051/1618/127253150327/491آمریکای جنوبی

3/132/381/0622/6414959557901/781کل

8/223529293/3-1/18-1/451/43حداقل

7/913/123/3852/97195604266666/6حداکثر

پیش از پاســخ به سؤاالت مطروحه الزم است نمای کلی از وضعیت کشور های مورد 
مطالعه برحســب مناطق جغرافیایی ارائه گردد. جدول فوق نشــان می دهد که کمترین 
میزان ارزش کار متعلق به اقیانوســیه و بیشترین میزان ارزش کار متعلق به آفریقا است. 
همچنین بیشــترین میزان توسعه اقتصادی مربوط به اقیانوسیه و کمترین آن مربوط به 
آمریکای شمالی و بیشترین میزان میانگین پس انداز 2010-1995 درصد از جی.دی.پی 

مربوط به آسیا با 28/8 درصد و کمترین آن مربوط به آمریکای جنوبی است.
پس از شناخت کلی از متغیر های مطالعه به سؤاالت مطروحه پاسخ داده می شود.

1. IMF
2. OECD
3. IHSN

عوامل فرهنگی و رابطه آن با الگوهای توسعه ...
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الف. برای پاســخ به ســؤال اول، اقدام به بررسی همبستگی بین متغیر ارزش کار در 
خانواده، متغیر میزان پس انداز، متغیر میزان سرمایه گذاری و متغیر میزان رشد جمعیت 
با میزان توسعه اقتصادی گردید. جدول زیر وضعیت رابطه این متغیر ها را نشان می دهد.

جدول 3: رابطه همبستگی بین متغیر های ارزش کار، میزان پس انداز، میزان سرمایه گذاری و رشد 
جمعیت با میزان توسعه اقتصادی کشورها

همبستگی خالص میزان توسعه میزان توسعه اقتصادی
اقتصادی با کنترل سایر متغیرها

ارزش کار در خانواده
 )**(0/4619 )**(0/542ضریب همبستگی

0/0000/000سطح معنی داری

میانگین رشد چمعیت 
1995-2015

 )**(0/3596 )**(0/471ضریب همبستگی

0/0000/007سطح معنی داری

پس انــداز  میانگیــن 
درصد   1995-2010
از تولید ناخالص داخلی

 )**(0/0520/4485ضریب همبستگی

0/6880/000سطح معنی داری

میانگین سرمایه گذاری 
از 1995-2010

0/0390-)**(0/464-ضریب همبستگی

0000/777/سطح معنی داری

با توجه به جدول فوق بین شاخص ارزش کار در خانواده، متغیر میزان سرمایه گذاری و 
متغیر میزان رشد جمعیت با میزان توسعه اقتصادی رابطه وجود دارد. با این حال با کنترل 
متغیر های مســتقل حاضر در مدل، میزان همبستگی و سطح معنی داری میان هریک از 
متغیر های مســتقل با متغیر وابسته )میزان توسعه اقتصادی( تغییر پیدا می کند. براساس 
این نوع از همبســتگی، با کنترل متغیر های مستقل دیگر، رابطه بین متغیر ارزش کار در 
خانواده با میزان توســعه اقتصادی همچنان بیشترین میزان و معنی دار است. رابطه میان 
رشد جمعیت و میزان توسعه اقتصادی هم معنی دار است. میزان سرمایه گذاری خارجی که 
رابطه معکوس داشته، از حالت معنی داری خارج شده و رابطه بین میزان پس انداز با توسعۀ 
اقتصادی در مقایسه با شکل اولیه، از همبستگی معنی دار و سطح باالیی برخوردار شده است. 
بنابراین پاســخ سؤال اول مثبت است و بین شــاخص  های مذکور رابطه هم تغییری 
وجود دارد و جوامعی که میزان تأکید بر ارزش کار در خانواده در آنها بیشتر بوده، میزان 
توسعه اقتصادی آنها هم بیشتر بوده است. این شرایط بر رابطه بین رشد جمعیت و توسعه 
اقتصادی نیز حاکم بوده اســت. در حالت کلی کشورهایی که از نرخ رشد جمعیت باالیی 
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برخوردار بوده اند، از میزان رشد اقتصادی باالیی نیز برخوردار بوده اند. این همبستگی حتی 
در صورت کنترل سایر متغیر ها نیز حاکم بوده و نشانگر نقش قوی متغیر های فرهنگی و 

