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از آنجا که سرمایه فرهنگی یکی از عوامل توسعه پایدار شناخته شده است، شناخت و آشنایی با میراث 
فرهنگی که یکی از مولفه های توسعه سرمایه فرهنگی می باشد، می تواند به عنوان عاملی هویت ساز سطح 
فرهنگی جوانان را ارتقا بخش��د و مسیر رسیدن به توسعه پایدار را تسهیل نماید. هدف این مقاله، مدیریت 
توسعه سرمایه فرهنگی در جوانان است که در پی تاثیر معنی دار شناخت از تاریخ فرهنگی ایران می باشد. 
روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش گردآوری اطالعات، توصیفی- پیمایشی است. جامعه نمونه 
385 نفر از جوانان شهر تهران است که در بازه سنی 18 تا 35 سال از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی 
انتخاب شده اند. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای 
 Spss  32 کرونباخ، باالی 0/7 تایید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از نرم افزار 
و در سطح آمار استنباط��ی از نرم افزار  PLS3 استف��اده گردیده است. یافته های پژوهش نش��ان داد که میان 
متغیر شناخت میراث فرهنگی و توسعه سرمایه فرهنگی در جوانان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد 

و آشنایی با میراث فرهنگی بدرستی می تواند توسعه سرمایه فرهنگی را در جوانان پیش بینی و تبیین نماید.
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مقدمه
یکی از مهمترین عناصر توسعه پایدار در هر کش��ور، توسعه سرمایه های فرهنگی افراد آن کش��ور 
است. از آنجا که جوانان در هر جامعه، آینده سازان آن جامعه هستند، مدیریت توسعه سرمایه فرهنگی 
جوانان می تواند یکی از عناصر تاثیر گذار بر توسعه پایدار باشد. مدیریت توسعه سرمایه فرهنگی در 
جوانان می تواند به توسعه پایدار یک کشور کمک کند )یونسکو1، 2011(. در حقیقت توسعه سرمایه 
فرهنگ��ی به عن��وان نیروی محرك در تجدید و تعالی حیات فرهنگی در تمامی حوزه های اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار است و با تکیه بر آن می توان به مزیت مادی و معنوی جامعه رسید)کالی2، 
2005(. توسعه سرمایه فرهنگی سبب بروز موفقیت هایی در بعد اجتماعی می ش��ود و با ایجاد هویت 
فرهنگ��ی باعث افزایش سالم��ت رفتاری و روانی افراد جامعه می گ��ردد. همچنین موجبات ارتقای 
سرمایه اجتماعی را فراهم می آورد ) بوردیو2007،3(. »سند چش��م انداز بیس��ت ساله نظام جمهوری 
اسالمی ایران«، سندی جهت تبیین توسعه ایران در زمینه های مختلف است. سال 1404 خورش��یدی 
)2025 میالدی( افق چشم انداز است و بر اساس آن یکی از وظایف مهم فراروی سیاستگذاری و خط 
مشی گذاری فرهنگی، توسعه و ارتقای کشور در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 
حقوقی و علمی است تا مس��یر رسیدن به توسعه پای��دار را طی کند. توسعه سرمایه فرهنگی نیازمند 
سیاست گذاری ه��ای فرهنگ��ی و برنامه ریزی در قلمرو فرهنگ م��ی باشد )صالحی امیری، 2007(. 
جامعه همیشه در حال تغییرات اجتماعی است که از درون و برون اتفاق می افتد و این جریان به طور 
اجتن��اب ناپذیری صورت می گیرد ) ساروخانی، 2014(. امروزه در جامعه جوانان ایرانی، عالقمندی 
بیشتری به موضوعات بازتولید فرهنگی و آگاهی از سیر تاریخ فرهنگی ایران دیده می شود. در همین 
راست��ا، تبادل اطالعات در زمینه وقایع تاریخی و فرهنگی ایران در شبکه های اجتماعی رو به افزایش 
اس��ت. عدم آگاهی افراد ب��ه خصوص جوانان در شناخت درست و کاف��ی از رخدادهای تاریخی و 
فرهنگی و میل جوانان به شناخت و آگاهی بیشتر برای یافتن هویت فرهنگی و ملی محسوس است. 
شناخ��ت صحیح میراث فرهنگی می تواند به آگاه��ی درست و نهادینه تاریخ و اسطوره های فرهنگی 
ای��ران ب��ه صورت ملموس کمک کند و هوی��ت فرهنگی جوانان را قوت بخش��د. همچنین، از سوء 
استفاده های ابزاری فرهنگی که جوانان را مورد هدف قرار داده است، جلوگیری نماید. توسعه سرمایه 
فرهنگی باعث ایجاد جامعه ای با کاهش جرم و بزه ) والدورن4، 2009 و جانسون5، 1995(، تولید نظم 
و رفاه اجتماعی ) فانینگ6، 2010(، افزایش سالمت جسمانی و روانی ) آبل7، 2012( و افزایش امنیت 
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اجتماع��ی می گ��ردد. امروزه از توسعه سرمایه فرهنگی به عنوان یک عام��ل مهم جهت توسعه پایدار 
)یونسکو1، 2011( و هویت بخشی و ارزش آفرینی ) کالرك2، 2011( نام برده می شود.

