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چکیدُ

هبٌبی تودى ٍ تَغعِ بس پبيِ کبز ٍ اًديؿِ اًػبًی بٌب ؾدُ اغت ،بٌببسايي ؾٌبخت ٍيطگیّبی فسٌّگ
کبز جَاهع حبئص اّويت اغت .پسغؽ اصلی هب يبفتي زابغِ هتغيسّبيی هبًٌد جٌػيت،غالمهتی ،ؾالببابی ٍ
ًؿبط ،احػبظ آشابی ،تحصيمت ٍ خمقيت بب فسٌّگ کبز بز ايساى اغت .هقبيػِ ايي ؾبخصّب بز پالٌ
کؿَز ،چيي ،ضاپي ،هبلصی ٍ تسکيِ بب ايساى بِ ازشؼ ٍ کيفيت کبز ايي تحقيق افصٍبُ اغالت .زٍؼ بسزغالی
بز ايي پطٍّؽ بصَزت تلفيقی يعٌی تأحيس عَاهل خسب ٍ کالمى ٍ تحليالل حبًَيالِای اش آهبزّالبی بسزغالی
ازشؼّبی جْبًی اغت .عَاهل احسگراز بالس هتغيالس ٍابػالتِ بالب زٍؼّالبی زگسغاليَى خغالی ٍ ليػالتي ،
هيبًگيي ،اًحساف هعيبز ،آشهَى تيصيِ ٍازيبًع ،آشهَى  ،Fغغح هعٌببازی ٍ ضسيب تعياليي هالَزب بسزغالی
قساز گسفتِاًد .اش هيبى هتغيسّبی تأحيسگراز خمقيت بيؽتسيي تأحيس زا بز ّوِ کؿالَزّب بازب ،تالأحيس ّوالِ
هتغيسّبی هػتقل بِ جص تحصيمت بس فسٌّگ کبز هخبت اغتً .تبي آشهَىّب فسٌّالگ کالبز ايالساى زا بز
هقبيػِ بب چْبز کؿَز بيگس پبيييتس ًؿبى هیبّدّ ،نچٌيي هْنتسيي عبهل تأحيسگالراز بالس فسٌّالگ کالبز
کبّؽ غسهبيِ اجتوبعی ٍ عدم احػبظ آشابی بز شًدگی فسبی ٍ اجتوبعی اغت کِ تأحيس بالس خمقيالت ٍ
ًَآٍزی بز کبز ٍ تَليد هیگرازب.
واژگان کليدی :فسٌّگ کبض ،ؾالمتی ،تحهیالت ،ذالقیت ،احؿبؼ آظازی.

 -1بکتسی جبهعِؾٌبغیٍ ،احد تْساى هسکصی ،باًؿگبُ آشاب اغمهی ،تْساى ،ايساى.
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هقدهِ

هْنتسيي هػألِ بز ايي تحقيق زابغِ زؾد ٍ تَغعِ اقتصببی ٍ فسٌّگ کبز بب بسخالی عَاهالل فالسبی
هيببؾد ٍ غؤال اصلی کِ بِ بًببل پبغخ آى هیببؾين ،ايي اغت کِ چسا بسخی کؿَزّب تَغعِ ًوالیيببٌالد.
1
يعٌی بب تَجِ بِ تمؼّبی ظبّسی کِ تَغظ بٍلتّبً ،خبگبى علوی ٍ اقتصببی ،هؤغػبت هسبم ًْالبب
اًيبم هیگيسب ٍلی زؾد ٍ تَغعِ اقتصببی حبصل ًویؾَب ( .)Dana Boss, 2000: 123صالبحبًظالساى ٍ
بسًبهِ زيصاى کليد پيؿسفت ٍ تَغعِ ٍ تٌْب زاُ بالسٍى زفالت اش هؿال مت جبهعالِ زا کالبز ٍ تالمؼ اًػالبًی
هی باًٌد ٍلی ايي فسض بديْی تب بِ حبل اش حيج خسب (فسبی) يب کمى (اجتوالبعی) جالدی گسفتالِ ًؿالدُ
اغت (ٍ .)Nahavandi, 2000: 243ضعيت فسٌّگ کبز ي ی اش هْنتسيي هتغيسّالبی تالأحيس گالراز اغالت ٍ
چَى هتغيسی چٌد ٍجْی اغت ٍ اش هتغيسّبی فسٌّگی ،اقتصببی ،اجتوبعی تبعيت بازب ،ببيد هَزب تَجِ ٍ
اّويت ببؾد .ايي هتغيس اش هػئَل بَبى فسب بز قببل کبزی کِ اًيبم هیبّد ،حوبيت هیکٌد ٍ هبتٌی بالس
ببٍزی اغت کِ کبز زا ي ازشؼ هیباًد ،اًتصاعی ًيػت ٍ هبًٌد غالبيس پديالدُّالبی فسٌّگالی بالب هحاليظ
پيساهَى خَب بز ازتببط اغت (.)Fusion, 2005: 24
آهبزّب ٍ بسآٍزبّبی اًيبم ؾدُ بزايساى ًؿبى هیبّد کِ هب بب ضعف فسٌّگ کبز هَاجِ ّػتين ،علت
ايي ضعف زا هیتَاى بِ بٍ بعد خسب ٍکمى تقػين کسب .بعد خسب ؾبهل اًگيصُّبی فسبی هبًٌالد حقالَو ٍ
بغتوصب ،پبباؼ ،هػبئل خبًَابگی ٍ  ...هیببؾد ٍ بعد کمى زا هیتَاى بِ ًالَ ح وساًالی ،ؾال ل بٍلالت،
هؿسٍعيت ٍ هقبَليت ًظبم غيبغی ،ضعف قَُ قضبئيِ ٍ ًظبم کٌتسل اجتوبعی ٍ  ...اؾبزُ کسب ( Hashemi,
.)2006: 321
ايي بسزغی بزآهدی بسای تحقيقبت بعدی ٍ زاُگؿبيی بسای حل هػبئل کؿَز هیببؾالد .بز تحقيقالبت
اًيبم ؾدُ تَغظ ًْببّبی بييالوللی 2بز غبل  2۱15بِ زابغِ هتغيسّبی غمهتیً ،ؿبط ،احػبظ آشابی،
تحصيمت ٍ خمقيت بب فسٌّگ کبز ،زؾد تَليد ًبخبلص باخلی ٍ تَغعِ بز بيي کؿَزّبی جْالبى تأکيالد
ؾدُ اغت .بز ايٌيب بِ زابغِ فسٌّگ کبز بب هتغيسّبی جٌػيت ،غمهتی ،ؾببابی ٍ ًؿبط ،احػبظ آشابی،
تحصيمت ٍ خمقيت بسزغی ؾدُ اغت .بسای بقت ٍ هقبيػِ بْتس عمٍُ بالس ايالساى بالسای چْالبز کؿالَز
آغيبيی چيي ،ضاپي ،تسکيِ ٍ هبلصی ايي ؾبخصّب غٌييدُ ؾدُ اغت.
ؾبخص ّبيی هبًٌد غمهتی ،ؾببابی ٍ ًؿبط ،کيفيت زابغِ بالب بيگالساى ،احػالبظ آشابی ،تحصاليمت،
جٌػيت ٍ خمقيت هیتَاًٌد پيًَدّبی اجتوبعی جَاهع زا بسای ازتقالبی فسٌّالگ کالبز ٍ تَغالعِ باليؽ اش
اهَزهببی تػْيل کٌٌد .بس هبٌبی هغبلعبت اًيبم ؾدُ ،ؾببی ٍ ًؿبط ي ی اش هْنتسيي هػبئل شيس بٌالبيی
تَغعِ اغت .بٍ کؿَز اغ بتلٌد ٍ اهبزات ًْبب يب ٍشازتخبًِ خَؾحبلی اييبب کسبُاًد ،کالِ اش اّالداف هْالن
آى ،بغتيببی بِ فسٌّگ کبز غٌی ،تَغعِ پبيداز غمهت ٍ صداقت بز ح وساًی حبئص اّويالت اغالت .ايالي
1-NGO
2-World Happiness Index
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هْن بز ازتقبء عسش تف س ٍ فسٌّگ جبهعِ تأحيس بِ غصايی بازب .بز ايي هقبلِ بِ بسزغی ايي هفبّين هْالن ٍ
حبئص اّويت تَجِ ؾدُ اغت:
 -1آشابی :اي ي هفَْم ًِ ي ٍاضُ کلی ،هبًٌد آشابی غيبغی ،اجتوبعی ٍ فسٌّگی ،بل ِ هعٌالبی ايالي
هفَْم عيف گػتسبُای زا ؾبهل هیگسبب .يعٌی "تصوين گيسی بسای غسًَؾت خَب" ،ايٌ ِ فالسب بتَاًالد
آى عَزکِ بٍغت بازب لببظ بپَؾد ،تفسيح کٌد ،غرا بخَزب ،بِ غب بلخَاُ شًدگی کٌالد يالب بالِ عبالبزت
بيگس" عوسی تَام بب غمهت ،خسغٌدی ٍ زضبيت"باؾتِ ببؾد.
 -2حوبيت اجتوبعی :اي ي هفَْم بداى هعٌی اغت کِ بز ٌّگبم ًيبش اعالن اش هالببی يالب هعٌالَی افالساب
بتَاًٌد بِ کؿَز خَب ات ب ًوبيٌد ٍ اش بػتِّبی زفبّی يب حقَقی هَزب ًيبشؾبى بسخَزباز ؾَب .هخمً شهالبًی
کِ بيوبزی حببث هیؾَب تمؼ فسب ًِ تأهيي ّصيٌِ بزهبى بل ِ بغتيببی بْبَبی ببؾد.
 -3احػبظ خَؾبختی :يعٌی هسبم احػبظ ًوبيٌد کِ خَؾبخت ّػتٌد ،خَؾبختی بب حسٍتوٌد بالَبى
هتفبٍت اغت .اهسي ب حسٍتوٌدتسيي کؿَز بًيبغتٍ ،لی خَؾحبلتسيي ٍخَؾبختتسيي کؿالَز ًوالیببؾالد.
حع خَؾبختی ًؿبًِ آزاهؽ ٍ ًؿبط بز جبهعِ اغت ٍ شهيٌِای بسای زقببت غبشًدُ هیببؾد .ايي هػالألِ
زٍی بيگس هفَْم فقس احػبغی اغت .کِ بِ حبلت ٍ احػبظ زقببت هٌفی ٍ پبييي بَبى اعتوبب بالِ ًفالع
بز جبهعِ گفتِ هیؾَب ،فقس احػبغی بز ايساى بِ ٍضَح قببل بزک اغت ،بػيبزی افساب ّوالِ چيالص بازًالد
ٍلی خَب زا بز هقببل بيگساى کَچ هیپٌدازًد (.)Fukuyama, 1992: 78
-4کيفيت زابغِ :زٍابظ افساب جبهعِ اش ًظس کوّی تب اًداشُای هْن هیببؾد ،هخمً باؾتي ّوػس ،بٍغتبى
هتعدب ٍ ؾغل ،اگس چِ ايي هػبئل بز جبی خَب اّويت بازب اهب هصببيق کيفيت زابغِ هبًٌد شببى هؿتسک
بب ّوػس يب بٍغتبى ٍ آزاهؽ بز کٌبز آىّبغت .چٌبىچِ بتَاى بب آهَشؼ ّوگبًی چِ اش ًظس زغوی ٍ غيس
زغوی ايي ًَ زفتبز زا بز جبهعِ تسٍي ًوَب ،هیتَاى گبم هؤحسی بز جْت تَغعِ بسباؾت .ايٌ ِ هببز بز
کٌبز فسشًداًؽ احػبظ خَؾبختی ًوبيد ًِ اتمف عوس ،بچِّب بز کٌبز خبًَابُ احػبظ اهٌيت ٍ آزاهؽ ٍ
ًِ تسظ ٍ اجببز باؾتِ ببؾٌد ،اهبکٌی هبًٌد باًؿگبُّب ،پبزکّب ،کبفی ؾبپّب ٍ يالب بيگالس هساکالص عوالَهی
هیتَاًد گبهی بزجْت پيًَدّب ٍ بٍغتیّبی عويق ٍ هبًدگبز ببؾد.
 -5تحصيمت اش هتغيسّبی تأحيس گراز بس فسٌّگ کبز هیببؾد .آهَشؼ زغوی ٍ غيالس زغالوی هو الي
اغت ٍحدت ٍ ي پبزچگی ظبّسی بز جبهعِ بَجَب آٍزب ٍلی فقظ بب اعتوبب اجتوبعی ٍ غالسهبيِ اجتوالبعی
ببال ايي ؾبخص هٌيس بِ زؾد فسٌّگ کبز هیگسبب.
 -6جٌػيت بز بػيبزی اش کؿَزّب اش هتغيسّبی هْن ٍ تأحيسگراز بس زًٍد تَغعِ هالیببؾالد ( Brooke,
.)2009: 186
کؿَزّبی اغ بًديٌبٍی اش حيج بازا بَبى ؾبخص ّبی هالرکَز بز زتبالِ ًخػالت ،تسکيالِ زتبالِ ٍ 78
ايساى زتبِ  ٍ 1۱5افغبًػتبى زتبِ ًْبيی زا کػب ًوَبُ اغت .فسٌّگ کبز هخبت بسای ًبئل ؾدى بِ تَغعِ
ٍ زؾد ببالی اقتصببی ضسٍزی هيببؾد ٍ ايي اهَز جص بز ازتقبء هَازب ذکس ؾدُ اه بى پريس ًویببؾد.
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هسٍزی بس اببيبت تيسبی پطٍّؽ ًؿبى هیبّالد کالِ فسٌّالگ کالبز اش هتغيسّالبی تأحيسگالراز بزحالَشُ
هغبلعبت غيبغی ،اقتصببی ،اجتوبعی هیببؾد ٍ هَزب تَجِ پطٍّؿگساى باخلالی ٍ خالبزجی هختلالف قالساز
گسفتِ اغت .بز اغلب پطٍّؽّب حين بػيبزی اش تأليفبت بز هَزب فسٌّگ کبز ،بْسٍُزی ٍ تأحيسؾالبى بالس
زؾد ٍ تَغعِ اقتصببی ،اجتوبعی ٍ فسٌّگی هیببؾد.کِ خَب ًؿبًگس اّويت هػالبلِ فسٌّالگ کالبز اغالت.
آًچِ بزايي پطٍّؽ ّب بيؽ اش ّوِ هؿَْب اغت تأکيد بسآهَشؼ ،اًگيصًُ ،ظبم پبباؼ ٍ تؿَيق ،عضَيت
بز ؾب ِّبی اجتوبعیًَ ،آٍزی ،هديسيت کبزآفسيي ٍ هؿبزکتی ٍ زؾد ٍ گػتسؼ ًْببّبی هدًی هیببؾد.
بز جدٍل شيس ًوًَِای اش تحقيقبت اًيبم ؾدُ بز ايي شهيٌِ هسٍز گسبيدُ اغت.
جدٍل ( :)1خالصِ پژٍّصّای اًجام گزفتِ در سهیٌِ فزٌّگ کار
پظٞٚـٍش

