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 دیباچه
 

مفهومی چند جانبه، ارزشی و نسبی، محدود به تأمین نیازهای اقتصادی و یا توسعه سیاسی و امنیتی نیست بلکه بخش مهمی از  وسعه به مثابه  ت

ها و  معه است. الزمۀ تحقق مطلوبیتدر مناسبات فرهنگی و اجتماعی جافیت زندگی، ظهور تغییرات مطلوب توسعه به عنوان فراگرد بهبود کی

ویژه فرهنگی مختص هر جامعه است. در حقیقت جنبه اجتماعی توسعه بخش    ، تأمین نیازهای اجتماعی و بهایجاد رضایت در سطح ملی

رهنگی زیرساخت های  از آنجا که بسترهای اجتماعی و ف مسأله تأمین نیازهای اجتماعی،  انکارناپذیر فرآیند توسعه همه جانبه است. عالوه بر

ر می روند، انتظار تحقق توسعه همه جانبه بدون فراهم آوری بسترهای اجتماعی و فرهنگی الزم  شماتحقق توسعه اقتصادی و سیاسی نیز به 

ظرفیت    ندگی مردم و جوامع آنها از طریقاعی، اقتصادی و زیست محیطی در زبیهوده است. هدف فرآیندهای توسعه اجتماعی ایجاد بهبود اجتم

ی در کشور نشان از وجود مجموعه متنوعی از آسیب های اجتماعی و فرهنگی دارد که در این میان واقعیت های اجتماعی و فرهنگ  سازی است.

فقط به تنهایی موجب افت کیفیت    خود قرار می دهند. مسائلی که نهبه مثابه چالش هایی اساسی، زندگی روزمرة مردم را تحت تأثیر نامالیمات  

دار و همه جانبه را کمرنگ، عقب ماندگی از روند جهانی توسعه را تشدید و  زندگی اجتماعی می شود بلکه فرصت های دستیابی به توسعه پای

به   19-ری جهانی کوویدگیهمهای هستند که با ماعی دیرینههای اجتفقر و نابرابری چالش  شکوفایی استعدادهای ملی را به تأخیر می اندازد.

عدالتی، شکاف دیجیتالی و تغییرات  های جمعی جمعیت، بیهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، جنبشاند و با سایر بحرانشدت افزایش یافته

تلف جهان و از جمله  ه مردم و معیشت آنها در نقاط مخاند. این ترکیب شرایط تأثیرات مخربی بر زندگی روزمرارزشی و آب و هوایی پوشیده شده 

ها، جوامع و بازیگران توسعه اجتماعی به این شرایط، مسیر  نظیر است. چگونگی واکنش دولت یران داشته است، تأثیری که در تاریخ مدرن بیا

 های آینده شکل خواهد داد. فرهنگی و نتایج توسعه انسانی را برای سال -توسعه اجتماعی

شنیدن ایده ها، مباحث و یافته های   جهتبا رویکردی بین رشته ای و عمیق  عی و فرهنگی در ایرانهمایش ملی توسعه اجتمان اساس ایبر

بصورت   این همایش با استفاده از ظرفیت فناوری 19-. با توجه به شرایط پاندمی کوویددر دستور کار قرار گرفتاسفند  علمی جدید در 
است تالش های صورت گرفته در این همایش افق های جدیدی    . امیدگردید ی برگزار  سی در همه نقاط جغرافیایرش دستر جهت گست الکترونیکی

جهت حل موانع و تقویت توسعه اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی و محلی بگشاید و امیدهای جدیدی برای بهبود وضعیت توسعه اجتماعی و  

معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و  حوزه می و اجرایی همایش، ارکت همه اعضای کمیته علری و مش از همکا فرهنگی در ایران ایجاد نماید.

بلوچستان و همه نویسندگان و محققان گرامی که با مشارکت ارزشمند خود بر غنای علمی این همایش افزودند صمیمانه قدردانی و سپاسگزای  

  "هاها و توانمندیدر ایران: چالش  اجتماعی و فرهنگیعه  توس"ئه شده در اولین همایش ملی  می نمایم. کتابچه حاضر مشتمل بر مجموعه مقاالت ارا

 .  دباشبه میزبانی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان می

 الهام شیردل

 دبیر علمی همایش
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 یزد( نوگرایی و خرافات)مورد مطالعه: زنان حاشیه نشین شهر
 

 2علیشاهیشیخ زهرا، 1سیدعلیرضا افشانی
 

 چکیده 

 ناکامی و ی، ناامیدیماندگعقب سمت به را جامعه آن به گرایش و وجود و است باریانز جامعه و فرد برای باور به خرافات ازآنجاکه

 زد یشهر  نینشهیزنان حاش بین در رابطه نوگرایی و خرافاتپژوهش حاضر به بررسی  لذا شود؛می ترقی و پیشرفت مانع و کشاندمی

ای و از طریق پرسشنامه خوشه  گیرینمونه  شیوه استفاده از با هاو داده . پژوهش حاضر به لحاظ روش، پیمایشی استاستپرداخته 

  SPSS  یآمار  افزارنرمو سپس با استفاده از    شدند  آوریجمع  یزد شهر نشینیهحاشدر مناطق   ساکن زنان از  نفر  246 از  ساختهمحقق 

دهد میزان گرایش به خرافات بوده است که این نشان می  72/32یش به خرافات پاسخگویان  تحقیق نشان داد گراتحلیل شدند. نتایج  

نوگرایی در سطح متوسط قرار گرفتند و میانگین نوگرایی   ازنظرپاسخگویان  متوسط قرار داشت.  در سطح کمتر از  در بین پاسخگویان  

تفاده از وسایل ارتباط جمعی و تحصیالت با گرایش به خرافات متغیرهای نوگرایی، اس ای معنادار بینرابطه . همچنین  بود 90/2زنان 

نوگرایی نقش کلیدی در کاهش گرایش به  وجود داشت؛ درحالی که رابطه وضعیت اشتغال و میزان گرایش به خرافات معنادار نشد.

که در این میان، نقش تحصیالت و برد گی خود را پیش میو آگاهی تمام امور زندبر تعقل  خرافات دارند؛ زیرا انسان مدرن با تکیه

 وسایل ارتباط جمعی را نباید نادیده گرفت.

 نشین.نوگرایی، خرافات، وسایل ارتباط جمعی، تحصیالت، حاشیه  کلمات کلیدی:

 

 
  

 
 afshanialireza@yazd.ac.irاجتماعی دانشگاه یزد )نویسنده مسئول(،  استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم  1

  Zahra_sheikhalishahi@yahoo.comعلوم اجتماعی، گروه تعاون و رفاه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزدکارشناسی ارشد پژوهش  2
 

mailto:afshanialireza@yazd.ac.ir
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 مقدمه

ی بسیاری از نیبشیپ الیی برای ، اما چون علم، قدرت باردیگیم ی علمی صورتهاتجربهامروزه شناخت در جهان بر اساس علوم و 

ی انسان از ضعف خود هاینگرانو    هااضطراب . همچنین  دیآیمبه وسط    1، پای خرافاتاندنگراناز آینده خویش    هاانسانوقایع ندارد و  

یی هاحلراه کمدستو اعمال خرافی ته از باورها برد. این دسیمپذیرفتن باورهای خرافی  به سمتدر برابر بسیاری از حوادث، او را 

 (.1388درودی، ) از آنان نجات یافت توانینمکه با وسایل کنونی  دهندیمها و مشکالت در اختیار قرار محتمل برای رهایی از رنج

 در همبستگی و نظم حفظ برای برتر قدرت یک به توسل که کهیدرحال است. انسانیت ایلحظه  توسعه و تکنولوژی قرن حاضر، قرن

 هاپدیده و هاموقعیت  به نسبت اندک آگاهی و شناخت دلیل به وجودینباا شده،می برداشت نیاز یک مردم سوی از شههمی جامعه

 به مربوط موضوع این که است بوده غالب گذشته قرون مردم ذهنی فضای بر غیرمنطقی رفتارهای و باورها اعتقادات، از ایگونه

 (.1395منشدی پور،  نیست )هاشمی زاده، گل بخشی و صیخا جامعه

 از  اجتماعی خود به تعریف_یفکر یهامختلف بر اساس بافت هاییدگاهمشکلی است؛ زیرا د کاراز خرافات  ارائه یک تعریف واحد

 اندکردهالش خود را حال محققان تینبااو ممکن است اعتقادات شخصی هرکس برای دیگری خرافه تلقی شود.  اندخرافات پرداخته 

 ائه دهند.از خرافه ارتا تعریفی 

 هاییتلق طرز و رفتار را مجموعه خرافات کهیطوربهشود، یمگرفته  در نظر گروهی پدیده یک خرافات ی؛شناسجامعه دیدگاه از

خاصی است. زمانی خرافه کنیم و حامل طرز تفکر غالب گروه یمدانند. خرافات نتیجه محیطی است که در آن زندگی یم گروه یک

ی باورها و تجربیات خاص به گروه منتقل وضع اجتماع  عنوانبهیک عقیده غالب در جامعه تجلی یابد که خرافات  عنوانبه تواندیم

 (.1385یک عادت جای پیدا کند )ساروخانی،  صورتبهیر، تلقین و تقلید قرار بگیرد و تأثشود و گسترش و نشر آن تحت 

د اعتقاد یا بر اساس تقلی  در جهان است که این  هایدهایفای نقش پد  در مورد  یرعلمیغ   و  یرمعقولاعتقاد غ   خرافه یک  2هلروکبه اعتقاد  

)فروغی و عسگری  است همراه جادو طلسم، معجزه وهمیشه با بنابراین خرافه  گونه همراه است،یضتمایالت مر با یا گرفته وشکل

 (.1388مقدم، 

ای عجوالنه است که بدون بررسی قبلی یدهعقو  امر خرافه قضاوتی پیشین ات چنین معتقد است که یکیف خرافدر تعر 3بیرو آلن

 هاگروهو  هاانسانتواند صورت پیشگیری بگیرد و همچنین خرافات اغلب همانند ابزار خاص حمایتی هستند که یمشود و یمعنوان 

آورند. به این معنی خرافات یمجود وشوند؛ به شود ایمن یم هاآن طراب باعث اضر آنچه که به خود اعتماد کنند و از هبرای این

 (.1370)بیرو، « استوجدان نیکبخش »آرام 

 اجتماع اعضای توسط و شدهیخته  آم فرهنگ با و  گرفته ریشه  دنیای تخیالت  از  که داندیم سحرآمیزی قوای مرموز خرافات را  4توپاره

 (.1388مقدم،  یو عسگر ی)فروغ است  شدهیرفته پذ طبیعی امریک  عنوانبه

 ی اعقالنی ندارند. این معتقدات، مجموعه  شهیر  گونهچیخرافات عبـارت اسـت از: »معتقدات، باورها یا انجام کارهایی که ه  ،یطورکلبه

هـای طبیعـی و عینی ت و پدیدهی و خالف منطق هستند که در رابطه با موضوعالمها، عادات و اعمال غیرع از اخبار، عقاید، اندیشه

 (.1388ی، )درود ندیآیوجود م هب
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، توهم و عنوان یک نگرش سنتی که ریشه در جهلنیافتگی تقابل خرافات و عقالنیت در جامعه است. خرافات بهیکی از علل توسعه

عامل ترین  همی و تکیه بر جایگاه علم و عقل مباشد. خرافه با ورود به صحنه خردورزمی  1ناآگاهی دارد؛ یکی از موانع توسعه و نوگرایی

شود، سعی و (. گرایش به خرافات مانع رشد فکری می1398باشد )مسعودی و کتابی، تضعیف خرد و عاملی ضدتوسعه و نوگرایی می

یینی باشند، به شود. جامعه هرچه از نظر علمی و فرهنگی در سطح پادهد و در نتیجه مانع پیشرفت او میرا کاهش میتالش انسان 

 ایجامعه هر توسعه مسیر در که فرایندهایی ترینعمده از از طرفی یکی(.  1398،  گرا خواهد بود )مسعودی و کتابیهمان نسبت خرافه

. نوگرایی کندمی هموار بعدی هایپیشرفت از بسیاری برای را راه که است  مدرنیته  دنیای سوی به جامعه حرکت گیرد،می شکل

ها در و افراد را به ایفاکنندگان مؤثر نقش شده جادیکالن نوسازی ا جریاناد که در اثر شناختی و رفتاری افر ظام ارزشی،تحولی در ن

شدن است یکننده فرایند نوسازی و صنعتاز عوامل مهم تسهیل یکی نوجود آ کند وسطح نهادی و سازمانی نوسازی تبدیل می

فرد نواندیش   .دهدسنتی را تحت تآثیر قرار میها و باورهای  ی از جمله ارزش های زندگاز عرصه نوگرایی بسیاری    (.1377سرشت،  )پاک

بسیاری از امور پوچ   ،شود اما فرد غیرنواندیش بدون هیچ تردیدیدر هر چیزی که مبنای عقالنیت نداشته باشد دچار دودلی می

 .(1385پذیرد )افشانی، ازجمله خرافات را می

اجتماعی باال، اسیر چنین باورهایی -رده و دارای جایگاه اقتصادیکود و فرد تحصیلشه قضا و قدر میوری از عقیده بنوگرایی سبب د 

دست جامعه، بیشتر از مردان به تقدیر اعتقاد زنان به دلیل آگاهی کم و تحصیالت پایین و قرار گرفتن در مشاغل پایین .شودنمی

باورهایی تقریباً  ،ا قبول کنند. باورهای خرافیقات پیش آمده ررویدادها، اتفابدون بررسی علل  شود زنانسبب می دارند. تقدیرگرایی

از عهده افراد نوگرا و آگاه هم خارج است؛ لذا زنان با توجه به  در برخی موارد هاآن شناختاند که ها آنقدر مجهولثابتند و دالیل آن

 (.1385د )افشانی، کننرایش پیدا میبه امور خرافی گ ترشرایط اجتماعی خود راحت

گرفته   یافکار و فرهنگ مردم جا  شالوده  در  باورها چنان  گونهنیکه ا  شویمیممتوجه  خرافات در جوامع مختلف    یبه گستره  یبا نگاه

 یزاده جانعل)پرداخت  یدعقا گونهنیا یو مرزبند یکطور مشخص به تفکبهیا قائل شد  یآن حدومرز یبرا توانیم یسختاست که به

 چند  داشته باشد در تواندیم یپرستکه خرافه  یامروزه آثار مضر و مخرب افزون بر این(. 1388 ی،میابراهی و ائب بابازادهی، بستچوب 

شدت هم به  یاع . ازنظر اجتمدهدیم  را گسترش  ییگراو مصرف  گرییهودهب  ی،پرورتن   ی. خرافات ازنظر اقتصادشودی جمله خالصه نم

ها در از سنّت  یبرخ یشهافزود ر ید. باکندیم یقرا در جامعه تزر انفعال یو نوع  کندیم یفتالش و کوشش را در جامعه ضع یه یروح

 اند.دادهخود را ازدست  یتاّما امروزه موضوع  است، خود معنادار و معمول بوده یظرف زمان

باورها،  ینا یش بهعلل گرا دی یزاهیحاشمناطق چون  یعه کوچکآن داشته است که با کندوکاو در جام پژوهشگر خود را بر ینبنابرا

 دالیلها رشد خرافات در آن  یزانو م اجتماعی مختلف یهاگروه یمطالعه و با ندک یرا واکاو یبعد یهااستمرار و انتقال آن به نسل 

 یخراف یدعقا یرکه درگ یزد یا هیحاشمناطق د مانن یتا جوامع یرارا به دست آورد؛ ز یناهنجار این مدنآ وجود در بروز و به یلدخ

. بردارند گام یو اقتصاد یاجتماع  ی،روح یو تعال یشرفتدر جهت پ  توانندیدارند هرگز نم یدعقا ینبا ا ی آمیختهو فرهنگ باشندیم

سطح  یقام و ارت به مرد یدنبخش یآگاه یبرا یزد که ساختاری مذهبی و سنتی داردویژه شهر یی بههاپژوهش ینچن یبا اجرا

زنان  بین در رابطه نوگرایی و خرافات یبه بررس قیتحق نیدر امهم،  ینا یروپ  جهت رشد کشور قدم نهاد. در توانیآنان م یفرهنگ

 ای یهزنان در مناطق حاش یندر ب رابطه نوگرایی و خرافاتتحقیق حاضر سعی در شناسایی و  شودیپرداخته م زدیشهر  نینشه یحاش

 د. ارد یزدشهر 
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 ادبیات و پیشینه پژوهش

 یافتگی« با تأکید بر ایران دوره قاجارگرایی در مسیر توسعه »تقابل عقالنیت و خرافه( تحقیقی با عنوان 1398عودی و کتابی )سم

مانی مزبور با روش نیافتگی ایران در مقطع زای عقل ستیز بر توسعه مثابه پدیدهگرایی بهانجام دادند. این مقاله به بررسی تأثیر خرافه 

این تحقیق نشان داد تقابل ای پرداخته است. نتیجه  آوری اطالعات کتابخانهر جمعتوصیفی و از مسی-با روش تحلیلی  شناسی کیفی و

گرا و در سوی دیگر استبداد سیاسی ای شد که در یک سوی آن فرهنگ خرافه گرایی منجر به بازتولید چرخه و خرافه  بین عقالنیت

ر عهد نیافتگی ایران دکرد و بدین ترتیب موجب توسعهویت میاین چرخه تولید/ بازتولید و تق  ای که یکدیگر را درشت، به گونهقرار دا

 قاجار شد.

عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به خرافات )مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد   یبررس( به  1394و آبتین )ی، ابراهیمی  خان  زیعز

که میانگین گرایش به خرافات در بین زنان از  دادنشان  نتایج حاصل بود و مایشییپ روش این بررسی  پرداختند. در (واحد اردبیل

وجود دارد. میانگین گرایش به خرافات در بین  رافات رابطه معکوس و معناداریگرایش به خ مردان بیشتر است. بین نوگرایی و

 .بودوت مقطع تحصیلی، متفا به خرافات به تفکیک ن گرایشانگی. میبودشاغلین بیشتر از افراد غیر شاغل 

این تحقیق از   پرداخت. شناسی گرایش به خرافات در بین شهروندان ساوجیعوامل جامعه بررسی( در تحقیق خود به  1392ناظمی )

به خرافات است. همچنین بین ترین متغیر مرتبط با میزان گرایش های این تحقیق نشان داد که سن مهم نوع پیمایشی بود. یافته

داری و یندبطه وجود دارد. همچنین بین اقتصادی با میزان گرایش به خرافات را_جتماعیت، نوگرایی، تحصیالت و پایگاه اجنسی

 گرایش به خرافات رابطه معناداری یافت نشد.

ز نوع ر یزد انجام دادند. روش تحقیق ا( پژوهشی تحت عنوان میزان نوگرایی و گرایش به خرافات در شه1388افشانی و احمدی )

عنوان ها بهآننفر از  249دهند که ساله و بیشتر شهر یزد تشکیل می 15کلیه افراد آماری این تحقیق پیمایشی بوده است. جامعه 

گرایش به خرافات ها نشان داد در مجموع میزان نوگرایی پاسخگویان در حد متوسط و میزان نمونه مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته

 یابد.میزان نوگرایی افزایش یابد، گرایش به خرافات کاهش میاز حد متوسط بود. همچنین هرچه  پاسخگویان کمتر

 این هاىگرفت. یافته انجام خرافات به گرایش شناختیجامعه  تحلیل و تبیین  عنوان تحت(  1386)  گراندی و قاسمی توسط تحقیقی

 .است اهواز شهر از کمتر ایالم شهر در و ایالم شهر از کمتر شهر اصفهان در خرافات به گرایش میانگین داد که نشان پژوهش

 دارییمعنتفاوت  نظر این از متأهل و مجرد افراد بین کهیدرحال است. مردان از بیش زنان خرافات گرایش به میانگین همچنین

 به گرایش با دارییند و دیرگراییقت متغیرهای بودن رابطه مستقیم و داریمعن به توانمی تحقیق این نتایج دیگر از ندارد. وجود

 اجتماعی با_اقتصادی پایگاه نوگرایی، ی،جمعارتباط وسایل از استفاده تحصیالت، رابطه متغیرهای کهین ا ضمن کرد. اشاره خرافات

 است. بوده داریمعن و معکوس خرافات به گرایش

به این نتایج رسیدند که   خرافات هند  یابیارز  یبرا  یاقدام  جادیخرافات هند: ا  اسیمقبا عنوان    ( در تحقیق خود2019و دیگران )  1آن 

خورده گره  یشدت با اعمال فرهنگدر هند به  یژهوخرافات به  .ستندیها از خرافات مصون ن، آنیتفکر منطق  یانسان برا  ییتوانا  رغمیعل

 دارد وجود کننده خرافات هندنعکسورد مم 18 داد نشانبود که فرهنگ هند  ژهیو یخرافات اریمع جادیحاضر ا قیهدف تحق. است

 .داده شود میدر سراسر هند معاصر تعم تواندیکه م
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های تلویزیونی که نشان از خرافات و تأثیر آن بر بینندگان داشت. بر ( تحقیقی انجام داد تحت عنوان بررسی برنامه2018) 1سیرام 

مربوط به خرافات من به تماشای مطالب  فات اعتقاد دارند. افراد غیر مؤدرصد مردم هنوز به خرا  50شد که اساس این مطالعه دریافت  

ها با محتوای خرافاتی داشتند. تلویزیون دانستند، اما مؤمنان عالقه زیادی به این برنامهدادند و آن را صرفاً یک سرگرمی میاهمیت نمی

 ین مردم افزایش داده است.رغم آگاهی دادن، خرافات را در بعلی

 یهانهیافراد متعلق به زمو خرافات در مورد صرع: در شمال هند انجام دادند.    هاافسانه تحقیقی تحت عنوان    (2018و دیگران )  2سینگ 

جمعیت صرع بدانند. نتایج نشان داد ها را در مورد قرار گرفتند تا نظر آن یبررس مورد التیو سطح تحص یاجتماع _یمختلف اقتصاد

بنابراین الزم است ؛ کنندیمی مختلف درمانی را اتخاذ هاروشو  رندیگیمنظر  ه غیرطبیعی درپدیدیک  عنوانبه شهری صرع را 

 ی بهداشتی و پزشکان در خصوص بیماری صرع داده شود.هااردوگاهی الزم از طریق روزنامه، تلویزیون، هایآگاه

نشان دادند بین دانشگاه  انیدانشجو یخراف یارهافتر یبرخ وتحلیلیه تجزتحت عنوان  یامطالعه( در 2016و همکاران ) 3ماتلو

وجود ندارد. خرافات و رفتارهای ورزشکاران زن بیشتر از ورزشکاران   ی داریمعنخرافات و رفتارهای دانشجویان درگیر تنیس رابطه 

د. نتایج افی مشاهده نشی در باورهای خرداریمعنتفاوت  هاکالسسن، درک اهمیت موفقیت در ورزش و  ازلحاظمرد بود. همچنین 

 همچنین نشان داد، تحصیالت ورزشی نتوانسته باورهای خرافی را در ورزشکاران کاهش دهد.

 5( در تحقیقی تحت عنوان بررسی تأثیرات اجتماعی خرافات بر شیوه زندگی مردم مالزی )مطالعه موردی در پاهنگ2013) 4زاینال

های این تحقیق نشان داد که خرافات مذهبی و خرافات اخالقی با سبک خرافات یافته  ود. بر اساس سه نوعوش پیمایشی بمالزی( به ر

تری دارند و چون برخاسته از سنت است، اما افراد معتقد به خرافات مذهبی سبک زندگی سنتی؛  زندگی مردم ارتباط معناداری دارند

اما افرادی که به خرافات ؛ وجود داشته باشندو باید وجود دارند  و معتقدند این باورها از گذشته پرسندها سؤالی نمیمردم درباره آن

زیرا نفوذ ؛ تری دارند. همچنین خرافات اجتماعی با سبک زندگی مردم ارتباط معناداری ندارداخالقی معتقدند سبک زندگی مدرن 

 کند.ندگی مردم را تضعیف نمیخرافات اجتماعی در سبک زندگی در حال نابودی است و ز

شود که یکی از این عوامل یماست که باعث تشدید یا کاهش این پدیده  فات زنان عوامل اجتماعی زیادی تاثیرگذارابطه با خرار در

ی، معتقد است در جوامع سنتی تفکر عاطف 6ی عمده انسان سنتی و انسان مدرن است. لوی برول هاتفاوت نوگرایی است. نوگرایی از 

 دستبهدستشوند مذهب، زبان و فرهنگ قومی  ینمخود و جهان خارج هرگز از یکدیگر جدا    ازآنجاکه  شاعرانه و اساطیری حاکم است.

در سراسر زندگی جادویی _ی رشد دهند تا پذیرای تداوم خرافات باشند؛ بنابراین مفاهیم رمزیاگونهبهدهند تا ذهن فرد را یمهم 

شود و به جدا شدن یمبر خردگرایی دارد اندیشه اولیه کنار گذاشته و نفی  ه یتکاست، اما در جوامع علمی که    شخص بر تفکر او حاکم

 (.1371کند )جاهودا، یمخود از محیط و تشکیل یک جهان عینی کمک 

 

1 Sriram 
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4 Zainal 

5 Pahang 
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 جریان. طبق نظر وی، داندیم 2یجمع ارتباط لیاستفاده از وسا و ینیشهرنشسواد، را  ییعوامل مؤثر بر نوگرا نیترمهم 1لرنر لیدان

شده و  شروعدر غرب  شیانسان از منزلگاه خو ییجدا نیاول به دارد که یاحساس همدل یخیجنبش تار کیدر  شهی وامع رتحول ج 

 ت یو شخص یدر توسعه همدل یارتباط لیبه نقش وسا آنچنان. لرنر افتیخود دست  عطف به نقطه یجمع یارتباط لیبا توسعه وسا

 واکاوی آن  یارتباط نظام تحول توسطجامعه در حال گذار و  وسیلهبهرن را مد به یتحول جامعه سنت جریانکه رد دا  توجه متحرک

ها رشنگ  شدنقوی  سببطبق نظر لرنر، ارتباطات بین فردی سنتی  (.  1391آبادی، حاجی زاده میمندی و کرم پور،  )زارع شاه  کندیم

که دسترسی   باور دارد  وی  آموزد.را به افراد می  جدیدای  رفتاره  ها ومهارتها،  نگرش،  عیجم  ارتباط  درحالی که،  شودمی  آداب سنتی  و

 گذارندهای فردی تاثیر میها و رفتاربر نگرش  بالفاصلههای جمعی  مشارکت در جامعه نوین بوده و رسانه  نیازپیشهای جمعی  به رسانه

 .(1371)موالنا، 

جنبه دارد: یکی جنبه داخلی و دیگری جنبه خارجی،   دو  استانسان جدیدی که عامل نوسازی  باور دارد که خصوصیات بارز    3اینکلس

، نقطه آغاز تجدد و نوشدن را 4سمیت(. وی به همراه ا1373ها و احساسات او )زارع، یکی به محیط مربوط است و دیگری به ارزش 

اعی دانسته، برای او خصوصیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتم  کننده توسعهدانند. آنها انسان نوین را تأمیندر نوسازی انسان می

شدن، ای، سیاسیها عناصر محیطی را در شکل متغیرهایی ازجمله تعلیم و تربیت، ارتباط تودهنگیرند. آهایی را درنظر میمالکو 

انسان نو و مدرن به خصوصیات و  بینند و برای معیارهای درونی در خصوصشدن، کار در کارخانه و ... میشدن، صنعتیشهری 

 های زیر توجه دارند: مالک

 تجربیات جدید و توانایی او برای نوسازی و تغییر. گیریعهدهقابلیت انسان برای تقبل و  -

 شناسی.ه حال و آینده تا به گذشته و برخورداری از نظم و انضباط و وقتبودن ذهن او بمعطوف -

 ها با یکدیگر.از اختالف آنورها و اطالع و توجه به تنوع بااز باورهای آزاد  مندیبهره -

 ها و توانمندی تسلط بر محیط.فعال بودن یا داشتن ایده -

 ریزی و سازماندهی امور.گرایش به برنامه -

 اعتقاد به علم و تکنولوژی.  -

 قابل سنجش دانستن جهان. -

 احترام به دیگران. -

 (.1381دیگران )ازکیا،  احترام به برابری و رعایت حقوق -

به جمود فکری، هراسان از نوآوری، اسیر سرنوشت، در جوامع سنتی؛ محکوم    هاانسان اسمیت در مقابل جوامع نوگرا،   و  کلسینا  ازنظر

فعل، وابسته به اقتدار سنتی هستند. انسان در جوامع سنتی من شدتبهناآشنا به جهان خارج، فاقد روحیه سودمندانه و اعتماد و بی

(. انسان نوین بر اساس 1974دهند )اسمیت، هستند و اهمیتی به آموزش نمی توان برای تغییر سرنوشتفاقد همت بلندپروازانه، نا

 
1 Daniel Lerner 

2 Mass media 
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تواند از  شده، احترام به دیگران، علم و تکنولوژی می یزی ربرنامهدیرگرایی، کنش عقالنی و گیری از تقهایی ازجمله فاصلهویژگی

 خرافات دور شود. 