تراسب��ی3، شناخت می��راث فرهنگی را توسعه دهنده سرمایه فرهنگ��ی می داند و در کتابش به نام 
»اقتص��اد فرهنگ« به نقش ارزش آفرینی فرهنگی به کمک می��راث فرهنگی اشاره می کند ) تراسبی، 
2001(. ه��دف شناخت درست از می��راث فرهنگی عالوه بر بودن آن به عن��وان یک شاهد فیزیکی 
فرهنگی، استفاده از مفاهیم معنوی هویت بخشی و ایجاد ارزش های اجتماعی و روانی و ایجاد غرور 
آفرینی ملی در ناخودآگاه جمعی است. به عبارت دیگر، می توان گفت شناخت میراث فرهنگی با ایجاد 
آگاهی جمعی و هویت بخشی ملی می تواند باعث توسعه سرمایه فرهنگی گردد ) مک کرچر4، 2004(. 
چارچ��وب نظری این مقاله ب��ر اساس نظریات پیر بوردیو است و بر اساس نظریه وی، مولفه های 
سرمایه فرهنگی در سه بعد متجسم، عینی و ضابطه ای مطرح می شوند. در مقاله حاضر سعی گردیده 
اس��ت با توج��ه به ابعاد گوناگون سرمایه فرهنگی بر اساس زیست ب��وم فرهنگی ایران، تاثیر آشنایی 
ب��ا می��راث فرهنگی در جوانان بر مدیریت توسعه سرمایه فرهنگی آنان مش��خص گردد. این مقاله به 
بررسی شناخت میراث فرهنگی ایران به عنوان یکی از شاخص های مدیریت توسعه سرمایه فرهنگی 

می پردازد. 

مبانی نظری پژوهش
 سرمایه فرهنگی

سرمایه فرهنگ��ی به عنوان شکلی از سرمایه ارزش��ی و فرهنگ برجسته است که با وجود  تفاوت 
ب��ا سرمایه اقتصادی و اجتماع��ی، ول��ی در نهایت به هر دوی این سرمایه ها قابل تبدیل م��ی باشد 
)بوردی��و1990،5(. انتقال سرمایه اقتصادی از نسل��ی به نسل دیگر و از طریق ارث و میراث صورت 
م��ی گیرد؛ در حالی  ک��ه انتقال سرمایه فرهنگ��ی امری پیچیده تر است ) تیلور6، 1997(. در مدیریت 
توسعه سرمایه فرهنگی کش��ور ضروری است تا با نفوذ فرهنگ در رویه های مدیریتی،  بتوان بهترین 
عملک��رد را به دست آورد )جمی و اعتباریان، 1395(. محققان  باور دارند افرادی که نسبت به مطرح 
کردن ایده ها تشویق می شوند، به مدیریت سازمان ها در به دست آوردن دانش در فرآیند تصمیم گیری 
کم��ک می کنن��د ) سیبستوا و ریلک��وا7، 2011(. شناخت فرهنگی از مهمترین عوام��ل مؤثر بر کارکرد 
نهادهای کشور است. شناخت عوامل فرهنگی در جامعه، یکی از ضروریات است تا مدیران و مسئوالن 
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جامع��ه از این رهگذر بتوانند سرمایه های فرهنگی را به بهترین نحو مدیریت کنند و تصمیم گیری ها 
و سیاستگذاری های صحیح را انجام دهند) هارگی1، 2016؛ رامینگونگ و سانسینگ2، 2013 و یوسال 

و اونر - اوزکان3، 2007(. از نظر بوردیو سرمایه فرهنگی به سه حالت می تواند وجود داشته باشد:
حالت تجسد یافته4: این نوع سرمایه به بدن و ذهن افراد پیوسته است. به تالش ه��ا و شناخ��ت . 1

و آگاه��ی اف��راد وابسته اس��ت و ب��ه وسیله خود فرد به دست م��ی آید. کسب علم و شناخت، 
تالش برای کسب سرمایه تجسدی است. درونسازی در قالب گرایش های دیرپای انسان که در 
راستای تداوم تالش های اولیه فرد بوجود می آید و به مفهوم عادت واره نزدیک است. مجموعه 
توانایی ها و دانایی ها که در افراد تجلی پیدا میکند ) بوردیو،2008(. جوانان با شناخت و آگاهی 