٘تایج

ػٛئیت تشي

ت ٝتأثیش ؿثىٞٝای اجتٕاػی ،فشٍٙٞی ،التصادی تش فش ًٙٞواس پشداخت ٝاػتٚ ،ی ت ٝتأ ثیش ٟ٘ادٞای التصادی  ٚػیاػی (غیش التصادی) تش فش ًٙٞواس پشداخت ٝاػت .تٝ

()3122
دان یاسد
()2::1
واٚیت ػیًٙ
()3124
س٘ٚاِذ تشٚوٝ
()311:
آ٘ت)3124( ٝ

٘ظش ا ٚػاختاسٞای فشٍٙٞی تش ٘ح ٜٛواس وشدٖ تاثیش داسد ٚ ،فش ًٙٞواس یؼٙی واس تٛاْ تا تٟشٜٚسی  ٚواسآیی.
دس ٔمایؼٝای تجشتی تیٗ د 2:61-2:71 ٝٞاص تىٙیه ٔغاِؼٛٔ ٝسدی 2اػتفاد ٜوشد ٜاػت .ایٗ تحمیك تىی ٝتش ٔٙحصش ت ٝفشد تٛدٖ ػٙاصش فشٍٙٞی ٞش جأؼ ٚ ٝػٙاصش
ٔتفاٚت دس ٞش فش ًٙٞداسد  ٚایٙى ٝفشًٞٙٞا تایذ ت ٝصٛست ٔجضا ٙٔ ٚفشد ٔغاِؼ ٝؿٛد.
ت ٝساتغٔ ٝیاٖ ٔتغیشٞای فشٍٙٞی ،آٔٛصؿی  ٚػاصٔا٘ذٞی ػٙاصش تِٛیذ تا واس ٔغّٛب  ٚتا تاصد ٜتاال تأویذ ٔی ٕ٘ایذ٘ ..تیج ٝتشسػی تش ایٙؼت وٞ ٝش چ ٝػاصٔاٖ ٚتـىیالت
فشٍٙٞی تٛػؼ ٝیاتذ فش ًٙٞواس  ٚتاصدٞی دس تِٛیذ ٘یض افضایؾ ٔییاتذ.
تشسػی اٍ٘یضٜٞایی وٙٔ ٝجش ت ٝػختوٛؿی دس ٔیاٖ ٔذیشأٖ ،تخصصاٖ،واسٌشاٖ ٌ ٚشٜٞٚای لٔٛی ٘ٚظادی ٔختّف ٔیتاؿذ ٚ .ایٙى ٝچشا تشخی افشاد ٌ ٚشٜٞٚا
تٕایُ ت ٝواس ػخت  ٚجذی داس٘ذ  ٚتؼضی تٕایُ ت ٝایٗ ٔ٘ ٟٓذاس٘ذ٘ .تایج ایٗ تشسػی تیاٍ٘ش إٞیت ٔتغیشٞای فشٍٙٞی دس افضایؾ فش ًٙٞواس ٔیتاؿذ
ٔغاِؼٛٔ ٝسدی دس تاس ٜسفتاس افشاد یه واسخا٘ ٝدس ص٘ذٌی خصٛصی  ٚاجتٕاػی ؿاٖ ا٘جاْ داد ٜاػت .ا٘ ٚتیجٌ ٝشفت ٝاػت و٘ ٝمؾ اتحادیٞ ٝای واسٌشی دس
ٔـاسوت واسٌشاٖ دس اداس ٜواسخا٘ ٚ ٝافضایؾ تاصدٞی دس تِٛیذ چـٍٕیش ٔیتاؿذ .دس ایٗ تحمیك ٘مؾ ٟ٘ادٞای ٔذ٘ی دس تاال سفتٗ ویفی فش ًٙٞواساثثات ٌشدیذٜ
اػت.

ِیپؼت()2:::

دس تحمیمی ٔمایؼ ٝای فش ًٙٞواس سا تیٗ چٟاس وـٛس أشیىا،طاپٗ ،چیٗ  ٚسٚػی ٝتشسػی وشد ٜاػت .دس ایٗ تشسػی ؿاخصٞایی ٔا٘ٙذ ٔیاٍ٘یٗ ػٙی ،جٙؼیتٚ ،ضؼیت
تأٔ ،ُٞیاٍ٘یٗ ػاَٞای واسی  ،ا٘ذاص ٜؿشوتٞا اص ِحاػ تؼذاد افشاد تحت پٛؿؾ تا فش ًٙٞواس ساتغٔ ٝؼٙاداس ٔ ٚثثت ٔیتاؿٙذ.

ٔىؼ)24:2( َٛ

تأثیش ٔذیشیت ٔثتٙی تش٘ٛآٚسی سا اص پایٞٝای اصّی فش ًٙٞواس ٔثثت ٔیدا٘ذ.

اِتٔ ٖٛایٛ

تا ا٘جاْ یه ػّؼّٔ ٝغاِؼات صٙؼتی دس ؿشوت ٚػتشٖ اِىتشیه ت ٝایٗ ٘تیج ٝسػیذ و ٝآ٘چ ٝػغح تِٛیذ ٔٚیضاٖ تٟشٜٚسی واسٌشاٖ سا تاال ٔیتشد ،ػٛأُ ٔادی ٘یؼت،

()3123

تّى ٝػٛأُ غیش ٔادی اػتٔ ،ا٘ٙذ احؼاع غشٚس  ٚإٞیت لائُ ؿذٖ تشای خٛد ،ا٘تخاب ؿذٖ اص عشف ٔذیشاٖٕٞ ،ثؼتٍی ٌشٞٚی ،تؼٟیُ سٚاتظ اجتٕاػی ،آصادی
ػُٕ  ٚػشا٘جاْ تٟثٛد ٔٙاػثات تا ػشپشػت ٔحیظ واس تؼییٗ وٙٙذ ٜػغح تٟشٜٚسی ٔیتاؿذ.

فٛوٛیأا

ٕٞثؼتٍی اجتٕاػی  ٚپی٘ٛذ افشاد دس جأؼ ٝتشاػاع ػشٔای ٝاجتٕاػی ٔیتاؿذ ٕٝٞ .چیض دس جأؼ ٝتٛػظ ػشٔای ٝاجتٕاػی و ٝاص ٔؤِفٞٝای آٖ آصادی اػت ؿىُ

()2::3

ٔیٌیشد .دس جأؼ ٝای وٕٞ ٝثؼتٍی لٛی ٚجٛد داسد ٛٞیت فشدی تٛٞ ٝیت اجتٕاػی تثذیُ ٔیؿٛد ٙٔ ٚجش ت ٝاستماء ؿاخصٞای ٔادی  ٚغیش ٔادی دس جأؼٝ
ٔیٌشدد.

ػجٓ اٚغّٛ

ِض ْٚؿىٌُیشی ٟ٘ادٞایی دس جأؼ ٝو ٝچشخٞ ٝای اتتىاس  ٚتٛػؼ ٝسا ٌؼتشؽ دٙٞذ تا ٔشدْ تاٚس وٙٙذ و ٝاٌش واس ِٔٛذ ٔیوٙٙذٔ ،یتٛا٘ٙذ تشخٛسداسی  ٚسضایت

()24:4

وؼة ٕ٘ایٙذٚ .ی دس تشسػی خٛد دس وـٛسٞای ٔختّف ت ٝایٗ ٘تیج ٝسػیذ و ٝایٗ تصٛس و ٝتشخی ٔشدْ راتاً تٗ پشٚس ٞؼتٙذ ،یا تشخی ادیاٖ ٔـٛق واس ٚتشخی ٔٙاعك
جغشافیایی سا ػأُ ضؼف فش ًٙٞواس ٔیدا٘ٙذ  ... ٚسا تحّیّی صحیح  ٚجأغ ٕ٘یدا٘ذٚ .ی ٔیپٙذاسد و ٝتأویذ تش تشخی جٙثٞٝای فشٍٙٞی ٕ٘یتٛا٘ذ ٔـىُ فشًٙٞ
واس سا سفغ ٕ٘ایذ  ٚتایذ ت٘ ٝمؾ وّیذی ٟ٘ادٞایی و ٝتتٛا٘ذ چشخٞٝای تح ٚ َٛتٛػؼ ٝؤ ٝثتٙی تش سؿذ فضایٙذ ٜفش ًٙٞواس ٌشدد ،تٛجٕٛ٘ ٝد.