جمعیتی در توسعه اقتصادی جوامع می باشد.
اگرچه ممکن اســت در آزمون  های چند متغیره برخی از این روابط از میزان و سطح 

معنی داری متفاوتی برخوردار باشند. 
ب. بعد از پاسخ به سؤال اول اکنون می خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که آیا تفاوتی 
در میزان رابطه بین متغر های فرهنگی و متغیر های اقتصادی بر روی توســعه وجود دارد 
یا نه؟ و به زبان دیگر وزن کدام دســته از متغیر  ها در اثرگذاری بر روی توسعه اقتصادی 
بیشتر است. برای پاسخ به این سؤال شکل گرافیکی روابط دو به دوی متغیر ها به همراه 

ضریب تعیین هرکدام محاسبه گردیده که در زیر آمده است.

average Gross savings (% of GDP)1995-2010

6050403020100-10

G
D

P

10

8

6

4

2

0

-2

Zimbabwe

Zambia

Vietnam

UruguayUnited StatesUnited Kingdom
Ukraine

Turkey
Thailand

Switzerland
SwedenSpainSouth Africa

Singapore

Rwanda

Russian FederationRomania

Poland PhilippinesPeru
Pakistan

Norway

Nigeria

New Zealand
Netherlands

Morocco

Mexico

Mali Malaysia
LebanonKyrgyz Republic

Korea, Rep.Jordan

JapanItaly

Iran, Islamic Rep.
Indonesia

India

Hungary

Hong Kong, ChinaGuatemala

Ghana

Germany

Georgia

France

Finland

Egypt, Arab Rep.

Ecuador
Cyprus

Colombia

China

Chile

Canada

Burkina Faso

BulgariaBrazil

Belarus

Azerbaijan

Australia

Armenia

Argentina

Algeria

average investment 1995-2010

299999980000199999980000999999970000-99999990000

G
D

P

10

8

6

4

2

0

-2

Zimbabwe

Zambia

Vietnam

Uruguay United StatesUnited Kingdom
Ukraine

Turkey
Thailand

Switzerland
SwedenSpainSouth Africa

Singapore

Rwanda

Russian FederationRomania

PolandPhilippinesPeru
Pakistan

Norway

Nigeria

New Zealand
Netherlands

Morocco

Mexico

MaliMalaysia

Kyrgyz Republic

Korea, Rep.Jordan

JapanItaly

Iraq

Iran, Islamic Rep.
Indonesia

India

Hungary

Guatemala

Ghana

Germany
France

Finland

Ethiopia

Egypt, Arab Rep.

Ecuador
Cyprus
Colombia

China

Chile

Canada

Burkina Faso

BulgariaBrazil

Belarus

Azerbaijan

Australia

Armenia

Argentina

ب. شاخص میزان سرمایه گذاری خارجی 1995-2010 الف. شاخص میزان پس انداز 1995-2010 

د. شاخص میزان رشد جمعیت 1995-2010 ج. شاخص میزان ارزش کار در خانواده
در میان جوامع 1995-2010

total work value

3.53.02.52.01.51.0

G
D

P

10

8

6

4

2

0

-2

Zimbabwe

Zambia

Vietnam

Uruguay United States
United Kingdom

Ukraine

Turkey
Thailand

Switzerland
Sweden SpainSouth Africa

Singapore

Rwanda

Russian FederationRomania

Poland PhilippinesPeru
Pakistan

Norway

Nigeria

New Zealand
Netherlands

Morocco

Mexico

MaliMalaysia
Lebanon Kyrgyz Republic

Korea, Rep.Jordan

Japan Italy

Iraq

Iran, Islamic Rep.
Indonesia

India

Hungary

Hong Kong, ChinaGuatemala

Ghana

Germany

Georgia

France

Finland

Ethiopia

Egypt, Arab Rep.