صحیح از میراث فرهنگی ایران می توانند به این نوع از سرمایه فرهنگی دست یابند.
حالت عینیت یافته5: اشیای مادی، کاالهای فرهنگی و رسانه هایی مانند میراث فرهنگی، نوشته ها، . 2

کتاب ها، نقاش��ی ها و ابزارهای موسیق��ی جزو سرمایه فرهنگی عینیت یافته هستند. بهره گیری 
از سرمایه فرهنگ��ی عینیت یافته وابسته به سرمایه فرهنگی تجسدی فرد است ) بوردیو،2008(. 
سرمای��ه فرهنگی می تواند عینیت یابد و به شکل دارایی فرهنگی مطرح شود که در واقع، اثر یا 
حاص��ل فعالیت های فرهنگی هستند )شامپی��ن6، 2012(. سرمایه فرهنگی عینی به شکل اشیای 
مادی مانند نوشته ها، نقاشی ها، بناهای تاریخی، ابزارها و غیره عینیت پیدا می کنند و فقط کسانی 
که سرمایه فرهنگی تجسم یافته را در اختیار دارند، می توانند سرمایه فرهنگی عینیت یافته را نیز 

به دست آورند ) تاجبخش، 2005(.
حالت نهادی شده7: سرمای��ه فرهنگی نهادی ی��ا ضابطه ای، عینیت بخشیدن به سرمایه فرهنگی . 3

از طریق مدارك و مستن��دات رسمی و غیر رسمی می باش��د که خارج از دارایی های تجسدی 
و عین��ی واقعیت پیدا می کنند؛ مانند عناوین��ی که به صورت قانونی و نهادی حاصل میگردند 
) بوردی��و،2008(. میراث فرهنگی ایران از ط��رف سازمان های بین المللی فرهنگی مورد توجه 
بسی��اری قرار دارد و ای��ن میراث می تواند هرچه بیشتر به عنوان سرمایه فرهنگی ضابطه ای در 
شبک��ه جهان��ی مطرح گردد. حتی م��یتوان نرخ تبدیل این نوع سرمایه فرهنگ��ی را به سرمایه 
اقتصادی بر حسب ارزش پول��ی برآورد کرد. تبدیل این نوع سرمایه فرهنگ��ی به سرمایه های 

اقتصادی، وابسته به کمیابی آن است ) جعفری،2008(.
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توسعه سرمایه فرهنگی1
 امروزه در شبکه جهان��ی، سرمایه فرهنگ��ی نه در قالب فردی، بلکه در بعد اجتماع��ی و به عنوان 
شاخصی مؤثر در توسعه ملی در نظر گرفته شده است ) صالحی امیری، 1386(. با ارتقای دانش افراد 
م��ی توان به توسعه سرمایه های فرهنگی هر جامعه دست یافت ) فیلیپس2، 2010(. توسعه در سرمایه 
فرهنگ��ی برای رسیدن به توسعه پایدار فرهنگی در جوامع مورد نظر است. در حوزه علوم اجتماعی، 

مولفه های متعددی برای توسعه سرمایه فرهنگی ارائه شده است. 
مولفه های توسعه سرمایه فرهنگی3

 محقق��ان جامعه پذیری، انتقال فرهنگ��ی، دستیابی به امکانات آموزش��ی و تحرك اجتماعی را از 
مولفه ه��ای توسعه سرمایه فرهنگی می دانند. شاخص هایی می توانند منجر به توسعه سرمایه فرهنگی 
گردند که بتوانند جامعه پذیری و درونی سازی ارزش ها و هنجارها و انتقال فرهنگی را سبب گردند. 
»انتقال فرهنگی« حتی می تواند سطوح دستیابی به امکانات آموزشی را تعیین نماید )اسچرگر4، 2010(.

جامعه پذیری: نوعی کنش اجتماعی است که افراد، هنجارها و ارزش های یک جامعه را درونی . 1
و نهادینه می سازند. از نظر بلومر، اجتماعی شدن یا جامعه پذیری همان ذوب شدن، یکی شدن 

و جا افتادن در فرهنگ یک جامعه است ) هربرت بلومر، 2008(.
انتقال فرهنگ��ی: انتقال سرمایه موروثی بر مبنای سرمایه های فرهنگی موجود در یک جامعه که . 2

سبب بروز انگیزه و تحرك رو به جلو در افراد می شود )اسچرگر، 2010(. 
افزایش دستیابی به امکانات آموزشی: امکان دستیابی به آموزش و آگاهی جمعی، رشد و تعالی . 3