 آشکاراست، در پنج مرحله    آن  درباره  رییگمیو هم تصم  شهیآن اند  رییادگی  برمشتمل نو که    شهیاند  پذیرش  جریان،  1راجرز   عقیدهبه  

هر  ،کنندقبول مینو را  شهیکه اند افرادی نظر وی، ازنو.  شهیاند قبول آن -5 شیآزما-4 یابیارزش -3عالقه  -2 یآگاه -1: شودمی

 نیریاز سا رند،یپذیرا م دییجد شیوه ای کنندیم رییتغ سریعکه  کسانیاو  ظرن از. گذارندیمبا سرعت  زیرا نمراحل  نیا از کی

 مهمیها عناصر  نگرش  و  هازهینگ، اهاارزش از جمله  عناصری    باور داردثروتمندترند. وی    زیرند و ناباالتری د  یاجتماع   گاهیپا  ترند،جوان 

 (.1391کرم پور، اجی زاده میمندی و آبادی، حشاههستند )زارع برای فهم رفتار 

 

 اهداف پژوهش

 .زدیشهر  نینشهیق حاشطزنان منا نیبه خرافات در ب شیگراتعیین رابطه نوگرایی و هدف اصلی:  

 اهداف فرعی

 شهر یزد به خرافات. نینشهیحاشتعیین میزان گرایش زنان مناطق 

 شهر یزد. نینشهیحاشتعیین میزان نوگرایی زنان مناطق 

 .زدیشهر  نینشهیزنان مناطق حاش نیبه خرافات در ب شیو گرا یجمعارتباط لیاز وسارابطه استفاده  نییتع

 تعیین رابطه میزان تحصیالت و گرایش زنان به خرافات.

 زنان به خرافات. شیو گرا وضعیت اشتغالرابطه  نییتع

 

 های تحقیقفرضیه

 وجود دارد.ت رابطه بین نوگرایی و گرایش زنان به خرافا

 وجود دارد.زنان به خرافات رابطه  شیو گرا یجمعارتباط لیاستفاده از وسا زانیم نیب

 اشتغال تفاوت وجود دارد. تیبه خرافات برحسب وضع زنان شیگرا زانیم نیب

 .دارد وجود تفاوت تحصیالت برحسب  گرایش زنان به خرافات میزان بین

 

 روش تحقیق

نشین شهر یزد هستند. حجم یهحاشساکن در مناطق  ساله 18-64اری زنان است و جامعه آمای و پیمایشی نهروش تحقیق کتابخا

ها، پرسشنامه آوری دادهای استفاده شد. ابزار جمعگیری خوشه نفر تعیین شد و از شیوه نمونه  246نمونه با استفاده از فرمول کوکران  

 را تحقیق  متغیرهای که هاییویه گ ابتدا ین جهت،در اکه  شد استفاده محتوایی اعتبار از پژوهش، این محقق ساخته بوده است. در

 انتخاب بهترین برای و شد انتخاب ،اندشده اجرا و استفاده مجرب، اساتید نظر زیر که گذشته های تحقیقاتگویه از سنجید،یم

 با حاضر، تحقیق  در امهپایایی پرسشن آزمون شد. جهت ادهاستف دیگر اساتید و محققین  نظرات از  جدید متغیرهای برای هاگویه

 که متغیرهایی برای کرونباخ آلفای میزانSPSS ر افزانرم و کامپیوتر کمک به آزمون( ویشپ مقدماتی ) آزمون یهاداده از استفاده

 
1 Rogers 
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 زا جداول ترسیم برای و SPSS25 ریکامپیوت افزارنرم از هاداده وتحلیلیه تجز شد. جهت محاسبه بودند شده یه ته سازه صورتبه

 استفاده شده است. Microsoft Excel 2016 افزارنرم

 

 سنجش نوگرایی

 ستند،ین یهستند، عقالن تریککه تار کندیقبل تعریف م یهابا دوره تقابل نوگرایی خود را در 1یکائول امیلیو ازنظر تعریف نظری:

انسانی  یعنی روزگار پیروزی خرد به این معنا ایینوگر .ستندین یافتهتوسعه  یظ فنهستند و ازلحا تیمدن فاقد ستند،ین کیدموکرات

نقادانه که همه با سامان  اعتبار فلسفهافزایش  خردباوری و علمی و اندیشه ی، اخالقی، عاطفی و ...( رشدااسطورهسنتی ) باورهای بر

(. این تعریف تقریباً تمام 1381،  2واترز)  اندهمراهدولت   بر مدنی جامعه سلطه یجتدربه و قوانین مبادله یریگشکل تجارت، یابی تولید،

 .باشدیمجریان نوگرایی  از فکری حاصل یدئولوژیکی وا بستر ثمره هایی کهیژگیو را دارد. مدرن های جامعهیژگیو

در مفاهیمی چون برابری، آزادی، ی نوگرایی وضعیت یا روش زیستن و اندیشه مدرن در برابر دوران پیش از مدرن است و طورکلبه

 (.1383افشارکهن، )شود یمخواهی، فردگرایی و ایمان به تعالی و پیشرفت نامحدود بشری پدیدار یآزادیی، گراعقل

شناسی استفاده شد. برخی های جامعهنوگرایی از عناصر مشترک در نظریهدر پژوهش حاضر، برای سنجش میزان    تعریف عملیاتی:

و در اکثر نظریات تأیید   اندشده  استخراج  3ت شارماشوند از نظریاگرایی استفاده میی که در این تحقیق برای سنجش نوهایاز شاخص 

 گردند.می

، موافقم، بینابین، )کاماًل موافقمی قسمت طیف پنجیک در  بود شده استفاده( 1385ی این متغیر که قباًل در پژوهش افشانی )هاهیگو

کند؛ لذا برای سنجش متغیر وع امتیازات پاسخگو، میزان نوگرایی او را مشخص میجمم  .اندهشد  یگذارم( ارزشمخالف  کامالًمخالفم و  

 قرار داده شد. نامهپرسشدر  1گویه جدول  7نوگرایی 

 

 های متغیر نوگرایی. گویه1جدول  

 گویه متغیر

ی
نوگرای

 

 داند.هر کس صالح کار خود را بهتر از دیگران می

 نگه دارد. وراست انسان خود را از سیاست د تربه

 جوامعی که ازنظر علمی پیشرفته هستند سعادتمندند.

 های خودخواهی هستند.کنند آدممیافرادی که زیاد انتقاد 

 وچرا اجرا شود.ترها باید بدون چوندستورات پدر و مادر و بزرگ

 د را استخدام کند.اشکالی ندارد که هر مسئولی، اول خویشاوندان خو

 باشد هر طور دوست دارد لباس بپوشد. آزاد باید یهرکس

 

 

1 William Kaelin 
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 یجمعارتباط  وسایل از استفاده سنجش میزان

 استفاده مورد و پدید آمده جدید یهاتمدن  در که است وسایلی از دسته آن ی،جمعارتباط  وسایل از منظور تعریف نظری:

 وسایل دیگر؛ تعریفی در ( یا1381، 1است )کازنو  یعسو عمل شعاع و زیاد توانایی و رتقد آنان، اصلی خصوصیات و اندقرارگرفته 

 به شمار زمانیک در اییشهاند و حسی ارتباطی هاییامپ  انتقال توانایی از که رساندیمرا   وسایلی و ابزار فنون، مجموع ی،جمعارتباط

 (.1370یرو، برخوردارند )ب زیاد فواصل در مخصوصاً و از افراد بسیاری

کنید؟ یم استفاده اندازه چه تا ی زیرجمعارتباط وسایل شد: از پرسیده پاسخگو از متغیر این سنجش ورمنظبه تعریف عملیاتی:

شد که در  یگذارارزش زیاد(   خیلی زیاد، ی،تا حدود کم، )اصالً، یقسمتپنج  طیف در (1390متغیر در تحقیق ذاکری ) این یهاگویه

 است. شده اشاره به آن 2جدول 

 

 یجمعارتباط وسایل از استفاده ر میزان. متغی2جدول  

 گویه متغیر

ل 
ن استفاده از وسای

میزا

ط
ارتبا

جمع
 ی

 تلویزیون 

 اینترنت 

 رادیو داخلی

 رادیو خارجی 

 ماهواره

 روزنامه و مجالت

 

 سنجش گرایش به خرافات

یرمنطقی، تردید یا عاداتی که غی یا وحشت الچیز ناشناخته و مرموز خیاز یک هر نوع عقیده یا عمل نامعقول، ترس تعریف نظری:

 (.1371داند )جاهودا، یماساس آن ترس یا جهل باشد 

ار ( سنجش پاسخگو از خرافی بودن یا نبودن یک عقیده، معی1385در این تحقیق، بر اساس پژوهش افشانی )تعریف عملیاتی: 

بودن یا نبودن عقاید روش پاسخگو ابتدا نظر خود را از واقعین د خرافی از یکدیگر بودند. در ایعمده تفکیک عقاید حقیقی و عقای

کند )جزء گرایش به عمل نگرش( یمکند )جزء ارزیابی نگرش(، سپس میزان گرایش خود به رفتار خرافی را بیان  میاظهار    شدهاعالم  

گیرد. این شیوه چندین مزیت دارد، اواًل میار قر سنجش موردشده )جزء رفتاری( مند بودن یا نبودن نوع رفتار اعالمو در آخر نتیجه 

محقق در خرافی بودن یا نبودن یک عقیده/ رفتار  نظراعمالکند و ثانیاً میدر مورد عقاید خرافی تکیه  ردماین شیوه بر نظر و باور م

 شود.کنار گذاشته می

است نظرات خود را معین کند. در  شده استهوخاست که در سه قسمت از پاسخگو  شدهگویه طرح  16برای سنجش این متغیر، 

(، 2دارد با نمره ) قطعاً ست نشان دهد به نظر او، این عقاید تا چه حد واقعیت دارد؟ که در سه طیف ا شده خواستهقسمت اول از او 

است تا مشخص  شدهخواسته است. در قسمت دوم از او  شده ه گرفت( در نظر 0ندارد با نمره ) قطعاً( و 1شاید داشته باشد با نمره )

 

1 Cazeneuve 
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که صرف انجام آن عمل، مبنی بر خرافی بودن فرد نیست نمرات آن  ینا بر اساسه دهد یا خیر؟ ککند آیا وی این کارها را انجام می

ر دو ای هم رسیده است؟ دها به نتیجه که آیا از انجام این کاراست و درنهایت این شده گرفته( در نظر 0( و خیر )1بلی ) صورتبه

 ها بدین قرارند:یم. این گویهابرده کاربه( 0( و خیر با نمره )2با نمره ) طیف بلی

 های متغیر گرایش به خرافات. گویه3جدول  

 گویه متغیر

ت
ش به خرافا

گرای
 

 .شودی میزدگرفع جن باعثبالشت نوزاد  ریز یآهن یءگذاشتن ش

 نشود. یزدگتنها باشد تا دچار آل دیانب یدنییل از حمام زاارغ شده قبکه تازه ف یخانم

 شود.می یرزق و روزجارو کردن در شب باعث کم شدن 

 .مفید است مشکالت ریو حل سا یزدگجن ،یماریرفع ب یآتش کردن زاغ و سرب برا

 .شودزخم میرفع چشم باعثمرغ شکستن تخم

 شود.مشکالت می ریبخت و سا شیگشا باعثکتاب باز کردن 

 نشان از آمدن مهمان دارد. یچا یه روالتف

 شود.برهم زدن باعث جنگ می یچیق

 نشان از پول دارد. ،خارش کف دست

 .بباردآن شخص باران  یشود در روز عروسباعث می گیدخوردن ته 

 شدن ظروف نشان از آمدن مهمان دارد. فیرد

 میرد.می یکیخاک شود وگرنه  شهمراکفش او هلنگه دیشود با یسپارکمرده اگر روز شنبه خا

 .بد است است،که با مُرده همراه  ندیخواب ببکسی اگر 

 شود.مرد وسط دو زن رد شود بختش بسته می کیاگر 

 دارد.  رادیشنبه ادر روز شنبه و سه ماریب ادتیع 

 دارد. درراهشنیدن قارقار کالغ خبر بدی را 

 

 

 هایافته

 های توصیفییافته

 ای. توصیف متغیرهای زمینه4ل  جدو

 فراوانی درصدی گروه متغیر

میزان درآمد 

 خانواده

 4/11 کمتر از یک میلیون تومان 

 2/25 بین یک تا دو میلیون تومان

 5/17 بین دو تا سه میلیون تومان

 2/27 بین سه  تا چهار میلیون تومان
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 2/14 لیون تومانبین چهار تا پنج می

 5/4 یلیون تومانبیش از پنج م

 7/33 شاغل وضعیت اشتغال

 3/66 غیر شاغل

نوع منزل 

 مسکونی

 6/1 سازمانی

 5/45 ایرهن و اجاره

 8/52 شخصی یا پدری

 7/7 سوادبی میزان تحصیالت

 7/16 ابتدایی

 0/13 راهنمایی

 9/30 دبیرستان و دیپلم

 9/28 انسدیپلم و لیسفوق 

 8/2 لیسانس و دکترافوق 

 

ی زنان در گروه درآمدی بین سه تا چهار هاخانواده بیشترین تعداد نتایج حاصل از تحقیق به این صورت است که  4باتوجه به جدول 

ها شخصی یشتر آن ( هستند و نوع منزل مسکونی ب3/66( قرار دارند، از نظر وضعیت اشتغال، اکثر زنان غیرشاغل )2/27میلیون تومان )

 ( قرار دارند.9/30همچنین از نظر تحصیالت، بیشتر زنان در گروه دبیرستان و دیپلم )است.  (8/52یا پدری )

 

 متغیرهای تحقیقهای توصیفی .  آماره5جدول    

 حداکثر حداقل  دامنه تغییرات انحراف معیار میانگین متغیر

 4 1 3 545/0 90/2 نوگرایی

سایل میزان استفاده از و

 یجمعارتباط

14/2 561/0 3 1 4 

 57 2 55 499/11 72/32 خرافات

 

شود میانگین که مشاهده میباشد. چناننمایانگر اطالعات توصیفی سایر متغیرهای سنجیده شده در پژوهش حاضر می 5جدول 

ین ی، میانگجمعارتباط یلوساده از استفا یزانمبوده است. در مورد  5و حداکثر نمره  1، حداقل نمره 90/2نوگرایی پاسخگویان 

متغیر اصلی این تحقیق، گرایش به خرافات  حد متوسط ارزیابی شد. ازباشد که این شاخص نیز کمتر می 14/2ویان معادل پاسخگ

 دهد میزان گرایش به خرافات در بین پاسخگویان بوده است که این نشان می 72/32ش به خرافات پاسخگویان است. میانگین گرای

 د.در سطح کمتر از متوسط قرار دار 

 



 

 20 

 یافته های استنباطی

 فرضیه اول: بین نوگرایی و گرایش زنان به خرافات رابطه وجود دارد.

 

 گرایش به خرافاتو    نوگرایی  یرمتغ  ینب  یهمبستگ.  6جدول  

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون متغیر متغیر

 001/0 -355/0 گرایش به خرافات نوگرایی

 

 >001/0Pو میزان گرایش به خرافات زنان رابطه معنادار و منفی وجود دارد )  شود بین نوگراییمیمشاهده    6گونه که در جدول  همان

بین  رابطه "بنابراین فرضیه اول مبنی بر  ها به خرافات کمتر است؛زنان باالتر باشد میزان گرایش آن(. به این معنا که هرچه نوگرایی 

 شود.میتأیید  "افاتن گرایش زنان به خرنوگرایی و میزا

 

 وجود دارد.زنان به خرافات رابطه    شیو گرا یجمعارتباط  لیاستفاده از وسا  زانیم  نیبفرضیه دوم:  

 

 و میزان گرایش زنان به خرافات  یجمعارتباطاستفاده از وسایل   ینب  یهمبستگ.  7جدول  

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون متغیر متغیر

تفاده از وسایل سا

یجمعارتباط  

ش به خرافاتایگر  435/0-  001/0  

 

 معکوس ارتباطی    گرایش زنان به خرافات دارای  یزانبا م  یجمعارتباطاستفاده از وسایل  دهد که شاخص  نشان می 7  جدول  هاییافته

خرافات   ها بهنگرایش آ  رودمی  باالتر  یجمعباط ارتزنان از وسایل    استفاده  یزانچه مهر  یگردعبارتبه(.   >001/0P)  باشدو معنادار می

 شود.تأیید می "ی و گرایش زنان به خرافاتجمعارتباطبین استفاده از وسایل رابطه "یابد؛ بنابراین فرضیه دوم مبنی بر کاهش می

 

 اشتغال تفاوت وجود دارد.   تیبه خرافات برحسب وضع  زنان  شیگرا  زانیم   نیبفرضیه سوم:  

 

 شاغل  یرغ زنان شاغل و  گرایش به خرافات  انزیم   یسهمستقل جهت مقا  یآزمون ت  یخروج.  8جدول  

درجه   تی انحراف معیار میانگین مقوالت متغیر

 آزادی

سطح  

 معناداری

 143/0 244 470/1 933/10 22/31 شاغل وضعیت اشتغال

 734/11 49/33 شاغلیرغ 
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زنان  گرایش به خرافات یانگینم یندهد، بنشان می 8 جدول در شده داده یشنما هاییافته  و مستقل تی آزمون  نتایج که  طورهمان

تفاوت "(؛ بنابراین فرضیه سوم مبنی بر  P>05/0ندارد )  وجود  یداراتفاوت معن  یزدشهر    نشینمناطق حاشیه  شاغل ساکن  یرشاغل و غ 

 شود.تأیید نمی "یت اشتغالزنان برحسب وضع گرایش به خرافات یزانم ینب

 

 . دارد وجود تفاوت تحصیالت برحسب به خرافاتگرایش زنان   میزان بینارم:  ه چهفرضی

 

 . خروجی آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه میزان گرایش به خرافات زنان برحسب تحصیالت9جدول  

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 001/0 739/7 494/899 5 470/4497 واریانس بین گروهی

  232/116 240 733/27895 واریانس درون گروهی

  245 203/32393 واریانس کل

 

مطابق با  بنابراین. ( >001/0P)میانگین گرایش به خرافات زنان برحسب تحصیالت تفاوت وجود دارد بین ها، یافتهبا توجه به 

 .شودمی، تایید "یالتگرایش به خرافات زنان برحسب تحصمیانگین بین تفاوت معنادار "مبنی بر  چهارمهای پژوهش فرضیه یافته

 

 گیریبحث و نتیجه

 اتیح خیدر تار دیآن را با هایشهیاست که ر یدر جوامع انسان یو اجتماع  یمسائل فرهنگ نیترعیاز شا یکی ییگراخرافات و خرافه

های ستی حل مسائل و مشکالت خود به دراب یهای عقالنجامعه بدون توجه به شاخص کیوجو کرد. اگر مردم در جست یآدم

برای رشد و توسعه   توانندیکرده و نم  یکمک بخواهند، کار و تالش مداوم و مؤثر را امری پوچ تلق  انباشند و از جادوگر  دواریام  ینامرئ

به مرزهای   دنیبرای رس  دانتویور در خرافات نمگفت که جامعه غوطه  دیبا  نیود نشان دهند؛ بنابرااز خ  یکشور اراده و کوشش  ریفراگ

را به  یرعقالنیالگوهای رفتاری و فکری نادرست و غ  یخراف هایشهی. اندباشدالزم را داشته  یو فرهنگ یاجتماع  طیشرا تشرفیپ 

 شکی. بآوردیدرم  یها را از پاآن  دییکه هر تهد  ندیآیدرم  یادهیفایب  یهای اجتماع به شکل توده  یمردم  نیچن  کند،یجامعه القا م

  ی حاضر به بررس  قیتحق نیبنابرا ر و سست اراده خواهد بود.یپذبر آن غالب باشد، سلطه یخراف یباورهاای که افکار و مردم جامعه

 ن نشیهیزنان حاش  نیبه خرافات در ب  شیبا گرا  ارتباط جمعی، تحصیالت و وضعیت اشتغالنوگرایی، استفاده از وسایل    یرهایرابطه متغ

 آوریجمع  زدی  ننشیه یاز زنان ساکن در سه منطقه حاش  ینفر  246نمونه    کیاز    اهداده  جهت آزمون فرضیاته است.  پرداخت  زدیشهر  

 و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شد

های ه؛ همچنین یافتمذکور دارد  هیفرض  دییاز تأ   تیزنان به خرافات حکا  شیو گرا  نوگرایی  نیب  بنی بر رابطهنتیجه آزمون فرضیه اول م

، راجرز و ... تحقیقاتی تیو اسم نکلسیا، لرنر لیدانپردازانی مانند در این جهت نظریه باشند کهای میجه ز بیانگر چنین نتینظری نی

و  یودمسعهای اند. نتایج این پژوهش با پژوهشبه خرافات انجام داده بودند و خرافات را مانعی جهت توسعه و نوگرایی دانسته راجع 

(، آن 1386دیگران ) و ، قاسمی(1388) یو احمد یافشان(، 1392ظمی )(، نا1394بتین )ی، ابراهیمی و آخان زیعز، (1398) یکتاب

( همخوانی دارد. نوگرایی و خرافات مغایر یکدیگر هستند به این صورت که افرادی که به نوگرایی تمایل دارند از قوه 2019و دیگران )
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گرا خود یشه فعال و پویاست و برعکس آن فرد خرافهرند. فرد نوگرا همها داسایر انسان  نو به زندگی وبرند و نگاهی  عقل خود بهره می

ماند. تر میماندهجای پیشرفت هر روز عقبسپارد و تالشی برای زندگی و آینده خود ندارد و در این حالت بهرا به دست سرنوشت می

و با تأثیر گرفتن شود از زندگی میودباوری ها و... خرافات، موهومات، زو سبب زدودن   دهدرائه میزندگی را ا روشمدرنیته بهترین 

بر اساس نظر اینکلس و اسمیت در مقابل جوامع  .دهدمیهای علمی را مبنای کار خود قرار خِردگرایی و روش روشنگری، دورهاز 

ارج، فاقد و ناآشنا به جهان خاعتماد وآوری، اسیر سرنوشت، بیبه جمود فکری، هراسان از ندر جوامع سنتی؛ محکوم  هاانسان نوگرا، 

وابسته به اقتدار سنتی هستند. انسان در جوامع سنتی منفعل، فاقد همت بلندپروازانه، ناتوان برای تغییر    شدتبهروحیه سودمندانه و  

ر حد حقیق میزان نوگرایی پاسخگویان د(. در این ت84: 1974دهند )اینکلس و اسمیت، زش نمیسرنوشت هستند و اهمیتی به آمو

 مطمئناً که نمود مشاهده بررسی مورد جامعه آماری  تبع به و نمونه  جمعیت از  زیادی بخش در توان نوگرایی را میمتوسط بود که 

زیادی در  های سنتی تأثیرنوگرایی و عدم توجه به ارزشگذارد. می و اجتماعی سیاسی فرهنگی، توسعه بر زیادی تأثیر میزان این

شود. افرادی که دارای سواد کافی و تحصیالت راین نقش سواد و تحصیالت در اینجا پررنگ میدارد؛ بناب کاهش گرایش به خرافات

ی راحتبهشود در پذیرش خرافات مقاومت کنند و  ی مدرن و علمی دارند که سبب میهاارزش عالی هستند درک درستی از نوگرایی و  

های ابراین گسترش نوگرایی در بین مردم و دوری از عقاید پیشینیان یکی از راهنب؛  ن ندهندی غیرعقالنی و سنتی تبه عقاید و رفتارها

سازی کنند و باورها و المی و صداوسیما این است که فرهنگباشد. همچنین از وظایف اداره فرهنگ و ارشاد اسیمکم شدن خرافات 

یند. همچنین تطابق ی مدرن به طور تدریجی تشویق نمابه سمت نوگرایی و پذیرش باورها  های سنتی را تغییر دهند و مردم رانگرش

عقاید مدرنیته و حذف افکار سنتی تر افکار و ها به توسعه سبب پذیرش راحت های رسیدن آن گر از نظر پیشرفت و راهکشورها بایکدی

 شود. می

شد. نتایج  واقع تأیید مورد رافاتخ به زنان گرایش میزان و باط جمعیاستفاده از وسایل ارت رابطه بر مبتنی تحقیق دوم فرضیه

یزان استفاده ( با پژوهش حاضر مطابقت دارد. هر چه م2018( و سینگ و دیگران )2018(، سیرام )1386دیگران ) و تحقیقات قاسمی

هی افراد ایل ارتباط جمعی سبب افزایش آگایابد. از آنجایی که وساز وسایل ارتباط جمعی افزایش یابد گرایش به خرافات کاهش می

یابد و به مدرنیته مایل انسان نسبت به سنت و عقاید خرافی کاهش میدهد، ترو پیش روی انسان قرار می شود و دنیای جدیدی می

 به مردم دارد.در به وجود آوردن عقاید و باورهای نو و باالبردن اطالعات  کلیدی نقش جمعی کند. وسایل ارتباطمیگرایش پیدا 

 دید افق و دهدمی مردم به را توسعه پیام جمعی ارتباط دارد. وسایل توسعه در را نقش بیشترین جمعی ارتباط لوسای  1شرام عقیده

(. 1381کند )لهسایی زاده، می ایجاد توسعه برای مناسب فضایی و بردمی باال را آرزوها و امیال دهد.میگسترش و تغییر  را آنان

ای ی نقش ویژهجمعارتباطوسایل  توان خرافات را از جامعه دور کرد.  و باالرفتن آگاهی، می  جمعینه با استفاده از وسایل ارتباط  گواین

گرایی و خردگرایی در جامعه عقالنیت با خرافات در تضاد است باید تالش شود تا عقل  ازآنجاکهگرایی دارند.  در ترویج یا کاهش خرافه

ی استفاده شود؛ بنابراین محتوای فیلم و جمعارتباطردورزی باید از وسایل رای رشد و گسترش فرهنگ تفکر و خگسترش یابد که ب

های تلویزیونی، کتب و مجالت، فضای مجازی و ... باید حاوی مطالبی باشد که به افراد آموزش دهد تا هنگام مواجه ها، برنامهسریال

عامل اصلی بقای و منطقی استفاده کنند.    رها و ابزارهای علمیم و خرافات از راهکامور به اوهای واگذاری اجابهها و مشکالت  با سختی

یابد که بهترین ها کاهش میه باشیم بسیاری از نابهنجاریداشتباال  ای با سواد فرهنگی  رهنگی است. اگر ما جامعهای سواد فهر جامعه

های م و سریال و برنامهها، دیدن فیلی برای آن کتابخوانی یا کتابخوان  عادت به دبستانی،روش این است که از همان کودکی و در پیش

 
1 Schramm 
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ها  درخصوص باالبردن سواد فرهنگی صورت گیرد. در این صورت کودک یری نکات آموزنده آنمناسب تلویزیونی و تحلیل و یادگ

 کند و از خرافات و عقاید غیرعلمی دوری می کند.منطقی و با شناخت رشد می

قرار نگرفت.  تأیید مورد شاغل یرغ  و زنان شاغل گرایش به خرافات میزان معنادار تفاوت با طتبمر تحقیق  نتایج سوم فرضیه مورد در

نشین بودند در گروه شغلی پایینی قرار داشتند که توانایی تأمین معیشت و نیازهای خود را از آنجایی که جامعه هدف زنان حاشیه

ن بنابراین به خرافات روی می آورند؛ لذا ایها نداشت.  وضعیت و جایگاه آن ها تفاوتی دریا شاغل نبودن آن  نداشتند؛ بنابراین شاغل

آید. نتیجه این پژوهش یت اشتغال وجود ندارد معقول به نظر میزنان برحسب وضع گرایش به خرافات یزانم ینبفرضیه که تفاوت 

 ( مطابقت ندارد.1394ی، ابراهیمی و آبتین )خان زیعز با پژوهش

 پژوهش این هاییافته طبق ر ب  که تفاوت میزان گرایش زنان به خرافات برحسب تحصیالت است بر مبتنی قیق حت چهارم  فرضیه

 و قاسمی (، توسط1392(، ناظمی )1394ی، ابراهیمی و آبتین )خان زیعزهای این پژوهش با تحقیقات شد. یافته واقع تأیید مورد

( تطابق ندارد. هرچه تحصیالت افراد  2016ماتلو و همکاران )و  با تحقیق  ( تطابق دارد2018ینگ و دیگران )( و س1386دیگران )

شود زیرا نسبت به عقاید نو و مدرن نگاه و احساس بهتری دارند و هم تصمیماتی که ها به خرافات کمتر میشود تمایل آنبیشتر می

ن افراد با تحصیالت باالتر اعتماد به پذیرند. همچنینند چیزی را بتوایل و منطق نمیاهی است و بدون دلکنند از روی آگاتخاذ می

نفس بیشتری دارند و در مواجه با مشکالت و یا رویارویی با مجهوالت زندگی به دنبال کسب آگاهی بیشتر هستند و هرگز خود را 

 د. کنناسیر عوامل و عقاید ناشناخته و یا موهوم نمی

 

 پیشنهادات

شود باید سعی شود تا افکار و عقاید و رفتارهای خرافی از سوی می روروبهدی است که فرد با آن که خانواده اولین نهاییازآنجا .1

ها باید سبک زندگی خود را تغییر یج پایان یابد. همچنین خانوادهتدربهها  یش گراخانواده به فرد کمتر القا شود تا هسته اصلی این نوع  

های اوران و یا افراد باتجربه مراجعه کنند و از شیوهن به اعمال خرافی به مشآورد ی رویجابهنگام مشکالت و مصائب دهند و در ه

 نوین در جهت حل مسائل خود بهره ببرند.