ٌشاتٗ()24:4

تحّیُ ٘یشٞٚای تأثیشٌزاس  ٚتغییشات ػٕذ ٜدس فش ًٙٞواس ٔا٘ٙذ ٘ـاط اجتٕاػی ٚواس دس ٔحیظٞای دٚػتا٘ ٚ ٝتاال سفتٗ اػتٕاد دس جأؼٙٔ ٝجش ت ٝاػتالی فش ًٙٞواس
ٔی ٌشددٞ .ش چ ٝافشاد تتٛا٘ٙذ دس خا٘ٛادٔ ،ٜذسػٚ ٝجأؼ ٝتا  ٓٞاستثاط داؿت ٝتاؿٙذ ،صحثت وٙٙذ ٔ ٚـىالتـاٖ سا حُ ٕ٘ایٙذ ،دس ٔحیظ واسؿاٖ ٔٛفكتش خٛاٙٞذ تٛد
 ٚویفیت واسؿاٖ تاالتش ٔیسٚد.

ٟ٘ا٘ٚذی
()2498
سٞثش()2494

ت ٝتأثیشاخالق واس تش ؿاخص فش ًٙٞواس تٛج ٝداسدؤ ٝی تٛا٘ذ ٔتضٕٗ پیـشفت  ٚتٛػؼ ٝپایذاس دس جٛأغ تاؿذٚ ،ی ت ٝتشسػی ػٛأُ دس ٚ ٖٚتش ٖٚػاصٔا٘ی پشداختٝ
اػت.
چشا دس ایشاٖ ؿاٞذ استماء تٟشٚ ٜسی ػٛأُ تِٛیذ ٘یؼتیٓ .دس تشسػی ٔزوٛس ساتغ ٝػٛأُ فشٍٙٞی  ٚاجتٕاػی تا فش ًٙٞواس ت ٝاثثات سػیذ ٚ ٜػّت ضؼف فش ًٙٞواس
دس ایشاٖ ٔشتٛط ت ٝػاختاسٞای ػیاػی اػت.

ا٘تظاسی ٚ

ساتغ ٝوتابٞای داػتا٘ی  ٚاػتفاد ٜاص ٔمٛالت "ٔف ْٟٛواس""،اسصؽٞا  ٚسٚیٞٝای واس"" ٚا٘ٛاع ٍ٘شؽٞا ٘ؼثت ت ٝواس"اسصیاتی ؿذٜا٘ذ .اص تىٙیه تحّیُ ٔحتٛا

جذائیاٖ

اػتفاد ٜؿذ٘ ٚ ٜمؾ آٔٛصؽ ٔؼتمیٓ  ٚغیش ٔؼتمیٓ دس خا ٘ٛادٔ ٚ ٜذسػ ٝاص ػٙیٗ وٛدوی دس افضایؾ فش ًٙٞواس ت ٝاثثات سػیذ ٜاػت.

()24:1
س٘ا٘ی()24:1

دس وـٛسٞایی و ٝػغح ٘اتشاتشی تاال ٔیتاؿذ ،اػتٕاد افشاد ت ٝیىذیٍش ٘ ٚظاْ اجتٕاػی ،ػغح ٕٞىاسیٔ ،ـاسوتجٛیی  ٚخٛؽ تیٙی ت ٝدیٍشاٖ واٞؾ ٔییاتذٔ ،شدْ
خٛد سا تا ٘ظاْ اجتٕاػی ،ػیاػی تیٍا٘ٔ ٝیتیٙٙذ ٔ ٚیّی ت ٝواس دلیك  ٚتا ویفیت ٘ذاس٘ذ  ٚتش ایٗ تاٚس٘ذ و ٝواس تٟتش تشای آ٘اٖ سفا ٜالتصادی تٕٞ ٝشإ٘ ٜیآٚسد.

1-Case study
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فیٛضات ٚ

تشسػی ٔف ْٟٛواس  ٚجایٍا ٜآٖ دس ادتیات ایشا٘ی دٚس ٜلاجاس  ٚپّٟٛی ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٌشفت ٝاػت .دس ایٗ تشسػی تٛ٘ ٝػی ٍ٘شؽ ٔٙفی ٘ؼثت تٛٔ ٝضٛع واس  ٚتٝ

ٔثاسوی ()2498

ٚیظ ٜػشٔای ٝالتصادی دس ادتیات دٚسٜٞای ٔزوٛس اؿاس ٜؿذ ٜاػت  ٚایٙى ٝواس صادلا٘ ٝداسای جایٍأ ٜؼتثش  ٚاسصؽٔٙذی دس ایٗ دٚسٜٞا ٘ثٛد ٜاػت.

احٕذی ()24:1

تا اػتفاد ٜاص تحّیُ ػأّی  ٚتحّیُ ػاص ٜدسیافت ٝاػت ؤ ٝذیشیت ٔـاسوتی ،سضایت ؿغّی ،ػٗ  ٚػٛٙات خذ ٔتٔ ،یضاٖ تحصیالت تشفش ًٙٞواس تأثیش ٔثثت داس٘ذ.

ِثاف  ٚدِٛی
()2495
ٔؼیذفش ()2497

تشسػی تفاٚتٞای ٔحیغی وـٛسٞای تٛػؼٝیافت ٚ ٝدس حاَ تٛػؼ ٝپشداخت ٝا٘ذ ٘ ٚتیجٌ ٝشفت ٝؿذ ،ٜو ٝآٖ دػت ٝاص اٍِٞٛای ٔذیشیت و ٝتشٌشفت ٝاص ٚیظٌیٞا ٚ
اسصؽٞای فشّّٔ ًٙٞی  ٚتٔٛی ٞشوـٛس اػت ٔیتٛا٘ذ ٔتضٕٗ اثش تخـی ٛٔ ٚفمیت ػاصٔاٖٞا ٟ٘ ٚادٞا تاؿذ.
تش اػاع ٔمیاع ٌ 61ضیٝٙای وشیٍٛسی ( )2::1چٙذیٗ تحمیك دس دٚسٜٞای ٔختّف دس ٔٛسد اخالق  ٚفش ًٙٞواس ا٘جاْ داد٘ ٚ ٜتیجٌ ٝشفت ٝاػت و ٝػٛأُ
ؿٟش٘ـیٙی  ٚتحصیالت استثاط غیش ٔؼتمیٓ  ٚجٙؼیت  ٚػٗ استثاط ٔؼتمیٓ تا فش ًٙٞواس داس٘ذ.

ٞاؿٕی

ٔمایؼ ٝفش ًٙٞواس دس ػ ٝػغح فشدی ،ؿغّی  ٚا٘تظاسات اجتٕاػی تشسػی ؿذ ٜاػت  ٚػٛأّی ٔا٘ٙذ احتشاْ ،ػضت ٘فغٔ ،یُ ت ٝتحشن ٚاستماء دس فش ًٙٞواس ٔؤثش

()24:1

ٔیتاؿذ.

ثب توخه ثه تحقیقبت اندبم قسه ،هط کسام اظ ثطضؾیهب ثه تأثیط ثطذی اظ خنجههبی خمعیتیی ،فطهنگیی،
اقتهبزی ثط فطهنگ کبض تأکیس زاقتهانس .مییعا تحهییالت فیطز  ،محیل تودیس پیسض ،ثیگیبنگی ؾیبظمبنی
( )Athena: 2013: 121نقف نهبزهبی مسنی ،حقوقی و ثطذی قبذمهیبی خمعیتیی و قی (ی ( Ronald
 )Brooke, 2009: 157ثه انگیعههبی مسیطا  ،مترههب  ،کبضگطا وگطوههبی قومی و نػازی و  ...توخیه
زاقتهانس .این پػوهفهب ثب ثطضؾی مب زاضای وخوه تكیبثه و افتیطا مییثبقیس .ثؿییبضی اظ قیبذمهیب و
مسل هبی پػوهكگطا ثب ایین ثطضؾیی قیجبهت زاضز ودیی آنهیه کیه ایین پیػوهف ضا متمیبیع اظ ؾیبیط
ثطضؾی هبی اندبم قسه کطزه ،خبمعیت زض تح(یل ،توخه ثه مت یطهیبی مرت(ی  ،اؾیتهبزه اظ نیس ت نیی
مرت( و مقبیؿه آ هب ثب ی سیگط و ثطضؾی و تح(یل فطام(یتی و مقبیؿهای میثبقس.
ثب توخه ثه مطبدجی که شکط قس مؿی(مب ثیسو یبض وة ن یطی منبؾیت قیبزض ثیه ضهیبفیت نیحی
نمیثبقیم .ن طیبت ؾطمبیه اختمبعی ثب ضقس اقتهبزی ثه زو زؾته تقؿیم میقونس :ن طیه هبی اختمیبعی
و اقتهبزی و ضوانكنبذتی.
 -1ن طیبت اختمبعی و اقتهبزی :مت یطهبیی که ثط این مهم تأثیط میگصاضنس قیبمل زو زؾیته ضواثی
زضو و ثیطو محی کبض می ثبقنس .عوامل ذبضج اظ محی کبض مبننس ؾطمبیه اختمبعی ییب احؿیبؼ آظازی،
قبزی یب احؿبؼ ذوقیحبدی ،ؾیالمتی ،خنؿییت و عوامیل مطثیود ثیه زضو محیی کیبض مبننیس ؾیط
تحهیالت ،ترهم ونوآوضی میثبقنس.
وثط 1ثه نقف افطاز و عوامل شهنی زض ایدبز کبض مهیس و ؾبظنسه تأکیس زاضز (.)Weber, 1973: 197
ثوضزیو 2ؾطمبیه اختمبعی ضا ظطفیتی میزانس که همبهنگی و هم بضی ضا زض خبمعه و گطوههیب ،تؿیهیل
میکنس .زض واقع میتوا ؾطمبیه اختمبعی ضا ی مههوم مطکت که زاضای ؾه ثعس :ؾبذتبض ،محتوا و کبضکطز
ت(قی نموز که ؾبذتبض اختمیبعی ،همیب قیج ه اضتجبطیبت اختمیبعی اؾیت و محتیوا عجیبضت اظ اعتمیبز و
هندبضهبی اختمبعی و کبضکطز نیع عمل متقبثل اختمبعی اؾت (.)Giddens, 1984: 450