سطح فرهنگ جامعه را در پی خواهد داشت و این مهم به توسعه سرمایه فرهنگی یک جامعه 
کمک می کن��د )اسچرگر، 2010(. آموزش در راستای شناخ��ت صحیح تاریخ میراث فرهنگی 

می تواند منجر به توسعه سرمایه فرهنگی جوانان گردد.
تح��رك اجتماعی: توسعه سرمایه فرهنگی به عن��وان نیروی محرك در تغییر طبقه اجتماعی در . 4

تمامی حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می تواند دیده شود. تحرك اجتماعی نیز می تواند 
منج��ر به تجدید حیات فرهنگی گ��ردد و با تکیه بر آنها به منفعت طلبی مادی و معنوی دست 

یافت )کالی، 2005(.
این تحقیق با بررس��ی میزان جامعه پذیری، دستیابی آموزشی، انتقال فرهنگی و تحرك اجتماعی و 

ارتباط آنها با شناخت میراث فرهنگی به ارزیابی توسعه سرمایه فرهنگی در جوانان پرداخته است. 
میراث فرهنگی 

 می��راث فرهنگی در هر جامعه، زمانی می تواند هویت بخش باشد و باعث انسجام گردد که افرادِ 
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یک جامعه، شناخت و آگاهی کافی از میراث فرهنگِی خود داشته باشند و نقش میراث فرهنگی را در 
هویت بخشِی خود بدانند. شناخت از تاریخ و میراث فرهنگی، با آموزش رسمی و غیررسمی به نسل 
بعد انتقال می یابد )تراسبی، 2001(. میراث فرهنگی می تواند منتقل کننده ارزش های فرهنگی از نسلی 
ب��ه نسل دیگر در طول تاریخ باشد. دراین حال��ت، خوانش و تفسیری که از میراث فرهنگی می شود 
اهمی��ت دارد. دولت ها وظیف��ه دارند که در راستای ایجاد هویت جمع��ی و تقویت فرهنگ عمومی 
مشترك، برای ایجاد ارزش مشترك که قدرت آفرین است، این ارزش ها را در میراث فرهنگی بیابند و 
به بازشناسی و شناخت آنها کمک  کنند. از این منظر، میراث فرهنگی هر کشور می تواند نقش مهمی 
در تولی��د سرمایه فرهنگی در آن جامعه داشته باشد، مشروط به اینکه سیاست فرهنگی بتواند میراث 
فرهنگ��ی را به شی��وه ای کارآمد به افراد آن جامعه بشناساند و نحوه استف��اده از آنها را آموزش دهد. 
پی��ر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی با طرح مفه��وم سرمایه فرهنگی نشان می دهد که جوامع در کنار 
سرمایه ه��ای اقتصادی و انسانی، نیازمند سرمای��ه فرهنگی می باشند که بتوانند به توسعه پایدار دست 

یابند )بوردیو، 2008(.
جوانان

 قطعنامه عمومی سازمان ملل متحد، واژه  »جوان« را برای سن 18 تا 24 سال برگزیده است، اما در 
جلسه »شورای عالی جوانان« در سال 1397، بازه سنی 18 تا 35 برای تعریف جوان تصویب شده است. 
ای��ن پژوه��ش با توجه به بازه سنی 18 تا 35 سال برای در نظر گرفتن جامعه نمونه انجام شده است.

رابطه شاخص های توسعه سرمایه فرهنگی با شناخت میراث فرهنگی5
 سرمایه فرهنگی، نوعی سرمایه ارزشی از نوع سرمایه فکری یا سرمایه مادی است که قابلیت انتقال 
از نسل های گذشته به نسل های آت��ی را دارد و باع��ث ایج��اد ارزش های فرهنگی و هویت فرهنگی 
در افراد جامعه می شود. ایران از جمله معدود سرزمین هایی با تاریخی کهن در حوزه تمدن و مدنیت 
است. تمدن در ادوار تاریخی ایران، به شکل میراث فرهنگی بجا مانده است. میراث فرهنگی که نشانه 
تمدن و تمدن که همانا ظهور و بروز فرهنگ است، نشان از نوع نگرش و اندیشه مردمان این سرزمین 
دارد و سرمایه فرهنگی عینیت یافته ای است که می تواند با مدیریت توسعه سرمایه فرهنگی باز تولید 
گردد. بازتولید این سرمایه فرهنگی می تواند از طریق شناخت صحیح و کامل از پیشینه تاریخ فرهنگی 
صورت پذیرد و توسعه سرمایه فرهنگی متجسم را در افراد جامعه تجلی دهد )مک کرچر، 2002(. 