ر یری درست و تشویق به تأمل دپذجامعهدهد با دومین نهاد اجتماعی که فرد را در خود پرورش می عنوانبه وپرورشآموزش. 2

معنویت، توانمندسازی روانی و اجتماعی، آموزش مدیریت حل مسئله،   های عقالنی، تقویته کنشدن با داعناصر فرهنگی، ترویج و به

با این مسائل   هاآنتواند به کاهش گرایش به خرافات کمک کند که زمینه آن آموزش معلمین و آشنایی  نگری و ... مییسطحپرهیز از  

 باشد.آموزان میبرای انتقال به دانش

ها نسبت به چنین جامعه و آشنایی مردم نسبت به اعتقادات کهنه و غیرعقالنی سبب بروز واکنش آن فات در سطحانتشار خرا. 3

تواند کمک ارزشمندی در  های شهرداری و استانداری در سطح شهر میفرهنگ و ارشاد و آگهی وزارتشود که اعتقادات منسوخ می

 ت در بین مردم باشد.شدن خرافامعدوم

ها به اطالع عموم پیشگویی وقایع آینده و حل مشکالت هستند باید از سوی پلیس شناسایی شوند و اعترافات آن  که مدعیافرادی  .  4

 هایسازی نسبت به آسیبها آشنا شوند تا دچار چنین اشتباهاتی نشوند. همچنین آگاهها و اعمال دروغین آنبرسد تا مردم با نیرنگ

 ها قرار بگیرد.کار رسانه رأسشود باید در یر زنان میگ یبانگر خصوصبهکه  این افراد مراجعه به ناشی از این اعمال و

 

 هامحدودیت
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 آوری اطالعات به دلیل شیوع ویروس کرونا.دشواری جمع

 

 منابع

 . چاپ چهارم، تهران: کلمه.شناسی توسعهجامعه  (.1381ازکیا، مصطفی )

 . تهران: انتشارات آوای نور. و تجددطلبی در ایران بین دو انقالبگرایی ناختی سنتشبازخوانی جامعه(. 1383لیرضا )افشارکهن، ع 

 . ، دانشگاه اصفهان، اصفهان ی شناس رشته جامعه   ی دکتر   نامه ان ی به خرافات. پا   ش ی گرا   ی شناخت جامعه   ن یی (. تب 1385)   رضا ی عل   د ی افشانی، س 

 .59-100، 41، پژوهشنامهد، گرایش به خرافات در شهر یز(. میزان نوگرایی و 1388) اصغر ،یاحمد و رضایعل دیس ،یافشان

 )ترجمه باقر ساروخانی(. تهران: انتشارات کیهان.   فرهنگ علوم اجتماعی (.  1370آلن )   بیرو، 

ن. و عوامل مؤثر بر آ تولیدی کوچک تهران یهاکارگاه(. میزان نوگرایی )مدرنیته( در بین مدیران 1377سرشت، سلیمان ) پاک

 تهران.  ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،شناسیجامعه رشته رشده کارشناسی انامپایان

 ییخرافه گرا تیدر وضع یشناختجامعه یکاوش (.1388سمانه ) ،یمیابراه ی وعل ،یائببابا زاده  در؛یح ،یبست چوب زادهیجانعل

 .107-128 ،5، راهبرد فرهنگ  ان،یدانشجو

 . تهران: انتشارات البرز سوم، چاپ .(یبراهن یمحمدتقترجمه )  خرافات یشناسروان  (.1371گوستاو )دا، جاهو

و  یفرهنگ یهاتهران: گروه پژوهش ،رانیخرافات در ا یشناسپژوهشنامه جامعهآن،  ی(. خرافات و کارکردها1388مسعود ) ،یدرود

 .181-198 ،41. یاجتماع 

نامه آن )مطالعه موردی: شهر یزد(. پایان بر مؤثر اجتماعی لامعو و اجتماعی امنیت احساس میزان (. بررسی1390ذاکری، راضیه )

 شناسی، دانشگاه یزد، یزد.کارشناسی ارشد رشته جامعه

 شهر جوانان بین در نوگرایی میزان  بر مؤثر (. عوامل1391آبادی، اکبر؛ حاجی زاده میمندی، مسعود و کرم پور, علی )زارع شاه

 .99-120، 8،  جوانان تیجامعهشناخ مطالعات فصلنامهر، شتشو

 . تهران: سمت.شناسی )جلد اول(های سیمینار جامعههای نوسازی در مجموعه مقالهنظریه(. 1373زارع، بیژن .)

 .تهران: انتشارات کیهان .دایره المعارف علوم اجتماعی(. 1385ساروخانی، باقر )

ل اجتماعی مؤثر بر گرایش به خرافات )مطالعه موردی عوام بررسی(. 1394فر و آبتین، جعفر )عزیزخانی، اقباله؛ ابراهیمی، جع

 .53-72، 18، شناسی مطالعات جوانانجامعه،  دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اردبیل(

-191 ،56 ،راهبرد فصلنامه ،یشهروندان تهران نیبه خرافات در ب شیگرا زانیم یبررس. (1388مقدم، رضا ) یعسگر ی وعل ،یفروغ 

161. 

گرایش به  شناختیجامعهتبیین و تحلیل (. 1386ضی، فروغ السادات؛ پورافکاری، نصراهلل و افشانی، سیدعلیرضا )حید؛ عریقاسمی، و

 .177-198 ،7 ،28جلد  ،دانشگاه اصفهان یعلوم انسان، خرافات

 ن: اطالعات.منوچهر محسنی(. تهراساروخانی و ترجمۀ باقر ) جمعیشناسی وسایل ارتباطجامعه(. 1381کازنو، ژان )

 .نور پیام دانشگاه ، تهران:توسعه شناسی جامعه (.1381) زاده، عبدالعلی لهسایی

 یافتگی« با تأکید بر ایران دوره قاجار،گرایی در مسیر توسعه خرافه(. »تقابل عقالنیت و 1398مسعودی، فریبا و کتابی، محمود )
 .265-297، 30، اجتماعی فرهنگی راهبرد فصلنامه

 ها.)ترجمۀ یونس شکرخواه(. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه  گذر از نوگرایی(. 1371حمید )موالنا، 
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ارشد رشته   یکارشناس  نامهانیپا  «،یشهروندان ساوج  نیبه خرافات در ب  شیگرا  یشناسعوامل جامعه  ی(. »بررس1392زهره )  ،یناظم

 . تهران ،نور مرکز تهران غرب امیپ دانشگاه  ،یشناسجامعه

س کنفران،  یک معضل فرهنگی و اجتماعی  مثابهبهخرافه گرایی  (.  1395رضا؛ گل بخشی، رضا و منشدی پور، فریده )  هاشمی زاده، سید
 .1-16، المللی پژوهش در علوم و مهندسیبین

 جهان.ن: نقش)ترجمۀ منصور انصاری(. تهرا  ادیجامعه سنتی و جامعه مدرن: مدرنیته، مفاهیم انتق(. 1381واترز، مالکوم )
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 کیفیت زندگی و نگرش به سالمندی ) مطالعه ای در بین ساکنین شهر زابل(
 

 3، عاطفه پیری2، الهام شیردل1خدیجه اسدی

 

 چکیده  

 

ــه رشــد جمع ــد رو ب ــزا یناشــ  لیمســا ســالمندان در جهــان و تیــ رون ــه اف ــار ب شیاز آن از جمل هــا ضــرورت توجــه و  یمــاریب

آشـکار  نـهیزم نـی هـا را درا تـی اولو نیـیاز جامعـه و تع یعنـوان بخـش مهـم  و رفـاه آنـان بـه یشناخت عوامـل مـوثر برسـالمت

ــالمند یمــ  ــد. س ــاتوانی، کن ــهیو هز ین ــا ن ــا یه ــت ه ــوالن یمراقب ــائل و پد یط ــدول مس ــده در ج ــث ش ــدت باع ــا دهیــ م  یه

 ینســل هــا نیکــه بــ  یو تضــاد یالمندان و جامعــه و نگــرش بــه ســالمندســ  نیارتبــاط متقابــل بــ  تیــ فیاز جملــه ک یاجتمــاع 

پـژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـی رابطـه کیفیـت زنـدگی بـا نگـرش بـه سـالمندی ردیافتد مـورد بحـث قـرار گ یمختلف اتفاق م

 در شهر زابل انجام شـده اسـت. بـرای رسـیدن بـه هـدف تحقیـق از روش پیمـایش و بـه کمـک ابـزار پرسشـنامه اسـتفاده شـده

و مـردان شـهر زابـل بـه عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند و مـورد  نفـر از زنـان 375است که باتوجه به جامعه آماری تحقیـق تعـداد 

و بررســی قــرار گرفتنــد. بــر اســاس یافتــه هــای ایــن تحقیــق کیفیــت زنــدگی رابطــه مثبــت و معنــاداری بــا نگــرش بــه  تحقیــق

راد بـه خصـوص سـالمندان در شـهر زابـل بهبـود پیـدا کنـد، نگـرش بـه سالمندی دارد به این معنا که هرچه کیفیـت زنـدگی اـف 

 سالمندی نیز بهبود پیدا می کند.  
 

 سالمندی، کیفیت زندگی، زابلکلمات کلیدی:    
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 مقدمه:

ســالخوردگی جمعیــت پدیــده ای بــی ســابقه، فراگیــر و جهــانی اســت. کشــور مــا نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت و ســاختار 

ــران در حــال ا ــت ای ــه جمعی ــوانی ب ــال از ج ــه و نتق ــی در جامع ــرات عمیق ــه تغیی ــت ب ــالخوردگی اســت. ســالخوردگی جمعی س

خـرده نظـام هـای اقتصــادی و اجتمـاعی آن منجـر مـی شــود و سیاسـت هـای اجتمـاعی نقــش مهـم و اساسـی در شـکل دهــی 

ــزای ــا اف ــا دارد. ب ــده از آن ه ــا چــالش هــای برآم ــه ب ــرات رخ مــی دهــد و مقابل ــن تغیی ش تعــداد ســالمندان، مســیرهایی کــه ای

طــوالنی شــدن عمــر و ســپری شــدن بخــش چشــمگیری از زنــدگی افــراد در دوران ســوم و چهــارم زنــدگی، موضــوع»خوب پیــر 

« بــه یکــی از موضــوعات مهــم پژوهشــی در دنیــای دانشــگاهی و چالشــی در عرصــه سیاســت گــذاری تبــدیل شــده، بــه 1شــدن

:  1390فرزانگــان، )همــراه بــوده اســت یف و شــاخص ســازی هــا نحــوی کــه بــا طیــف گســترده ای از مفــاهیم جــایگزین، تعــار

54.) 

داننـد. ایـن پدیـده اجتنـاب ناپـذیر  عصـر حاضـر مـی هـای مهمتـرین پدیـدهیکـی از سـالمند شـدن جمعیـت را جامعه شناسان 

ود هــایی در بهبــ  تــوان بــه پیشــرفت دهــد و از عوامــل ایجــاد کننــده ایــن پدیــده مــی در طــول زنــدگی تمــامی انســانها رخ مــی

(. 2009)قیصــریان،  هـای عفــونی، افـزایش امیـد بــه زنـدگی و کـاهش میــزان مـرگ ومیـر اشــاره کـرد کنتـرل بیمــاریتغذیـه، 

 کـه نمـود اذعـان چنـین تـوان مـی کلـی طـور بـهکیفیت زندگی یکی از عامل های موثر در افزایش امید بـه زنـدگی مـی باشـد. 

 مــی اجتمــاعی و فــردی هــای ارزش همچنــین و مکــان و انمــ ز از متــاثر و نســبی وجهــی، چنــد مفهــوم یــک زنــدگی کیفیــت

ــا بایــد کــه باشــد ــا بایــد همچنــین. آورد دســت بــه مفهــوم ایــن از تــری کامــل تصــویر آن، مختلــف وجــوه گــرفتن نظــر در ب  ب

ــود وضــع شــناخت ــت موج ــدگی کیفی ــا ریشــه و زن ــل و ه ــرای را الزم تصــمیمات اش، وجــودی عل ــای ب ــود  اتخــاذ آن ارتق نم

 .(1396)خلیلی، 

از  بــاالتردرصــد از جمعیــت کشــور ایــران را جمعیــت  10در حــدود ، 2015در ســال  2بهداشــت جهــانیســازمان  ازدر گزارشــی 

ــی 60 ــکیل م ــال تش ــد س ــانی،   دهن ــت جه ــازمان بهداش ــد و (. 2015)س ــاکی از رش ــران ح ــاری در ای ــهای آم ــی شاخص بررس

درصـد  14شـور افـزوده خواهـد شـد و حـدود ند کسـالمبـر تعـداد جمعیـت  1420شتاب سالمندی اسـت بـه طوریکـه تـا سـال 

 عنایــت انســان بــه کــه اســت مــوهبتی زنــدگی (.1399)حــاجی حســنی و نــادری،  جمعیــت وارد دوره ســالمندی خواهنــد شــد

 کیفیـت تـامین و آسـایش و رفـاه بـه دسـتیابی دنبـال بـه همـواره خـویش عمـر طـول در و پیـدایش بـدو از آدمی اما است؛ شده

 درآمـد، میـزان قبیـل از افـراد ظـاهری هـای وضـعیت بهبـود بـه آرزو ایـن ابتـدا در اسـت، بـوده خویشـتن بـرای مطلوب زندگی

 و کمـی و کیفـی متغیرهـای جملـه از وسـیعی هـای طیـف تـدریج بـه ولـی بـود؛ محـدود مسـکن و جسـمی سالمت تحصیالت،

ــدگ تیــ فیک هیــ ظرن طبــق .گرفتنــد قــرار توجــه مــورد نیــز ذهنــی ــدگ تیــ فیک ی،اجتمــاع  یزن کــه  یطیعبارتســت از شــرا یزن

بــالقوه  ییتوانــا و یســتیکــه بهز یجامعــه انــد بــه صــورت یو اقتصــاد یاجتمــاع  یزنــدگ شــهروندان در آن قــادر بــه مشــارکت در

 (.1389ی، دیام و ی. )غفارابدیبهبود  زیآن ها ن

در ایـن مرحلـه از ی، کمبـود زیرسـاخت هـای حمـایت بـه علـت با توجه بـه رویـارویی بـا چنـین پدیـده ای در کشـور، سـالمندان

. تــرس از اینکــه در ایــن دوران از حمایــت هــای مــالی مناســب در اجتمــاع برخــوردار نباشــند مــی بیننــدلطمــه زیــادی  زنــدگی

 
1 . Ageing well 
2 W H O 
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همچنـین کمبـود زیرسـاخت هـای مناسـب تفریحـی بـرای ایـن قشـر کـه اوقـات  مـی شـود.باعث ناامیدی در بین افراد اجتمـاع 

اساسـی شـده اسـت. مسـاله دیگـر، محـدودیت هـایی اسـت شـهر زابـل تبـدیل بـه مسـاله به آن مکان هـا برونـد در  فراغت خود

کــه ســالمندان بــرای دسترســی بــه خــدمات پزشــکی و درمــانی و تهیــه دارو، حتــی تــامین مایحتــاج روزانــه تجربــه کــرده انــد. 

اعـث ایجـاد نگـرش د یکـی از عـواملی اسـت کـه بکمبود امکانات پزشکی در شهر زابـل و پـایین بـودن سـطح درآمـد مـردم خـو

کــه نســبت بــه ســالمندی  یوران ســالمندی مــی شــود. نگــرش بــه ســالمندی عبــارت اســت : از عقایــد و بــاور هــایمنفــی بــه د

وجـود دارد ممکــن اسـت ایــن نگـرش هــا مثبــت یـا منفــی باشـند بــا گذشــت زمـان و پیشــرفت امکانـات و همچنــین مهــاجرت 

سـالمند و سـالمندی مـی شـود تـرس از  تغییـر نگـرش آنهـا نسـبت بـه ای بزرگتر خـود عـاملی باعـثجوانان شهر زابل به شهره

تنها شدن و نبـود همنشـین در ایـن دوران اضـطراب و نگرانـی در آنهـا ایجـاد مـی کنـد از طرفـی مهـاجرت جوانـان باعـث تنهـا 

خـود  بـرای گذرانـدن اوقـات فراغـتشدن سـالمندان در ایـن منطقـه مـی شـود و اکثـر خـانواده هـا زن و شـوهری هسـتند کـه 

آنها وجـود نـدارد در منـزل خـود مـی ماننـد کـه افـزایش سـن سـالمندی باعـث دور شـدن سـالمندان  چون محیط مناسب برای

ــی  ــکالت روح ــئولیتی و مش ــی مس ــارکت و ب ــدم مش ــود و ع ــی ش ــه م ــر داردو از جامع ــی را در ب ــرد، ) روان ــایی ف ــازی و باب نی

1399 .) 

توانــد  ســت نگــرش مثبــت، حتــی مــیتحقیقــات جدیــد نشــان داده اش بــه ســالمندی ایــن اســت کــه نکتــه مهــم در نــوع نگــر

ــال  ــتالاحتم ــاری اب ــه بیم ــل ب ــد زوال عق ــایی مانن ــد 1ه ــاهش ده ــالمندان ک ــوی را در س ــاران،  2)ل ــادا 2018و همک و  3؛ ک

ـگــرش ـفــرد نـســبت از آنجاـیــی ـکــه ـســالمندی ـیــک تجرـبــه ـشــخصی و منحـصــر ـبــه ـفــرد اـســت، ن(. 2019همکــاران 

ت در دوران ـســالمندی محـســوب شــــده و حــــس المـای مـهــم تعیـیــن کنـنــده ســ ـنــد ـســالمندی از مؤلـفــه هــ ـبــه فرای

ـ ــای ـسـ ــی و پیامدهــ ــت زندگــ ــودن، کیفیــ ــوب بــ ــت المخــ ــالی تحــ ــد از میانســ ــدت را در دوران بعــ تی دراز مــ

ــد ــی دهــ ــرار مــ ــر قــ ــان تاثیــ ــاران،  4)مانوکی ــین مخت (.2020و همک ــه بررســ محقق ــی ب ــه لف ــرش ب ــر نگ ــوثر ب ــل م ی عوام

(، جعفـری و همکـاران 1395سالمندی پرداختـه انـد و برخـی از عوامـل مـوثر را نیـز گـزارش کـرده انـد ) زاهـدی و همکـاران، )

ــرادی )1393) ــریفی و مـ ــاران )1395(، شـ ــا و همکـ ــاران )2020(، مرسـ ــاقل و همکـ ــاقل و هم2020(، شـ ــارانش در ((. شـ کـ

تحصـیالت، درآمـد، اشـتغال و بیمـه درمـانی مـی توانـد در سـطح خـرد و کـالن فته دسـت یافتـه انـد کـه تحقیق خود به این یا

 بر روی سالمت عمومی سالمندان و نوع نگرش آنان تاثیرگذار باشد

ه باشـد. از ایـن رو در بنظـر مـی رسـد چگـونگی کیفیـت زنـدگی مـی توانـد بـر روی نگـرش بـه سـالمندی تـاثیر داشـتبنابراین، 

  کیفیت زندگی و نگرش به سالمندی در شهر زابل پرداخته می شود. ش به بررسی رابطه بین دو متغیراین پژوه

 روش تحقیق:

 
1 Dementia 
2 Levy 
3 Kada 
4 Manookian 
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اســت. از نظــر شــیوه اجــرا،  علّــی -همبســتگیتحقیــق حاضــر، از نظــر هــدف کــاربردی اســت. از جنبــه موضــوع و روش تحقیــق 

روش کتابخانــه ای ن بــرای گــردآوری داده هــا هــم از باشـد و چــومــورد بررســی، کمــی می پیمایشـی اســت و ماهیــت داده هــای

 جمــعشــود، از منظــر روش جمــع آوری داده هــا، میــدانی و اســنادی اســت و هـم از طریــق رجــوع بــه افــراد جامعــه، عمــل می

سـال شهرسـتان  65تـا  18پـژوهش حاضـر را جمعیـت  آمـاری جامعـه ت.اـس  شـده انجـام پرسشـنامه طریـق از اطالعـات آوری

نفــر  8925نفــر هسـتند. کـه  16725سـال ایـن شهرسـتان، 65تــا18تشـکیل مــی دهنـد. تعـداد جمعیـت  1400در سـال  زابـل

  نفر از آن ها را مردان تشکیل می دهند. 7800از آنان را زنان و 

در این تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحلـه ای اسـتفاده شـده اسـت. بـه ایـن صـورت کـه ابتـدا شـهر زابـل بـه سـه 

ل، جنوب و مرکز تقسـیم و از هـر سـه خوشـه از بـین افـراد واجـد شـرایط، تعـدادی بـه صـورت تصـادفی بـه عنـوان منطقه شما

قــرار داشــتن در نفــر بدســت آمــد.  375اده از فرمــول کــوکران نتخــب شــدند. حجــم نمونــه نیــز بــا اســتفنمونــه مــورد مطالعــه ا

ــه ســنی  ــا  18دامن ــودن و ، ســال 65ت ــل ب ــارســاکن شــهر زاب ــه همک ــه ب ــا مصــاحبهعالق ــه  گری ب ــای ورود در مالکاز جمل ه

 .بودندبه عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب افراد 

 یافته ها:

ــای ــرین متغیره ــب مهمت ــر حس ــخگویان ب ــی پاس ــع فراوان ــه: ) توزی ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــناختی ب ــت ش ( از %1/46جمعی

لــوچ هــا )اعـم از سیســتانی، بیرجنــدی و...( و ب هــا زن هســتند. بـه لحــاظ قومیــت، فــارس هــا( از آن%6/53پاسـخگویان، مــرد و )

ــراد  ــیش از دو ســوم پاســخگویان را اف ــه لحــاظ وضــعیت تاهــل ب ــین پاســخگویان داشــتند. ب ــی را در ب متاهــل بیشــترین فراوان

 (.1)جدول شماره  تشکیل می دادند

 : جدول فراوانی وضعیت متغیرهای دموگرافیک1جدول شماره  

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

 سیت نج

 1/46 173 مرد

 6/53 201 زن 

 3/0 1 بی پاسخ

 قومیت

 0/60 225 فارس

 6/1 6 ترک

 4/34 129 بلوچ

 0/4 15 سایر

 وضعیت تاهل
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 2/31 115 مجرد

 0/68 253 متاهل

 5/0 2 مطلقه

 3/0 1 متارکه

 375تعداد کل= 

 

را نشــان مــی دهــد، همــانطور کــه مشــاهده مــی  ، میــانگین و انحــراف معیــار متغیرهــای دموگرافیــک پــژوهش2جــدول شــماره 

ــخگو ــنی پاس ــانگین س ــود، می ــر 92/33یان ش ــن همس ــانگین س ــخگویان  68/36، می ــن ازدواج پاس ــانگین س ــی  70/20و می م

 باشد.  

ر اساس متغیرهای دموگرافیک پژوهش. توزیع میانگین، انحراف معیار جامعه اماری ب2جدول شماره    

 بیشترین نمره ین نمرهترکم انحراف معیار میانگین متغیر

 68 18 86/8 92/33 سن پاسخگو

 73 19 60/8 68/36 سن همسر

 32 14 22/4 70/20 سن ازدواج

 6 0 31/1 97/1 فرزندان پسر

 5 0 27/1 89/1 فرزندان دختر

 

 میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب جنسیت. مقایسه  3جدول شماره  

  T Sigنمره  میانگین جنسیت متغیر

 

 زندگییت کیف

 42/031 /4 035/0 97/0 زن 

 43/031 /4 مرد

 

 نگرش به سالمندی

 65/085/3 84/1- 066/0 زن 

 63/097/3 مرد

 

 

 مقایسه میانگین نگرش به سالمندی بر حسب قومیت:
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مقـدار بیانگر مقایسه نگرش بـه سـالمندی بـر حسـب قومیـت هـای مختلـف مـی باشـد. کـه بـا توجـه بـه ، 4نتایج جدول شماره 

sig  می باشد، به ایـن صـورت تفسـیر مـی گـردد کـه اخـتالف هـای انـدک بدسـت آمـده تصـادفی مـی باشـد  05/0که بیشتر از

رش بــه ســالمندی بــر حســب قومیــت هــای مختلــف اخــتالف و قابلیــت تعمــیم بــه کــل جامعــه آمــاری را نــدارد. در نتیجــه نگــ 

 .معناداری ندارد.

 ه سالمندی بر حسب قومیت. مقایسه میانگین نگرش ب4جدول شماره  

 F Sig درجه آزادی  میانگین  قومیت  متغیر

 

 

 نگرش به سالمندی 

  922/3 فارس 

 

5 

 

 

055/1 

 

 

 

385/0 

901/3 بلوچ   

961/3 ترک   

439/3 کرد  

181/4 ترکمن  

038/4 لر   

 

 بررسی رابطه بین دو متغیر کیفیت زندگی و نگرش به سالمندی:

 همبستگی بین دو متغیر کیفیت زندگی و نگرش به سالمندی. آزمون  5  جدول شماره

 سطح معناداری میزان همبستگی  متغیرها

 000/0 494/0** نگرش به سالمندی /کیفیت زندگی

  

بررسـی رابطــه بـین دو متغیــر کیفیـت زنــدگی و نگـرش بــه ســالمندی حـاکی از آن اســت کـه میــزان همبسـتگی بــین ایــن دو 

ــا توجــه بــه معنــاداری ایــن رابطــه اینگونــه اســتنباط مــی شــود کــه بــین ایــن دو متغیــر رابطــه مــی  494/0متغیــر  باشــد و ب

یفیـت زنـدگی افـراد بهبـود پیـدا کنـد، نگـرش آن هـا نیـز د دارد. به ایـن معنـا کـه هـر چـه کهمبستگی مثبت و معناداری وجو

کیفیـت زنـدگی و  نگـرش بـه د رابطـه بـین درنتیجـه فرضـیه ایـن تحقیـق مبنـی بـر وجـوبه سالمندی بهبـود پیـدا مـی کنـد. 

 تایید می شود.سالمندی 
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 بحث و نتیجه گیری:

بـا فرصـت هـای همیشـگی بـرای سـالمتی،  اگر قرار است سالمندی یـک رویـداد مثبـت باشـد، زنـدگی طـوالنی تـر بایـد همـراه

د اـســت، نـگــرش ـفــرد از آنجاـیــی ـکــه ـســالمندی ـیــک تجرـبــه ـشــخصی و منحـصــر ـبــه ـفــرمشــارکت و امنیــت باشــد. و 

ـه ـه  ـالمندی از مؤلـف ـد ـس ـه فرایـن ـده ـس نسـبت ـب ـن کنـن ـم تعیـی ـوب المـای مـه ـالمندی محـس مـی شـود و ت در دوران ـس

از این رو در ایـن پـژوهش بـه بررسـی تـاثیر کیفیـت زنـدگی بـر نگـرش بـه سـالمندی در بـین شـهروندان شـهر زابـل پرداختـه 

اثیر مسـتقیم و معنـاداری دارد. بـه ایـن معنـا فیـت زنـدگی بـر نگـرش بـه سـالمندی ـت بر اساس یافته های این پـژوهش کیشد. 

ایـن یافتـه در راسـتای تاییـد دیـدگاه  شـند، نگـرش بهتـری بـه سـالمندی دارنـد.که هرچه افراد دارای کیفیت زنـدگی بهتـری با

را ادراک فـرد از رفـاه  ینـدگز تـی فیفـرانس کفرانس در مورد کیفیت زنـدگی و ارتبـاط آن بـا نگـرش بـه سـالمندی مـی باشـد. 

 و مــی باشــدمــوثر  یدر دوران ســالمند یزنــدگ از یودرک  نگــرش و بــر یزنــدگ تیــ فیک. او معتقــد اســت کــه دانــد یخــود مــ 

نسـل هـا  نیـب  یانسـجام اجتمـاع  و یاقتصـادی، اجتمـاع  نیوتـام یدهـد و بـر تعـامالت اجتمـاع  ریـی تغ فـرد را دگاهـی تواند د یم

( مطابقــت 1396شــریفی و همکــاران ) ،( 2020مرســا و همکــاران ) افتــه بــا نتــایج تحقیقــاتن یایــ  . همچنــینمــوثر واقــع شــود

 دارد. 