1- Weber
2- Bourdieupier
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زض واقع ؾطمبیه اختمبعی ضا میتوا زض کنبض ؾطمبیههبی اقتهبزی و انؿبنی ،ثركی اظ ثطوت م(ّی ثه
حؿبة آوضز که ثؿتط منبؾجی ثطای ثهطه ثطزاضی اظ ؾطمبیه انؿبنی و فیعی ی (مبزی) و ضاهی ثطای نیل ثه
موفقیت ق(مساز میقوز .ثسو ؾطمبیه اختمبعی ،نمیتوا ثه هیچ نوع ؾطمبیهای ضؾیس ،ثؿیبضی اظ
گطوههب ،ؾبظمب هب و خوامع انؿبنی ،ثسو ؾطمبیه اقتهبزی و نطفبً ثب ت یه ثط ؾطمبیه انؿبنی و اختمبعی
توانؿتهانس ثه موفقیت زؾت یبثنس ،هط ه ؾطمبیه اختمبعی م(ّتی قویتط ثبقس ،آ م(ّت ذوقجرتتط
وذوقحبلتط ،کبضآتط ثطوتمنستط ذواهس ثوز (.)Bourdieu, 2007: 52
قومپیتط 1اظ پیبمآوضا ت ییط زض قط ثیؿتم میثبقس .وی کبضآفطینب ضا اظ عوامل ان(ی ت ییط میزانیس و
ن بمهبی مجتنی ثط نوآوضی و انل ترطیت ذال ضا موضز ن ط زاقته اؾت .یعنیی هییچ ییع زض خبمعیه و
محی کبض ثبثت نمیثبقس .زائم وضعیت ثهم ضیرته میقوز و ایسه و ق (ی نو و خسیس ذ(ق میگطزز .ایین
نبآضامی ،منطقی پنهب زض ذوز زاضز .یعنی زض زنیبی امطوظ پیكطفت خبمعه نه تنهب ثب کیبض و تیالـ مؿیتمط
ث( ه مجتنی ثط آظازی عم( طز کبضکنب و مسیطا و ذ(ق اییسههیبی خسییس کیه مندیط ثیه ضقیس و توؾیعه
اقتهبزی ،اختمبعی میگطزز ،ثنب قسه اؾت (.)Nais, 1979: 373
می(ع 2و مطتو  3نیع ثه ق بف شهنی و اضظقی افطاز خبمعه ذهونبً ضوقنه طا و تحهیلکطزگیب ثیب
ؾبظمب ؾیبؾی و ک(یت خبمعه اقبضه مییکننیس .ذهونیب زض خیوامعی کیه اظ ن یط ؾیبؾیی زاضای ن یبم
اؾتجسازی و انعطبف پصیطی کمتطی زاضنس ،تأکیس میکننس ( .)Deo, 2014: 72م ؿول تأثیط مسیطیت مجتنی
ثط نوآوضی ضا اظ پبیههبی ان(ی فطهنگ کبض مثجت میزانس .ثطای ذ(ق فطهنگ کبض مط(یوة ثبییس ت یییطات
اؾبؾی زض فطضیههب ،زانف ،مهبضتهب ،عبزات و قیوههبی کبض ایدبز نموز ،همهنین ت ییط زض همیه اضکیب
تودیس ذهونبً زض مسیطیت عم(ی گطزز .قط هبی متمبزی ثعس فیعی ی کبض افعو ثط ثعس ف طی کبض ثوز ،زض
طول ظمب نؿجت این زو ت ییط کطز و امطوظ ثعس ف طی کبض ثط ثعس فیعی ی پیكی گطفته اؾت .عبمل ان(ی
تودس و مطگ ق لهب ت ییط ت نودوغی و عبمل پویبیی مكبغل توؾعه زانیف اؾیت .محمیس ییونؽ 4نقیف
نوآوضی ،فنآوضی و تدبضیؾبظی ایسههبی اضظـمنس ع(می زض زنیبی مسض ضا محوض ک(یسی و مؤثط زض ثبال
ضفتن فطهنگ کبض میزانس.
 -2ن طیههبی ضوانكنبؾی :ثبوض این نح(ه ثط این اؾت که فطهنگ کبض ثبیس اظ ططیق اختمبعی قیس و
یبزگیطی اظ نؿ(ی ثه نؿل ثعس ،یب اظ گطوهی ثه گطوه زیگط ،منتقل گطزز.

1- Shompeater
2- Mills
3- Merton
4- Yunus Muhammad
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زیویؽ 1زض ن طیه ذوز احؿبؼ ثیعسادتی ضا عبمل اؾبؾی ثطوظ نبضضبیتی و گؿؿت تعهس گطوهی ثین
مطزم و ن بم ؾیبؾی میزانس .موض 2نبضضبیتی ؾیبؾی و ضوا قینبذتی اظ ن یبم ؾیبؾیی ضا نبقیی اظ وخیوز
ق بف ثین توقعبت اضظقی ذوز ثب قبث(یتهبی اضظقی محی مییزانیس .قبث(ییتهیبی اضظقیی آ زؾیته اظ
کبال هب و قطای ظنسگی اؾیت کیه میطزم ذیوز ضا ثیه طیوض میوخهی مؿیتحق آ مییزاننیس و زض مییب
تحهیلکطزگب و قكط خوا خسیتط و عمیقتط اؾت (.)Gotham, 2014
فبیطاثنس 3ثط اؾبؼ ن طیه محطومیت نؿجی ،تح(یل ذوز ضا اظ ؾط ضوا قنبذتی ثیه ؾیط ؾیؿیتمی
اضتقبء زازه اؾت .وی محطومیت نؿجی که زض ن طیه زیویؽ ی خطیب ضوا قینبذتی اؾیت ،ضا ثییفتیط
خطیبنی ؾیؿتمی و مطثود ثه ؾبذتبض اختمبعی میزانس .همهنین نبضضبیتی میتوانس ؾبذتبضی ت(قیی قیوز.
که ثه ن طیه ثیگبنگی مبضکؽ نعزی میثبقس.
گطاتن 4ثه تح(یل نیطوهبی تأثیطگیصاض و ت یییطات عمیسه زض خبمعیه مبننیس نكیبد اختمیبعی و کیبض زض
محی هبی زوؾتبنه و ثبال ضفتن اعتمبز و ؾطمبیه اختمبعی زض خبمعه که مندیط ثیه اعیتالی فطهنیگ کیبض
میگطزز ،پطزاذته اؾت .او میگویس ثبیس ثین کبض ،فطاغت ،ؾطگطمی و ظنسگی عبزی میطظی وخیوز نساقیته
ثبقس .زض زنیبی امطوظ مكبغ(ی که ثهطهوضی ثبالیی زاضنس ،مطظهبی ؾبذتگی ثین کبض ،عالقه و ؾیطگطمی ضا
اظ ثین ثطزهانس (.)Graten, 2014: 29
پبتنبم 5معتقس اؾت خمعیت خهیب ضوظ ثیطوظ تنهیبتط مییقیونس زض ؾیبل  2009هیط یی اظ افیطاز زض
اقتهبزهبی توؾعه یبفته خهب ثه طوض متوؾ ثیف اظ  20ؾبعت زضههته ت(ویعیو نگبه میکطزنیس .یعنیی
فعبدیتهبی منهطز خبیگعین فعبدیتهبی اختمبعی و مسنی گطزیسه اؾت و ثسین تطتییت میطگ همیسدی زض
زفبتط کبض فطا ضؾیسه و تعدجی نیؿت که افطاز کمتط احؿبؼ قبزی میکننس و کمتط ثه ح ومتهب و نهبزهب
اعتمبز زاضنس (.)Graten, 2013: 136
اینگ(هبضت 6ثه ضاثطه قوی "فطهنگ و زم طاؾی" و فطهنگ کیبض اعتقیبز زاضز .ثیه ضاثطیه اضظـهیب و
نگطـهبی عمیق و ضیكهای ثب فطهنگ کبض ثبال توخه زاضز .ثه ن ط وی فطهنگ کبض ثطای ت بمل تیسضیدی
و ثجبت ذوز ثه نگطـ هب و گطایفهبی پكتیجب و حمبیتی زض ثیین عمیوم میطزم نیبظمنیس اؾیت .وی ثیه
تح(یل ضاثطه قوی ثین زم طاؾی ،تحول فطهنگی و نوؾبظی میپطزاظز .تحول فطهنگی زض خبمعه پیكطفته
ضا ثه عنوا ی "عنهط ع(ی ضطوضی" یبز میکنس که زض ق ل گیطی خبمعیه میسض ثؿییبض میؤثط اؾیت
(.)Inglehart, 1988: 1204
1- Davis
2- Moor
3- Fyerabend
1-Gratn-Linda
2- Chars Putnam
3- Inglhard
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این ثطضؾی که ثب اؾتهبزه اظ آمبضهبی پیمبیف اضظـهبی خهبنی اندبم قسه اؾت .نمبی ان(ی تحقییق
زض نموزاض قمبضه  1ثه وضوح ثیب میکنس کیه مت یطهیبی مؿیتقل قیبمل -1 :قیبذمهیبی ؾیالمتی و
احؿبؼ ذوقحبدی که زض بض وة ن طات گطاتن قطاض میگیطز .ؾالمتی مجنبی ظنیسگی اؾیت ،اؾیتطؼ،
مؿبئل ظیؿت محیطی ،ن بم تأمین اختمبعی اظ عوامل تأثیطگصاض ثط فطهنگ کبض میثبقس .گطاتن ضاثطه ثین
نكبد و فطهنگ کبض ضا مبننس ی منحنی ذمیسه میزانس یعنی هط ه خبمعیه قیبزتط فطهنیگ کیبض ثیبالتط
میثبقس .او فقط ضا اظ زالیل عمسه نبقبزمبنی میزانس ودی ثطوت زدی(ی ثطای قبزی نیؿت ( Graten, 2014:
 -2 .)29خنؿیت و تحهیالت خعء قبذمهبی اختمبعی قطاض میگیطز و اظ ن طات محمس یونؽ ،زییویؽ
و فبیطاینس اؾتهبزه قس .ثی بضی یب پبیین ثوز زضآمس زض ثؿیبضی اظ کكوضهب مندط ثه ثطوظ فقط واقعی (یعنیی
زضآمس ثطای حساقل ظنسگی کبفی نمیثبقس) و یب فقط احؿبؾی (که افطاز ذوز ضا زض مقبیؿه یب ثطذی خوامع و
گطوههب فقیط میقنبؾنس) مندط ثه ثیمبضیهبی ضوحی زض خبمعه مییگیطزز .ثیطوظ قی بف ثیین توقعیبت و
ام بنبت و زض پی آ محطومیت و نبکبمی زض ثطذی خوامع میتوانس نبقیی اظ ؾیبذتبضهبی ن یبم اختمیبعی
ثبقس که مندط ثه ضع فطهنگ کبض میگطزز .و موخت اظ ثین ضفتن اعتمبز ثه نهیؽ ،عیسم تیالـ ثیطای
ظنسگی ثهتط ،پبیین آمس نكبد فطزی و اختمبعی ،ؾالمتی و ثیطوظ ثطذیی آؾییتهیبی ضوحیی مییگیطزز
( -3 .)Mohammed Younes, 20016: 111نوآوضی و ذالقیت مجتنی ثط ایسههبی م ؿول یعنی میسیطیت
کبضآمس مجتنی ثط نوآوضی ططاحی قسه اؾت .یعنی افطاز ثب هط ؾطحی اظ توانمنسی وقتیی قی (ی میییبثنیس
آغبظی ثطای یبزگیطی اؾت نجبیس تمبم تالـ قب ثطای یبفتن ق ل ثبقس و ثعس اظ آ نه ثطای ذوزقب و نه
ن بم زدی(ی ثطای یبزگیطی وخوز نساقته ثبقس .امطوظ زض خوامع ثب فطهنگ کبض ثبال مؿأده یبزگیطی 1ثطای ثقب
قی (ی ضیطوضی اؾیت ( -4 .)Maxwell, 2012: 121احؿیبؼ آظازی کیه اظ فبکتوضهیبیی مبننیس ثطاثیطی
اختمبعی ،فطهنگی و تحمیل ن طز هیچ مؿأدهای ثط افطاز خبمعه تك یل میقوز .ثه عجبضتی گصاض اظ تی
نسایی زض خبمعه و نیل ثه نس نسایی اظ قبذمهبی مهم اختمبعی و ؾیبؾیی زض زنییبی کنیونی اؾیت.
امطوظ هنس ثه عنوا نمونهای اؾت که اقوام ،ازیب و نگطـهبی مرت(ی زض کنیبض هیم ثیب حهیر احتیطام
متقبثل ظنسگی میکننس ( .)Suites, 2012: 76این قبذم ثط پبیه ؾطمبیه اختمبعی ثوضزیو ثنب قیسه اؾیت.
ی ی اظ مهمتطین ع(ل افت انگیعه ثه کبض ،ضع ؾطمبیه و اعتمبز اختمبعی اؾت که افطاز ذوز ضا نؿجت ثه
خبمعه و محی کبضقب ثیگبنه احؿبؼ میکننس (.)Bourdieu, 2007: 52
مت یط واثؿته مب تطکیجی اظ ؾه فبکتوض ثهطهوضی ،نوآوضی و نوع نگبه ثه کبض میثبقس که ثب توخه ثه ن طیبت
گطاتن ،م ؿول و محمس یونؽ تجیین قسه اؾت.