آم��وزش رسمی توسط نهادهای آموزشی و آموزش غیر رسم��ی توسط گروه های غیر رسمی در 
جامعه، خانواده، دوستان و رسانه های مختلف )رادیو، تلوزیون، اینترنت، کتاب و مجالت...( صورت 
می پذی��رد )مکلن توش، 1999(. شناخت صحیح و کافی از میراث فرهنگی برای حفظ و نگهداشت 
از میراث هویت بخِش فرهنگ می تواند در مسیر توسعه فرهنگی یک جامعه نقش مهمی ایفا کند، با 
انسجام بخش��ی به جامعه و ارزش آفرینی فرهنگی، در راستای تولید و حفظ امنیت فرهنگی نیز مثمر 
5. preserving cultural heritage
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ثمر واقع شود و در توریسم فرهنگی با جذب منافع اقتصادی نیز در زمینه توسعه پایدار فرهنگی نقش 
آفرین باشد )تراسبی1، 2001(. به دلیل نقش های چندگانه، میراث فرهنگی هم می تواند شکل ارتقا یافته 
سرمایه فرهنگ��ی محسوب شود و هم خود یک��ی از مولفه های توسعه سرمایه فرهنگی در نظر گرفته 
شود. شناخ��ت میراث فرهنگی می تواند با بررسی شاخص های زی��ر میسر گردد )ریچارد2، 1996(:

ایجاد هویت فردی، ملی و مذهبی. 1
یادگیری صحیح تاریخ فرهنگی. 2
ایجاد همبستگی و غرور ملی . 3
تولید مزیت تمدنی. 4
انتقال و اشاعه فرهنگی . 5
کارآفرینی و کسب درآمد اقتصادی. 6

شکل 1: رابطه شناخت میراث فرهنگی و مدیریت توسعه سرمايه فرهنگی

1. Throsby
2. Richard
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روش شناسی پژوهش
ای��ن پژوهش به لح��اظ استفاده از نتایج، کارب��ردی و از نظر روش گ��ردآوری داده ها، توصیفی- 
پیمایش��ی می باشد. این تحقیق به شیوه ترکیبی ص��ورت پذیرفته و از روش های کّمی و کیفی جهت 
گردآوری اطالعات استفاده شده است. پرسشنامه محقق ساخته، با 60 سوال بین خبرگان توزیع گشت 
و در نهایت روایی و پایایی 35 سوال تایید شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار 
استنباطی تحلیل عاملی و روش حداقل مربعات جزئی )PLS(1و نرم افزارspss 23 استفاده شده است. 
پرسشنامه محقق ساخته، بین 385 نفر از  جوانان شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 
توزیع گردید. در جامعه های آماری که تعداد آنها خیلی زیاد است، برای تعیین حجم نمونه بر اساس 
فرم��ول کوک��ران، جامعه نمون��ه را 385 در نظر می گیرند )n=385(. ای��ن پرسشنامه با طیف لیکرت 
سنجیده شده است. پایایی2) قابلیت اعتماد( پرسشنامه بعد از تایید روایی صوری، با استفاده از ضریب 
آلف��ای کرونباخ اندازه گیری شد و پایایی آن تایید گردی��د. مقادیر ضریب آلفای کرونباخ در گویه ها 
باالت��ر از معی��ار قابل قبول 0/7 است. این پژوهش در شهر تهران انجام شد و جوانان را در پنج منطقه 

شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکِز تهران، مورد بررسی قرار داد.