Ecuador
Cyprus

Colombia

China

Chile

Canada

Burkina Faso

BulgariaBrazil

Belarus

Azerbaijan

Australia

Armenia

Argentina

Algeria

pop rate change1995-2015

43210-1-2

G
D

P

10

8

6

4

2

0

-2

Zimbabwe

Zambia

Vietnam

UruguayUnited StatesUnited Kingdom
Ukraine

Turkey
Thailand

Switzerland
SwedenSpainSouth Africa

Singapore

Rwanda

Russian FederationRomania

Poland PhilippinesPeru
Pakistan

Norway

Nigeria

New Zealand
Netherlands

Morocco

Mexico

MaliMalaysia
LebanonKyrgyz Republic

Korea, Rep. Jordan

JapanItaly

Iraq

Iran, Islamic Rep.
Indonesia

India

Hungary

Hong Kong, China Guatemala

Ghana

Germany

Georgia

France

Finland

Ethiopia

Egypt, Arab Rep.

Ecuador
Cyprus

Colombia

China

Chile

Canada

Burkina Faso

Bulgaria Brazil

Belarus

Azerbaijan

Australia

Armenia

Argentina

Algeria

دی
صا

اقت
عه 

وس
ت

دی
صا

اقت
عه 

وس
ت

دی
صا

اقت
عه 

وس
ت

دی
صا

اقت
عه 

وس
ت

شکل 1: رابطه بین شاخص های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با میزان توسعه اقتصادی در 
کشورهای مورد مطالعه 1995-2010
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ـ داده  های جدول 3 نشان دهنده وجود روابط هم تغییری غیر خطی بین میزان پس انداز 
در جامعه با میزان توســعه اقتصادی می باشــد و این رابطه معنی دار است. شکل الف در 
ادامه نشان می دهد که چگونه در ابتدا با افزایش میزان پس انداز بر میزان توسعه اقتصادی 
افزوده می شود اما سپس مجدداً با افزایش بیشتر میزان پس انداز از میزان توسعه اقتصادی 
کاسته می شود. با توجه به داده  ها و رابطه مذکورانتظار می رود با فرا رفتن میزان پس انداز 
در جامعه از نقطه عطف، با کاهش ســطح توســعه در جوامع مواجه باشیم. میزان ضریب 

تعیین این رابطه برابر با 0/0672 است.
ـ بررســی رابطه بین میزان ســرمایه گذاری خارجی در 109 کشور )جدول فوق( با 
میزان توســعه اقتصادی نشــان می دهد که یک رابطه مستقیم و معنی دار و در عین حال 
غیرخطی میان میزان سرمایه گذاری خارجی در جوامع با میزان توسعه اقتصادی وجود 
دارد. توجه به نوع رابطه ترسیم شده در شکل ب مؤید این نکته است که انتظار می رود با 
فرا رفتن سطح سرمایه گذاری خارجی از یک نقطه عطف، ابتدا با کاهش سطح توسعه و 
سپس در ادامه با افزایش میزان سرمایه گذاری ها مجدداً با افزایش سطح توسعه اقتصادی 

مواجه باشم. میزان ضریب تعیین این رابطه برابر با 0/0420 است.
ـ میان شاخص ارزش کار در خانواده در میان کشور های مورد مطالعه با توسعه اقتصادی 
این جوامع رابطه مستقیم وجود دارد و توجه به نوع رابطه ترسیم شده در شکل ج نشان 
می دهد که گســترش تأکید بر ارزش کار در خانواده  ها به طور مستقیم و خطی می تواند 
منجر به توســعه اقتصادی در این جوامع گردد. در میان چهار متغیر مورد بررســی، تنها 

متغیر تأکید بر ارزش کار است که از یک رابطه خطی برخوردار است. 
سؤال بعدی این بود که الگو های اثرگذاری ساختار های فرهنگی )ارزش  های حاکم بر 
خانواده ها( بر روی توسعه اقتصادی در جوامع مختلف چگونه است؟ بررسی متغیر تأکید 
بر ارزش کار در خانواده  ها با لحاظ مناطق جغرافیایی متفاوت، نشــان دهنده اثر متفاوت 
این متغیر بر روی توســعه اقتصادی در جوامع مختلف است. شکل زیر رابطه بین تأکید 
بر ارزش کار در خانواده  ها با میزان توســعه اقتصادی در مناطق جغرافیایی طی سال های 

2010-1995 را نشان می دهد.
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شکل 2: رابطه میزان ارزش کار در خانواده  ها با توسعه اقتصادی در میان مناطق جغرافیایی 
1995-2010

توجه به میزان ضریب تعیین هرکدام از مناطق جغرافیایی با توسعه اقتصادی نشانگر 
اثر گذاری متفاوت متغیر های فرهنگی بر روی توسعه در جوامع مختلف است.