1- Learning to learn
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ًوَدار ( :)1عَاهل هؤثز بز فزٌّگ کار اس دیدگاُ صاحبًظزاى

ثب توخه ثه مسل ن طی عوامل مؤثط ثط فطهنگ کبض زض این پػوهف زض خؿتدوی آظمو فطضیههیبی
ظیط هؿتیم:
 -1خنؿیت ثب فطهنگ کبض ضاثطه زاضز.
 -2ضاثطه ؾالمتی مطزم ثب فطهنگ کبض مثجت و معنبزاض اؾت.
 -3ضاثطه احؿبؼ آظازی ثب فطهنگ کبض مثجت و معنبزاض میثبقس.
 -4تحهیالت ثب فطهنگ کبض ضاثطه مثجت و معنبزاض زاضنس.
 -5ذالقیت ثب فطهنگ کبض ضاثطه مثجت و معنبزاض زاضز.
 -6قبزاثی و نكبد مطزم ثب فطهنگ کبض ضاثطه مثجت و معنبزاض زاضز.
ابشار ٍ رٍش
1

این تحقیق ،تح(یل ثبنویهای اؾت که ثط اؾبؼ زازههبی پیمبیف اضظـهبی خهبنی اندبم قسه
اؾت ،هسف این ثطضؾی مطبدعه ثبوضهب و نگطـهبی مطزم خهب زض ظمینههبی متهبوت میثبقس .ؾواالت
پطؾفنبمه ثطای قنبذت زیسگبههبی ؾیبؾی ،اقتهبزی ،اختمبعی و فطهنگی افطاز ططاحی قسه اؾت .این
ثطضؾی اظ ؾبل 1981آغبظ ثه کبض نموزه اؾت و تبکنو ثه کبض ذوز ازامه میزهس .زض هط زوضه تعساز نمونه و
کكوضهبی موضز ثطضؾی افعایف یبفته و تبکنو قبمل 90۹خمعیت خهب قسه اؾت.
زض ایطا مدطی این ططح موؾؿه تحقیقبت اختمبعی زانكگبه تهطا اؾت و ثط اؾبؼ تقؿیمثنسی
مطکع آمبض اظ تمبم اؾتب هب نمونه انتربة قسه اؾت .این ثطضؾی کبمالً ثط پبیه انول ع(می و آکبزمی

1-World Values Survey
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اندبم قسه اؾت .مجنبی انتربة نمونه افطاز ثبالی  16ؾبل ،ظ و مطز ثه نؿجت ثطاثط ،قهط و ضوؾتب ثه
نؿجت خمعیت ،که زض ایطا این نؿجت  3ثه  2میثبقس و نحوه ثطضؾی مهبحجه حضوضی میثبقس.
فطهنگ کبض ثه عنوا ی مت یط تطکیجی اظ ؾه قبذم ثهطهوضی ،نوآوضی و نگبه ثه کبض تك یل قسه
اؾت .مت یطهبی مؿتق(ی که ثط مت یط واثؿته (فطهنگ کبض) تأثیطقب موضز ثطضؾی قطاض گطفته عجبضتنس اظ:
ؾالمتی ،قبزاثی و نكبد ،احؿبؼ آظازی ،تحهیالت ،خنؿیت و ذالقیت .این ضواث ثب ضوـهبی مرت(
ثب اؾتهبزه اظ نطم افعاض  Israel ،SPSSو  Minitabموضز آظمو و تح(یل قطاض گطفته اؾت ،که ثهطوض
ذالنه زض ازامه ثیب قسه اؾت.
 -1ایدبز مسل ضگطؾیو ذطی و ددؿتی ثین مت یطهبی مؿتقل و مت یط واثؿته
 -2تح(یل مؿیط یب ثطضؾی و تح(یل تأثیط مت یطهبی مؿتقل ثط مت یط واثؿته ثه تطتیت اهمیت
 -3آظمو تدعیه واضیبنؽ ،آظمو  ،Fؾط معنبزاضی و ضطیت تعیین
تمبیع این ثطضؾی نؿجت ثه مطبدعبت قج(ی زض نس عبمل میثبقس .اول نحوه انتربة مت یط واثؿته که
ی قبذم تطکیجی اؾت ،زوم مت یطهبی مؿتقل که تطکیجی اظ عوامل فطزی ،اختمبعی ،فطهنگی و
ؾیبؾی میثبقس ،ؾوم ع(ت و نحوه انتربة کكوضهب میثبقس ،این کكوضهب آؾیبیی و ثب زضخبت متهبوتی اظ
توؾعه اقتهبزی ،اختمبعی و فطهنگ کبض میثبقنس که مندطثه حدم ثبالیی اظ عم(یبت آمبضی و زض نتیده
نبئل قس ثه ن طیه مح م و مؿتسل گطزیسه اؾت.
زض خهت قنبذت زقیق قبذمهب و مهبهیم ثهکبض گطفته قسه زض این ثطضؾی ثه تكطی و توضی
آ هب میپطزاظیم.
 -1ؾالمتی :این واغه قبمل ؾالمتی ضوحی و خؿمی میگطزز ،اگط افطاز خبمعه اظ حساقل ؾالمتی
ثطذوضزاض ثبقنس زض همه مطاحل ظنسگی ذهونبً زض کؿت و کبض موفق تط میگطزنس .تأمین ثیمه همگبنی،
زضیبفت حقو و مؿتمطی زض ظمب ثی بضی و ثیمبضی زض پصیطـ مك ل و ضفع آ ثؿیبض مهم میثبقس.
این مهم ثب توخه ثه قبذم امیس ظنسگی ،زضآمس ؾطانه ،نطخ مطگ و میط قبثل انساظهگیطی میثبقس.
 -2قبزاثی و نكبد :این واغه ضاثطه ثب ؾط توؾعه فطهنگی و یبزگیطی اختمبعی زاضز ،ثطذی خوامع
زاضای ام بنبت مبزی ظیبزی نیؿتنس ودی مطزمكب ضاثه زالیل مرت( قبز نگه میزاضنس و مطزم ثب حساقل
ام بنبت قبزی میکننس و ثط ع ؽ آ خوامعی که قبز نجوز  ،اؾتهبزه اظ ضنگهبی تیطه ،خسی ثوز و
کمضنگ ثوز قوذی و ذنسه و  ...ضا ثه عنوا اضظـ میقنبؾنس .این مؿبئل ثب قبذمهبیی مبننس نحوه
گصضا اوقبت فطاغت ،نحوه تقؿیم ضوظهبی ؾبل ثه عنوا قبزی یب غم ،ؾبذت فی(مهبی قبز یب تطاغی و
 ...ثطضؾی گطزیس و تأثیط این قبذمهب زض افعایف فطهنگ کبض ثه اثجبت ضؾیس (.)Demo: 2014, 429
 -3تحهیالت :زض ازثیبت گصقته و ثط اؾبؼ تحقیقبت متعسز و ضواث ضگطؾیونی و آمبضی ضاثطه مثجت
و معنبزاض میب تحهیالت و فطهنگ کبض وخوز زاضز .یعنی هط ه تحهیالت افعایف یبثس فطهنگ کبض نیع

78

نقش عواهل فزدی تأثیزگذار بز ارتقاء فزهنگ کار . . .

توؾعه مییبثس .این قبذم ثب ؾطوح مرت( تحهی(ی قبثل ثطآوضز میثبقس ،یعنی زض هط ق (ی اگط
تحهیالت مطتج وخوز زاقته ثبقس ،کیهیت کبض افعایف مییبثس (.)Maffer, 2004: 65
 -4ذالقیت :اظقبذمهبی مهم و مؤثط ثط توؾعه میثبقس ،این قبذم تأثیط ثبالیی زض فطهنگ کبض
زاضز .مههوم ذالقیت ثب ی واغه قبثل فهم نمیثبقس و ثطای ضؾیس ثه آ ثبیس ؾبذتبض ؾیبؾی ،اقتهبزی،
اختمبعی خبمعه قنبذته قوز .ثه عنوا مثبل امطوظ زو کكوض هنس و ین زض مقبم نرؿت ذالقیتهبی
ذطز میثبقنس (.)Schumpeter, 1942: 23
 -5احؿبؼ آظازی :این مههوم ثب زم طاؾی ،آظازی ؾیبؾی و اقتهبزی متهبوت میثبقس .این قبذم
قبمل انتربة ضنگ ،نوع و ق ل دجبؼ ،ذوضز غصای موضز عالقه ،نوع ق ل و  ...میثبقس.
مت یط واثؿته ی مت یط تطکیجی اؾت که اظ ؾه عبمل ثهطهوضی ،نوآوضی و نوع نگبه ثه کبض تك یل
قسه اؾت که تأثیط مؿتقیم اظ ن بم فطهنگی ،اختمبعی و ؾیبؾی خبمعه زاضز .ثه این مههوم که ثب توخه ثه
ام بنبت و منبثعی که ثطای ی کبض زض ن ط گطفتهایم ،قسض ثه ثبظزهی موضز انت بضذواهیم ضؾیس .مثالً
ثبتوخه ثه ام بنبت مبزی و غیطمبزی اذتهبلیبفته ثه آموظـ و پطوضـ ،ه میعا ثه اهساف موضز ن ط
نبئل قسهایم.
یافتِّا

فطآینس تح(یل یبفتههب زض این مقبده ثه این نوضت اؾت که اثتسا ثه ضاثطه مت یطهبی مؿتقل ثیب مت ییط
واثؿته اظ ططیق ضگطؾیو ذطی و ددؿتی زض ایطا و ؾپؽ هبض کكوض زیگیط اقیبضه قیسه و ثعیس ثیه
ثطضؾی و اؾتنجبد مت یط واثؿته زض هط کكوض و زض نهبیت ثه مقبیؿه کكوضهب پطزاذتهایم.
جدٍل ( :)2جدٍل ضزایب رگزسیًَی فزٌّگ کار ٍ ضاخصّای هتغیزّای هستقل -ایزاى
ا٘ذاص ٜإٞیت