جدول1: مشخصات مناطق تهران

شماره مناطقمناطق تهران

مناطق 1، 2، 3، 4منطقه شمال

مناطق 15، 16، 17، 18، 19، 20منطقه جنوب

مناطق 8، 13، 14،منطقه شرق

مناطق 5، 9، 21، 22،منطقه غرب

مناطق 6، 7، 10، 11، 12منطقه مرکز

22کل مناطق

1. Partial Least Squares
2. Reliability



259

 شامره: 50  زمستان 1399  فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

 شکل 2: مناطق 22 گانه شهر تهران

یافته های  پژوهش
ب��ا توجه به شاخص های توسعه سرمایه فرهنگ��ی و شاخص های شناخت میراث فرهنگی، نتایج 
بارهای عاملی در جدول 2 مشخص شده است. روشی که در این تحقیق برای تجزیه وتحلیل داده ها 
از آن استفاده شد، روش مبتنی بر واریانس است و معادالت با یکی از روش های تحلیل آن با عنوان 
»حداق��ل مربعات جزئی« )PLS( بررسی گردید. این روش بر خ��الف مدل یابی معادالت ساختاری 
مبتنی بر کواریانس، بر حداکثر کردن واریانس متغیر های وابسته توسط یک متغیر مستقل تمرکز دارد. 
یک مدل حداقل مربعات جزئی همانند همه روش های مدل یابی معادالت ساختاری شامل یک جزء 
ساخت��اری است که روابط می��ان متغیر های پنهان و یک جزء اندازه گیری که بیانگر چگونگی ارتباط 
متغیر ه��ای پنهان و مولفه های آن است را منعکس می کند. این روش جزء سومی نیز دارد که عبارت 
است از روابط وزنی برای برآورد بارهای عاملی متغیر های پنهان. روش حداقل مربعات جزئی، کارش 
را با محاسبه بارهای عاملی آغاز می کند. به همین منظور متغیر های مشاهده شده را به عنوان ترکیبات 
خطی دقیق مولفه های تجربی در نظر می گیرد. وزن های استفاده شده برای برآورد این بارهای عاملی به 
نحوی برآورد می شوند که بارهای عاملی به دست آمده، بیشتر واریانس متغیر های مستقل را به دست 
آورند- این کار برای پیش بینی متغیر وابسته مفید است. با به کار گیری این وزن ها این امکان بوجود 
می آی��د که با محاسبه میانگین موزون مولفه های هر متغیر پنه��ان، برای آن یک ارزش خاص برآورد 
شود. در واقع، ایده اصلی روش حداقل مربعات جزئی این است که اول روابط وزنی را که مولفه های 
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یک متغیر پنهان را به آن مربوط می کند، برآورد و سپس بارهای عاملی هر متغیر پنهان را با به کارگیری 
رواب��ط وزنی و بر اساس میانگین موزون مولفه های آن محاسبه نماید و در نهایت این بارهای عاملی 

را برای برآورد پارامتر هایی برای روابط ساختاری در مجموعه های معادالت رگرسیون به کار برد.
روش PLS ب��رای ارزیابی مدل ه��ای اندازه گیری معادالت ساختاری، سه قسمت را تحت پوشش 

قرار می دهد:
بخش مربوط به مدل های اندازه گیری. 1
بخش ساختاری. 2
بخش کلی مدل. 3

محققان��ی ک��ه از روش PLS و نرم افزارهای مرتبط با آن مثل Smart PLS استفاده می کنند، باید در 
ابتدا از صحت روابط موجود در مدل های اندازه گیری با استفاده از معیارهای پایایی و روایی اطمینان 
حاص��ل کنند و سپس به بررسی و تفسیر روابط موج��ود در بخش ساختاری بپردازند. ذکر این نکته 
ض��روری است که تنها در صورت��ی روابط بخش ساختاری معنادار و قاب��ل تفسیر هستند که روابط 
بخش ه��ای مدل اندازه گیری در حد قابل قبول باشند. اگ��ر پژوهشگر با مقادیر پایین تر از حد قابل 
قبول در بخش های مدل اندازه گیری روبه رو شود، باید ابتدا به اصالح بخش مدل های اندازه گیری 

بپردازد و سپس روابط بخش ساختاری مدل خود را بررسی و تفسیر نماید.

جدول 2: نتایج بارهای عاملی مدل تحقیق

اعتبارآماره تیبار عاملیشاخص

شاخص های توسعه 
سرمایه فرهنگی

0/7112supportedتحرك پذیری

0/7516/1supportedانتقال فرهنگی

0/7210/3supportedدستیابی به امکانات آموزشی

0/534/39supportedجامعه پذیری

شاخص های 
شناخت میراث 

فرهنگی

0/8015/7supportedتولید مزیت تمدنی

0/8628/8supportedانتقال و اشاعه فرهنگی

0/8945/4supportedکارآفرینی و کسب درآمد اقتصادی

0/8017/3supportedیادگیری صحیح تاریخ فرهنگی

0/8735/4supportedایجاد همبستگی و غرور ملی

0/8018/3supportedایجاد هویت فردی، ملی و مذهبی
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جدول 3: ضریب های مسیر آزمون فرضیه ها