نـدگی در دوران سـالمندی بـه راحتـی مـی توانـد مـورد تهدیـد قـرار گیـرد، در نظـر داشـتن عوامـل با توجه به آن که کیفیـت ز

یافتـه هـای ایـن پـژوهش مبنـی بـر تـاثیر کیفیـت موثر بر کیفیت زنـدگی از اهمیـت بـالقوه ای برخـوردار اسـت و بـا توجـه بـه 

ک سـالمند بایـد مـدنظر قـرار بگیـرد. از زندگی بر نگرش به سـالمندی، برنامـه ریـزی در جهـت ارتقـای کیفیـت زنـدگی بـرای ـی 

 و طولی برای درک بهتر سالمندی سالم و کیفیت زندگی پیشنهاد می گردد.این رو انجام مطالعات جامع 
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 رتبه بندی عوامل موثر بر اقتصاد دانش بنیان از دیدگاه فرهنگی
 

 1عزیزاهلل اربابی

 

 چکیده 

بدیلی تبدیل اخیر، کارآفرینی بعنوان یک استراتژی و راهبرد در توسعه و شکوفایی و رشد جوامع انسانی به جایگزین بی  ۀدر چند ده

عوامل و منابع و امکانات یک جامعه بصورت خودجوش و از راه قرار گرفتن در یک روند تکاملی در  ۀگشته است که از طریق آن هم

اجتماعی گردند. در کشور   -بسیاری از آثار و پیامدهای مثبت اقتصادی  ءبسیج گردیده تا منشا  های بلند اجتماعینجهت نیل به آرما

ما نیز توسعه و ترویج کارآفرینی به ویژه در مناطق روستایی یکی از نیازهای جدی جامعه بوده و شناسایی عوامل مؤثر بر رشد 

خصصان، در شرایط فعلی کشور، بهترین روش ایجاد اشتغال و حل ناسان و متقاد کارش. به اعتباشدمیکارآفرینی از ضروریات آن 

بنابراین بسیاری از محققان با پررنگ نمودن نقش ساختارهای اقتصاد،   مسئله بیکاری، توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه است.

ها و قشرهای مختلف جامعه از جمله جوانان  هسازی گروتوانمندی بر اصلی تاثیرگذار تاکید ویژه بر کارآفرینی به عنوان یکی از عوامل

گانه های قرآنی هر یک از این سهپردازد. از نظر آموزهاقتصاد به عنوان یک دانش، به امر تولید، توزیع و مصرف کاال و خدمات می  دارند.

لم است. از این رو احکام و فقدان یک اقتصاد ساریزی و مدیریت نشود، به معنای گذاری و برنامهاقتصاد اگر به درستی سیاست

ها را مدنظر قرار داده است. یکی از این حوزه  گانههای سههای دستوری اسالم در قالب امر و نهی مولوی و ارشادی همه این حوزه آموزه 

برپایی و بقای  هم اقتصاد بویژه دربه دلیل جایگاه و اهمیت بسیار اساسی و م .که مورد اهتمام اسالم است حوزه تولید اقتصادی است

عوامل زیر  مطالعهجامعه، اهتمام اسالم به تولید علمی اقتصاد بسیار باالست؛ زیرا دو گانه توزیع و مصرف مبتنی بر تولید است در 

 .اقتصاد دانش بنیان در تفکر قرآنی تبیین شده است موثر بر

 عه اجتماعی، ایران های دانش بنیان، توسکارآفرینی، شرکت کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

کند، از این های قرآنی برای تبیین مسئولیت و تکلیف انسان در دنیا، حکمت و فلسفه آفرینش هستی و انسان را نیز تبیین میآموزه 

 دهدرو بخش بزرگی از آیات قرآن به حوزه هستی شناختی اختصاص یافته است؛ چرا که این هستی است که فلسفه انسان را شکل می

 .کنددهد و رفتارها و سبک زندگی او را تعیین میهایش را سامان میها و نگرشو بینش

(، عبادت خدا 30ای که قرآن برای آفرینشی انسان بیان کرده عبارتند از: خالفت الهی انسان )بقره، آیه از جمله اهداف و فلسفه

(، تزکیه و 2، جمعه آیه 164؛ آل عمران، آیه 129عرفت )بقره، آیه (، علم و م21(، دست یابی به تقوا )بقره، آیه 56)ذاریات، آیه 
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البته به برخی از این اهداف  ( و مانند آنها61( عمران و آبادانی زمین )هود، آیه 25تهذیب نفس )همان( برپایی عدالت )حدید، آیه 

سوره   56نمونه در آیه  ده است. به عنوانبصراحت به عنوان هدف خلقت اشاره شده و به برخی دیگر به عنوان غایت توجه داده ش

یابی به تقوا بیان سوره بقره هدف از عبادت را دست  21ذاریات عبادت به عنوان هدف خلقت و آفرینش معرفی شده و سپس در آیه 

جهان تصرف   به هر حال، آنچه غایت خلقت انسان است قرار گرفتن انسان به عنوان خلیفه الهی است تا در نقش خلیفه در.کرده است

شان برساند. در این چارچوب عمران زمین به یک معنا و به پرورش ما سوی اهلل بپردازد و آنها را به کمال بایسته و شایسته کرده 

پس با تصرفاتی .مقدمه و به یک معنا غایت خواهد بود؛ زیرا انسان به عنوان خلیفه وظیفه کمال بخشی به موجودات زمینی را دارد

اقتصاد  تولید اقتصادی، مقدمه و غایت آفرینش.بخشد که همان غایت استبه زمین و موجوداتش می دهد این کمال راکه انجام می

های قرآنی تولید تواند به یک معنا هدف مقدمی یا غایی باشد، زیرا بر اساس آموزهبه معنای تولید، توزیع و مصرف کاال وخدمات، می

ن و موجودات آن انجام گیرد. پس تولیدی که انسان در عرصه اقتصادی بخش انسان در زمیبایست با تصرفات کمال اقتصادی می

عمران و آیات دیگر، این خالفت به شکل سوره آل  79البته بر اساس آیه  .گیرددهد در چارچوب مقام خالفت انسان انجام میانجام می

نیون در آمده باشند؛ زیرا در این صورت است  ده و در قامت رباآید که خدایی شمناسب و درست و کامل تنها از عهده کسانی بر می

کنند؛ که پرورش و ربوبیت آنان به دور از هرگونه فساد و ظلم و تباهی در جامعه و جهان خواهد بود و آسیبی به محیط وارد نمی

 شیطانی و میزفسادآ  کنند کهیها به سبب عدم خدایی شدن و ربانی گشتن، تصرفاتی در خلق و خلقت موگرنه بسیاری از انسان 

 (.41کند. )روم، آیه ( و تباهی در زمین ایجاد می119 آیه نساء) بوده

 تغییر، درحال تکنولوژی و گسسته بازارهای المللی، بین شدید رقابت عمده روند سه  ظهور دلیل به امروز، پویای کار و کسب در

 جستجو و توجه شگرف به را وکار کسب حوزه نظرانصاحب عالقه مذکور، روندهایم.  هستی نوآوری موضوع پیش از بیش طرح شاهد

 نوآوری بر مبتنی مزیت رقابتی خلق آیندپیش و سازمان عملکرد سطح ارتقای در حیاتی عامل مثابه به اجتماعی سرمایه مفهوم در

 است. نموده بررسی صورت توأمان به ار سازمانی نوآوری و سازمانی اجتماعی سرمایه پژوهشی کمتر حال، این با. است کرده جلب

 محصوالت  ها،ایده پویا، اقتصاد یک در دیگر عبارت به. است کلیدی نقش دارای امروزه بازار بر مبتنی و رقابتی اقتصاد در کارآفرینی

 ارمغان  به  را  جدید  ایطرش  با  سازگاری  و  مقابله  برای  الگویی  که  است  کارآفرین  میان  این  در  و  باشندمی  تغییر  حال  در  همواره  خدمات  و

 .آورد می

 به باید( گذاران سرمایه کنندگان، تولید کنندگان، مصرف) اقتصاد صحنه در فعال عناصر تمام وسیع گسترده یک در رو این از

 پدیده این روزافزون اهمیت علیرغم که است این دارد اهمیت رابطه دراین آنچه .باشند کارآفرین خود سهم به و بپردازند کارآفرینی

 از   بیش  امروزه  جمعیتی  ترکیب و  کشور  اقتصادی  وضعیت.  شودمی  پرداخته  موضوع  این  به  کمتر  جهانی  اقتصاد  در  آن  فزاینده نقش  و

 راهکارهای و الگوها مدل، داشتن ضرورت راستا این در و کندمی اقتصادی صحنه در پیشرو هایزمینه یافتن نیازمند ما را پیش

 .شودمی بیشتر کارآفرین و فعال نیروی از بهینه استفاده و یتترب آموزش، جهت مناسب

 

 قیقچارچوب مفهومی تح

گاههای گوناگون میتوان عوامل پنجگانه یدها و دیهبا بررسی نظر. در هر جامعه معلول عوامل مختلفی است ینیتوسعه کارآفر     

 .1کرد خالصه یررا در موارد ز ینیثر بر توسعه کارآفرؤی میدکل

 
1 Ulrich 
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 (1387 رضوانی. )زالی و مفهومی توسعه کارآفرینی  مدل  -1نمودار                                      

 

طبق تعریف سامان همکاری اقتصادی و توسعه، اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی است که بر اساس تولید و توزیع و کاربرد دانش و 

دانش بنیان صنایعی است گیرد. صنایع  گذاری در دانش و صنایع دانش پایه مورد توجه خاص قرار مییهاطالعات شکل گرفته و سرما

کار گرفته های کسب شده در سطح باالیی بهآورییابد و فنگذاری به ابداع و نوآوری اختصاص میها سطح باالیی از سرمایهکه در آن

 نشدا  اقتصاد  آرام،  اقیانوس  –کمیته اقتصادی مجمع همکاری اقتصادی آسیا  .است  شوند و نیروی کار از تحصیالت عالی برخوردارمی

 صنایع همه در اشتغال و ثروت تولید و اقتصادی رشد اصلی عامل دانش، کاربرد و توزیع و تولید آن در که داندمی اقتصادی را بنیان

وری باال متکی نیست، بلکه در این آفن  با  صنایع  از  تعدادی  به  تنها  ثروت  وتولید  رشد  برای  بنیان  دانش  اقتصاد  تعریف،  این  طبق.  است

 کننداقتصاد همه صنایع به فراخور نیاز خود از دانش استفاده می

از نظر این کمیته، دانشی که بنای اقتصاد دانش بنیان است بسیار فراتر از دانش فنی است و شامل دانش فرهنگی و اجتماعی و 

آوری« وجود رابطه کاربرد عملی آن »فنبنیان با توجه به نقش وسیع دانش و پیشرفت در اقتصاد دانش شود. فرایندمدیریت نیز می

 .کندباز خورد بین دانش و کاربرد آن را ضروری می

 دانش  اقتصاد  توسعه  ثروت،  و  علم  افزاییهم   منظور  به  که  است  تعاونی  یا  خصوصی  مؤسسه  یا  شرکت بنیاندانش  مؤسسات  و  هاشرکت

 و تحقیق نتایج سازیتجاری  طوروهمین هستند نوآوری و اختراع کاربرد و گسترش شامل که اقتصادی و علمی اهداف تحقق ر،محو

 مربوط افزارهای نرم تولید در ویژه به فراوان افزوده ارزش با و برتر هایفناوری حوزه در خدمات و کاال تولید و طراحی شامل توسعه

 .شودمی تشکیل

 کنند هدایت تکنولوژی به رسیدن مسیر را در هاایده توانندمی که هستند تکنولوژی و ایده بین واسطه حلقه هاشرکت نیا واقع در 

                                                                                                                                  .  کنند تبدیل تکنولوژی به را خودشان ایده توانندمی هم هاشرکت همین خود اوقات و گاهی

مشروعیت وپذیرش  

رهنگی واجتماعی ف  

   

 (   مدل ) - 1٣٨٧

  توسعه  مفهومی

  و  زالی( کارآفرینی

  رضوی، 

نمودارشماره(1   

   

 رآفرینیکا 

مشر   و  وعیت

   و  فرهنگی پذیرش

   اجتماعی

 (   مدل ) - 1٣٨٧

  توسعه  مفهومی

  و  زالی( کارآفرینی

  رضوی، 

نمودارشماره(1   

   

 رآفرینیکا 

مشر   و  وعیت

   و  فرهنگی پذیرش

 اجتماعی

ه منابع مالیدستیابی ب   

 کارآفرینی

حمایت وپشتیبانی از  

 کسب وکار 
چارچوب هاومقررات  

 اداری 

 آموزشکارآفرینی 
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 کشور فناوری و علم هایپارک در 81 سال از جدی طور به ولی آمده پیش ایران در که است مدتی بنیاندانش هایشرکت بحث

                                                                                                               است. شده دنبال

 که است جدی کارهای نخستین از هاایده ساختن تجاری منظور به فناوری و علم هایپارک در بنیاندانش هایشرکت تاسیس     

 مثبت میاگ هاییشرکت چنین تأسیس چند هر  است گرفته صورت تکنولوژی به هانوآوری تبدیل شدن منظور عملی به کشور در

 رسیدن   از  ما را دارد  وجود  نهادهایی  و  مؤسسات  چنین  گیریدرشکل هایی کهمحدودیت  وجود  هنوز  اما  آیدمی  شمار  به  زمینه  این  در

                                                 است.                                                                بازداشته شده اشاره آن به نیز ساله 20 اندازچشم در که اهدافی به

 خواهندمی  فرصت  سال  سه  اقل  ال  هاشرکت  این  از  کدام  هر  یعنی  درآمد است  زیر  اقتصادی  منحنی  سال   سه  تا  هاشرکت  این  تمامی  در 

 خواستیم می  آنچه  به  ما  بشود  ها ایده  سازی  تجاری  به موفق  هم  شرکت  یک  حتی  شرکت،  10  از  اگر  بایستند  خود  پای  روی  بتوانند  تا

 شده  شرکت این از حمایت صرف که هاییهزینه از بیش بسیار شد خواهد کشور نصیب شرکت یک همان از که درآمدی و رسیدیم

 بلندمدت بهره  بدون  یا بهره  کم  تسهیالت  اعطاء  با  فناوری  و  نوآوری  کارگیری به  یا  عرضه  تولید،  هزینه  از  بخشی  یا  تمام   است. تأمین

 شود.                                                               شرعی حاصل می عقود طبق بر مدت کوتاه یا

 دولت  صندوق،  مالی  منابع  تأمین  منظور  به. کنند تأمین  را  یاد شده  صندوق  موضوع  تسهیالت  منابع  از  بخشی توانند  می  هم هابانک  

 در صندوق  این به کمک جهت را خود عمومی بودجه منابع از درصد نیم حداقل بودجه، هیحال در بعد به سوم سال از است موظف

 بگیرد. نظر

 اقتصادهای کنیممی توجه آن به بیشتر  ما که آنچه دانایی، اقتصاد و فیزیکی اقتصاد داریم اقتصاد نوع دو اقتصاد علوم در ما      

 نادیده است هاایده آن کردن تجاری و سازیایده که دانایی اقتصاد اما تسا لمس قابل مؤسسات یا دولت برای چون است فیزیکی

 همین  از یافته توسعه آمدها درکشورهای در اصلی منبع که حالی در است نشده گرفته جدی که بگوییم بهتر یا است شده گرفته

 احتیاج بنیاندانش اقتصاد به چیزی هر از بیشتر امروزما جامعه اندگرفته شکل کشورها دیگر به هاایده همین فروش و دانایی اقتصاد

                                          دارد.

 های شرکت در بهتری بخشی اثر بتوان تا بنیاندانش جامعه از  اول مطمئنا بنیاندانش شرکت و بنیاندانش جامعه تحقق برای

  هنوز برای  اگرچه است انصافی بی است نشده بنیانیدانش اصالجامعه ما عهجام بگوییم بخواهیم اینکه ولی باشیم داشته بنیاندانش

 فراهم با ارتباط بی خود هم آن گسترش و هاشرکت این تأسیس دیگر طرف از داریم رو پیش در بسیاری راه جامعه این به رسیدن

  بود.                           نخواهد بستری چنین کردن

 شکل دارند را محصولی توسعه قصد و هستند محوری هایایده دارای که دانشگاهی التحصیالن فارغ حضور با  ها عمدتاشرکت این

 ای سرمایه اما دارند فکر که افرادی شود ومی داشته بر دانشگاهی التحصیالن فارغ برای بزرگ گامی مجلس، مصوبه این با گیردمی

    .بخشند تحقق را کشور آینده امیدهای هم و باشند امیدوار خود آینده به هم توانندمی ندارند

یافتند؛ زیرا از هیچ محدودیتی در دو جهت مثبت و ها به سبب دارا بودن اراده و اختیار است که به جایگاه خالفت الهی دست انسان

لهی همواره در چارچوب عدالت توانند مانند خداوند به اراده خود عمل نمایند؛ با این تفاوت که اراده امنفی برخوردار نیستند و می

تواند گرایش به ظلم را ین اراده می(؛ اما در انسان ا51؛ انفال، آیه 182گیرد بی آنکه ظلم را مرتکب شود )آل عمران، آیه انجام می

هواهای برای آدمی رقم زند؛ چرا که در بسیاری از مردم به سبب وجود فقر ذاتی و نقص، از جهات مختلف از جمله جهل، سفاهت، 

فاطر، آیه ؛ 72شود )احزاب، آیه های شیطانی، کبر، غرور و مانند آنها، گرایش به عدل، تبدیل به گرایش به ظلم مینفسانی، وسوسه

سوره هود فلسفه آفرینش انسان و حکمت و هدف آن، عمران و آبادانی زمین  61از آنجایی که در آیه .(10تا  7؛ شمس، آیات 15
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بایست سوره بقره این معنا را استنباط کرد که این تصرفات و عمران و آبادانی می 31و  30وان با توجه به آیات تبیان شده است، می

تواند در مقام خالفت الهی انجام گیرد و رفتارهایی شد؛ چرا که اگر به شکل غریزی انجام گیرد، این فعل انسانی نمیبنیان با دانش

تحول بنیادین را در جهان ایجاد نخواهد کرد. پس برای اینکه تصرفات انسانی در جهان یک همچون تصرفات مورچگان خواهد بود و 

همین ویژگی اختصاصی و انحصاری انسان در  .مین باشد، باید مبتنی بر دانش الهی باشدتصرف کمالی و عمیق در قالب آبادانی ز

یس را برانگیخته تا با فریب و وسوسه، او را به تغییراتی در تصرفات ژرف در جهان با اراده و اختیار و علم خود، طمع شیطان و ابل

به هر حال، .(119و مسئولیت خلیفه است )نساء، آیه  و فلسفه آفرینش خلقت و جهان سوق دهد که این تغییرات خالف حکمت

، در سطوح سه گانه تولید، توزیع انسان به عنوان خلیفه الهی باید همه امور از جمله اقتصاد را در چارچوب علم داشته باشد. بنابراین

گر این گونه نباشد، از رفتار انسانی بنیان است و ابایست علم و دانش، معیار باشد. پس اقتصاد انسانی یک اقتصاد دانشو مصرف می

 .شودخارج بوده و در مدل رفتار جانوری مطرح می

 هامواد و روش

 باشد.شامل مراحل زیر می AHPهای اجرایی روش گام

 ساختار مسئله به صورت یک درخت تصمیم گیری نشان داده شود.-1گام 

 معیارها بایکدیگر مقایسه می شوند.-2گام 

ماتریس  شود. بنابراین در مدل،به صورت ماتریس نمایش داده می مبنای هر کدام از معیارها مقایسه و بر ها با یکدیگرگزینه -3گام 

ها های زوجی گزینههای مقایسهشامل ماتریس  شوند. ماتریس ها،گیرنده مشخص میمیمهای زوجی بر اساس نظر شخص تصمقایسه

های زوجی بر اساس معیار ها بر اساس معیار اکولوژیکی، ماتریس مقایسهقایسه زوجی گزینهبر اساس معیار اقتصادی، ماتریس م

 ماتریس مقایسه زوجی بین معیارها باشد. اجتماعی و

  سازی عبارت از جمع اعداد موجود در هرستون از شود. منظور از نرمالسازی میالنرم 3و 2اصل از گام ماتریس های ح -4گام 

 باشد.جمع بدست آمده می ستون بر تک تک اعداد هر تقسیم ها وجدول

ظیم شوند. آزمون اعداد آنها باید دوباره تن چنانچه ناسازگار باشند، شود.های مذکور انجام میسازی، برای ماتریستست -5گام 

توسط عددی به نام  AHPناسازگاری در رویش  هایی حاصله اعتماد کرد.توان به اولویتدهد که تا چه اندازه میشان میسازگاری ن

سپس میانگین  گردد. برای تعیین نرخ ناسازگاری )جامعیت( برای هرجدول، ابتدا آن جدول نرمالیزه ونرخ ناسازگاری مشخص می

 جمع سطری  شود وفوق در اعداد موجود در ماتریس فوق به صورت ستونی ضرب می شود. آنگاه میانگین سطریسطر گرفته می

شود که از خارج قسمت، میانگین گرفته می آنگاه حاصل جمع سطری بر بردار بدست آمده از میانگین سطری تقسیم و گردد.می

  زیر محاسبه می شود. فرمولطبق   CIگویند. آنگاه عدد Lآید که آن را عددی بدست می

𝐶. 𝐼 =
𝐿 − 𝑛

𝑛 − 1
                                                                                                                              

 باشد. های ماتریس میسطرها یا ستون تعداد nدر این فرمول 

 آید.بدین ترتیب وزن معیارها بدست می عیارها را محاسبه ویس مماتر میانگین سطری عناصر -6گام 

 آید.معیار بدست می هر ها دربه این ترتیب اولویت گزینه ها را تعیین وهای مربوط به گزینهماتریس میانگین سطری عناصر -7گام 

 نزولی این حاصل جمع،بر اساس ترتیب  هااولویت گزینه هرستون گزینه جمع شده و زیر در 8اعداد بدست آمده در گام  -9گام 

 شود.مرتب می

 های زوجیمقایسه
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ها را نسبت به یکدیگر تعیین گیری انجام داده و امتیاز آنهایی را بین معیارها و زیر معیارهای تصمیمخبرگان مقایسهدر این مرحله 

ت به خودش مساوی با یک است، زینه یا عامل نسبشود. ارجحیت یک گها براساس جدول نه کمیتی انجام میاین مقایسه کنند.می

دیگری و ارجحیت یک برای یک عامل یا گزینه نسبت به خودش، دو خاصیت اصلی  لذا اصل معکوس بودن یک عامل نسبت به

-میممعیار یا گزینه، تص nشود که برای مقایسه هستند. این دو خاصیت باعث می AHPدویی در فرآیند  ای دو بهماتریس مقایسه

یرنده تنها  گ
n(n−1)

2
 سؤال پاسخ دهد.  

گیری چند صفته با چندین های مختلف همچون ابزاری برای تجزیه و تحلیل تصمیممراتبی در زمینههای تجزیه و تحلیل سلسلهروش

برد، تصمیمات به یدهی معیارها به کار مهای جفتی و ماتریس جبری را برای وزنمقایسه  AHPشود. گزینه و معیار استفاده می

های جفتی مراتبی کردن ساختار مسئله، ماتریس مقایسهند. بعد از سلسلهشوهای بدست آمده از ارزیابی معیارها ساخته میوسیله وزن

𝑎𝑖𝑗شود. در این ماتریس عناصر  ساخته می =
1

𝑎𝑖𝑗
iاست و بنابراین وقتی   = j  ،𝑎𝑖𝑗=1 باشد. ارزش می𝑤𝑖 ها( ها یا وزن)برتری

ره به اهمیت مطلق یا خیلی پر اهمیت دارد. تفسیر هر اشا 9متفاوت باشد و یک اشاره به اهمیت یکسان و  9تا  1ممکن است بین 

 شود.                        عدد در جدول نشان داده شده است. عناصر ماتریس مقایسه جفتی به صورت زیر بیان می

                                      .

[
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  =(𝑎𝑖𝑗 )𝐴 =  

 

𝐶. 𝐼 =
𝐿 − 𝑛

𝑛 − 1
  شاخص ناسازگاری                                                                                                        

 ( از جدول قابل استخراج است. nشاخص تصادفی بودن، با توجه به تعداد معیارها )

 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 58/0 9/0 12/1 24/1 32/1 41/1 45/1 49/1 51/1 48/1 56/1 57/1 59/1 

 1993Bowen: 346مأخذ:

 مطالعهیج  نتا

 به 0.1شود، ضریب سازگاری کوچکتر از که مشاهده مینتایج حاصل از تکمیل پرسش نامه ها به صورت ذیل ارائه شده است. چنان

 هاست.دهندة رعایت سازگاری در قضاوتدست آمده، که نشان
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منابع   

ونیروی 

 انسانی

 راهبردها  رهبری 

 
فرهنگ 

 سازمانی 

فرآیندها 

 فعالیتها و

  فناوری

 ات اطالع

ارزیابی و  

اندازه 

گیری 

 عملکرد

استخدام 

کارکنان  

 واجدشرایط 

برخورداری  

از یک 

انداز چشم

 مشترک

ایجادفضاوزمان  

برای بارش 

 افکار

1 1 منابع ونیروی انسانی
6⁄  1

4⁄  6 3 1
5⁄  5 5 4 4 

1 1 6 رهبری 
7⁄  1

5⁄  1
6⁄  1

9⁄  1
4⁄  7 1

4⁄  5 

1 1 7 4 راهبردها 
4⁄  1

6⁄  1
7⁄  4 1

6⁄  1
5⁄  1

4⁄  

1 فرهنگ سازمانی 
6⁄  5 4 1 4 1

5⁄  5 5 4 7 

1 فرآیندها وفعالیت ها
3⁄  6 6 1

4⁄  1 1
8⁄  1

3⁄  1
6⁄  5 5 

1 5 5 1 8 5 7 9 5 فناوری اطالعات 
5⁄  1

4⁄  

اندازه گیری ارزیابی و 

 عملکرد

1
5⁄  4 1

4⁄  1
5⁄  3 1

5⁄  1 1
4⁄  1

3⁄  1
5⁄  

تخدام کارکنان  سا

 واجدشرایط 

1
5⁄  1

7⁄  6 1
5⁄  6 1

5⁄  4 1 1
7⁄  6 

برخورداری از یک  

 انداز مشترکچشم

1
4⁄  4 5 1

4⁄  1
5⁄  5 3 7 1 1

5⁄  

ایجادفضاوزمان برای 

 بارش افکار 

1
4⁄  1

5⁄  4 1
7⁄  1

5⁄  4 5 1
6⁄  5 1 

 

 هاست.دهندة رعایت سازگاری در قضاوتدست آمده، که نشان ( به0.1) کوچکتر از  0.74ضریب سازگاری برابر منفی 

 
منابع 

ونیروی 

 انسانی

رهب

 ری

 

 
 

 راهبردها

 

 
 

 

فرهنگ 

 سازمانی

 

فرآیندها 

وفعالیت 

 ها

 

فناوری 

 اطالعات

ارزیابی و 

اندازه 

گیری 

 عملکرد

استخدام 

کارکنان 

واجدشرای

 ط

برخورداری 

از یک 

انداز چشم

 مشترک

ایجادفضاوزمان 

رش برای با

 افکار

منابع ونیروی 

 انسانی

1 1
7⁄  1

4⁄  1
5⁄  1

4⁄  6 1
6⁄  5 4 5 

1 8 4 3 7 1 7 رهبری
5⁄  4 5 4 

1 4 راهبردها
7⁄  1 1

4⁄  1
2⁄  6 1

4⁄  7 6 3 
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فرهنگ 

 سازمانی

5 1
3⁄  4 1 1

2⁄  5 5 8 3 6 

فرآیندها 

 وفعالیت ها

4 1
4⁄  2 2 1 5 6 1

6⁄  7 1
5⁄  

فناوری 

 اتاطالع

1
6⁄  1

8⁄  1
6⁄  1

5⁄  1
5⁄  1 1

6⁄  5 1
5⁄  1

4⁄  

ارزیابی و اندازه 

 گیری عملکرد

6 5 4 1
5⁄  1

6⁄  6 1 8 5 5 

استخدام 

کارکنان 

 واجدشرایط

1
5⁄  1

4⁄  1
7⁄  1

8⁄  6 1
5⁄  1

8⁄  1 1
6⁄  1

8⁄  

برخورداری از 

انداز یک چشم

 مشترک

1
4⁄  1

5⁄  1
6⁄  1

3⁄  1
7⁄  5 1

5⁄  6 1 1
4⁄  

ایجادفضاوزمان 

برای بارش 

 افکار

1
5⁄  1

4⁄  1
3⁄  1

6⁄  5 4 1
5⁄  8 4 1 

 

 هاست.دهندة رعایت سازگاری در قضاوتدست آمده، که نشان ( به0.1) کوچکتر از  0.73منفی ضریب سازگاری برابر 

 
منابع 

ونیروی 

 انسانی

 