فاصّ ٝاعٕیٙاٖ  :6دسصذ

ٔمذاس

تشای تتا

احتٕاَ

وشاٖ تاال

وشاٖ پاییٗ

آٔاسt ٜ

ضشایة اػتا٘ذاسد ؿذٜ

ٔتغیشٞای ٔذَ
سٌشػی٘ٛی

ا٘حشاف

ضشیة

اػتا٘ذاسد

سٌشػی٘ٛی

3.667

2.629

.111

8.811

.376

3.148

ضشیة ثاتت

>1.112

.199

- .129

.311

2.393

.138

.146

٘ـاط ٚخٛؿحاِی

1.122

.196

.112

.154

3.137

.132

.154

ٔیضاٖ ػالٔتی

1.151

.164

.131

.111

5.54:

.119

1.48

ٔیضاٖ سضایت اص

1.12:

- .115

- .153

.128

- 3.495

.121

- .134

ػغح تحصیالت

1.118

.276

- .121

.192

2.856

.155

.189

جٙؼیت

1.114

.151

- .114

.1:7

2.777

.122

.129

ٚضؼیت اؿتغاَ

1.118

.121

- .122

.19:7

- .242

.116

- .112

واس یذی یا فىشی

1.436

.226

.1:5

.111

2:.6::

.116

.216

واس سٚصٔش ٜیاخالق

1.421

.185

.163

.111

22.658

.116

.174

تشاتشی دسآٔذی

1.258

.161

.141

.111

8.646

.116

.151

آصادی

ٚضؼیت ٔاِی
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خسول  2نمبیبنگط گونگی و انساظه تأثیط معنبزاض ثوز قبذمهب میثبقیس .زض ایین خیسول اظ آظازی و
ثطاثیطی زضآمییس ،قییبذم احؿییبؼ آظازی و اظ تطکیییت تحهییالت و وضییعیت اقییت بل ،قییبذم میییعا
تحهیالت و اظ تطکیت مت یط ضضبیت اظ وضعیت مبدی و ذوقحبدی وؾالمتی قبذم احؿبؼ ذوقحبدی و
اظ مت یطهییبی کییبض ضوظمییطه و ف ییطی ،قییبذم ذالقیییت ؾییبذته قییسه اؾییت .همهنییین ؾییط
معنیزاضی    0.1زض ن ط گطفته قسه اؾت .همب گونه که زض خسول  1نمبیب میثبقیس ذالقییت زض
کبض ثیفتطین تأثیط ضا ثط فطهنگ کبض زاضا میثبقس .تحهیالت و کبض یسی تأثیط منهی ثط فطهنگ کبض زاضنس،
یعنی هط ه افطاز زاضای تحهیالت ثبالتط ثبقنس فطهنگ کبضقب کبهف مییبثس.
خسول قمبضه  3که ثه خسول تدعیه واضیبنؽ معطوف اؾت ،فطضیه ظیط ضا موضز آظمو قطاض زازه اؾت.
نتیده ثه زؾت آمسه ثیبنگط ضز فطو نهط (که ثیه معنیبی عیسم منبؾیت ثیوز میسل ضگطؾییونی) و
پصیطـ فطضیه مقبثل اؾت .  P  value  0.001, F  26.526
جدٍل ( :)3آسهَى هٌاسب بَدى هدل رگزسیًَی با استفادُ اس آهارُ  Fرابطِ فزٌّگ کار ٍ هتغیزّای هستقل -ایزاى
Sig

F

ٔیاٍ٘یٗ ٔشتغ

Df

ٔجٕٛع ٔشتؼات

ٔٙثغ

1.1111

37.637

7.637

81

567.:16

ٔذَ اصالح ؿذٜ

1.357

3.6:7

749.894

تالی ٔا٘ذٜ

3.777

2.1:6.79:

وُ تصحیح ؿذٜ

مدل رگرسیونی تأثیر متغیرهای مستقل پنجگانه بر متغیر وابسته (پنج کشور)؛ خسول
قمبضه  4ثه مقبیؿه مت یطهبی مؿتقل زض پنح کكوض پطزاذته اؾت .همبنگونه که زض خسول  3مكبهسه
میقوز ،زض همه کكوضهب ثه خع ین احؿبؼ ذوقحبدی ثیفتطین تأثیط ضا زض افعایف فطهنگ کبض زاضا
میثبقس ،ؾپؽ نوآوضی زض کبض تأثیط ثبالیی زض افعایف فطهنگ کبض زاقته اؾت .تأثیط تحهیالت زض ؾه
کكوض غاپن ،ایطا و مبدعی ثط مت یط واثؿته منهی میثبقس .ضاثطه احؿبؼ آظازی ثب فطهنگ کبض زض همه
کكوضهب ثدع مبدعی مثجت و معنبزاض اؾت .زض نهبیت ظنب زض همه کكوضهب زاضای فطهنگ کبض ثبالتط نؿجت
ثه مطزا میثبقنس ،ادجته زض غاپن این ضاثطه معنبزاض نمیثبقس.
جدٍل ( :)4هقایسِ ضزیب رگزسیًَی هتغیزّای هستقل پٌجگاًِ در پٌج کطَرهَرد بزرسی
٘اْ وـٛس

ضشیة ثاتت

٘ـاط ٚػالٔتی

ٔیضاٖ تحصیالت

٘ٛآٚسی  ٚخاللیت

احؼاع آصادی

جٙؼیت

طاپٗ

3.491

*38.1

*- 1.15:

216.1

*149.1

1.175

چیٗ

2.:76

62.1

*1.11:

*236.1

*123.1

*9:.1

تشویٝ

2.6:1

*1.27

44.1

*225.1

*63.1

*43.1

ایشاٖ

1.:93

*46.1

*- 34.1

216.1

*51.1

*89.1

ٔاِضی

2.386

*- 213.1

*-*152.1

*259.1

*- 113.1

*156.1

77

نقش عواهل فزدی تأثیزگذار بز ارتقاء فزهنگ کار . . .

مدل رگرسیون لجستیک تأثیر متغیرهای مستقل پنجگانه بر متغیر وابسته (پنج
کشور)؛ اؾتهبزه اظ مسل ضگطؾیو ددؿتی ثه زدیل مبهیت احتمبدی آ ثه مب کم ذواهس کطز که ثب
زض ن ط گطفتن مت یطهبی مؿتقل تب انساظهای اظ احتمبل افعایكی یب کبهكی فطهنگ کبض پی ثجطیم.
جدٍل ( :)5ضزایب رگزسیًَی آهارُّای هدل رگزسیَى لجستیک هتغیزّای هستقل ٍ فزٌّگ کار در ّز کطَر
)Exp(B

ٔمذاس احتٕاَ

دسج ٝآصادی

اػتثاس

ٔجزٚسخغا

ضشیة

2.926

.111

2

24.137

.276

.6:7

احؼاع خٛؿحاِی

.:72

.385

2

2.2:8

.147

- .151

تحصیالت

2.194

.229

2

3.599

.162

.18:

جٙؼیت

3.38:

.111

2

34.758

.162

.357

٘ٛآٚسی

2.126

.8:6

2

.178

.169

.126

احؼاع آصادی

.17:

.111

2

25.495

1816

- 3.783

ضشیة ثاتت

3.326

.111

2

31.488

.287

.8:6

احؼاع خٛؿحاِی

2.248

.118

2

8.449

.158

.239

تحصیالت

2.144

.719

2

.375

.174

.143

جٙؼیت

3.57:

.111

2

72.551

.226

.:15

٘ٛآٚسی

.:::

.:94

2

.111

.179

- .112

احؼاع آصادی

.3113

.111

2

65.938

.967

- 447-7

ضشیة ثاتت

2.983

.126

2

6.:17

.26:

.497

احؼاع خٛؿحاِی

2.112

.:85

2

.112

.147

.112

تحصیالت

2.193

.228

2

3.567

.162

.18:

جٙؼیت

2.181

.248

2

3.317

157

.179

٘ٛآٚسی

2.4:6

.111

2

57.671

.15:

.444

احؼاع آصادی

.133

.111

2

41.465

.7:4

- .4.92:

ضشیة ثاتت

.985

.222

2

3.647

.195

- .245

احؼاع خٛؿحاِی

2.1::

.116

2

8.98:

.145

.1:6

تحصیالت

2.288

.111

2

38.2:5

.142

.274

جٙؼیت

*

2.759

.111

2

268.218

151

.611

٘ٛآٚسی

*

2.166

.171

2

4.654

.139

.164

احؼاع آصادی

.197

.111

2

61.795

.456

-.3.564

ضشیة ثاتت

2.:87

.111

2

68.496

.1:1

.792

احؼاع خٛؿحاِی

.:81

.333

2

2.5:1

.136

- .141

تحصیالت

.989

.111

2

23.576

.148

- .241

جٙؼیت

*

2.449

.111

2

36.879

.168

.3:2

٘ٛآٚسی

*

2.485

.111

2

9:.635

.145

.4229

.123

.111

2

7:.749

.576

-.4.989

ٔتغیش
*

طاپٗ

*

*
*

ٔاِضی

*

*

*

تشویٝ

*

*

چیٗ

*

*

احؼاع آصادی
ضشیة ثاتت

*

ایشاٖ

*

*

* عبمل موضز ثطضؾی زض ؾط    0.05زضنس معنبزاض اؾت.
زض خسول قمبضه  5ثه زدیل مبهیت ضگطؾیو ددؿتی تمبم مت یطهبی مؿتقل ثه نوضت تیوام میوضز
ثطضؾی قطاض گطفتهانس تب انساظه تأثیط هط ی ضا ثط فطهنگ کبض زضیبثیم .ثه این تطتیت قبزض ذواهیم ثیوز کیه
مت یطهبی معنبزاض ضا ثكنبؾیم .زض این ثطضؾی ثب اؾتهبزه اظ قبذم ضگطؾیو ددؿتی مكیرم گطزییسه
که ذالقیت زض کبض ثیفتطین تأثیط ضا ثط فطهنگ کبض زاقته اؾت ،میتوا اینگونه تهؿیط نموز که ثه قطد
ثبثت مبنس همه عنبنط ثب ی واحس افعایف زض ذالقیت ،فطهنگ کبض زض ایطا  1/7ثطاثطافعایف مییبثیس.
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ذ مطظی اؾتهبزه قسه زض مسل ضگطؾیو ددؿتی میبنگین فطهنگ کبض ذواهس ثوز .که زض نموزاض قمبضه
 3مكرم قیسه اؾیت .ثیه ایین تطتییت مكیبهساتی کیه فطهنیگ کیبض آ هیب کیمتیط اظ حیس مییبنگین
یعنی   Mean  2.86ثبقس ،زاضای فطهنگ کبض منهی و مكبهساتی که انساظه فطهنگ کبض آ هب ثیفتیط اظ
میبنگین ثبقس زاضای فطهنگ کبض مثجت هؿتنس .زضثبضه مسل ضگطؾیو ددؿتی ثیب این ن ته الظم اؾیت
که عالوه ثط ضطیت ضگطؾیو ددؿتی  که زض خسول قمبضه  5قبثل مكیبهسه اؾیت و خهیت تیأثیط ضا
نكب میزهس ،آمبضه  e نیع ثؿیبض مهم اؾت .این آمبضه نكب میزهس ثه اظای افعایف ی