ـ نهایتاً، میان شاخص رشد جمعیت در میان 109 کشور مورد بررسی طی سال های 
2010-1995 با توســعه اقتصادی یک رابطه غیرخطی مستقیم وجود دارد. توجه به نوع 
رابطه ترســیم شده در شکل د نشــان می دهد که اگرچه در ابتدا با افزایش میزان رشد 
جمعیت با کاهش میزان توسعه اقتصادی در میان کشور ها مواجه هستیم، اما در ادامه با 
افزایش بیشتر نرخ رشد جمعیت بر میزان توسعه این نوع از کشور ها نیز افزوده شده است. 
اکنون پس از بررســی روابط میان چهار متغیر مورد نظر با متغیر توســعه اقتصادی 
به دنبال پاســخ به سؤال دیگر این مطالعه هستیم که در یک مدل جمعی اثر کدام یک از 
این متغیر ها بر متغیر توسعه اقتصادی بیشتر است و سیاست گذاران در جوامع و به ویژه در 
جامعه ایران ضرورت دارد نسبت به کدام نوع از متغیر ها توجه بیشتری نشان دهند. برای 
پاسخ به این سؤال مدل چند متغیره از متغیر های مورد بررسی در زیر نشان داده می شود. 

جدول 4: خالصه مدل رگرسیونی

مجذور ضریب ضریب تعیینمدل
تعیین

مجذور ضریب 
تعیین تصحیح شده

خطای استاندارد 
تخمین

1)a( 0/4460/1990/1851/51498
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مجذور ضریب ضریب تعیینمدل
تعیین

مجذور ضریب 
تعیین تصحیح شده

خطای استاندارد 
تخمین

2)b( 0/5810/3370/3131/39068

3)c( 0/6530/4270/3951/30503

A Predictors: )Constant(, تأکید بر ارزش کار
B Predictors: )Constant(, تأکید بر ارزش کار, متوسط پس انداز از تولید ناخالص داخلی طی 
سال های 1995-2010
C Predictors: )Constant(, تأکید بر ارزش کار, متوسط پس انداز از تولید ناخالص داخلی طی 
سال های 1995-2010
متوسط نرخ رشد جمعیت طی سال های 1995-2010

جدول 5: ضرایب مدل رگرسیونی

ضرایب ضرایب استانداردنشدهمدل
معنی داریآماره Tاستانداردشده

بتاخطای استانداردبی

2/5890/012-2/6601/027-ضریب ثابت

1/4570/3700/4213/9340/000تأکید بر ارزش کار

متوســط پس انــداز از تولید ناخالص 
0/0730/0200/3823/6740/001داخلی طی سال های 1995-2010

متوســط نــرخ رشــد جمعیت طی 
0/5270/1810/3092/9080/005سال های 1995-2010

A: رشد اقتصادی
همچنان که در مدل رگرسیونی مشاهده می شود اثر بتای تأکید بر ارزش کار بر روی 
رشد اقتصادی بیش از متغیر اقتصادی پس انداز می باشد و اثر متغیر جمعیتی هم به اندازه 
متغیر اقتصادی اســت. در این مدل، متغیر اقتصادی متوسط سرمایه گذاری خارجی طی 
ســال  های 2010-1995 از معادله خارج شده است. اگرچه این وضعیت به واسطه سطح 
معنی داری این متغیر بوده است، اما بررسی بتای متغیر های خارج شده از مدل نشان دهنده 
وزن کم این متغیر 0/031- بر روی متغیر وابســته بوده است. )عدد  0/031- در جدول 
5 دیده نمی شود. زیرا همان طور که گفته شد مربوط به وزن سرمایه گذاری خارجی است 