 رهبری 

 راهبردها 

 
 

فرهنگ 

 سازمانی 

فرآیند  

 الیتهاوفع

فناوری  

 اطالعات 

ارزیابی و  

اندازه گیری 

 عملکرد

استخدام 

کارکنان  

 واجدشرایط 

برخورداری  

از یک 

انداز چشم

 مشترک

ایجادفضاوزمان  

برای بارش 

 افکار

منابع ونیروی 

 انسانی

1 1
4⁄  5 1

2⁄  1
3⁄  1

2⁄  1
2⁄  2 9 1

6⁄  

1 1 4 رهبری
2⁄  1

3⁄  2 3 2 1
3⁄  2 1

4⁄  

1 راهبردها
5⁄  2 1 1

3⁄  1
2⁄  4 5 1

2⁄  2 1
5⁄  

1 3 9 8 6 5 1 3 3 2 فرهنگ سازمانی
4⁄  

فرآیندها وفعالیت 

 ها

3 1
2⁄  2 1

5⁄  1 1
3⁄  2 1

2⁄  1
5⁄  1

6⁄  
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1 2 فناوری اطالعات
3⁄  1

4⁄  1
6⁄  3 1 3 4 1

3⁄  1
4⁄  

ارزیابی و اندازه 

 گیری عملکرد

3 1
2⁄  1

5⁄  1
8⁄  1

2⁄  1
3⁄  1 1

2⁄  1
5⁄  1

7⁄  

استخدام کارکنان 

 واجدشرایط

1
2⁄  3 2 1

9⁄  2 1
4⁄  2 1 1

8⁄  1
9⁄  

برخورداری از یک 

انداز چشم

 مشترک

1
9⁄  1

2⁄  1
2⁄  1

3⁄  5 3 5 8 1 1
3⁄  

ایجادفضاوزمان 

 برای بارش افکار

6 4 5 4 6 4 9 9 3 1 

 

 هاست.دهندة رعایت سازگاری در قضاوتدست آمده، که نشان ( به0.1ر از ) کوچکت 0.74سازگاری برابر منفی ضریب 

 
منابع  

ونیروی 

 انسانی 

فرهنگ  راهبردها  رهبری

 سازمانی 

فرآیندها 

وفعالیت  

 ها

فناوری  

 اطالعات 

ارزیابی و اندازه  

 گیری عملکرد 

استخدام  

کارکنان  

 واجدشرایط 

برخورداری 

از یک 

انداز  چشم

 مشترک 

ایجادفضاوزمان  

 ی بارش افکار برا

1 6 4 6 7 1 منابع ونیروی انسانی 
5⁄  5 7 4 8 

1 رهبری
7⁄  1 1

5⁄  6 1
5⁄  6 4 8 1

2⁄  9 

1 راهبردها 
6⁄  5 1 6 1

5⁄  6 5 4 1
3⁄  1

6⁄  

1 فرهنگ سازمانی 
4⁄  1

6⁄  1
6⁄  1 1

6⁄  1
8⁄  6 5 2 3 

1 فرآیندها وفعالیت ها
6⁄  5 5 6 1 6 7 8 1

8⁄  1
9⁄  

1 5 اطالعات فناوری 
6⁄  1

6⁄  8 1
6⁄  1 9 7 6 3 

ارزیابی و اندازه گیری 

 عملکرد 

1
5⁄  1

4⁄  1
5⁄  1

6⁄  1
7⁄  1

9⁄  1 8 1
5⁄  7 

استخدام کارکنان  

 واجدشرایط 

1
7⁄  1

8⁄  1
4⁄  1

5⁄  1
8⁄  1

7⁄  1
8⁄  1 1

8⁄  1
9⁄  

برخورداری از یک  

 انداز مشترک چشم

1
4⁄  2 3 1

2⁄  8 1
6⁄  5 8 1 1

8⁄  

ایجادفضاوزمان برای  

 بارش افکار 

1
8⁄  1

9⁄  6 1
5⁄  9 1

3⁄  1
7⁄  9 8 1 
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 هاست.دهندة رعایت سازگاری در قضاوتدست آمده، که نشان ( به0.1) کوچکتر از  0.74ضریب سازگاری برابر منفی 

 

 

 

منابع 

ونیروی 

 انسانی 

فرهنگ  راهبردها رهبری

 سازمانی 

ا فرآینده

یت  وفعال

 ها

فناوری 

 اطالعات 

ارزیابی و 

اندازه گیری 

 عملکرد

استخدام 

کارکنان 

 واجدشرایط 

برخورداری 

از یک 

انداز چشم

 مشترک

ایجادفضاوزمان  

 برای بارش افکار

1 1 منابع ونیروی انسانی 
4⁄  5 9 1

6⁄  9 7 8 2 8 

1 1 4 رهبری
2⁄  1

4⁄  1
5⁄  2 3 1

5⁄  1
2⁄  1

7⁄  

1 راهبردها
5⁄  2 1 1

5⁄  1
2⁄  2 1

2⁄  1
3⁄  1

5⁄  1
2⁄  

1 فرهنگ سازمانی
9⁄  4 5 1 3 1

3⁄  1
2⁄  1

2⁄  1
5⁄  1

4⁄  

1 2 5 6 فرآیندها وفعالیت ها
3⁄  1 2 3 3 1

2⁄  2 

1 فناوری اطالعات 
9⁄  1

2⁄  1
2⁄  3 1

2⁄  1 1
3⁄  1

5⁄  1
3⁄  1

6⁄  

ارزیابی و اندازه 

 گیری عملکرد

1
7⁄  1

3⁄  2 2 1
3⁄  3 1 1

5⁄  1
2⁄  1

3⁄  

استخدام کارکنان 

 واجدشرایط 

1
8⁄  5 3 2 1

3⁄  5 5 1 1
2⁄  1

5⁄  

برخورداری از یک 

 انداز مشترکچشم

1
2⁄  3 5 5 2 2 4 2 1 1

4⁄  

ایجادفضاوزمان برای 

 بارش افکار

1
8⁄  7 2 4 1

2⁄  6 3 5 4 1 

 

 هاست.دهندة رعایت سازگاری در قضاوتدست آمده، که نشان ( به0.1کوچکتر از  ) 0.74ضریب سازگاری برابر منفی 

 
منابع 

ونیروی 

 انسانی 

فرهنگ  راهبردها رهبری

 سازمانی 

فرآیندها 

 وفعالیت ها 

فناوری 

 اطالعات 

ارزیابی و 

اندازه 

گیری 

 عملکرد

استخدام 

کارکنان 

واجدشرای 

 ط

برخورداری 

از یک 

انداز چشم

 مشترک

ان  ایجادفضاوزم

 ش افکاربرای بار

منابع ونیروی 

 انسانی 

1 𝟏
𝟐⁄  2 𝟏

𝟐⁄  4 9 𝟏
𝟐⁄  4 3 3 

𝟏 3 1 2 رهبری
𝟒⁄  3 4 𝟏

𝟐⁄  5 4 3 

𝟏 راهبردها
𝟐⁄  𝟏

𝟑⁄  1 𝟏
𝟐⁄  𝟏

𝟐⁄  4 6 6 3 2 

𝟏 1 2 4 2 فرهنگ سازمانی
𝟐⁄  4 3 𝟏

𝟐⁄  4 3 
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فرآیندها وفعالیت 

 ها

𝟏
𝟒⁄  𝟏

𝟑⁄  2 2 1 6 3 𝟏
𝟓⁄  𝟏

𝟐⁄  𝟏
𝟐⁄  

𝟏 فناوری اطالعات 
𝟗⁄  𝟏

𝟒⁄  𝟏
𝟒⁄  𝟏

𝟒⁄  𝟏
𝟔⁄  1 𝟏

𝟔⁄  𝟏
𝟕⁄  𝟏

𝟔⁄  𝟏
𝟑⁄  

ارزیابی و اندازه 

 گیری عملکرد

2 2 𝟏
𝟔⁄  𝟏

𝟑⁄  𝟏
𝟑⁄  6 1 3 4 3 

استخدام کارکنان 

 واجدشرایط 

𝟏
𝟒⁄  𝟏

𝟓⁄  𝟏
𝟔⁄  2 5 7 𝟏

𝟑⁄  1 𝟏
𝟐⁄  𝟏

𝟐⁄  

برخورداری از یک 

 انداز مشترکچشم

𝟏
𝟑⁄  𝟏

𝟒⁄  𝟏
𝟑⁄  𝟏

𝟒⁄  2 6 𝟏
𝟒⁄  2 1 𝟏

𝟐⁄  

ایجادفضاوزمان برای 

 بارش افکار

𝟏
𝟑⁄  𝟏

𝟑⁄  𝟏
𝟐⁄  𝟏

𝟑⁄  2 3 𝟏
𝟑⁄  2 2 1 

 

 هاست.دهندة رعایت سازگاری در قضاوتندست آمده، که نشا ( به0.1) کوچکتر از  0.74ضریب سازگاری برابر منفی 

 
 

منابع 

ونیروی 

 انسانی 

    

 رهبری

فرهنگ   راهبرد 

 سازمانی 

فرآیندها 

 وفعالیتها 

فناوری 

 ت ا اطالع

ارزیابی و 

اندازه گیری 

 عملکرد

استخدام 

کارکنان 

 واجدشرایط 

برخوردار

ی از یک 

انداز چشم

 مشترک

ایجادفضاوزمان  

برای بارش 

 افکار

 منابع ونیروی

 انسانی

1 1
2⁄  2 1

3⁄  1
4⁄  2 1

5⁄  2 4 3 

1 1 2 رهبری
2⁄  1

3⁄  1
2⁄  1

4⁄  1
3⁄  1

2⁄  5 2 

1 راهبردها 
2⁄  2 1 1

2⁄  1
3⁄  1

2⁄  1
3⁄  1

2⁄  2 2 

 4 9 7 5 3 2 1 2 3 3 فرهنگ سازمانی

فرآیندها وفعالیت 

 ها

4 2 3 1
2⁄  1 2 1

2⁄  4 5 1
2⁄  

1 فناوری اطالعات
2⁄  4 2 1

3⁄  1
2⁄  1 1

2⁄  2 4 2 

ارزیابی و اندازه  

 گیری عملکرد

5 3 3 1
5⁄  2 2 1 2 8 3 

استخدام کارکنان 

 واجدشرایط 

1
2⁄  2 2 1

7⁄  1
4⁄  1

2⁄  1
2⁄  1 3 2 
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برخورداری از یک  

انداز  چشم

 مشترک

1
4⁄  1

5⁄  1
2⁄  1

9⁄  1
5⁄  1

4⁄  1
8⁄  1

3⁄  1 1
4⁄  

ن ایجادفضاوزما

 افکاربرای بارش 

1
3⁄  1

2⁄  1
2⁄  1

4⁄  2 1
2⁄  1

3⁄  1
2⁄  4 1 

 

 هاست.قضاوتدهندة رعایت سازگاری در دست آمده، که نشان ( به0.1) کوچکتر از  0.74ضریب سازگاری برابر منفی 

 
منابع  

ونیروی 

 انسانی 

 

 رهبری

 راهبردها 

 

 

فرهنگ 

 سازمانی 

فرآیندها 

وفعالیت  

 ها

فناوری  

 ات اطالع

ارزیابی و  

اندازه گیری  

 عملکرد 

استخدام  

کارکنان  

 واجدشرایط 

برخورداری از 

-یک چشم

 انداز مشترک 

ایجادفضاوزمان  

 برای بارش افکار 

منابع ونیروی 

 انسانی

1 1
4⁄  5 1

2⁄  1
3⁄  1

2⁄  1
3⁄  2 4 1

6⁄  

1 1 4 رهبری 
2⁄  1

3⁄  2 3 2 1
3⁄  2 1

4⁄  

1 راهبردها 
5⁄  2 1 1

3⁄  1
2⁄  4 5 1

2⁄  2 1
5⁄  

1 3 7 5 6 5 1 3 3 2 فرهنگ سازمانی 
4⁄  

1 3 فرآیندها وفعالیت ها
2⁄  2 1

5⁄  1 1
3⁄  2 1

2⁄  1
5⁄  1

6⁄  

1 2 فناوری اطالعات 
3⁄  1

4⁄  1
6⁄  3 1 3 4 1

3⁄  1
4⁄  

ارزیابی و اندازه 

 گیری عملکرد

3 1
2⁄  1

5⁄  1
8⁄  1

2⁄  1
3⁄  1 1

2⁄  1
5⁄  1

7⁄  

استخدام کارکنان  

 واجدشرایط 

1
2⁄  3 2 1

9⁄  2 1
4⁄  2 1 1

8⁄  1
5⁄  

برخورداری از یک  

 انداز مشترکچشم

1
4⁄  1

2⁄  1
2⁄  1

3⁄  5 3 5 8 1 1
3⁄  

ایجادفضاوزمان برای 

 بارش افکار 

6 4 5 4 6 4 7 5 3 1 

   

 هاست.سازگاری در قضاوتدهندة رعایت که نشان آمده،دست  ( به0.1) کوچکتر از  0.74ضریب سازگاری برابر منفی 

 

 پیشنهادها:و    گیری  نتیجه

 و توسعه(   یقبرخى حمایتهاى معطوف به توسعه، رشد و ارتقاى واحدهاى فناور عبارتند از:)انتقال تحق
 تأمین فضاى کارى انعطاف پذیر با امکانات اولیه ادارى و رایانه اى )به صورت اجاره(
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 قانونی در روند تسریع رشد واحدهای فناورن حمایت های فرآهم آوردتالش برای 

 برقراری ارتباط با مراکز دانشگاهی،پژوهشى و پارکهاى علم و فناورى و مراکز رشد

در آموزش وپرورش و دانشگاه ها در سطح استانی و  یلیسطوح تحص یهو نوآوری در کل ینیبرگزاری جشنواره وبازارچه های کارآفر

و  یقانی)انتقال تحقیرگذاران ایهن حرفهای و سرمایناههای خالق و نوآور توسط کارآفریداز ا یتامنظور بهره برداری و حمملی به 

 توسعه( 

 ست های دولتی(یاهای صنعتی کشور)سدر شهرک ها و خوشه ینیهای مشاوره کارآفرینیککل یتد و توسعه و تقویجاا

، کارتونی در مورد زندگی ینماییهای مستند، سیلمو ساخت ف یههت یق، از طرینیت کارآفریاو انتقال تجرب ینیتوسعه فرهنگ کارآفر 

 انی)هنجارهای اجتماعی و فرهنگی(  یرن و نوآوران نام آور ایناکارآفر یتنامه و موفق

ارت های الزم را برنامه های آموزشی و درسی در کلیه رشته ها و فرایندهای اجرایی آنها باید به گونه ای طراحی شوند که مه

ر، مهارت های فردی و تخصصی به دانشجویان ارائه کنند و در درون این برنامه ها انجام فعالیت های کارآفرینی در دانشگاه دردومحو

 ها و بخصوص آموزش کارآفرینی جای داده شود.)تعلیم و آموزش( 

 )حمایت مالی( کمک به دریافت تسهیالت مالى و اعتبارى 

 )فضای آزاد بازار(  توان رقابتش اى و افزایشبکهتسهیل همافزایى 

 )فضای آزاد بازار( مشارکت در پروژهیابى و بازاریابى

کارآفرینی  های  آموزش که است کارآفرین های  شرکت بهایجاد کمک مستلزم تنها نه کارآفرینی در کارآفرین  دانشگاه موفقیت

به  توجـه    بـر عالوه آموزشی های دوره  طراحی نگامه باید دانشگاه کهبل نیست اساسی کـاری  شـرکت، زمینه ی ایجـاد صرفا

ایجادشده  های  شرکت تحکیم ی مقوله به کند،   تسهیل و ترویج را جدید  خلق شرکت های  که  این گروه ضمن سه هر نیازهای

 تکمیلـی  وظیفـهای   ایـن.    باشد  داشته  نظر  در  ها  شرکت  این  مالی  وضعیت  تحکیم  و  رشـد  تضمین  برای هایی   کمک  و  بپردازد   نیز

 شود. می محسوب دانشگاه بـرای

نوآوری یک عامل اساسی در ایجادرقابت است که منجر به رشد سازمانی می شود،موفقیت آینده رادر برداردوهمانند موتور رشدی 

ها بایستی محصوالت ز این رو شرکت است که به شرکت ها اجازه می دهد در اقتصاد جهانی از کارایی بهتری بر خوردار شوند.ا

وفرآیندهای جدیدی را ایجاد کرده ،از فناوری پیشرفته استفاده کنندتا بتوانند از جریانی مستمری برخوردار شده ودر عین حال در 

م جهت ماندگاری ودوام خود گاهی به پیش نهند.به عالوه،شرکت ها باید تالش کنندتا فرهنگ مناسب ،ساختار،محرک ها،سیست

آوری ی مناسبی را که منجر به تسهیل نوآوری می شوندوظرفیت نوآوری آنها را افزایش می دهد،پدید می آورند.نوهاوفرآیند ها

نیازمندزیر ساخت هایی است که به طور کلی می توتن آن را در دو دسته بالقوه وبالفعل دسته بندی کرد. از بخش بالقوه آن به 

یاد می شود.طرفیت نوآوری بهبود مداوم توانایی ها وقابلیت   "توانمندی نوآوری"بالفعل آن به عنوان  واز قسمت  "آوریظرفیت نو"عنوان

 های سازمان برای ایجاد فرصت های نوآوری در جهت در محصول وفرآیند های تولید محصول است.

 مختلف  ابعاد  بر  تمرکز  اساس  بر  ققانمح  هاست  سال  و  است  مدیریتی  ادبیات  در  پیچیده  مباحث  از  یکی  رهبری  شد  اشاره  که  همانطور

 بنیان دانش نوپای های شرکت مشکالت ترین اساسی از یکی مدیریتی مسائل. اند پرداخته های مختلف پردازی نظریه به مسأله این

 و توسعه و گرفته صورت مهندسی و نوآوری فرایند وسیله به بنیان دانش های شرکت در فناوری توسعه و بهبود راستا این در. است

 مهندسی بین ارتباط یعنی دو این تلفیق بنابراین. گردد می تضمین مناسب رهبری فرایند کمک به نیز انسانی نیروی عملکرد بهبود

  رهبری "  رهبری،  قدرت  اضافه  به  فنی  های  توانایی  واقع  در.  باشد  گشا  راه  بسیار  تواند  می  بنیان  دانش  نوپای  های  شرکت  برای   رهبری  و
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 اصلی های فعالیت در را محور دانش حیات سازمان های  و تداوم چرخه عمل در  مهندسی رهبری. کند می توصیف را" مهندسی

 قابل سازمان اصلی اهداف و یافته تداوم بنیان دانش های شرکت اصلی های فعالیت مهندسی رهبری کمک به. نماید می دنبال

 :شود می پیشنهاد" مهندسی در رهبری" ردیکرو اساس بر بنابراین. بود خواهد تر حصول

 های دوره صورت به را رهبری های مهارت بنیان، دانش نوپای های شرکت توسعه و رشد بستر عنوان به کشور سطح در رشد مراکز

 دانش اتموسس مدیران برای کاربردی کامال و باال سطح در رشد مرکز به ها شرکت این پذیرش و ورود ابتدای در اجباری، آموزشی

 بهبود  در  زیادی  تاثیر  هدفمند،  و  تر  جدی  صورت  به  مهندسین کارآفرین  بین  در  رهبری  های  مهارت  تقویت  قطعا.  نمایند  برگزار  بنیان

 .گذاشت خواهد بنیان دانش های شرکت عملکرد

 رهبری  سبک ترین سبمنا اجرای در سعی اکتسابی های آموزش و ذاتی های مهارت اساس بر نیز بنیان دانش های شرکت مدیران

 به توجه با زمان بستر در و باشند داشته شرکت اعضای سایر و خود شرایط و مختلف های موقعیت مبنای بر اقتضایی صورت به

 نمایند. تقویت را خود رهبری های مهارت آمده دست به تجربیات

 توانمند  مشاورین  کمک  به  نیز  رشد  مراکز  و  هشتدا  خود  سازمان  در  کارگروهی  بسترهای  تقویت  در  سعی  بنیان  دانش  مؤسسات  مدیران

 بنیان دانش موسسات تیم، رهبری مناسب های شیوه اجرای و کارگروهی بر مبتنی مناسب سازمانی ساختار یک ایجاد در تجربه با و

 .دهند یاری را

آن داشته باشد، باید از متخصصان   بنیان در حوزه کشاورزی و دامپروری و مانندجامعه وقتی بخواهد یک اقتصاد دانش  به صورت کلی  

وری را افزایش ی برخوردار باشد. متخصصانی که بتوانند با تصرفات علمی در جهان و تغییرات مطلوب و سازنده، میزان بهرهو خبرگان

ونه حضرت  اقتصاد جامعه را شکوفا سازند. به عنوان نمداده و با افزایش تولید و نیز ایجاد کیفیت خوب و مناسب در محصوالت، 

کند که خود عامل تقویت اقتصاد جامعه است. ایشان دم برای سالیانی متمادی را مطرح مییوسف)ع( یک روش علمی برای حفظ گن

در امان ماند و به  بایست آن را در پوست اصلی خود نگه داشت تا از آفات بیرونی و هم درونیفرماید که برای حفظ گندم میمی

تواند با دقت و تأمل علمی در آفاق و انفس و دقت نظر، اصوالً انسان می(. 47سال محفوظ باشد )یوسف، آیه بهترین شکل تا سالیان 

ند تا نگرهایی را بیابد که جهانی بهتر داشته باشد. آیات قرآن بارها بر این مطلب تأکید دارد که چرا مردم به پیرامون خویش نمیراه

 .را پدید آورندهای جدیدی آوریعلمی بهتر پیدا کرده و فنهای دانش خود را افزایش دهند و راه

 منابع

پژوهشی -فصلنامه علمی. بنیان براساس شرایط اقتصادی کشورهای دانشدرمطالعه بازخوانی تعریف شرکت .(1393) ح.، ،فخاری

 1393زمستان  و پاییز ،4شمارة سال ششم، سیاست علم و فناوری،

 (. رتبه بندی عوامل مؤثردر اجرای مدیریت دانش در شرکت های دانش بنیان.1393ی،ح. )دومه م.، حقی، م.، راستی یرزگی،

شمارة  سال یازدهم، فناوری، فصلنامه رشد تحقیقاتی اصفهان. شهرک علمی و مطالعه موردی شرکت های دانش بنیان مستقر در

 1393 زمستان ،41

فصلنامه تخصصی   شرکت های نوپای دانش بنیان. بهبود مدیریترویکردی جهت  رهبری در مهندسی؛ (1392سلمانی ) ری وفخا

 1392تابستان  .35شمارة  مراکز رشد سال هشتم، پارک ها و

فصلنامه  بنیان کشور.دانشهای های اقتصادی بر عملکرد شرکت(. بررسی اثرات تحریم1392) م.، دارایی، د.، سلیمانی، ح.، فخاری،

 1392بهار ،3شمارة  سال پنجم، ،پژوهشی سیاست علم و فناوری-علمی
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نوآوری وکارآفرینی سازمانی در دنشگاههای علوم پزشکی  بر (. پژوهشی پیرامون عوامل مؤثر1391دهقان،ر.،طالبی،ک.،عربیون،ا.،)

-22، 1391اردیبهشت  و فروردین  1 شماره 6دورة پیاوردسالمت()  تهران پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکده مجله کشور.

33 

 1390زمستان  ،2شمارة  سال چهارم، پژوهشی سیاست علم فناوری.–فصلنامه علمی  (.1390) تجویدی سلمانی و و صنوبر

نوآوری سازمانی در شرکت های (. نقش آفرینی سرمایه اجتماعی سازمانی در گرایش به 1390) محمدتقی طغرایی مهران رضوانی و
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مشی گذاری) مطالعه عمومی در خطمشارکت  فزایششناسایی عوامل فرهنگی مؤثر بر ا

 افغانستان( -والیت تخار -شهرداری تالقانموردی: 
 

 2الیاس الدین فرهمند، 1دکتر عبدالمجید ایمانی

 

 یده چک

ه در  میم گیری ریـش ارکت در تـص ی ترین مفاهیم در علوم اجبحث مـش اـس ته و یکی از اـس ی داـش ود. دموکراـس وب می ـش تماعی محـس

ارکت به معنای دخیل بودن حاد جا ی، اجتماعی وفرهنگی  وایجاد  و اجرای عملیات های  مـش یاـس اری از فعالیت های ـس معه در بیـس

ی بر  ارتقای مشـــارکت عمومی در . در این پژوهش به  شـــناســـای عوامل فرهنگســـیاســـی، اجتماعی، روانی وفرهنگی میباشـــد

یخط تان تخارجتماع محور ) مورگذاری بارویکرد امـش هرداری تالقان اـس ر    -د مطالعه: ـش ود. تحقیق حاـض تان(  پرداخته می ـش افغانـس

 نیا یجامعه آمارپیمایشــی برشــمرد.  -فیتوان آن را یک تحقیق توصــیاز لحاظ هدف یک  تحقیق کاربردی  و  از  لحاظ روش می

هردار کارکنان و مدیرانپژوهش  تان تخار  یـش تاافغا-تالقان اـس ت اهمنـس وع  تین بوده و با درنظرداـش وع ازخبرگان آگاه باموـض موـض

 -خارنفر از کارکنان ومدیران شــهرداری تالقان اســتان ت 250. حجم جامعه در پژوهش مورد نظر شــددانشــگاه نظر گرفته  دیاســاتو

ــکیل می دهد.  ــتان را تش ــطح اطمینان  براافغانس و مقدار خطای  p=q=0/5و  95/0ی تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران در س

نفر محاسـبه شـده و داده های مورد نظر از طریق پرسـشـنامه آنالین  152اسـتفاده گردید. در این پژوهش حجم نمونه برای  05/0

ی مؤثر بر ســه متغیر رســانه های جمعی، ســرمایه تحقیق بیان گری آنســت که عوامل فرهنگ یافته های توزیع و جمع آوری گردید.