واحیس زض مت ییط

مؿتقل و ثبثت مبنس ؾبیط مت یطهب ،فطهنگ کبض  e ثطاثط میقوز .ثه عنوا مثبل ثب افیعایف یی واحیس
مت یط احؿبؼ ذوقحبدی و ادجته ثبثت مبنس ؾبیط مت یطهیب ،فطهنیگ کیبض زض کكیوض اییطا  1/976ثطاثیط
افعایف مییبثس.
زض خسول قمبضه  6مب انساظه تأثیط مت یطهبی مؿتقل ثیط مت ییط واثؿیته ضا اظ ططییق ضگطؾییو ددؿیتی
ثطضؾی نموزهایم.
جدٍل ( :)6تأثیزات سیزضاخصّای هعٌادار هتغیزّای هستقل در هدل رگزسیَى لجستیک
چٍٍ٘ٛی تاثیش

ا٘ذاص ٜتاثیش )Exp(B

ػٛأُ سٌشػی٘ٛی X

وـٛس

افضایـی

2.926

احؼاع خٛؿحاِی

طاپٗ

افضایـی

2.38:

خاللیت

افضایـی

3.326

احؼاع خٛؿحاِی

افضایـی

2.248

تحصیالت

افضایـی

3.57:

خاللیت

افضایـی

2.583

احؼاع خٛؿحاِی

افضایـی

2.4:6

آصادی

افضایـی

2.1::

تحصیالت

افضایـی

2.288

جٙؼیت

افضایـی

2.759

خاللیت

افضایـی

2.:87

احؼاع خٛؿحاِی

واٞـی

2.24:

تحصیالت

افضایـی

2.449

خاللیت

افضایـی

2.485

آصادی

ٔاِضی

تشویٝ
چیٗ

ایشاٖ

همب گونه که زض خسول  6مكبهسه می قوز تمبم عوامل معنبزاض و افعایكی هؿیتنس ،تنهیب عبمیل کبهكیی
تحهیالت زض ایطا میثبقس که ثط اؾبؼ ن طیه زیویؽ تحهییالت زض اییطا زدی(یی زض خهیت افیعایف
حقو و زؾتمعز نمیثبقس ،ثنبثطاین تأثیط منهی زض فطهنگ کبض زاقته اؾت.

77

نقش عواهل فزدی تأثیزگذار بز ارتقاء فزهنگ کار . . .

مقایسه فرهنگ کار پنج کشور با شاخص متغیر وابسته؛ زض نموزاض قمبضه  3ثه مقبیؿه
میبنگین فطهنگ کبض زض پنح کكوض موضز ثطضؾی پطزاذتیم .این قبذم اظ میبنگین ظیط مت یطهبی تك یل
زهنسه مت یط واثؿته یعنی قبذم هبی ثهطه وضی ،نوآوضی و نگبه ثه کبض تك یل قسه اؾت.

ًوَدار( :)3هقایسِ فزٌّگ کار پٌج کطَر

همب گونه که زض نموزاضقمبضه  3مكبهسه میقوز ،میبنگین فطهنگ زض ین، 3/02ایطا  ،2/86تطکییه
 ،3/19مبدعی 3/26و غاپن  3/32میثبقس .ایطا ثب میبنگین فطهنگ کبض  2.86کمتطین و غاپن ثب مییبنگین
 3.32زض فطهنگ کبض زاضای ثیفتطین انساظه میثبقنس .نكب عمسهتطین زدیل کمتط ثوز میبنگین فطهنگ
کبض زض ایطا پبیین ثوز کطا ثبالی فطهنگ کبض و زدیل ان(ی ثبال ثوز فطهنگ کیبض زض غاپین متمطکیع
ثوز انساظه هبی فطهنگ کبض اططاف میبنگین و ثبال ثوز کطا پبیین فطهنگ کبض زض این کكوض اؾیت .ثیه
ثیب زیگط افطازی که زض ایطا زاضای ثبالتطین میعا تعهس کبضی یب فطهنگ کبض مثجت میثبقنس ،نؿجت ثه
غاپن زاضای فطهنگ کبض پبیینتطی هؿتنس و افطازی که زض غاپن زاضای فطهنگ کبض پبیین میثبقنس ،نؿیجت
ثه گطوه مكبثه زض ایطا  ،فطهنگ کبض ثبالتطی زاضنس.
نمو دار تحلیل مسیر یا رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و متغیرهای مستتقل
دیگر (ایران)؛ زض نموزاض  4ثه ضاثطه مؿتقیم و غیط مؿتقیم مت یطهبی مؿتقل و اضتجبطكب ثب مت یط تبثع
پطزاذته قسه اؾت .ثیكتطین تأثیط مؿتقیم اظ احؿبؼ آظازی ثیط فطهنیگ کیبض مییثبقیس ،ؾیپؽ مییعا
ؾالمتی و نكبد اختمبعی ،ذالقیت که زض ضتجه ؾوم قطاض زاضز و تأثیط منهی و غیط مؿتقیم تحهییالت ثیط
ذالقیت و ؾپؽ ثط فطهنگ کبض ثه وضوح قبثل ثطضؾی میثبقس.
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ًوَدار ( :)4تأثیز هستقین ٍ غیز هستقین هتغیزّای هستقل بز هتغیز ٍابستِ