که به واسطه عدم معنی داری از مدل خارج شده است.(



107

نتیجه گیری
طی دهه  های گذشته که سیاستگذاران در سطح جهان و در ایران به دنبال راه هایی برای 
توسعه بوده اند، تمرکز صرف هم در سطح اجرایی دولت  ها و در سطح دانشگاهی بیشتر یا 
قریب به تمام بر شناسایی متغیر های اقتصادی برای پیش برد توسعه اقتصادی در جامعه 
بوده اســت. این امر تا بدان جا پیش رفته که امر توســعه اقتصادی به عنوان یک موضوع 
اقتصادی صرف مطرح گردیده اســت. با این حال مرور نتایج مرتبط با توســعه اقتصادی 
در جوامع مختلف بر نتایج متناقضی در دسترســی به توسعه در میان کشور ها و مناطق 
جغرافیایی داللت داشته و ضرورتاً انتخاب یک استراتژی واحد اقتصادی منجر به توسعه 
اقتصادی مشابه برای همه جوامع نشده است. از این رو این سؤال مطرح گردید که نتیجه 
متفاوت در توسعه اقتصادی ناشی از چه امری می تواند باشد. طی سال   های اخیر توجه به 
عوامل دیگر نظیر متغیر های اجتماعی و فرهنگی به عنوان متغیر های اثرگذار در توســعه 
اقتصادی و تأثیر آن بر روی مدیریت کالن جامعه در میان کشور های توسعه یافته بیشتر 
شــده اســت. از جمله این مطالعات می توان به اثر گرایش به کلیسا و باور های مذهبی بر 
روی رشــد اقتصادی )بارو و مک کلررلــی1، 2003 و 2006(، تأثیر تفاوت  های فرهنگی 
بر میزان متفاوت رشــد اقتصادی جوامع )هافســتد2، 1980؛ فرانک3 و دیگران، 1991 و 
کاپاس4، 2017(، تأثیر فرهنگ سیاســی بر روی شاخص  های کالن اقتصادی )جکمن و 
میلر5، 1996( و مطالعات نورث )1999؛ 2000؛ 2001؛ 2004 و 2005( اشــاره داشت 
که تفاوت میان کشور های فقیر و غنی را درتفاوت میان باور های آنها می دانست. )متوسلی 

و دیگران، 1387 و متوسلی و زبیری، 1392(
با این حال به نظر می رســد کمتر اثر متغیر های فرهنگی و اجتماعی در ســطح خرد 
بر روی متغیر های کالن اقتصادی به بحث گذاشــته و بررســی شده باشد. یکی از دالیل 
عمده این امر می تواند ناشی از فقدان داده  های استاندارد بین کشوری در مورد متغیر های 
فرهنگی و اجتماعی باشــد. این مقاله به دنبال پاســخگویی به این سؤاالت بود که: الف. 
آیا عوامل فرهنگی )ارزش ها( در ســطح خرد می توانند بر روی توسعه اقتصادی در سطح 
کالن اثرگذار باشــند؟؛ ب. آیا میزان اثرگذاری آنها به اندازه اثرگذاری عوامل و متغیر های 
1. Barro and Mc Clrarly
2. Hofestede
3. Franke
4. Kapas
5. Jackman & Miller
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اقتصادی اســت؟ و ج. آیا میزان اثرگذاری عوامل فرهنگی بر توســعه اقتصادی بر حسب 
مناطق جغرافیایی از الگو های متفاوتی برخوردار است؟