ســیاســت گذاران با ارتقای موارد ذکر شــده میتوانند ســطح زه کتب ونشــریات تآثیر مثبت و معنا دار دارد. بنا بر این فرهنگی  و حو

 د.مشارکت مردم را در خط مشی گذاری ها به صورت قابل مالحظه گسترش دهن

 یارکت، خط مشی گذارعوامل فرهنگی، مش:واژگان کلیدی
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دای وآگاهانه افراد، گروه ها وـسازمان های تـشکیل دهندة یک گی به معنای ـشرکت داوطلبانه، ارابه طوری کلی، مـشارکت فرهن        

 Kawsariنبۀ حیات فرهنگی جامعه است )  جامعه در ابعاد مختلف زندگی آن جامعه جهت گسترش توسعۀ پایدار، متوازن وهمه جا

& Husaini, 2000:  22 ارکت در حوزه وفعالیت آ  مـش وـص ارکت وخـص عه فرهنگی  (. مـش تقیمی در توـس ی مـس های فرهنگی، نقـش

تقیم به آن توجه کرده اند. افراد،  تگذاران وبرنامه ریزان حوزة فرهنگ به منزلۀ محور مـس یاـس جوامع ایفا می کند وهمچنان زیادی ـس

ن حیات فرهنگی آن ابعاد مختلف زندگی اجتماعی برای گسترش توسعه پایدار، همه جانبه ومتواز جامعه درروها وسازمان های یکگ

(.  در این اواخر رسانه ها به مانند ابزاری حیاتی برای عملکرد مردم ساالری مبدل شده  اند Engalhart, 2000 :22جامعه است ) 

همکاری در فرایندی مردم ســـاالری را یاد میگیرند.  بیان نظری این خالل آن شـــهروندان نحوه وردو  وبه مثابه عمل میکنند که از

ا  ایفا میکنند  به مهیا ـساختن داده ها وا ه دوـشکل ) مـستقیم  و غیر مـستقیم ـصورت می گیرد. نقـشی مـستقیمی که رـسانه هرابطه ب

یاـسی بدان هروندان در فرایندی ـس انه های جمعی  طالعات باز میگردد که ـش هیل  دریافت وتحلیل  این اطالعات   نیاز دارند. رـس با تـس

و نگرـشهایی مانند  مـشارکت ـسیاـسی مدد برـسانند.  نقش غیر مـستقیم به تحکیم وتعمیق برداـشت ها و داده ها می توانند به افزایش 

منجر می  ت ها به افزایش مشــارکت ســیاســی احســاس مؤثربودن  واعتماد و مواردی از این قیبل باز میگردد. که تعمیق این برداشــ 

ت مطالب که سـبب جهت ای ارائه درسـت یا نادرـس (. رسـانه های جمعی توانGrigan Burwan & Wilkz, 2014: 408گردد )

ــوـند وـبه نوعی تواـنایی آن را دارـند ـکه ـیک طرز تفکر عمومی را در ـجامـعه ایـجاد کنـند. از طریق ارـئه پـیام ـبه  گیری ـهای افراد می شـ

ی از موارد در جهت پیام  ردی خود را در برابری عقیده اجتماعی ) رـسانه ( مـشاهده میکنند ودر بـسیارـسیله رـسانه ها، افراد عقیده فو

ده ب انه تغیر عقیده می دهند. پیام های ارئه ـش تفاده کننده گان تآثیر گذار رـس ارکت  اـس انه ها می تواند بر میزان مـش یله ی رـس ه وـس

ارکت اجت د و» مـش رنوـشت خود وجامعه تآثیر گذاری برفرایند های   ماعی« بر انواع کنـشی های فردیباـش و گروهی در جهت تعین ـس

می ارکت در حوزتـص ود. به عبارت دیگر؛ مـش من انواع فعالیت های فردی یا  م گیری در باره امور عمومی اطالق می ـش ه اجتماعی متـض

وح باالتر اـست.  همکاری مردم در های عمومی از ـسطوح پاین تا ـسطجمعی جهت تآثیر گذاری بر تـصمیم ها وـسیاـست های دـستگاه 

ــازم ــارکت اجتماعی اانواع برنامه های اجتماعی، گروهی، س ــۀ انجمن های داوطلبانه  دال بر مش ــت ) ان های غیر دولتی و خاص س

Kairy, 2000; Alawi Tabar, 2000; & Rezai, 1996: 57جتماعی مطرح اـست، (. نکته قابل توجه که در موردی مـشارکت ا

لف اجتماعی  در مشــارکت ت، گونه های متفاوت مشــارکت وســطوح مشــارکت اســت؛ رســانه های ملی وعوامل مختمفهوم مشــارک

جامعه  رسانه ها افزون بر ارائه اطالعات مشخص، ارزش های عمده ی را که نیز هر اجتماعی افراد جامعه تآثیر گذار می باشند. » این

(. رســانه ها به طوری غیر Almond, 1998 : 68م منتقل می ســازند ) به شــکل مســتقیم یا غیر مســتقی  خواســتار آن هســتند

ی، اثربخـشی ـسیاـسی واعتماد ـسیاـسی در میان ـشهروندان کمک میکنند  و موجب ه افزایش گتفگوی ـسیاس، معرفت ـسیاـس مـستقیم ب

آنست که رسانه های   اطالعات دـست داـشته بیان گری  (.Shah & et al., 2009: 210-211ـسازمان دهی افکار مردم می ـشوند) 

مـشی مطالعه مطالعه خط(. Anderson, 2003: 20ـسیاـسی را دارند )الکترونیکی قابلیت گـسترش دموکراـسی و افزایش مـشارکت 

ی بردن به گذاری وحل مـسئله عمومی تنها فعالیت دولتی نیـست. بدین ملحوظ، راه های پ دولت در عمل اـست، بنآ فرایند خط مـشی

ردم، گروه ها، احزاب ونخبگان ه کار ـساده ی نیـست اما ـصرفآ کاری دولت نیـست بلکه نیازمند مشارکت عامه موجود مـسئله ـضمن آنک

ها که یک یا چند بازیگر در برخوررد مشی را» مجموعه ای اقدام ها یا بی اقدامی(. مفهوم خطDaneshfard, 2010: 126است ) 

ئله یا دغدغ  ت (.  Smith & Larimer, 2009:3کند ) گیرند« تعریف می ه در پیش میبا یک مـس یاـس گذاری عمومی مجموعه ـس

(. در مورد اهمیت Peters, 2004: 21مســتقیم برزندگی شــهروندان دارد) حکومتی اســت که تأثیر مســتقیم یا غیر  فعالیت های

ته اسـت. در ی در کشـور های مختلف صـورت گرفوضـروت موضـوع  مشـارکت در تصـمیم گیری ها تا حدی اسـت که تحقیات زیاد
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دهی کرده  وازطریق آن در ردم میتواند خود را ســازمانپژوهشــی مشــارکت به عنوان فرایندی تعریف شــده اســت که توســط آن م

ــعه ی ــور اظهار نظر کند ) فعالیت های توس ــهروندان تنها مختص برای   (.kuldi, 2003: 3کش پیامدهای منفی نادیده گرفتن ش

مد های  ارش های مبتی برکاهش اثربخشــی،  اعتماد ومشــارکت هســتیم که چنین شــرایط پیاکه ما شــاهد گزلدی آنها نیســت بخو

در این   (.Han, 1987: 227گذاران ومنافع که آنها نماینده آن هـستند دارد )تمام ـسیـستم به ویژه برای ـسیاـستیباالقوه منفی برا

ارکت مردمی تا با توجه به  اهمیت مـش میم گیری ها که فقدان آن  موجب هرج و مرج  وجنگ های   رـس ی گذاری  و تـص در خط مـش

تان  ور افغانـس ت آنها رقم میزند نیاز مندی پژوهش و داخلی در کـش رنوـش میمات که ـس ارکت  مردم در تـص ت  و بهبود مـش گردیده اـس

تـصمیم گیری ها هـستیم. نتایج این پژوهش می  یاـستگذاران دولتی در زمینه  مـشارکت  عمومی در ارائه راهکارها به ـس  بررـسی جهت

کت مردمی در خط مشـی گذاری ها کمک کند. در راسـتای نیاز به تواند به رهبران وسـیاسـتگذاران دولتی در زمینه  ارتقای مشـار

ی تقای مشارکت عمومی در خط مشی گذاری  در شهردار مل فرهنگی مؤثر بر ارچنین ضرورت، پژوهش حاضر در صدد شناسایی عوا

 افغانستان است. –استان تخار  –تالقان 

 مبانی نظری پژوهش

 مشارکت فرهنگی

عموم مردم از منابع فرهنگی جامع؛ این منابع مشــتمل مجموع اشــیا ت از بهره گیری وبهره مندی مشــارکت فرهنگی عبار        

لیت های فرهنگی به فعالیت های گفته می  الیت های فرهنگی را ممکن یا تـسهیل می کند. فعاوکاالها دردـسترس اـست که انجام فع

ی خـص ان را با آنها محقق می کنند، ـش ای یک جامعه خودـش وند که اعـض عه میـش تعداد های خود را توـس ترش داده واـس   ت خود را گـس

می شـــود که از تعلق خاطر به فرهنگ با نظام   مشـــارکت فرهنگی به منزلۀ حالت ورفتاری بیان(.  Mosawi, 2012: 43دهند ) 

ت )ارز تی فرهنگ همراه اـس تن در هـس هم داـش ی ـس اـس ود وبا احـس ی می ـش ها  وباورهای گروهی ناـش  Foladian& Ramadanـش

Farkhud, 2008 : 49  پاسـتر در کتاب معروف خود بانام عصـر دوم رسـانه ها، اظهار می کند که جهان با ظهوری رسـانه های .)

ینترنت وتلویزیون های ماهواواره ای وارد عصـر دوم رسـانه ها با ظهور وشـکل و ابزارهای جدید ارتباطی مانند تلفن همراه، ا ارتباطی

ــده   گیری نوع جدید جامعه از طریق ادغام فناوری های جدیدی ارتباطی ماهواره ای با رایانه،اینترنت، تلویزیون وتلفن همراه ظاهرش

رش رـسانه های الکترونیکی جدید نظیر اینترنت، ای خود حامل پیام وفرهنگی خاـصی اـست؛ بنآ باگـستدر عـصر دوم هر رـسانه اـست. 

ســرمایه فرهنگی:  بوردیو، نظریه پرداز فرانســوی، در کتاب باز تولید (.  Mehrdad, 2001: 52آن پیام ها نیز انتشــار می یابند )

(، فرهنگ پیش از داد زبانی ) لهجه، دســتورزبان، وتن صــدا  با لحنفرهنگی وباز تولید اجتماعی، ســرمایه فرهنگی را شــامل اســتع

(.  وی در اثری Lamonat & Lareau,  1998: 105دانشــگاه، دانش رســمی وفرهنگ عمومی ونیز مدارک تحصــیلی می داند )

اســاســی موقعیت دیگری خود با نام متمایز: نقد اجتماعی وقضــاوت های ســلیقه ای بیان می دارد که ســرمایه فرهنگی، شــاخص و

ت ونگرش هاهی فرهنگی،  ده وموجب گزینش اجتماعی می  وطبقاتی اـس ور ـش لیقه ها ) ذائقه ها( تـص ترجیحات ورفتارها به منزلۀ ـس

وند )  اده   به (.Lamont &Lareau, 1998: 155ـش ی ـس ترـس ایل ارتباط جمعی، دـس زعم پژوهشـگران اینترنت یکی دیگر از وـس

ی یاـس هروندان  را به اطالعات ـس ی   در زمان کوتاه تر فراهم میکند. این امر ممکن   ـش یاـس ارکت  در فعالیت های ـس ت موجب مـش اـس

درگیری ـسیاـسی، بحث ها   رنیت فرـصت های زیادی را برای(. به باوری اندیـشمندان اینتTolbert& Maknil, 2003: 180ـشود) 

ابط می تواند موجبات دموکراسی مستقیم  و بهبود رو وبالگ های مختلف  و رآی گیری آنالین فراهم می کند و به عنوان یک رسانه
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(. پژوهشــگران در Kroger, 2005: 440میان ســیاســت مداران وشــهروندان را از طریق ایجاد حکومتی الکترونیک فراهم  کند ) 

ل می کنند موردی نحوه ی تآثیر گذاری رـسانه های اجتماعی بر مـشارکت ـسیاـسی از طریق متغیر میانجی اثر بخـشی ـسیاـسی اـستدال

آ جو وـص هروندان و مخـص تفاده   ـش ود  که  به آنها که اـس مبولیکی میـش بب ایجاد محیط نمادین و ـس انه های اجتماعی  ـس انان از رـس

ـــناختی ـخاص پردازش  کنـند  واین امر کـمک  می کـند  ـتا ت ـجارب در ـحال ـگذار  و تغیر خود را در چـهار چوب ـها و ـمدل ـهای شـ

به ـسرنوـشت آنها را ارتباط دارد بهتر عمل کنند) در تـصمیم گیری های خود و تـصمیم گیری های که   آن میـشود که  تا افردموجب 

Chan & Guo, 2013 (  حاکی از 2013کاران )( ویا » ماموتو« و هم2004بت وشـوفل« )(. به طوری نمونه نتایج تحقیقات »نیـس

تفاده میکنند وـسپس ف بکه های اجتماعی اـس یاـسی می پردازندآنـست که افرادی که از ـش ، نـسبت به عاالنه با دیگران به بحث های ـس

سیاسی  _) یک نظام اجتماعی  دیگران بیشتر نگرش مشارکتی داشته ودر انتخابات شرکت می کنند. به زعم پارسونز در قالب کنشی

اقتصادی و نظام فرهنگی(  می توان رسانه ملی را که حاوی برنامه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است در این جرقه  –

(. یکی از خـصوـصیات اـصلی ارتباط، فراهم آوردن مجراهایی اـست که جریان مداوم اطالعات، عقاید،  Kuraib, 1999: 59قرار داد ) 

ــارـکت ـهای ف ــتورالعـمل ـها و مشـ العکس ونیز مـیان ادارات مختلف حکومتی ـتآمین میکـند) دسـ ه  را از حکوـمت ـبه مردم  و ـب ـعاالـن

Sarokhani, 1383: 92فراگیر با مسـائل کالن وخرد جامعه در آمیخته اند وجزئی از سـاختار   (. در این اواخر رسـانه ها به طوری

رـسانی وانتقال اطالعات و اخبار و دید گاه ها نیز به ـشمار ـستند. ـضمن اینکه مجاری اطالع اجتماعی، ـسیاـسی و فرهنگی هرکـشور  ه

عمومی را مخاطب قرار میدهند و  اهداف عمده  میروند.  این رسانه ها در سطوح مختلف به هرتکنیکی که پیام را منتشر کنند، افکار 

یا ازنده و پویایی ـس ارکت ـس یرا دنبال می کنند که مدیریت برمـش ت ) اجتماعی مردم  از آن جمله _ـس (.   Aiwazi, 2009: 158اـس

خن می گوید  دن  ـس هروندان و اجتماعی ـش ی ـش یاـس یج ـس انه های ارتباط جمعی در  فرایندی  بـس وبیان پاتنام، از تآثیری منفی رـس

هروندان منجر میـش  وص تلویزیون، به طوری بالقوه به انفعالی ـش انه ها  و منابع، به خـص هروندان را به می کند که رـس میکه ـش ود؛  قـس

(. به زعم کاپال و جیمسـون، اخبار موضـوع محور، Patnam, 1995: 9ماشـاگران سـاده ای از زندگی سـیاسـی تبدیل می کند )ت

هروند ت، اما انزوای اجتماعی را در ـش ان میدهد که هرچند این تآثیرات چندان قوی نیـس ی آنان نـش ان فعال می  کنند. نتایج پژوهـش

 ,Kapla & Jimsonی با یکدیگر هم پوشانی پیدا میکنند، تآثیرات آنها افزایش می یابد )اخباری رسانه های چاپی وتصویرزمانیکه 

تفاده از ای157 :1997 یاس افراد و اعتماد (. کروگر عقیده بر این دارد که اـس طح آگاهی ـس نترنت در طوالنی مدت می تواند هم بر ـس

ــی  آنها اثر بگذارد  وهم  مو ــیاس ــود )س ــی ش ــیاس ــارکت س (. با باوری باون Gibson & et al., 2000:6-10 جب افزایش مش

این نظریه، افرادی که بیـشتر وهمکارانش میان مـصرف رـسانه های چاپی و عالقه مندی یه ـسیاـست، رابطه مثبتی وجود دارد.  مطابق 

اآل دارای  اعتماد ـسیاـسی،  یـشتر روزنامه می خوانند، احتمبه تماـشای اخبار تلویزیون می پردازند، دـسترـسی بیـشتر به اینترنت دارند وب

 (.  اهمیت مهم رسانه ها باعث آن شده است کهNorris, 2000:17معرفت ـسیاسی و روحیه ی مشارکتی بیش تری خواهند بود ) 

اس، آنها را اثرگزار صـاحب نظرانی چون ویلبر شـرام، رسـانه ها را مهم ترین عامل مشـارکت بدانند و برخی دیگر چون یورگن هابرم

(. از منظری یونـسکو مـشارکت در حوزه کتاب ونـشریات که Bahnowi Gadna & et al., 2013:35ل به ـشمار  آورند )ترین عام

ــریات اطالق مجموعه از فعالیت های فرهنگی، میزا ن خواندن روزنامه محلی یا غیر محلی، میزان مطالعه مجالت و میزان مطالعه نش

ود ) ارکتBennett, 2007: 55میـش رکت یعنی فرهنگی (.  مـش ازمانهای و گروهها افراد، آگاهانه و  ارادی داوطلبانه، ـش کیل ـس  تـش

  فرهنگی حیات جانبه همه و  متوازن پایدار، توـسعه  گـسترش منظور به جامعه  آن فرهنگی زندگی گوناگون ابعاد در جامعه یک دهنده

  .است

 مشارکت 
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های فردی وگروهی به منظوری دخالت در تعین ســرنوشـت ســت که در بر گیرنده ی انواع کنش در واقع، مشــارکت فرایندی ا      

(. به زعم اندیشــمندان اگر یک Basri, 2009: 81خود وجامعه واثر گذاری بر تصــمیم گیری هاه در باره  ی امور  عمومی اســت )

ری  جهان در حال  راـس ی در ـس یاـس د، آن انقالب چیزی جز انانقالب ـس ورهاوقوع باـش ت. در همه کـش ارکت نیـس ی مترقی و فجار مـش

جدیدی جهان، مردم بر این عقیده باورمند هـستندکه انـسانهای معمولی باید با ـسیاـست در ارتباط باـشند و افراد باید در گیری اموری 

ه میشود که (. مشارکت سیاسی به فرایندی  گفتMilbrat& Gobil, 2007:1996ـسیاـسی باشد. به امری رایج تبدیل شده است) 

ــی می ــیاس ــهروندان و گروه های فعال و خواهان در آن، قدرت س ــود؛ به گونه که همه ی ش ان افراد و گروه های جامعه توزیع میش

ب کردن  و ذاری، تـصمیم گیری، انتقاد، اعترا،، ارزیابی ، اظهار نظر کردن وانتخامـشارکت ـسیاـسی از  حق انتخاب ـشدن، ـسیاـست گ

معنای سـهمی در چیزی یافتن و از آن سـود بردن، یا در گروهی  مشـارکت به    (.Rash, 1998: 123ند )رآی دادن بهره مند باـش 

ـشناـسی، باید بین مـشارکت به عنوان حالت یا  ه ـشرکت جـستن و بنابراین با آن همکاری داـشتن اـست. به همین ـسبب از دیدگاه جامع

در معنای اول از تعلق به ل مشـارکت( تمیز قائل شـد. مشـارکت مشـارکت به عنوان عمل و تعهد )عم وضـع )امر شـرکت نمودن( و

اند ) رکت فعاالنه در گروه را می رـس تی آن خبر می دهد و در معنای دوم ـش همی در هـس تن ـس  :Tosli, 2003گروهی خاص و داـش

ارکت  فرآیندی اـست که طی آن 66-67 میم گروه های ذی نفع در جهت دادن به ابتک(. از دیدگاهی بانگ جهانی مـش عه وتـص ار توـس

  (.World Bank, 1994ر زندگی تأثیر دارد مداخله ونظارت دارد )گیری ها ومنابع که د

 گذاری)سیاست گذاری(تعریف ومفهوم خط مشی  

به معنای    publicمشـی یا سـیاسـت معنا شـده اسـت، وقتی که در کنار واژه ای فارسـی به معنای خط در زبان  policyواژه      

دانش را به عنوان علم دولت در عمل تشــکیل می دهد؛ که برخی آن را زیرمجموعه علم ســیاســت ر بگیرد، شــاخه ای از  عمومی قرا

ــتقل قلم داد می کنند. واین علم، به مطالعه و ــتگذاری در واقع تجلی اداره تحلیل عمل دولت می پ وبرخی نیز علم مس ــیاس ردازد. س

هایی سـاختار ومرتبط متشـکل از مقاصـد، تصـمیمات واعمالی که قابل  ان مجموعهحکومت در عمل اسـت؛ که آن را می توان به عنو

تند، درنظر گرفت. به طوری کلی خط طوح محلی، ملی وبین المللی هـس بت به اقتداری عمومی در ـس ی نـس یر مـش عبارت از خط وـس

که به وسیلۀ مراجع مختلف بخش   مشی عمومی عبارت از سیاست ها وتصمیمهایی استاهی است که انسان در پیش رو دارد. خطور

ولت )قوة مجریه(، قوة مقننه وقوة قضــائیه که نماینده حفظ منافع عمومی جامعه می باشــند، اتخاذ می گردد. دولت عمومی مانند د

 گذاری عمومی اـست وبه ـصورت های گوناگون مانند قوانین، ـضابطه ها ومقررات به تعینـشیک نهادی قانونی خط مدر مفهوم کلی، ی

(. توماس دای: ســیاســتگذاری عمومی آن چیزی اســت که حکومت  تصــمیم   Alwani, 2017;12مشــی عمومی می پردازد ) خط

ذار) می ار بـگ ا کـن ام دـهد ـی ه انـج ــتـگذاری عمومی یع(. پیرمولر، Daye, 2002گیرد ـک اسـ ـــی  ,Molerنی » دوـلت در عـمل« ) سـ

ــتگذاری Aiston, 1971:18; Anderson, 1984: 2)  (. رابطه دولت یا یک مجموعه دولتی به محیط خود2003:25 ــیاس (. س

ادی، اجتماعی وفرهنگی جامعه وهمچنین تحت  یاـست عمومی تحت تأثیر عوامل اقتـص یاـسی اـست. ـس عمومی بدون ـشک فعالیتی ـس

پردازی دیگر (. از دید گاه نظریه Self, 1985ومت ودیگر ویژگی ها وعوامل نظام سـیاسـی قرار دارد )ر سـاختارهای رسـمی حکتأثی

تگذا یاـس ادی وفرهنگی( تأثیر می گذارد واز آن متأثر ـس ی، اقتـص یاـس ری عمومی بر محیط اطراف خود )همچون عموامل اجتماعی، ـس

اری عمومی در برگیرنده برنامه های ســیاســی برای اجرای لویز مالون: ســیاســتگذ(. ایBarrett and Fudge, 1981می شــود ) 

تیابی به اـسی دولت ها در جهان جدید،    Cochran& Malone, 199).اهداف اجتماع اـست ) طرحهایی به منظوری دـس نقـشی اـس

داشـت نقش محوری (.  به زعم اندرسـون با در نظر Sharifzadeh &Madani, 2015:10گذاری عمومی« اسـت )» خط مشـی
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دفمند دولت به منظوری حل مسائل مشیهای عمومی مجموعه ای از اقدامات نسبتآ ثابت، پایدار وهل عمومی برآن است که خطمسائ

فه ودکترین دولت ها در زمینه (. خطAnderson, 2011:7اـست )یا دغدغه های عمومی جامعه  یهای عمومی جلوه عینی فلـس مـش

 (. Shafritz, 2008:283اداره جامعه هستند )

 یشینه  پژوهشپ

 در افغانستان  - الف(  مروری  بر مطالعات فارسی  

ه انتخاب           ـس تان )ات آزاد وعاداموـس تاوردها  1394الن افغانـس ی ) چالش ها، دـس یاـس ارکت ـس ی تحت عنوان زنان ومـش ( در پژوهـش

نظری فعاالن جامعه مدنی، وکال، نهادهای مدافع  وفرصـت های  بعدی(، در این تحقیق چالشـهای مشـارکت سـیاسـی زنان از نقطه 

ن در  پروسه های سیاسی کشور، فیفا توانست با افراد رش اشتراک زناطبق این گزا  حقوق بـشر، زن وفرهنگیان گنجانیده شده است.

تان های) کابل، هرات، ننگرهار، بلخ، قندهار، بامیان، بدخشـان و پکتیا( صـحبت نموده ودر ا ین باره دید گاه های  صـاحب نظر در اـس

اشتراک زنان در والیات   جدی به وضعیت  م خواهان توجهآن ها راجمع آوری نماید. در این گزارش  اشتراک کنندگان به صورت عمو

وند را  ی واجتماعی می ـش یاـس ه های ـس تراک زنان در پروـس بب جلوگیری از اـش دند.  وعوامل ذیل را که ـس تان های ( مختلف ـش ) اـس

رنگ گونا گون کم  کـشوری افغانـستان مـشارکت ـسیاـسی زنان، ومیزان عـضویت زنان درنهادها، ـسازمانها، وانجمن های ذکر کردند. در

ال  بوده عمده اص دارد. ایاالت متحده از ـس رکت در انتخابات اختـص و، برای بهبود وارتقای موقف  2002فعالیت های آنها به ـش بدینـس

تان بیش از یک ملیارد دال کننده زناان در افغانـس تان ـش ت آورد های زنان در افغانـس ت. با و وجود این هزینه، دـس رف نموده اـس ر  مـص

ت )باقی م ط عبدالجمیل )Sigar, 2009انده اـس روی توـس ی یافته های یک ـس اـس ازمان های تحت 2020(. براـس (  که با جوانان وـس

آنها غالبآ احسـاس می کنند که از پروسـه های   رهبری وادارة جوانان دراسـتان) والیت( فراه صـورت گرفته اسـت، نشـان میدهد که

ودراماتیک، مورد توجه قرار نگرفته اند. آنها  موری تشــریفاتیاند و جز در اســیاســی وتصــمیم گیری های مهم کنار گذاشــته شــده 

نمودند همچنان بر ضـرورت ایجاد یک میکانیزم معنا داری سـیاسـی برای انسـجام، شـریک سـازی وشـنیدن دیدگاه های آنها تأکید 

(Zahin & Abdul Jamil, 2020( ت ازمان ملل در آگـس ط ـس روی توـس ی یک ـس اـس د، اکثر( ا2012(. براـس ( 13000یت )نجام ـش

کشــور جهان از جمله افغانســتان ابراز داشــتند، ادعا کردند که یکی از چالشــهای اصــلی  186جوان وجوانی که نظرات شــان را از  نو

موثر درپروسه های سیاسی وتصمیم گیری است. زنان ومردان جوان در جوامع اجتماعات جوانان، فرصت های محدود برای مشارکت 

  یرا م یاـس یـس   یررـسمیو غ  یهرچند تعامل رـسمی طردد ـشه وبه حاـشیه رانده ـشده اند. ر این عرـصه هامی کنند که د  خود احـساس

وجود  یـشواهد قو یول . رودیبه ـشمار م یاتیو ح دار، موثر هیپا یدموکراـس  کی یهر دو امر، برا نیدانـست و ا یاـس یتوان مـشارکت ـس 

ازدیدارد که ثابت م م  زانیم ـس ارکت جوانان در روند رـس هیدر مقا یاـس یـس  یمـش تان بـس  ـس ن در افغانـس هروندان مـس کم رنگ  اریبا ـش

اـس  تیو منجر به محروم دهیرا به چالش کـش  یاـس ینظام ـس  یگ ندهیامر نما نیا اـست.  Peace)  .ـشودیـشان م یجوانان از حقوق اـس

building & sustaining peace, UN: 2018.)  ( در تحقیق تحت عنوان » بررسی   1393رضایی و فاضل ) رابطه میان استفاده

سـیاسـی«،  در نتیجه دریافت اند که بیشـترین میزان اثر گذاری بر متغیر وابسـته ی مشـارکت از وسـایل ارتباط جمعی و مشـارکت 

وی م یاـسی غیر انتخاباتی، از ـس انه های داخلی« اـست و اـس تفاده از تحلیل رـس ای  18/4ین متغیر قادر بوده تغیر » اـس د  از فـض در ـص

 یر وابسته را تبیین کند.مفهومی متغ

 ب( مروری بر مطالعات خارجی 
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یج  وهمکاران )      فهان، در نتیج 1392هرـس گاه اـص جویان دانـش ی دانـش یاـس ارکت ـس انه  ای با مـش رف رـس ی رابطه ی مـص ه ( در بررـس

انه های جمع رف رـس ت یا فته اند که بین ابعاد مـص تگی معنا ددـس خ گویان، همبـس ی پاـس یاـس ارکت ـس اری وجود دارد. ی و میزان مـش

» بررـسی تآثیر وـسایل ارتباط جمعی بر مـشارکت ـسیاـسی ـشهروندان تهرانی«، نتایج تحقیق   ( تحت عنوان1384عالی زاده و پناهی )

ایل ارت ت که  وـس تقیم، از طریآنها حاکی از آنـس ی، انگیزه باط جمعی در بلند مدت وبه طوری غیر مـس یاـس ق عوامل چون فرهنگی ـس

( در تحقیق تحت عنوان » اثرات رـسانه 2014انوری )خـشی ـسیاـسی برمـشارکت ـسیاـسی اثر می گذارند. تـسونبی و های ـسیاـسی، اثر ب

یاسـی اسـت. افزون بر آن ،  به نظر می رسـد که بین سـیاسـی ویا غیر ـس  -ها به صـورت خاص اینترنت منبع ارجح تری از اطالعات

ی واقدام، رابطه معنااـس  یاـس ناخت ـس که از وجود ارتباط معنا  داری وجود  ندارد. بنا براین، نتایج بیانگری آنـست   تفاده از اینترنت و ـش

ــکا ) ــت. کالندا و موس ــی اس ــیاس ــی تحت عنوان »2007داری بین خوانندگان روزنامه وعملی س تآثیری اینترنت بر در  ( در پژوهش

در   -جویان در زمینه ی درگیرشدگی سیاسینـشگاه فلورانس«، در نتیجه دریافت اند که بیشتر دانشگیرـشدگی ـسیاـسی دانـشجویان دا

ــای اینت ــی تآثیر 2010تا حدی قابل قبول از اینترنت اثر پزیرند.  الرکینگ ) -رنتی یا غیر اینترنتیدر فض ــی به » بررس ( در پژوهش

جه تحقیق حاکی از آنـست ا با رفتاری انتخاباتی آمریکا مقایـسه کرده اـست. نتیها بر رفتاری انتخاباتی در کانادا پرداخته  وآن ر رـسانه

کانادا و ایاالت متحده در زمینه تبلیغات انتخاباتی در رســانه های این دو کشــور اســت و این تمایز،    که از وجود تمایزات عمده بین

باتی در ایاالت متحده بیـشتر بر ویژگی های ـشخـصیتی متفاوت دو کـشور اـست. بدین معنا که تبلیغات  انتخا گویای فرهنگ ـسیاـسی

ــوع محوـکا ــتـند. ـکارتر)ـندـید ـها متمرکز، اـما در ـکاـنادا حزب محور وموضـ ( در تحقیق خود  تـحت در موردی اینترـنت و 2006ر هسـ

درصـد  55)ایاالت متحده که در منزل به اینترنت دسـترسـی دارند مشـارکت شـهروندان، بیان می کند که آن دسـته از شـهروندان 

هروندان(،  تر از بقیه رای م 12ازـش د بیـش یک خود تحت عنوان» گذر جادرـص ازی خاور ی دهند. لرنر در اثری کالـس نتی، نوـس معه ـس

الل وی چنین است که مطالعه  ( در ـشش کـشور در حال توـسعه ) ترکیه، ایران، مـصر، لبنان، اردن وـسوریه( اـست، استد1958میانه« )

عه در هر ارکت و توـس تفاده از و ی مـش واد، اـس تلزم عواملی منجمله: ـس ینی اـست.  وی با تآکید جامعه ی مـس هرنـش ائل ارتباطی و ـش ـس

ارتباطات، آن را زمینه ـساز بـسیج ـسیاـسی می داند و  باورمند اـست  که ارتباطات، مـشارکت وتوـسعه ی ـسیاـسی را ـسامان می  برنقـشی 

معی، رابطه معنا  این نتیجه می رـسد که  وجود و اـستفاده از وـسایل ارتباطی ج(. در نتیجه لرنر به Lerner, 1958: 46-52ـشد )بخ

 داری با مشارکت اجتماعی وسیاسی دارد.