بحث ٍ ًتیجِگیزی

زض اثتسای این تحقیق میپنساقتیم که فطهنگ کبض موضوعی زض ذهول ثبظاض کیبض و اقیت بل و تیأثیط
آ ثط ضقس و توؾعه اقتهبزی مقودهای اقتهبزی اؾت .زض ضونس پػوهف احؿبؼ مب ایین ثوزکیه فطهنیگ
کبض مقودهای اؾت که ثیفتط اظ من ط خبمعهقنبؾی ثبیس ثه آ توخه قوز ،امب ثه مواظات تعمیق و تأمیل و
نتبیح آمبضی ثسؾت آمسه زض این موضوع این اشعب زاضیم که اگط یه مؿیأده فطهنیگ کیبض موضیوعی
اقتهبزی و اختمبعی نیع میثبقس ،امب این مهم ضا ثبیس ثیه عنیوا مقودیهای فطهنگیی زض آزاة و ضؾیوم و
ذ(قیبت فطهنگی ی م(ّت خؿتدو کطز ،ثسو ق ذ(قیبت فطهنگی هط م(ّتیی اظ مت یطهیبی اقتهیبزی،
اختمبعی تأثیط میپصیطز .ثنبثطاین فطهنگ کبض مت یطی اؾت که اظ عوامل فطهنگی ،اقتهیبزی و اختمیبعی
تأثیط میپصیطز و ثطای ثهجوز آ نیع ثبیس ثه این عوامل ثهنوضت توامب توخه قوز .هط نس ت ییط و ثهجیوز
فطهنگ کبض ثه ک(یه عوامل شکط قسه ثه نوضت خساگبنه نیع واثؿته اؾت .ثنبثطاین ثطای کبهف مكی الت
فطهنگ کبض ثبیس ت ییطات اؾبؾی زض زانف ،مهبضتهب ،عبزات و قیوهبی قسیمی کبض ایدبز نموز و اظ ططیق
توخه ثه نقف ک(یسی آظازیهبی فطزی و اختمبعی ،تأثیط احتطام ثه فطزیت وحقیو اختمیبعی ،توخیه ثیه
وضعیت ثهساقت ،ؾالمتی و تأمین اختمبعی افطاز خبمعه میتوا نوع نگبه میطزم ضا ثیه کیبض ت یییط زاز و
فطهنگ کبض ضا اعتال ثركیس .ثطای تجیین زقیق این مؿأده اظ تئوضیهبی مرت( زض موضز کبض مبننس تئیوضی
ضاثینع ،گیسنع ،ؾطمبیه اختمبعی ثوضزیو ،قبذمهبی اضتقبء فطزی گطاتن ،عوامل خمعیتی زییویؽ اؾیتهبزه
قس .همب گونه که زض ضوـ تحقیق توضی زازیم ،این ثطضؾی تح(یل ثبنویه مجتنی ثط زازههیبی "ثطضؾیی
اضظـهبی خهبنی" ثوزه اؾت.
اظ ن ط فطهنگی نقف نهبز آموظـ وپطوضـ ،ذبنوازه ،زانكگبه ،ضؾبنههبی گطوهیی زض ضقیس ذالقییت،
کیهیت ؾالمتی ،ثهساقت ضوانی و  ...ثؿیبض مهم میثبقس .ادجته ثبیس گهت نهبزهبی فطهنگیی ثطآینیس ن یبم
ؾیبؾی و اختمبعی میثبقنس و ثه تنهبیی نمیتواننس ثه اهساف ذوز نبئل گطزنس .ثهجوز کبضکطز آ هب نیبظمنس
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ععم م(ّی و تالـ همه آحبز خبمعه میثبقس .نقف ضوقنه طا  ،زانكگبهیب و محققب اختمبعی زض ثیب و
توخیه وضعیت کنونی فطهنگ کبضثطای مؿئودین و زضج مطبدت زض ضؾبنههب حبئع اهمیت میثبقس.
زض این ثطضؾی "تحهیالت" زاضای ضاثطه مع وؼ و معنبزاض ثب فطهنگ کبض زض ایطا میثبقس ،یعنی هط
ه تحهیالت ثبالتط میضوز فطهنگ کبض کبهف مییبثس ،زانف عبمل تحول و پویبیی مكبغل اؾت یعنیی
افطاز ثب تحهیالت ثبال وقتی واضز ثبظاض کبض میقونس ثبیس مندط ثه افعایف ثهطهوضی (حقو ثبالتط) گیطزز و
زض نهبیت ضقس فطهنگ کبض اظ پیبمسهبی آ میثبقس ،ودی و ؾبذت اختمبعی و اقتهبز ؾیبؾیی خبمعیه
مب ثه گونهای اؾت که زانف منكبء اضظـ اقتهبزی و اختمبعی نمیگطزز .این مؿأده ثه نوضت مع یوؼ
زض خبمعه مب عمل میکنس .ی ی اظ ظیط ؾبذتهبی ذالقیت و نوآوضی تحهیالت میثبقس و اظ زالیل مهیم
ضع فطهنگ کبض این اؾت که نیطوی کبض می(یونی مب ع(یطغم ثطذوضزاضیهبی ضوظافعو تحهی(ی ظندیطه
قبث(یتهبی تحوالت انؿبنی ضا ثه زضؾتی طی ن طزهانس .این ظندیطه اظ توانمنسؾبظیهبی فطزی قطوع و ثب
خبمعهپصیطی ،اقت بلپصیطی ،اقت بلظایی ،یبزگیطی ،نوآوضی ،کیبضآفطینی ثیه ثهیطهوضی نییطوی کیبض ذیتم
میگطزز .ثه عجبضت زیگط ضاثطه اضگبنی ثین زانكگبه ،خبمعه ،نهبز ؾیبؾت و ثطنبمیهضییعی وخیوز نیساضز.
ؾیبؾتگصاضا زض اتب هبی زض ثؿته ثطنبمهضیعی میکننس ،زانكگبهیب و انسیكمنسا تنهب و منعوی ثیه کیبض
مك ول میثبقنس و زض ثطنبمهضیعیهبی ذطز و کال خبمعه زذبدتی نساضنس و مطزم زض خبمعه احؿبؼ تع(یق
ذبنی ثه کؿی یب نهبزی نساقته و دصا انگیعهای ثطای کبض ثهتط نساضنس ،همهنین زض ؾیبظمب هیبی زودتیی
پؽ اظ اؾترسام هیچ زذبدت و ثطنبمهای زض گونگی و نحوه ذالقیت ،نوآوضی و کبض افطاز وخوز نساضز.
ثط اؾبؼ ثطآوضزهبی اندبم قسه زض همه کكوضهب ظنیب نؿیجت ثیه میطزا اظ فطهنیگ کیبض ثیبالتطی
ثطذوضزاض هؿتنس .قبیس ثتوا این گونه تح(یل کطز که ثطذی مكبغل ظنبنه اؾت مبننس مع(میی ،پطؾیتبضی و
...که ثب ضوحیه ظنبنه و مبزضانه قبثل توخیه میثبقس ،و کبض ظنب زض اکثط مواضز ثه عنوا تأمین کننسه انی(ی
ظنسگی ت(قی نمیگطزز و مك الت اقتهبزی ذبنوازه ثط عهسه مطزا میثبقس ،قبیس ثبال ثوز فطهنگ کیبض
ظنب ضا ثتوا اینگونه توخیه کطز .امطوظ یبفتن ق ل ثؿیبض مك ل میثبقس ،ثؿیبضی اظ افطاز اظ ق ل قیب
ضضبیت نساضنس ودی مدجوض هؿتنس کبضقب ضا ازامه زهنس زضآمس اکثطیت مطزا خبمعه ثطای مریبضج ظنیسگی
کهبیت نمیکنس آ هب مدجوض هؿتنس زو یب نس ق ل زاقته ثبقنس و زض نتیده قبزض ثه اندبم کبض ثیب کیهییت
مط(وة نیؿتنس ،این مواضز میتوانس زدی(ی ثط ضع فطهن کبض مطزا ثبقس .مطبدعبت زییویؽ ( )2010و
معیسفط ( )1390مؤیس یبفتههبی این ثطضؾی میثبقس.
مؿبئل اختمبعی ثب ی سیگط ضاثطه زاضنس همب گونه که زض میوضز خنؿییت توضیی زازه قیس زض میوضز
ذالقیت نیع ضاثطه مؿتقیم مت یطهبی مؿتقل ثب ن بم ؾیبؾی و کیهیت ح مطانی زض خبمعه وخیوز زاضز ،زض
ضغیم هبی اؾتجسازی مم ن اؾت ضقس اقتهبزی زاقته ثبقیم ودیی نمییتیوا افیطاز ضا ثیه ته یط و ذ(یق
ایسههبی نو و کبض متعهسانه مدجوض کطز .وضعیت اقتهبزی خبمعه نیع ثؿیبض تأثیط گصاض میثبقیس ،ظمیبنیکیه
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افطاز ثطای حساقل معبـ ثبیس زض نس نوثت کبضی تالـ نمبینس ،خبیی ثطای نوآوضی و ته یط ذیال ثیبقی
نمیمبنس.
ذالقیت که اظ عوامل مؤثط ثط توؾعه اؾت ،زض همه کكوضهب تأثیط ثبالیی زض فطهنگ کبض زاقته اؾیت،
ذالقیت زاضای ضاثطه معنبزاض ثب مت یط واثؿته و نؿجت ثه ؾبیط قبذم هب ضیطیت ضگطؾییونی ثیبالتطی ضا
زاضا میثبقس .ودی این مهم زض ایطا زض مقبیؿه ثب ؾبیط کكوضهب پبیینتط میثبقس .واقعیت امط این اؾت که
تبثیط تالـ فطزی افطاز خبمعه زض ؾط ذطز که مندط ثه ضقس فطهنگ کبض و افعایف ؾط ضفبه میبزی زض
ؾط کال خبمعه میگطزز زاضای ادگویی اؾت که حتمب ثبیس ثه آ توخه کطز .ثه طوض قطع فطآینس اظ کیبض
قطوع و ثه ضفبه ذتم میقوز .فطآینس مصکوض ضا میتوا ثسینگونه زض ن ط گطفیت )1 :انگییعه )2 ،تیالـ و
تحقیق )3 ،ایسههبی نو ثط پبیه اؾتبنساضزهبی خهبنی )4 ،توانبیی عم(یبتی کطز ایسههب زض تودیس )5 ،ایدیبز
اقت بل ثیفتط )6 ،ایدبز ثطوت و زضآمس ثیفتط )7 ،افعایف ثهطهوضی نیطوی کبض و ؾیطمبیه اقتهیبزی)8 ،
افعایف زضآمس ؾطانه )9 ،ضفبه ثبالتط و مدسزاً ذالقیت ثبالتط و تحقیق و توؾعه کبضآمستط و وضوز ثه مساض ییب
ع(ّیت زض هم فعاینسه کبض و ضفبه که مدسزاً فطز و خبمعه زض مؿیط نحی قطاض میزهس .نتبیح ثسؾیت آمیسه
زض این ثطضؾی مؤیس یبفتههبی ضاثینع ( )1392اؾت.
مت یط آظازی زض ایندب نه مههوم ک(ی آظازی ؾیبؾی ،اقتهبزی ،اختمبعی ث( ه ثه معنبی آظازیهیبی زض
ظبهط کو فطزی مبننس انتربة ضنگ و ق ل دجبؼ ،ؾط پوقف ،نوع و ق ل ضفیت و آمیس ،انتریبة
کبض ،زوؾت یب ثه عجبضت زیگط اخجبضی زض تهمیمگیطی ثطای ؾطنوقت افطاز نجبقس .ثیسو احؿیبؼ آظازی
مم ن اؾت زض کوتبه مست ضقس اقتهبزی زاقته ثبقیم ودی توؾعه و ذیعـ اقتهبزی مم ین نیؿیت ثیه
عجبضت ؾبزهتط افطاز خبمعه ثبیس احؿبؼ کننس که آ طوضی ظنسگی میکننس که ذوزقب زوؾیت زاضنیس .زض
همه کكوضهب ثه خع غاپن این قبذم زاضای ضاثطه مثجت و معنبزاض ثط فطهنگ کبض میثبقنس .زض ایطا ایین
قبذم نؿجت ثه ؾبیط کكوضهب ثبالتط اؾت .قبیس ثتوا گهت توخه ثه این قیبذم مییتوانیس زض خهیت
افعایف فطهنگ کبض زض خبمعه مب نقف ک(یسی زاقته ثبقس .زض این ثطضؾی نتبیح مؤیس یبفتیههیبی ثوضزییو
( )1390اؾت.
قبذمهبیی مبننس میعا ؾالمتی ،احؿبؼ ذوقحبدی و اؾتقالل اظ مؤدهههبی ان(ی تكی یل زهنیسه
فطضیه مب میثبقس .توخه ثه ؾالمتی ،ثیمه همگبنی ،ت صیه و هوای ؾبدم اظ قبذمهبیی اؾت که ثب ضقیس
فطهنگ کبض زض همه کكوضهب ثه اؾتثنبی ین زاضای ی ضاثطه مثجت و معنبزاض مییثبقیس .زض اییطا ایین
قبذم نؿجت ثه ؾبیط کكوضهب ثبالتطاؾت .قبیس ثتوا این گونه تح(یل نموز که توخه ثیه قیبذمهیبیی
مبننس ؾالمتی و نكبد موخت افعایف فطهنگ کبض میگطزز و ی ی اظ ع(ل پیبیین ثیوز فطهنیگ کیبض زض
ایطا ثیتوخهی ثه این قبذمهبی مهم میثبقس .زضکكوض مب ثنب ثط ثطذی مالح بت ،قبز ثوز  ،اؾیتهبزه
اظ ضنگهبی ضوقن و  ...موضز پصیطـ خبمعه و اف بض عمومی نمیثبقس ،یب ثه عجبضتی ذنسیس یب قبز ثیوز
زض خبمعه مب موخجبت کبهف پطؾتیػ اختمبعی ضا فطاهم میؾبظز .ثؿیبضی اظ اضظـهب ثه ضس اضظـ تجیسیل
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قسه اؾت .مدموعه این عوامل مندط ثه ق لگیطی فطهنگ کبض کنونی گطزیسه اؾت .نتبیح ثسؾت آمیسه
زض این ثطضؾی مؤیس یبفتههبی گطاتن ( )2012اؾت.
زض نهبیت تأ ثیط ک(یسی ؾبذتبضهبی نهبزی خبمعه زض ضع یب قوت فطهنگ کیبض ثؿییبض حیبئع اهمییت
میثبقس ،که زض نموزاض قمبضه  5قبثل مكبهسه میثبقس .یعنی اگط تحوالت نهبزی زض ضاؾیتبی امیط توؾیعه
نوضت نگیطز هط تالقی ثطای ثهجوز وضعیت خبمعه زض نهبیت ذنثی قسه و تحودی ثوخوز نمیآیس .آ یه
تبکنو زض ایطا معبنط قبهس آ ثوزهایم فقسا تحوالت نهبزی متنبؾت ثب ؾط موضز نیبظ توؾیعه ثیوزه
اؾت.

ًوَدار (ً: )5قص ٍ تأثیز کلیدی ًْادّای ٍاسط (دهکزاتیک) در پیطزفت فزٌّگ کار

زض نهبیت مؿئ(های که زض اثتسا ثه عنوا پطؾف انی(ی تحقییق مطیطح قیس ضا مییتیوا ایینگونیه
زؾتهثنسی کطز که مهمتطین عوامل تأثیط گصاض ثیط فطهنیگ کیبض عجیبضت اظ قیبزی و ؾیالمتی ،زانیف و
تحهیالت ،ذالقیت و نوآوضی ،احؿبؼ آظازی و ثطاثطی حقو اختمبعی میثبقس.
ثطضؾیهبی ثسؾت آمسه مؤیس فطهنگ کبض پبیین زض ایطا نؿیجت ثیه هیبض کكیوض زیگیط مییثبقیس.
فطضیههبیی که ذواهب تأییس آ هب ثوزیم ،اثجبت قسنس .مت یط احؿبؼ آظازی زضایطا ثیفتطین تأثیط ضا ثط
فطهنگ کبض زاقته ،ؾپؽ نقف قبذم ذالقیت و زض مطح(ه ؾوم احؿبؼ نكبد ،قبزی وؾالمتی و تأثیط
منهی تحهیالت اثجبت گطزیس ،زض ایطا ثه زدیل ظیط ؾیبذتهیبی غ(ی اقتهیبزی ،اتریبش ؾیبؾیتهیبی
ثبظضگبنی نبمنبؾت واضزات کبال خبیگعین ایسههبی نو زض تودیس و اثت یبض و ذالقییت گطزییسه اؾیت ،زضنیس
ثی بضی آق بض و پنهب ثؿیبض ثبال میثبقس ،همهنین اظ ضاههبی مقطعی مقبث(ه ثب ثی یبضی ضقیس ضوظافیعو
مطاکع زانكگبهی و ازامه تحهیل خوانب ت(قی قسه اؾت ،امب هط ه تحهیالت ثبالتط ضفتیه ثیبظاض کیبضی
ثطایكب ایدبز نكسه و اگط قبنؿی ثطای اقت بل ثطذی اظ افطاز تحهیل کطزه ثوخوز آمیسه زضآمیسی قبثیل
توخه عبیس نمیگطزز ،ثنبثطاین تحهیالت که اظ ظیطؾبذتهبی انی(ی نیوآوضی اؾیت کبضکطزهیبی الظم ضا
ثطای ایطا نساقته اؾت.
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