ضرایب معنی ضرایب مسیرbمسیر
 tداری

Sig.نتیجه آزمون

ایجاد هویت فردی، ملی و مذهبی- توسعه 
رد فرض صفر0/112/150/031سرمایه فرهنگی

یادگیری صحیح تاریخ فرهنگی- توسعه سرمایه 
رد فرض صفر0/112/130/033فرهنگی

ایجاد همبستگی و غرور ملی- توسعه سرمایه 
رد فرض صفر0/153/210/001فرهنگی

رد فرض صفر0/112/320/021تولید مزیت تمدنی- توسعه سرمایه فرهنگی

رد فرض صفر0/123/070/002انتقال و اشاعه فرهنگی- توسعه سرمایه فرهنگی

کارآفرینی و کسب درآمد اقتصادی- توسعه 
رد فرض صفر0/203/800/000سرمایه فرهنگی

ب��ر اساس ج��دول 3 و تجزیه و تحلیل ضرایب t-values به وج��ود ارتباط مثبت و معنی دار بین 
شاخص ه��ای شناخت میراث فرهنگی و شاخص ه��ای توسعه سرمایه فرهنگی پی می بریم. ضرایب 
معنی داری t 1 معیار باری سنجش رابطه بین متغیرهاست و برازش ساختاری پژوهش را بعهده دارد. 
در صورتی که مقدار این اعداد از 1/96 بیشتر شود، نشان از صحت رابطه بین متغیرها و در نتیجه تایید 
فرضیات پژوهش در سطح اطمینان 0/95 می گردد؛ به این معنی که شاخص های در نظر گرفته شده از 
متغیر شناخت میراث فرهنگی با شاخص های توسعه سرمایه فرهنگی رابطه مثبت و معنی داری دارند. 
بر اساس جدول فوق ضرایب مسیر2b، همگی مثبت هستند و اعداد وزن رابطه بین متغیرها را توضیح 
می دهن��د. بر اساس وزن شاخص های شناخت می��راث فرهنگی، به ترتیب کارآفرینی و کسب درآمد 
اقتصادی باالتری��ن وزن، سپس ایجاد همبستگی و غرور ملی در رتبه پایین تر و سپس انتقال و اشاعه 
فرهنگی و سه گویه یادگیری صحیح تاریخ فرهنگی، تولید مزیت تمدنی و ایجاد هویت فردی ملی و 

مذهبی با یک وزن در یک سطح از اهمیت قرار می گیرند. 

1. t-values
2. Path Coefficients
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شکل 3: مدل پژوهش

 جدول4: شاخص های کلی توسعه سرمايه فرهنگی 

شاخص های 
بعد متجسم 

توسعه سرمایه 
فرهنگی

آموزش
طراح��ی آموزش های فرهنگ��ی؛ استفاده از روش ه��ای یاددهی موثر در آم��وزش؛ استفاده از 
شیوه های جذاب در آموزش؛ تناسب محتوای آموزشی و دانش افراد و انتقال مفاهیم آموزشی 

توسط متخصصان

میزان خود اظهارِی سالمت؛ آگاهی از دانِش بهداشت عمومی و اهمیت وجودِ سالمتی در نسل دانش سالمتی
بعدی

اعتقاد به گفتگو و تفاهم؛ اعتقاد به حقوق مساوی زن و مرد؛ حق انتخاب روِش مناسِب زندگی؛ دموکراسی
پیروی از تصمیم گیری های عقالیی وعدم تبعیض اقتصادی

ایجاد هویت ملی با نمادسازی از میراث فرهنگی؛ ایجاد هویت دینی و اهمیِت ترمیم و بازسازی هویت فرهنگی
میراث تمدنی

میزان مصرف کاالهای فرهنگی)بازدید از موزه ها، خرید کتاب، رفتن به سینما، تئاتر و کنسرت طبقه اجتماعی
و...(؛ میزان تحصیالت؛ میزان درآمد و سرانه مطالعه
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شاخص های 
بعد عینی 

توسعه سرمایه 
فرهنگی

مشارکت فرهنگی
وجودِ دانش فرهنگی؛ عادت واره ها برای شرکت در برنامه های فرهنگی)رفتن به سینما، تئاتر، 
کنسرت موسیقی، نمایشگاه های هنری؛ کتابخانه ها، موزه ها و...(؛ حضور در مراسم ملی؛ حضور 

در مراسم مذهبی و عضویت در مراکز فرهنگی

امکانات و منابع 
فرهنگی

میزان امکانات فرهنگی موجود؛ میزاِن دستیابِی به منابع فرهنگی؛ تخصیص هزینه برای مصارف 
فرهنگی؛ تناسب درآمد با هزینه های استفاده از امکانات فرهنگی و مقدار بودجه دولتی که برای 

ایجاد امکانات فرهنگی در نظر گرفته می شود

مصرف فرهنگی
ویژگی های کاالهای فرهنگی مورد نیاز افراد خانواده )ارزانی و فراوانی کاال، کیفیت و تبلیغات، 
انطب��اق با فرهن��گ بومی(؛ ویژگی های کااله��ای فرهنگی در ارتباط ب��ا هنجارهای اجتماعِی 
خانواده ها و م��د؛ اهمیِت رضایت خانواده در مصرف کاالهای فرهنگی؛ ایجادِ تمایِز اجتماعِی 

خانواده ها با بهره گیری از برندهای تجاری و اهمیِت تبلیغات برای مصرف کاالهای فرهنگی