 مدل مفهومی پژوهش  

دادن عوامل فرهنگی بر با توجه به تعاریف ارائه شــده  و مروری پژوهش های گذشــته مدل مفهومی تحقیق حاضــر برای نشــان      

ارکت  عمومی در خط مـش  هراری تالقان مـش تان  تخار –ی گذاری در ـش تان  قرا -اـس کل افغانـس کل گرفته که در ـش قابل   2ر ذیل ـش

 در ادامه بر ابعاد مشارکت فرهنگی به مدل ها و نظریات صاحب نظران استنباط می شود.مشاهده است. 

ــرمایه فرهنگی: بوردیو، نظریه پر1 . ــوی، در کتاب باز تولید فرهنگی وباز ( س ــامل داز فرانس ــرمایه فرهنگی را ش تولید اجتماعی، س

، دانش رسمی وفرهنگ عمومی ونیز مدارک تحصیلی هجه، دستورزبان، وتن صدا  با لحن(، فرهنگ پیش از دانشگاهاستعداد زبانی ) ل

لیقه (.  وی در اثری دیگری خود بLamonat & Lareau, 1998: 105می داند ) اوت های ـس ای ا نام متمایز: نقد اجتماعی وقـض

 طبقاتی اســت ونگرش های فرهنگی، ترجیحات ورفتارها به منزلۀبیان می دارد که ســرمایه فرهنگی، شــاخص واســاســی موقعیت و

  (.Lamont &Lareau, 1998: 155سلیقه ها ) ذائقه ها( تصور شده وموجب گزینش اجتماعی می شوند ) 
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ــانه های ا2  ــتر، نظریه پردازی آمریکای، ب( رس ــا  ا تآکید بردیدگاه های ژان بودر یار بیان می دارد که عصــر جتماعی، مارک پاس پس

می نامد، برجـسته ـشده اـست؛  در واقع، گـسترش فناوری های   "العاتـشکل اط "مدرن از جوامع پیـشین خود به ـسبب چیزی که او 

ونمان برجا گذاشته  وشبکۀ روابط ـشیوة زندگی واندیشیدن ما در بارهّ خود وپیراماطالعات ورـسانه های الکترونیک، تأثیرات عمیقی بر

 ,Webesterن را دگرگون می کند ) اســت؛ زیرا این گســترش، شــبکه روابط اجتماعی ومبادلۀ نمادی اجتماعی ما بهبود بخشــیده

1390: 470.) 

ت که یکی آن مشـارکت در (  مشـارکت در حوزه کتاب ونشـریات، یونسـکو به هشـت بعد از ابعاد  3  مشـارکت فرهنگی پرداخته اـس

   (.Harroni et al., 2017حوزه کتاب ونشریات است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (,Webester؛ Lamonat & Lareau, 1998:105مدل مفومی پژوهش ) -3شکل 

 (.Webster, 2011:47؛  Lamonat & Lareau, 1998:105مدل مفومی پژوهش )  - 3شکل  

 فرضیات پژوهش مطابق زیر تدوین گردیده اند:، 3پژوهش شکل با توجه به مدل مفهومی 

 است.تقای مشارکت عمومی در خط مشی گذاری موثر فرضیه اصلی پژوهش: عوامل فرهنگی ر  بر ار

 فرضیه فرعی اول: رسانه های جمعی بر ارتقای مشارکت  عمومی در خط مشی گذاری موثر است.

 مشارکت عمومی در خط مشی گذاری موثر است.ای فرضیه فرعی دوم: سرمایه فرهنگی  بر ارتق

 مشارکت فرهنگی

ه های جمعیرسانرر

 سرمایه فرهنگی

مشارکت در حوزه کتاب 

 ونشریات

خط مشی 

 گذاری 
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 عمومی در خط مشی گذاری موثر است.  فرضیه فرعی  سوم:  حوزه کتب ونشریات بر ارتقای مشارکت

 روش شناسی پژوهش

ــهردار  ـکارکـنان و ـمدیرانپژوهش  نیا یـجامـعه آـمار روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی میباشد.            یشـ

در  یـسطح عال رانیو مد دانـشگاه دیموـضوع ازخبرگان آگاه باموـضوع، اـسات  تیافغانـستان بوده و با درنظرداـشت اهم-ان اـستان تخارتالق

د. هردار نفر از کارکنان و مدیران 250حجم جامعه در پژوهش مورد نظر  نظر گرفته خواهد ـش تان تخار  یـش تان-تالقان اـس را  افغانـس

اســتفاده   05/0و مقدار خطای  p=q=0/5و  95/0جم نمونه از فرمول کوکران در ســطح اطمینان  یین حتشــکیل می دهد، برای تع

ده و داده های مورد نظر از طریق پرســشــنامه  آنالین و بصــورت در نفر محاســبه شــ  152ن پژوهش حجم نمونه برای گردید. در ای

ه آماری می باشـیم، لذا از فرمول کوکران برای جامع در این پژوهش ما در پی بررسـی صـفت خاص در.دسـترس، جمع آوری گردید

روش نمونه گیری در این تحقیق به صــورت نمونه گیری طبقه  (.1360پور،تعیین اندازه نمونه در جامعه اســتفاده می کنیم) رفیع 

روش جمعآورى دند. به این ـصورت که از بین جامعه آماری نمونه مورد نظر به ـصورت تـصادفی انتخاب می گر. بندی ـساده می باـشد

مراجعه به کتابخانه ها، مقاالت و سایت  اطالعات مربود به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روشهاى کتابخانهاى استفاده شده و با

مورد نیاز نظر جمع آورى شده است. اطالعات بخش تجربی این  هاى معتبر علمی، کتب، نشریات و دیگر اسناد مرتبط به اطالعات

ه از پیمایشی، استفاد -ابزار مورد استفاده در این تحقیق در روش توصیفی زیع پرسشنامه جمع آورى شده است.یق توپژوهش از طر

ی تنظیم شــده که گویه های آنها از طریق مطالعه کتب، برای اطمینان از روایی تحقیق حاضــر، پرســشــنامه پرسش نامه بوده است.

ــت از روش ینه هپایان نامه ها و بهره گیری از مقاالت و پیشــ  ــت آمده اس ای مرتبط با آن و نیز بهره گیری از نظرات خبرگان بدس

احبتحلیل محتوا و با مراجعه ب اتید و ـص شه نظر اـس وال های پرـس ی پایایی ـس ر برای بررـس د. در تحقیق حاـض تفاده ـش نامه  نظران اـس

تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار در تحقیق حاضـر جهت  ( اسـتفاده شـده اسـت..αی شـده، از آزمون آلفای کرونباخ )طراح

SPSS  رتبه بندی ـشاخص جهت   نیو همچن. گردد یاـستفاده م رهایمتغنرمال  عیتوز یجهت بررـس   رنوفیاـسم -ازآزمون کلموگروف

 .شود یاستفاده م ها از آزمون تی تک  جزئی

 یافته های پژوهش

یفی یافته های تحقیق نـش          ی نتایج آمار توـص اـس   76،3نفر معادل  116نفر حجم نمونه آماری،  152ان میدهد که از میان بر اـس

 30( در رده ـسنی %4/45دهندگان ) به لحاظ ـسنی اکثریت پاـسخـصدی آن را زنان هـستند. در 23،7نفر مادل  36در ـصد را مردان و 

ـسال ـسن  50افراد بیـشتر از    %4/22ل و ـسا 50تا  40بین  %26.3 ـسال،  30دهندگان کمتر از ز پاـسخا %9/5 همچنین وـسال  40تا 

 درـصد 8/40از افراد دارای تحـصیالت لیـسانی و نفر  86معادل  %( 6/56 )نـشان میدهد که از نظری ـسطح تحـصیالت نتایج اند. داـشته

تن نفر  62معادل  انس و باالتر هـس یالت فوق لیـس خ ددارای تحـص بتا باال در پاـس یالت نـس ان دهنده تحـص هندگان  د که این مطلب نـش

ابقه خدمت،  اـست. ابقه خدمت کمتر از  پاـسخ %7به لحاظ ـس ال،  5دهندگان ـس ال،  10تا  5بین  %23ـس ال،  15تا  10بین  %25ـس ـس

سـال و  20تا  15سـابقه خدمت بین ن درصـد مربوط به اند؛ که بیشـتریسـال داشـته 20بیش از   %24سـال و  20تا  15بین  27%

ــا ــد مربوط به افراد با س ــت.. 5بقه خدمت کمتر از کمترین درص ــال بوده اس ــازمانی   س ــمت س ــی س ــاس  %23 و در نهایت  براس

خ د پاـس د مدیر عملیاتی می %77و دهندگان مدیر ارـش ند.بدرـص ده   اـش ان میدهد که در تمامی موارد یاد ـش تنباطی  نـش نتایج آمار اـس

 یارتقا خص های اسـتخراج شـده از عوامل گزارش شـده اسـت که این نشـان میدهد که تمامی شـا  05/0اداری کمتر از سـطح معن
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بوده که این موـضوع   بیـشتر 96/1آماره تی نیز از مقدار  ی اـست. عالوه بر ـسطح معناداری ـشاخصگذاریمـش در خط یعموم مـشارکت

 .ی استگذاری مشدر خط یعموم مشارکت نیز دلیل دیگر بر تاییدی تاثیر شاخص ها بر ارتقای

 کت فرهنگیبررسی توصیفی شاخص های مشار  

 

بر اســاس نتایج   ه اســت.  مقادیر ســطح معنی داری آماره تی و مربوط به شــاخص های مشــارکت فرهنگی آمد  (1جدول شــماره  )

ــانه های جمعی با میانگین  دارای باالترین نمره در بین دیگر شــاخص های مشــارکت فرهنگی اســت و  80،3بدســت شــاخص رس

 کمترین مقدار را در بین این شاخص ها دارد. 85/2مشارکت در حوزه کتب و نشریات با نمره 

 نتایج توصیفی شاخص ها مشارکت فرهنگی  - 1 جدول

 متغیر ها میانگین معیارانحراف 

 رسانه های جمعی 3.80756 1.002
 سرمایه فرهنگی 3.00344 1.521
 مشارکت در حوزه کتب و نشریات 2.85567 1.325

 

 آزمون فرضیات

 وهش:  عوامل فرهنگی بر ارتقای مشارکت عمومی در خط مشی گذاری  موثر است.فرضیه اصلی پژ

H1 ارکت اخص های : مـش میم گیرفرهنگی از ـش ارکت در تـص یی عمومی درخطممـش هر داری ـش گذاری بارویکرد اجتماع محور درـش

 افغانستان است. –استان تخار 

H0گذاری بارویکرد اجتماع محور درـشهر داری ی درخط مـشی: مـشارکت فرهنگی از ـشاخص های مـشارکت در تـصمیم گیری عموم

 افغانستان نیست. –استان تخار 

 تی رهنگی با آزمونبررسی مشارکت ف  - 2جدول

درجههههه   آماره تی

 آزادی
سههههطهههح  

 معناداری
میهانگین تفهاوت 

 ها
 متغیر ها
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 مشارکت فرهنگی   3.19846 000. 151 79.888

 

میانگین داده  ی داری آماره تی و مربوط به متغیر های مـشارکت مـشارکت فرهنگی آمده اـست.مقادیر ـسطح معن  (2جدول ـشماره  )

کوچک تر اـست که این  %1و  %5از  Sig. (2-tailed)اـست. از طرفی مقدار  t 79.888 ی باـشد و آمارهم 3.1985های فرـضیه 

یه تحقی یه ـصفر می باـشد. به عبارتی می توان گفت که فرـض ر تایید می ـشود پس مـشارکت فرهنگی  از نـشان دهنده رد فرـض ق حاـض

ی میم گیری عمومی درخط مـش ارکت در تـص اخص های مـش تان تخار   د اجتماع محورگذاری بارویکرـش هر داری اـس تان  –درـش افغانـس

 است.

 فرعی اول: رسانه های جمعی بر ارتقای  مشارکت عمومی در خط مشی گذاری موثر  است. فرضیه

H1 گذاری بارویکرد اجتماع محور شــاخص های مشــارکت فرهنگی در تصــمیم گیری عمومی درخط مشــی: رســانه های جمعی از

 افغانستان است. –ر درشهر داری استان تخا

H0گذاری بارویکرد اجتماع محور رهنگی در تصــمیم گیری عمومی درخط مشــی: رســانه های جمعی از شــاخص های مشــارکت ف

 ت.افغانستان نیس –درشهر داری استان تخار 

 بررسی رسانه های جمعی با آزمون تی  - 3جدول

سههههطهههح   درجه آزادی آماره تی

 معناداری
هامتغیر  میانگین تفاوت ها  

ــانــه هــای   3.80756 000. 150 92.424 رســ

 جمعی
 

ماره  ) ت.   (3جدول ـش انه های جمعی آمده اـس طح معنی داری آماره تی و مربوط به متغیر رـس یه  میانگین داده های مقادیر ـس فرـض

ه این نشــان کوچک تر اســت ک %1و  %5از  Sig. (2-tailed)اســت. از طرفی مقدار  t 92.424 می باشــد و آماره 3.80756

توان گفت که فرـضیه تحقیق حاـضر تایید می ـشود پس رـسانه های جمعی از ـشاخص  ـصفر می باـشد. به عبارتی می دهنده رد فرـضیه

افغانـستان   –گذاری بارویکرد اجتماع محور درـشهر داری اـستان تخار ¬درخط مـشی های مـشارکت فرهنگی در تـصمیم گیری عمومی

 است.

 ست.عمومی در خط مشی گذاری موثرا فرهنگی  برارتقای مشارکتفرضیه دوم فرعی: سرمایه 
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H1 :گذاری بارویکرد اجتماع محور ¬ســرمایه فرهنگی از شــاخص های مشــارکت فرهنگی در تصــمیم گیری عمومی درخط مشــی

 .افغانستان است. –شهر داری استان تخار در

H0گذاری بارویکرد اجتماع محور درشهر می درخط مشی: ـسرمایه فرهنگی از ـشاخص های مـشارکت فرهنگی در تـصمیم گیری عمو

 افغانستان نیست. –داری استان تخار 

 بررسی سرمایه فرهنگی با آزمون تی  - 4جدول

سههههطههح   درجه آزادی آماره تی

 معناداری

ن تفهاوت میهانگی

 ها
 متغیر ها

 سرمایه فرهنگی 3.00344 000. 150 90.475

. میانگین داده های فرضـیه ربوط به متغیر سـرمایه فرهنگی آمده اسـتداری آماره تی و ممقادیر سـطح معنی   (4جدول شـماره  )

کوچک تر اســت که این نشــان  %1و  %5از   Sig. (2-tailed)اســت. از طرفی مقدار  t 90.475 می باشــد و آماره 3.00344

یه ـصفر می باـشد. به عبارتی می توان گفت که فرـضیه ر تایید دهنده رد فرـض رمایه تحقیق حاـض فرهنگی از ـشاخص  می ـشود پس ـس

افغانـستان   –گذاری بارویکرد اجتماع محور درـشهر داری اـستان تخار ¬های مـشارکت فرهنگی در تـصمیم گیری عمومی درخط مـشی

 است.

 .رعی: حوزه کتب ونشریات بر ارتقای مشارکت عمومی در خط مشی گذاری موثر استفرضیه سوم ف

H1 ارکت ر: مـش اخص هادر حوزه کتب و نـش یییات از ـش میم گیری عمومی درخط مـش ارکت فرهنگی در تـص گذاری بارویکرد ی مـش

 افغانستان است. –اجتماع محور درشهر داری استان تخار 

H0ریات ارکت در حوزه کتب و نـش ی : مـش میم گیری عمومی درخط مـش ارکت فرهنگی در تـص اخص های مـش گذاری بارویکرد از ـش

 افغانستان نیست. –تخار  اجتماع محور درشهر داری استان

 بررسی مشارکت در حوزه کتب و نشریات با آزمون تی  - 5جدول

درجههههه   آماره تی

 آزادی
میهانگین تفهاوت  سطح معناداری

 ها

 متغیر ها

ــارـکت در حوزه  2,85567 000. 150 68,205 مشـ

 کتب و نشریات
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ماره   طح معنی داری آماره تی و مربوط به م  (5)جدول ـش تمقادیر ـس ریات آمده اـس ارکت در حوزهع کتب ونـش . میانگین  تغیر مـش

 کوچک تر اـست %1و   %5از  Sig. (2-tailed)اـست. از طرفی مقدار  t  68،205 می باـشد و آماره 2،85567داده های فرـضیه  

ود پس  ر تایید می ـش یه تحقیق حاـض د. به عبارتی می توان گفت که فرـض فر می باـش یه ـص ان دهنده رد فرـض ارکت در که این نـش مـش

گذاری بارویکرد اجتماع محور درـشهر حوزه کتب و نـشریات از ـشاخص های مـشارکت فرهنگی در تـصمیم گیری عمومی درخط مـشی

 افغانستان است. –داری استان تخار 

 یری و پیشنها داتنتیجه گ  

د، آن انقالب      ری  جهان در حال وقوع باـش راـس یاـسی در ـس رایط کنونی اگر یک انقالب ـس ارکت نیـست.  در ـش چیزی جز انفجار مـش

ار ارکت فرهنگی یکی از ابعاد مهم و تآثیر گذاری مـش ت.  بنآ  در کت مردمی در خطبنآ مـش این تحقیق مـشی گذاری عمومی بوده اـس

   د که عوامل فرهنگی که بر مشارکت در خط مشی گذاری تآثیر دارد تبیین گردد.الزم دیده می شو

 .ر خط مشی گذاری  تآثیر  معنا داری داردنگی بر ارتقای مشارکت عمومی دفرضیه اصلی پژوهش:  عوامل فره

ان می دهد که   لی نـش یه اـص ل از فرـض یه  نتایج حاـص د و آماره 3.1985میانگین داده های فرـض ت. از طرفی  t 79.888 می باـش اـس

فر می ب %1و  %5از  Sig. (2-tailed)مقدار  یه ـص ان دهنده رد فرـض د. به عبارتی می توان گفت کوچک تر اـست که این نـش اـش

ــود ــر تایید می ش ــیه تحقیق حاض ــمیم گیری عمومی درخط  که فرض ــارکت در تص ــاخص های مش ــارکت فرهنگی  از ش پس مش

 افغانستان است. –ر داری استان تخار بارویکرد اجتماع محور درشهگذاری مشی

 ذاری موثر است.فرضیه فرعی اول: رسانه های جمعی برارتقای مشارکت عمومی در خط مشی گ

است. از طرفی مقدار   t 92.424 می باشد و آماره 3.80756میانگین داده های فرضیه  تجزیه وتحلیلی فرضیه  فوق نشان میدهد که 

Sig. (2-tailed)   وچک تر اسـت که این نشـان دهنده رد فرضـیه صـفر می باشـد. به عبارتی می توان گفت که ک %1و  %5از

می شـود پس رسـانه های جمعی از شـاخص های مشـارکت فرهنگی در تصـمیم گیری عمومی درخط فرضـیه تحقیق حاضـر تایید 

 افغانستان است. –محور درشهر داری استان تخار گذاری بارویکرد اجتماع ¬مشی

 رعی: سرمایه فرهنگی  بر  ارتقای مشارکت عمومی در خط مشی گذاری موثر است.فرضیه دوم ف

اســت. از طرفی  t 90.475 می باشــد و آماره 3.00344میانگین داده های فرضــیه  ن میدهد که نتایج  آزمون فرضــیه فوق  نشــا   

فر   %1و  %5از  Sig. (2-tailed)مقدار  یه ـص ان دهنده رد فرـض د. به عبارتی می توان گفت کوچک تر اـست که این نـش می باـش

ارکت اخص های مـش رمایه فرهنگی از ـش ود پس ـس ر تایید می ـش یه تحقیق حاـض میم گیری عمومی درخط  که فرـض فرهنگی در تـص

 افغانستان است. –گذاری بارویکرد اجتماع محور درشهر داری استان تخار ¬مشی

 در خط مشی گذاری موثر است. فرضیه سوم فرعی: حوزه کتب ونشریات برارتقای مشارکت عمومی
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ان میدهد.نتایج  ماحـصل     یه  را نـش یه   متغیر های مختلف را برای آزمون تی در فرـض د و  2،85567میانگین داده های فرـض می باـش

کوچک تر است که این نشان دهنده رد فرضیه صفر می   %1و   %5از  Sig. (2-tailed)است. از طرفی مقدار  t  68،205 آماره

ه عبارتی می توان گفت که فرضـیه تحقیق حاضـر تایید می شـود پس مشـارکت در حوزه کتب و نشـریات از شـاخص های  باشـد. ب

 است.افغانستان   –گذاری بارویکرد اجتماع محور درشهر داری استان تخار ¬ارکت فرهنگی در تصمیم گیری عمومی درخط مشیمش

 فرهنگ ارتقاء و شهروندان  آموزش  زمینه در وسیع فعالیت و تالشار زیر است.با توجه به نتایج فرـضیه ها، پیشنها دهای  کاربردی قر

ـشهر.آزاد گذاـشتن رـسانها    مـشارکتی امور و ناظر به تماـشاچی از ـشهروندان باور و دیدگاه  تغییر و مداری ـشهروند  و اـصول ـشهرنـشینی

امعه مدنی، کارگذاران صـفه هات اجتماعی،  اجتماعی جهت انعکاسـی  وضـعیت  کشـور به جهان.آزاد گذاشـتن  فعالین جوصـفه ها 

ارکت فرهنگ ارتقاء جهت در خبرنگاران. تالش ارکت ارتقاء و  ئوالنـس م و مدیران در جویی مـش هروندان  برای پذیری فرهنگ مـش  .ـش

  علمی میزگردهای و هاهمایش ها،نـشـست  برگزاری توده مردم در خط مـشی گذاری ها.مـشارکت دادن اقلیت ها، زنان، تهی دـستان و 

کتاب خانه ها،   لیلتشــک .شــهر  عمران و  توســعه مطلوب هایبرنامه به  رســیدن برای  شــهر هایو برنامه شــهر  وضــعیت از انتقادی و

. ایجاد انجمن های وگروه های تخـصـصی در نـشریات چاپی، تـصویری در اقـصی ونقاط ـشهر تالقان جهت ارتقای آگاهی ـسیاـسی مردم

هیل  ارکت تـس هرداری به منظور مـش میم گیری ها.ـش ارکت مردم در تـص تربه اهمیت مـش د بیـش  در امکانات انتقادی. ارتقای تفکر رـش

 ورود .خانوادگی فرهنگی های تـشکل ؛ نهاد مردم های ـسازمان های توانمندی به توجه .مـشارکتی و گیفرهن های آموزش خـصوص

هرداری ایر و ها، ـش ازمان ـس طح ارتقای برای مرتبط، های ـس عه ـس طح و فرهنگی توـس ارکتی ـس  اولیا های انجمن نمودن فعال .مـش

 مرکز و استان.  مختلف های شبکه در آموزشی های مهبرنا پخش .مشارکتی توسعه و فرهنگی بخشی آگاهی درزمینه ومربیان

 محدودیت های پژوهش

 پرسشنامه  هشوپژ  یها  یتوددمح  متما  الذ  ،ستا  دهبو  پرسشنامه  تمطالعا  یندر ا  تطالعاآوری ا  جمع  ایبر  سیلهو  ینکها به   توجه   با

 عموضو  کل به انتو نمی را تحقیق بمطلو نتایج  هشوپژ عنو بر حاکم یطاشر سایرو  برسی نمونهدر  یتودمحد به یالًذ ای را دارد. 

دم ردمو مینهدر ز تتحقیقا کمبود  داد. عمومیت ها نمکاو  نماز ،یطاشر همهدر   به توجه با ریماآ نمونه به لسترد مطالعه. ـع

 .باشد می ناوکر عشیواز  متاثر که دموجو یطاشرو  ها مسافت. محدودیت بعدو  منیتیا مسائل
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مطالعه  مفهوم و ابعاد توسعه) مورد از  و درک نخبگان یآگاه ۀدارشناسانیپد یبررس 

 نخبگان استان خوزستان(
   

 1سجاد بهمنی

 

 

 چکیده  

توسعه یکی از مهم ترین آرمان های بشر در سده اخیر بوده، با این وجود برخی ملت ها در دست یابی به آن ناکام مانده اند. با این 

ر حال توسعه، تقالی پیوسته ای برای بهبود شاخص های مختلف مرتبط با توسعه در جریان است. در درون  ر کشورهای دوجود د

ظر میزان تحقق این شاخص ها شرایط یکسانی ندارند. در ایران هم وضعیت مشابهی وجود دارد. در کشورها نیز مناطق مختلف از ن

، پتروشیمی، کشاورزی و دیگر منابع شرایط منحصر به فردی را نسبت به بع نفت، گازاستان خوزستان که از نظر برخورداری از منا

سطح توسعه یافتگی وجود دارد. با این وجود، اختالف در درک و سایر اسان های کشور دارد میان مناطق و شهرستان ها اختالف 

خبگان و مدیران استان خوزستان از مفهوم و ک و آگاهی ناستنباط از مفهوم و ابعاد توسعه نیز میان مدیران و نخبگان وجود دارد. در

یوه پدیدارشناسی است و مبتنی بر کیفی و به ش، روش به کارگرفته شده در این پژوهشابعاد توسعه محور پژوهش کنونی است. 

های یافته بیان کردند. تجربیات خود را در این زمینهاست که در خالل مصاحبه،  انمدیرنخبگان و نفر از  12گیری هدفمند نمونه 

کد  10زیر کد تفسیری و  19کد توصیفی،  64بندی داده در که حاصل استخراج و مقوله  –کد تبیینی  4ین پژوهش در قالب ا

ارتقا تجارب فرد از بهبود، د از افرا، تجارب فرایندی بودن توسعهاز  افرادعبارتنداز : تجارب  مفهوم توسعهکه در بعد  تفسیری است

درک کلی از شاخص های توسعه، عدم از :  عبارتند شاخص توسعهدر بعد . تعامل با فرهنگ محلیاز  ب فردتجار شخصیت،نظام 

بعد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی  عبارتنداز: توسعه ابعادک میان شاخص های حوزه های توسعه. همچنین در زمینه تفکی

مفهوم و ابعاد توسعه نزد نخبگان و مدیران این استان از توسعه    دقیقی از  درک نسبتاه  دهد کهای این مطالعه نشان مییافته  و فردی.

ا از موانع مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و فردی سخن می گویند که تحقق توسعه را با تاخیر  وجود دارد با این وجود، آن ه

 مواجه کرده است.