مطالعه حاضر با توجه به شواهد و داده  های موجود نشان داد که متغیر های فرهنگی و 
اجتماعی در سطح خرد نظیر اهمیت آموزش پشتکار و سخت کوشی به فرزندان و اهمیت 
کار در زندگی می توانند بر روی متغیر کالن اقتصادی نظیر توسعه تأثیرگذار باشند. )جدول 
3( این نتایج و شواهد نشانگر اهمیت ارزش ها در میان افراد و خانواده  ها بوده و ضرورت 
توجه به آنها را نشــان می دهد. بررسی تجربی صورت گرفته در این مطالعه نشان داد که 
متغیر فرهنگی تأکید بر ارزش کار بر توسعه اقتصادی در میان 109 کشور مورد بررسی 
اثرگذار بوده اســت. رابطه مذکور به اشــکال مختلف در آزمون  های آماری صورت گرفته 
مورد تأیید قرار گرفت. این وضعیت اهمیت توجه به ارزش ها و اهمیت توجه به نهاد های 
تأثیرگذار بر روند های ارزشی در جامعه، نظیر آموزش و پرورش و خانواده  را نشان می دهد. 
از حیث پاسخگویی به هدف دوم مقاله، هم رابطه همبستگی و هم رابطه همبستگی 
جزئی نشــان دهنده بیشترین همبستگی متغیر توسعه اقتصادی با متغیر فرهنگی )توجه 
به ارزش کار در خانواده( بوده است. همچنین بررسی اثر متغیر های فرهنگی، جمعیتی و 
اقتصادی هم مؤید این نکته بوده است که وزن متغیر فرهنگی در تغییرات متغیر توسعه 
اقتصادی از سایر عوامل بیشتر است. بنابراین با توجه به یافته  های تحقیق حاضر ضرورت 
بازنگری در سیاســت های توســعه ای به ویژه از نوع اقتصادی در جامعه ایران الزم به نظر 
می رســد. شاید در مباحث کالن در طی سال های اخیر از منظر تحلیل منطقی توجه به 
متغیرهایی از حوزه  های غیر اقتصادی در میان مباحث دانشــگاهی مطرح گردیده باشد، 
اما مطالعه حاضر از منظر تجربی و اثبات وجود رابطه قوی تر نســبت به ســایر متغیر ها، 
ضرورت توجه به متغیر های فرهنگی به ویژه در سطوح خرد و خانواده  ها را بیش از پیش 
آشکار می کند. توسعه نتیجه اثرگذاری یک عامل واحد نیست، بلکه مجموعه ای از عوامل 

از حوزه  های مختلف زمینه ساز توسعه جامعه را فراهم می کنند. 
در پاسخ به هدف سوم مقاله، تحلیل حاضر نشان داد که به غیر از متغیر تأکید بر ارزش 
کار در جوامع که رابطه خطی مثبت با متغیر توسعه اقتصادی دارد، سایر متغیر ها دارای 
رابطه غیرخطی با متغیر توســعه اقتصادی بوده اند. از این منظر و در یک تحلیل آســان 
باید براســاس این تحقیق مدعی شــد که به ازای هر مقدار افزایش در اهمیت و تأکید بر 
ارزش کار در جامعه به شکل خطی، مواجه با افزایش توسعه اقتصادی در جوامع هستیم. 
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سایر متغیر ها دارای رابطه غیر خطی با توسعه اقتصادی اند و بنابراین سیاست گذاران باید 
توانایی تشخیص نقاط عطفی را که در آن مسیر و روند اثرگذاری متغیر ها بر روی متغیر 
توســعه اقتصادی تغییر می یابد، را داشته باشند و البته با توجه به اینکه این نقاط عطف 
از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است )شکل 2(، تشخیص آن برای سیاست گذاران و 
مجریان امر مسئله ای تقریباً دشوار خواهد بود. همچنین با توجه به نتایج و شواهد موجود 
به نظر می رسد هرجامعه ای نیازمند یک مدل منحصر به فرد برای توسعه است. این ضرورت 

توجه مضاعف و همه جانبه در برنامه ریزی برای توسعه را نشان می دهد.
نهایتاً باید به این نکته اشاره کرد که در این مقاله به دنبال کشف سازوکارهای اثرگذاری 
متغیر های فرهنگی بر متغیر اقتصادی نظیر توسعه نبودیم و این مطالعه می تواند به عنوان 
مقدمه، زمینه ای برای شروع مطالعات عمیق تر و با استفاده از تکنیک  های دیگر آماری و 

یا کشف سازوکارهای اثرگذاری به شمار آید. 

عوامل فرهنگی و رابطه آن با الگوهای توسعه ...
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