دسترسی به 
اطالعات و شبکه 

جهانی

باال بردِن دانش به منظور ارتباط با شبکه های جهانی؛ ایجاد شبکه های اجتماعی جهت تسهیل 
تب��ادالت اطالعات و فرصت های فرهنگی؛ میزان دسترس��ی به شبکه های اینترنتی)شبکه های 
اجتماعی، بانک های اطالع��ات داخلی و خارجی و...( ؛ استفاده صحیح از محتوای شبکه های 

مجازی و تخصیِص هزینه برای اتصال به شبکه اینترنت جهانی

گردشگری
شناخِت جاذبه های گردشگری؛ تشویق به گردشگری و معرفی فرهنگ و تمدن کشور؛ بازتولید 
ارزش های ملی و دینی با استفاده از گردشگری؛ ایجاد کارآفرینی در صنعت گردشگری و تولیِد 

ارزِش اقتصادی و سودآوری از صنعت گردشگری بومی

شاخص های 
بعد ضابطه ای 
توسعه سرمایه 

فرهنگی

مدارك تحصیلی 
و حرفه ای

مدارك تحصیلی و دانشگاهی؛ گواهی نامه های فنی و حرفه ای؛ تقدیرنامه ها و تشویق نامه ها؛ 
می��زاِن ارزِش اجتماعِی مدارك تحصیلی و حرفه ای و میزاِن ارزِش اقتصادِی مدارك تحصیلی 

و حرفه ای

اهمیِت ارزش اجتماعی مشاغل؛ میزاِن درآمد از اشتغاِل؛ میزان امنیت شغلی؛ وجودِ بیمه های کار اشتغال
و پرداخت مالیات بر درآمد
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نمودار 1-3: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب جنس، سطح تحصیالت و محل سکونت
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بحث و نتیجه گیری
نتای��ج پژوه��ش در بخش آمار توصیفی نش��ان می دهد که در بررسی نمونه آم��اری جوانان شهر 
ته��ران، متغیر جنسی��ت زنان را 52/63 درصد و مردان را 47/36 درصد نشان می دهد. در متغیر سطح 
تحصیالت، سطح کارشناسی با 33/3 درصد، بیشترین سطح تحصیلی را به خود اختصاص داده است. 
متغی��ر محل سکون��ت، 42/85 درصد از شرکت کنندگان را در منطقه غ��رب تهران نشان می دهد که 

بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است.
 نتای��ج پژوه��ش در بخش آمار استنباطی نشان می دهد بر اس��اس بارهای عاملی و ضرایب مسیر 
مولفه های مدل تحقیق، آشنایی و شناخت میراث فرهنگی ایران، می تواند یکی از ابعاد توسعه سرمایه 
فرهنگی را در جوانان ایرانی ارتقا بخشد. در واقع مولفه شناخت میراث فرهنگی متغیر تاثیرگذاری بر 
مدیریت توسعه سرمایه فرهنگی جوانان است که در نهایت منجر به توسعه یکی از عناصر مهم توسعه 

پایدار در کشور خواهد شد.
پیشنهادها

با توجه به یافته های پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
• استفاده از شیوه های جذاب در آموزِش مفاهیم تاریخی و ایجاد عالقه به یادگیری تاریخ فرهنگی 	

ایران؛ چنان که آموزش و یادگیری تاریخ فرهنگی باید به دور از غرض ورزی و جهت گیری های 
خاص صورت پذیرد؛

• ایجاد غرور آفرینی ملی در جوانان با عالقمندی به شخصیت های بزرگ تاریخ فرهنگی ایران به 	
شکلی که از سیاه نمایی چهره های تاریخی پرهیز و هر گونه قضاوت به خود افراد واگذار شود؛

• نمادسازی از میراث فرهنگی ایرانی و اسالمی به منظور هویت سازی در جوانان؛	
• ترمیم و بازسازی میراث تمدنی کشور و تشویق جوانان به شناخت تاریخ فرهنگی و بازدید از 	

آثار باستانی کشور؛
• اختصاِص بیشتِر منابع مالی به منظور ارتقای سطح نگهداری از میراث فرهنگی؛	
• افزایِش سرانه مطالعه در جوانان؛ 	
• ایجاد تسهیالت برای افزایش بازدید از آثار باستانی کشور و موزه ها؛  	
• افزایش سطح دسترسی به اطالعات شبکه های جهانی به همراه فراگیرِی کسب اطالعاِت صحیح 	

از دنیای مجازی؛
• ایجاد عادت واره های فرهنگی برای رسیدن به غرور ملی؛ 	
• شناخِت جاذبه های گردشگری به تناسب زیست بوم و بوم شناسی فرهنگی؛ 	
• تشویق جوانان به گردشگری و معرفی فرهنگ و تمدن دست کم ده هزار ساله ایران؛	
• ایجاد کارآفرینی و تولید ثروت از میراث فرهنگی. 	
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