  ، استان خوزستانمفهوم توسعهپدیدارشناسی، نخبگان، ابعاد توسعه، کلمات کلیدی: 
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 مقدمه و بیان مسئله

توسعه تعاریف متعددی دارد و وفاق جهانی روی تعریف مشخصی از آن وجود ندارد اما همه متفکرین هم نظر هستند که توسعه 

اخیر تغییرات در دهه های  فرایندی پیچیده و چند بعدی است که گذار به نقطه مطلوب را به دنبال دارد. با این وجود در متن توسعه  

ست. اهمیت جهانی شدن و منطقه ای شدن به عنوان واحدهای نوین استاندارد توسعه افزایش یافته، مفهومی قابل تاملی روی داده ا

هستند، تلقی کالسیک از توسعه، به  -که عامل رسمی توسعه است –نهادهای بین المللی در حال جایگزین شدن به جای دولت 

ست، چرا که نوسازی، دیگر قبله آمال کشورهای دیگر نیست. ن به وضعیت کشورهای توسعه یافته زیر سوال اش برای رسیدعنوان تال

و در نهایت مدرنیته به لحاظ مشکالت زیست محیطی که ایجاد کرده است دیگر به نظر می رسد که جذابیت چندانی ندارد. امروزه 

آن به تخریب محیط زیست  ده است و در برخی از کشورها نتایج نامطلوب جهان طی کر مفهوم توسعه روند متفاوتی را در کشورهای

و آسیب به منابع طبیعی منجر شده است و در برخی کشورهای دیگر به عنوان یک هدف واال و مهم تعریف شده است. کشور ایران 

ی از توسعۀ اجتماعی و فرهنگی دست تا به میزانهای جدی در مسیر توسعه بوده و در این راسنیز در چند دهۀ گذشته درگیر تالش

 ( 30: 1389پور، )جالیی یافته است

با این وجود ضرورت دارد روندهای توسعه که نشان دهنده تغییرات در نگاه به منابع، نحوه تخصیص آن ها و همچنین اولویت های 

 تغییرات وجود ندارد. این تغییرات در متن و  ست عملی اینتوسعه است مورد توجه نخبگان کشور قرار گیرد. اگرچه الزامی برای کاارب

جهت گیری توسعه طبیعتا سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه را نیز متاثر می کند. پرسش اساسی این است که با این تحوالت نظری  

در سطح ملی نیز اهمیت  آگاه هستند؟در مفهوم و ابعاد توسعه، تا چه اندازه نخبگان، مدیران و سیاست گذاران در ایران از این روند 

ن مورد مداقه قرار داد و این پرسش اساسی را مطرح کرد که با گذشت چندین دهه از برنامه های توسعه گذشته این موضوع را می توا

نخبگان د مدیران و و نتایج مطابق با انتظارات به ویژه قاره آفریقا و بخش هایی از امریکای التین و جنوب آسیا نبوده است، آیا رویکر

الت تغییر کرده است و آیا اساسا از این روند تغییرات مفهومی و جهت گیری توسعه آگاه در استان خوزستان متناسب با این تحو

 هستند؟

 ضرورت و اهمیت این مطالعه نیز به اهمیت اطالع از روندهای نظری و عملی توسعه و تغییرات سیاستگذاری بازمی گردد، زیرا نخبگان

اهداف ملی و محلی مرتبط با توسعه دارند و تجربه، آگاهی و دانش آنان در   ر هر استان سهم مهمی در راهبری برنامه ها وو مدیران د

 موفقیت و یا شکست این برنامه ها نقش مهمی را ایفا می کند.

 چارچوب مفهومی

 حیکردن و توض یو به عقالن میکن دیص ،شودمی دهیهان نامایم تا آنچه را که جآن گسترده یهایی هستند که ما براها، دامنظریه 

 میساز ترتر و تنگهای شبکه دام را تنگکنیم تا چشمتالش می)به همین دلیل( ،میابی قیشدن بر آن توف یدادن و مستول

 بندی کرد:توان تقسیماز همین منظر رویکردهای توسعه را به چهار دسته زیر می (.63: 1،1370)پوپر

السیک و نئوکالسیک وابسته است و طرفدار رشد اقتصادی بدون توجه به مسائل که به اقتصاد کمبتنی بر رشد  ویکردهای( رالف

 عدالت اجتماعی، کاهش فقر و یا کاهش فاصله طبقاتی است.

 
1. Popper  K 
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ساختاری ار تغییرات  گرا نظر دارد و طرفدشناختی تکاملهای جامعهب( رویکردهای مبتنی بر نوسازی )مدرنیزاسیون( که به مکتب

 ع سنتی به جوامع نوین با همه الزامات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این نوع گذر است.در راستای تبدیل جوام

های مارکسیستی قدیم و جدید، از گذار انقالبی به گرای )رادیکال( توسعه که طیفی از دیدگاهج( رویکردهای مارکسیستی و چپ

شناسی انتقادی )مکتب فرانکفورت( های امروزین جامعهوابستگی و قرائتداری و نظریه  یر سرمایها راه رشد غ جامعه سوسیالیستی ت

 گیرد.را در بر می

فشارد و عمدتًا در قالب محور، بر حفظ محیط زیست پای میای انساند( رویکردهای لیبرالیستی و نئولیبرالیستی که طرفدار توسعه

 شود.پایدار مطرح می انی و توسعهانس طرفداری از توسعه

تر با نظریات پارتو و پارسونز شناسی بیشاند که در حوزه جامعهای گروه اول و چهارم مبتنی بر دیدگاه تعاملییکرد توسعهرو

چارچوب کنند و عمدتًا در  های دوم و سوم دیدگاهی کشمکشی و مبتنی بر تعار، را نمایندگی میسازگاری دارد. در حالی که گروه

گیری رویکرد گروه دوم اثر تعیین اند. دیدگاه کشمکش گرایانه مارکس در شکلی قابل طرحگرایشناختی ساختجامعه مکتب

توان انقالب صنعتی و اقتصاد سیاسی کالسیک انگلستان ای داشته است خاستگاه آغازین همه انواع رویکردهای توسعه را میکننده

منتشر شد،  1776سعه و کتاب ثروت ملل او که در سال میت نخستین اقتصاددان توکه آدام اس توان گفتدانست. در واقع می

نخستین رساله دربارة توسعه است. با این حال تردیدی نیست که توسعه به عنوان یک رشته و حیطه در داخل حوزه علوم اجتماعی 

 (. 1384م است )زاهدی، وی قرن بیستجطلب و رفاههای اجتماعی و اقتصادی تحولمحصول تفکرات و اندیشه

 (: معنای توسعه در طول زمان1جدول)                                                       

 معنای توسعه اندازهاچشم دوره

 درمان پیشرفت اقتصاد سیاسی کالسیک 1800دهه 

 صنعتی شدن متقدمین 1850

 مدیریت منابع اقتصاد استعماری 1870

 صنعتی شدن –رشد اقتصادی  عهاقتصاد توس 1940

 رشد، مدرنیزاسیون سیاسی و اجتماعی نظریه مدرنیزاسیون  1950

 خودمحوری ملی –انباشت  نظریه وابستگی 1960

 شکوفایی انسانی توسعه جایگزین 1970

 های مردمتقویت انتخاب -توانایی توسعه انسانی 1980

 نولیبرالیسم  1980
لیبرال شدن  –مقررات زدایی  – ساختاری الحاص –رشد اقتصادی 

 شخص شدن –

 فاجعه -مهندسی اقتدارگرا  پسا توسعه گرایی 1990

 اصالحات ساختاری  ایاهداف توسعه هزاره 2000
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 روش تحقیق

اتی دربارة است؛ اینکه آنها چه تصور توسعهاز مسئلۀ  نخبگان استان خوزستان و تجربۀ ، درکدنبال بررسی آگاهیپژوهش حاضر به

دهند. از آنجا که بهترین روش برای بررسی هایی نشان میچه واکنش چالش های تحقق توسعه در رویارویی با مفهوم توسعه دارند و

جهان   فیتوص  ،یفیک  کردیبارز رو  یژگیآگاهی و تجربۀ زیسته روش پدیدارشناسی است، پژوهش حاضر با این روش انجام شده است. و

داشتن تجربه است.   ،یاصل اساس  یتجرب  یدارشناسیپد  کردی(. در رو328:  1384  ،یکیلشده است )بعهگران مطالنشک  دیاز د  یاجتماع 

استنباط   رامختلف    ۀست یز  ۀوجوه مشترک تجرب  یدارشناسیافراد است؛ درواقع، پد  ۀستیز  یهاتجربه   یفرد  فیکردن تنها راه توصتجربه 

به بیانی بسیار ساده و کوتاه، . (Beere, 1996) دهدیآنها قرار م یلاص یمعنا همف یبرا ییمشترک را مبنا ۀنقط نیو ا کندیم

کند ها را بررسی میپدیدارشناسیِ همزمان فلسفه و روشی است که ماهیت یا ذات )واحدهای بنیادی در فهم هر پدیده( پدیده

 (:34: 1395ی، است )بودالیانجام شده و شامل مراحل زیر  پژوهش حاضر به روش موستاکس. (1390)محمدپور، 

اند. سؤال در اولین مرحله بیان مسئله و سؤال پژوهش تدوین شده است؛ سپس مفروضات فلسفی و پدیدارشناختی گردآوری شده

ای از چیست و چه تجربۀ زیسته مفهوم و ابعاد توسعهکنندگان پژوهش حاضر از پژوهش چنین است: ذهنیت مشترک مشارکت

 دارند؟ وسعهرنامه های تمباحث نظری و یا ب

ضرورت  یدارشناسیپد ۀدر مطالع یریگنوع نمونه  نیهدفمند انتخاب شدند. ا یریگمطالعه براساس نمونه  نیکنندگان در اشرکت

ورود به پژوهش را داشته  یارهایاند تا معرا تجربه کرده  دهیباشند که پد یمردم ةندیکنندگان پژوهش نمااست شرکت  ازین رایدارد؛ ز

عالوه بر ضرورت داشتن مدرک را بررسی کرده است که  نفر از خبرگان)نخبگان( استان 12این مرحله پژوهشگر تعداد باشند.. در 

در این پژوهش پژوهشگر با  دارند. ی استانکارشناسی ارشد و باالتر، سابقه بیش از سه سال مدیریت را در سطوح مختلف مدیریت

آمد. همچنین های بیشتر به دست نمیعات بیشتری از مصاحبه است؛ یعنی اطال ع رسیدهاشبابه  نفر از نخبگان 12مصاحبه با 

سطوح توسعه این بوده که بر حسب  شهر    ششکردند و دلیل انتخاب این  میزندگی    استان خوزستانشهر    ششهای پژوهش در  نمونه 

 گیرد.توجه قرار  یافتگی برخوردار، نیمه برخوردار و محروم سیمای توسعه در استان مورد

آوری کرده است. در این بررسی محورهای در سومین مرحله پژوهشگر اطالعات پژوهش را با استفاده از روش مصاحبۀ عمیق جمع 

 کنندگان، شامل موارد زیرند:شده از مشارکتکلی پرسیده

؟ چه تعریفی دارندف از توسعه بعدهای مختل؟ ابعاد توسعه از نظر او کدامندچیست؟  مفهوم توسعهکننده از نا و تجربۀ مشارکتمع

 تجارب عملی مدیریتی فرد چه برداشتی از توسعه را برای او شکل داده است؟

کنندگان را واکاوی آگاهی ذهنی مشارکت  تری را مطرح وپژوهشگر تالش کرده است در خالل محورهای کلی مصاحبه سؤاالت جزئی

نین در این مرحله و همۀ مراحل پژوهش پژوهشگر تالش یده است. همچساعت طول کش دوطور متوسط کند. مصاحبه با هر فرد به

 آن را بشناسد.کنندگان راه پیدا کند و  خوبی به جهان ذهنی مشارکترا در پرانتز قرار دهد تا به  توسعهکرده است باورهای خود دربارة  

ها دار و مهم یا واحدهای معنایی، خوشههای معنیرهتحلیل و گزاها را تجزیه و  های حاصل از مصاحبه در آخرین مرحله پژوهشگر داده

(. منظور از واحدهای معنایی عباراتی است که مفهومی Hycner, 1985: 282-291استخراج کرده است )ها ها را از گزاره و تم

ها نیز یل آنها قرار داد. خوشه معنایی را ذای از واحدهای توان مجموعه میاست که ها نیز مفاهیمی رسانند. منظور از تمواحد را می

ها هستند. در ارائۀ نتایج هم واحدهای معنایی مشترک و هم واحدهای معنایی منفرد که زیر تم های فرعی درون تمدیبندسته 

اند. ذات پدیده های معنایی مشترک سازندةهمچنین باید توجه داشت هر کدام از این واحد. اندشده گیرند، گزارشمیمشترک قرار 

 است. مفهوم و ابعاد توسعهشده دربارة مطالعه نخبگانذهنیت مشترک ذات پدیده نیز به معنای پدیدار اجتماعی یا همان میان
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  هایافته

های اجتماعی متفاوت، ویژگی سن، رشته تحصیلی، جنس و  با نفر از نخبگان 12همان طور که ذکر شد در پژوهش حاضر با تعداد 

در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی نفر  7، نفر 12ان این و به روش پدیدارشناسی انجام شده است. از می های عمیقبه مصاح

  نی و مهندسی و علوم پایه.نفر در حوزه ف 5تحصیل کرده اند و 

 شوند:ها بیان میآمده از مصاحبهدستها و واحدهای معنایی بههای مرکزی، خوشهدر ادامه تم

 بررسی   را  توسعه  از  کنندگانمشارکت  ذهنی  مفهوم  و  معنا  تم  این.  هاستمصاحبه  از  شدهاستخراج   مرکزی  تم  اولین توسعهمعنای    - 1

 است. فضای مفهومی و تعریف توسعههای و شامل خوشه کرده

، رشد یلید ملرشد تو، ملیفزایش غرور ، اپیشرفت و ترقیاند از: عبارت توسعه فضای مفهومی و تعریفواحدهای معنایی مربوط به 

ای کننده. برای مثال مشارکتاجتماعیافزایش تنوع شغلی، افزایش سواد فرهنگی شهروندان، عدالت  ،  نظم و انظباط،  دانش شهروندان

 اظهار داشته است: پیشرفت و ترقیدربارة 

 مکان زندگی برا مردم جور بشه ت باالتری اتوسعه باعث میشه کشور پیشرفت کنه و جایگاه جهانیش بهتر بشه. در داخل هم با کیفی»

 (.مدیر بخش مهندسیارشد، ، کارشناسیساله 52...« )

 گوید:می تولید ملیدربارة کنندة دیگری مشارکت

توسعه باعث میشه دانش فنی تولید باال بره و خط تولیدهای به روز راه بیفته و برندهای ملی ابراز وجود کنن و بعد همینا در بخش »

مدیر ، ریدکت، ساله 47...« ) مل کنن و در نتیجه این وضعیت غرور ملی باال میره و یه ملت شادمان میشه از بودنشدرات موفق ع صا

 (.بخش تولید کارخانه

 گوید:می عدالت اجتماعیشوندة دیگری دربارة مصاحبه 

. به عمل کار برآید یعنی همین. یعنی ش ایجاد کنهجامعه ای که رشد و توسعه نداشته باشه نمی تونه فرصت های برابری برا مردم»

می نویسه برا تحقق شون و بودجه و امکانات و منابع مملکت  ن و دولت برنامهخیلی از چیزایی که مدیران دنبالش هستن اعمال کن

 ه است.ارش در جامعصرف میشه براشون بدون توسعه ایجاد نمیشن و بدست نمیان. یکی از این موارد مهم عدالت اجتماعی و استقر

 استاد دانشگاه(.، دکتر، ساله 43)

برخی از این موارد شامل رشد ، توسعه نیز همراه است اه منفی بهفضای مفهومی و تعریف این واژه، با نگواحد معنایی مربوط به 

 گوید:می زمینه این در ایکنندهمشارکت فردگرایی و افزایش تنهایی و خودکشی است

پیامدهای اما به برخی عناصر معنوی توجه نکرده و نهایتا نتونسته مردم رو از تش رو. رفاه ایجاد کرده کنید. سرنوشغرب رو نگاه »

؟«  توسعه و رفاه در امان نگه داره. نمونه اش تنهاییه. یا افزایش آمار خودکشی که می بینید االن مشکل خیلی از این کشوراست

 (.اهمدرس دانشگارشد، ساله، کارشناسی31)

شهروندانی هستند آل، ایده شهروندانشده است. مقصود از دومین تم مرکزی استخراج  ان ایده آل و در تراز توسعه:وندشهر - 2

که در یک جامعه توسعه یافته زندگی می کنند. از نظر مشارکت کنندگان، بخشی از آنچه توسعه می نامیم در منش و کردار شهروندان 

 اظهار داشته است:  شهروند توسعه یافتهدربارة ای کنندهرکتمثال مشا ایبرخود را نشان می دهد. 

سطح خودش رو نشون میده. یکی از این سطوح شهروندی است. که اونجا ما با یه فردی مواجه   وقتی توسعه اتفاق بیفته در چند»

، ساله 60...« ) یذاره ت و انرژی مهستیم که دانا و خردمند هست و همچنین فراتر از کارهای شخصی اش برای اجتماع هم وق
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 (.فرهنگی بازنشستهارشد، کارشناسی

 گوید:می انسان توسعه یافته ه مفهومکنندة دیگری دربارمشارکت

توسعه سبب شکوفایی ملی و محلی میشه و همچنین انسان رو مستعد می کنه که در مسیر کمال خودش قدم برداره. جامعه و »

ارشد، ساله، کارشناسی31...« ) ن انسانی مسئولیت پذیر هست و دغدغه دیگران رو هم دارهم میشن. چنیانسان بازتاب حال خوب ه

 (.دانشگاه مدرس

 

گان کنندمشارکت  همهکنندگان اشاره دارد.  مشارکتتفکیک و تمایز ابعاد توسعه نزد  سومین تم مرکزی است که به   ابعاد توسعه:  - 3

 دارند که به هر یک اشاره می شود.سعه در نظر ابعاد تقریبا یکسانی را برای تو

توسعۀ فرهنگی یکی از مباحث   بعد فرهنگی توسعه اشاره دارد.    به  مرکزی  تم  این.  است  مرکزی  تم  چهارمین توسعه فرهنگی- 1  - 3

ند. عی یاد میکنهای تغییرات اجتماعی از آن به عنوان نقطۀ شروع توسعه و دگرگونی اجتما بحث برانگیز است که بسیاری از نظریه

گردد؛ چرا که توسعه  توسعۀ فرهنگی بیشتر نمایان میهای تغییرات اجتماعی، اهمیت طرح بحث   با توجه به مفهوم توسعه در نظریه

باشد؛ بلکه  های مادی در آن مالک و معیار نمی به معنی رشد و ترقی و تکامل انسانها در همۀ ابعاد وجودی بشر است و تنها شاخص

 . برخوردار است الییاین موضوع از اولویت با ت انسانی نیز درادی حیاغیرمهای  شاخص

به بعد از طرف یونسکو به عنوان یک سازمان فرهنگی، در مباحث توسعه مطرح شده و از  1980هنگی از اوایل دهه مفهوم توسعۀ فر

سی از ابعاد و بار ارزشی و توسعۀ سیامفاهیمی است که نسبت به سایر بخشهای توسعه چون توسعۀ اقتصادی، توسعۀ اجتماعی 

بنابراین فرآیندی است که در طی آن با ایجاد تغییراتی  .یرمادی افراد جامعه داردبیشتری برخوردار است و تأکید بیشتری بر نیازهای غ 

که حاصل  وجود میآورددر حوزههای ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسانها، قابلیتها و باورها و شخصیت ویژهای را در آنها به 

ه است. به عبارتی حاصل فرآیند توسعۀ فرهنگی کنار گذاشتن این باورها و قابلیتها، رفتارها و کنشهای خاصی است که مناسب توسع

 (.1387، و غفاری ازکیا)خردهفرهنگهای نامناسب توسعهای است 

)مشترک(،   فساد)مشترک(، نفی    میهن  به  عشقمشترک(،  )  ارتقا کیفیت شهروندیهای باورهای دینی )مشترک(،  شه خو  شامل  تم  این

 به عنوان مثال: است.گی با سایر ملل و افتخار به میراث فرهنگی روحیه کار جمعی و گروهی، ارتباط فرهن

 باور به حمایت خداوند از کمک به همنوع،  خداباوری و آخرت محوری در کمک به دیگران و انجام وظایفخوشۀ باورهای دینی شامل  

 گوید:میکمک به همنوعان به عنوان باور دینی منطبق بر توسعه ای در زمینۀ واحد معنایی کنندهارکتثال مشبرای ماست. 

بارها با دوستانم راجع به این موضوع صحبت کردیم که کمال دین چی هست؟ دوستان نظرات مختلفی داشتن اما همه تایید می »

 ارشد(.ساله، کارشناسی35...« ) نظر معنوی باال رفت  اون ازبدون  ه بشهکردن که کمک به همنوع موضوعی نیست ک

رعایت هنجارهای آپارتمان نشینی،   ،عمل به تعهدات در محیط شهری  شامل  ارتقا کیفیت شهروندیخوشۀ  به عنوان یک نمونه دیگر،  

 داشته است:  یانشینی بمان نرعایت هنجارهای آپارتای دربارة شونده. برای مثال مصاحبه تفکیک زباله ها است

آپارتمان نماد محیط شهریه. شکننده است و نیازمند پذیرش فرهنگ معنوی مرتبط با خودشه. شهروند توسعه یافته فرهنگ زیست »

 (. متخصص حوزه عمران، دکتری، ساله 49...« ) در واحدهای آپارتمانی به عنوان نمونه غالب مسکن رو داره

اهمیــت توســعه اجتماعــی بــه دلیــل تأثیــر آن بــر بعد دیگری از توسعه است. به  کنندههاشارتم  توسعه اجتماعی:- 2 - 3

عدالـت اجتماعـی بـرای دسـتیابی بـه صلـح و امنیــت و  ســعادت و ســامت تمامــی انسانهاسـت. نیـل بـه توسـعه اجتماعـی و

ســت و ایــن هــدف بــدون قائــل شــدن احتــرام بــرای روری اـا ضــآنهـ  حفــظ آن، چــه در درون ملتهــا و چــه در میــان
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حقــوق انســان و آزادیهــای اساســی او امکانپذیــر نخواهــد بــود. ایــن ارتبــاط اساســی پنجــاه ســال پیــش در منشــور 

ضــرورت آن بیشازپیــش  ایــام ــا گذشــتامــروزه ب موردتوجــه بــوده و (1995)ســند کپنهــاگ ســازمان ملــل متحــد 

احســاس میشــود. رشــد اقتصــادی، توســعه اجتماعــی و حفاظــت محیطــی زنجیــروار باهــم در ارتباطانــد و بــا تقویــت 

ـه یــک ی نیــل بـــبی بــراسیکدیگــر عناصــر الزم بــرای توســعه مســتمر اجتماعــی بهحســاب میآینــد و چارچــوب منا

 دهند. زندگــی بهتــر بــرای همــگان را تشــکیل می

، میل به پیشرفت )مشترک(،  امنیت محیط زیست  ، عوامل روانی،امید به زندگی ،تبعیضهای شامل خوشه ابعاد توسعه اجتماعی

 احساس محرومیت نسبی و .... است.

ای کنندهبرای مثال مشارکتری در فرصت های شغلی و.... است.  صیلی، برابرصت های تحفاحساس توزیع عادالنه  شامل  تبعیض  خوشۀ  

 گوید:می فرصت های نابرابردربارة 

 (.فرهنگی ارشد،ساله، کارشناسی33...« ) به نظر من بحث تابرابری در دسترسی به فرصت ها مهم ترین نکته توسعه اجتماعیه»

 کنندگان عبارتند از:ظر مشارکت تماعی از نجسایر ابعاد و مولفه های توسعه ا

 

 (: شاخص های توسعه اجتماعی 2جدول)                                                    

 ابعاد و موضوعات هامولفه محورهای اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیفیت زندگی 

 

 

 

 

 نیازهای اساسی و ضروری

 

 

غذا و 

 آب 

 امنیت 

 ایمنی

 فرد بهداشت

 عمومی

 

 آموزش 

 دسترسی به آموزش 

 دسترسی آزادانه به اطالعات

 کیفیت آموزش 

 نیاز جنسی

 مسکن

 تامین اجتماعی

 

 

 شاخص های جمعیتی

 

 میزان رشد طبیعی جمعیت 

 میزان مرگ و میر خام

 میزان مرگ و میز زنان باردار

 میزان اشتغال 

 های مهاجرتشاخص 

 گیامید به زند

 عدالت توزیعی عدالت اجتماعی

 عدالت رویه ای
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 شمول اجتماعی

)برمبنای سن، جنس، قومیت، 

مذهب، گروه های کم توان، گروه 

 های حاشیه ای(

 مشارکت

 حقوق شهروندی

 دسترسی به فرصت ها

 روابط اجتماعی

 

 امنیت 

 عمومی

 اجتماعی

 شغلی

 

 محیط زیست 

 هوا آب و کیفیت

 زباله و بازیافت

 حفظ منابع طبیعی)جنگل، رودخانه و .....(

 فراغت ذهنی اوقات فراغت

 فراغت عینی

 کیفیت زندگی خانوادگی

 رضایت از زندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرمایه اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 آگاهی اجتماعی

 سواد رسانه ای 

 اجتماعی و عمومی جامعهاطالع از امور 

 ندیحقوق شهروآگاهی از 

 آگاهی های ترافیکی

 

 

 مشارکت اجتماعی

 محله

 امور مذهبی

 فعالیت های داوطلبانه و خیریه

 های اجتماعیانجمن 

 فعالیت های مدنی

 فعالیت های زیست محیطی

 

 انسجام اجتماعی

 تعامل اجتماعی

 اجتماعیمدارای 

 اجتماعی مسئولیت 

 

 اجتماعییت حما

 عاطفی

 شبکه اجتماعی

 خود ارزشمندی 

 ابزاری 



 

 74 

 

 

 

 

 

 اطالعاتی

 

 اعتماد اجتماعی

 اعتماد بنیادین

 اعتماد بین شخصی

 اعتماد نهادی

 اعتماد تعمیم یافته

 

 هویت مشترک

 هویت ملی

 هویت دینی

 هویت قومی

 جنسیتی هویت 

 هویت شغلی

 

 

 

 یاستمرار اجتماع

 عملکرد نهادها جتماعینهادهای ا

 هماهنگی نهادها

 دگرگونی نهادها

 

 مندیقانون

 

 

 

 حاکمیت قانون)اجرای بی قید و شرط و برابری همه افراد در برابر  قانون( 

 اصالح در قانونگذاری

 اقتباس از سایر سیستمهای حقوقی

 های تفسیر قوانینبازنگری در روش

 ق آموزش حقو

 متناسب با نیاز جامعه و بروز رسانی قوانینگذاری قانون 

 

 

شامل  توسعه اقتصادی از نظر مشارکت کنندگانموانع . است بعد اقتصادی توسعهکننده به تم اشاره توسعه اقتصادی:-3-3 

 ت.اس ازی و...حکمرانی محلی، بی تجربگی مدیران، ضعف در خالقیت و ایده پرداتالف منابع، عدم دانش های خوشه 

 گوید:میای کنندهبرای مثال مشارکت

 (.مدیر در استانداریارشد، ، کارشناسیساله 40...« )ما منابع رو به راحتی هدر می دیم و از بین می بریم و قدر نمی دونیم»

با فقر روستایی لت، مبارزه  کنندگان محورهای توسعه اقتصادی رو شامل خوشه های رشد اقتصادی، ایجاد عدادر نقطه مقابل مشارکت  

 و شهری، مسئولیت پذیری در انجام وظایف اداری و ... دانسته اند.

وکراسی بور خوشه های کننده بهتم اشارهبعد دیگر توسعه از نظر مشارکت کنندگان، بعد سیاسی است.  توسعه سیاسی:- 4-3

 می و مواردی از این دست است.چالش های قودولتی، مشارکت سیاسی، رابطه دولت و بازار، احزاب سیاسی، مسائل و 

است. کنش سیاسی اقوام، همبستگی اقوام و نحوه مشارکت اجتماعی سیاسی آنان شامل  چالش های قومیخوشۀ به عنوان مثال 

 گوید:می رکت سیاسی اجتماعی اقوامنحوه مشاای دربارة کنندهبرای مثال مشارکت

ته. یکی از اثرات منفیش شون داده و از نظر من به شکل منفی هم اثر گذاشت خودش رو نتوی استان ما همیشه این مسئله قومی»
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کرد و شایستگی روی انتصاب ها هست. با وجود اینکه همواره در دین اسالم و در میان بزرگان ما تاکید شده که باید روی عدالت کار  

 (.استاد دانشگاهد، ارشارشناسیساله، ک33...« ) افراد، ولی می بینیم که این موضوع خیلی مهمه

توسعه فکری، های شامل خوشه  . و از نظر مشارکت کنندگاناست بعد دیگری از توسعهکننده به تم اشارهاین  توسعه فردی:- 5-3

ع فکری شامل خوشه های خالقیت و ایده پردازی، مهارت برنامه ریزی و آگاهیو اطال له عنوان مثال بعد است. جسمی، مهارتی  و...

 گوید:میدر این باره ای کنندهبرای مثال مشارکتزمانه است. از اوضاع 

مهارت   در فرهنگ ماخالقیت و ایده پردازی خیلی رشد نکرده، نگاه دولتی بوده و در نتیجه توسعه فکری اتفاق نیفتاده. متعاقب اون»

 (.مدیر در استانداریارشد، ، کارشناسیساله 40) ها رشد نکردن«

معیارهایی هستند که در یک  شاخص های توسعهشده است. مقصود از تم مرکزی استخراج  چهارمین توسعه: های شاخص -4

جامعه بر مبنای آن ها سطح توسعه را اندازه گیری می کنند. نتایج پژوهش در این بعد نشان می دهد نوعی بی اطالعی از شاخص 

اظهار شاخص های توسعه ای دربارة کنندهبرای مثال مشارکتشم می آید. های توسعه نزد نخبگان و مدیران استان خوزستان به چ

 است:  داشته

، ساله 51« )توی جزییات دقیق نمی دونم اما همین که شرایط بهتر بشه و زندگی همه مردم خوب بشه همون توسعه است »

 (.مدیر ارشد اجراییارشد، کارشناسی

ه، شاخص هاش هم چیزایی هستن که این زندگی طوالنی و سالم نتوسعه همو »:دیگری در این باره می گویدای کنندهمشارکت

 (.فعال اجتماعی و محیط زیست، دکتری، ساله 60)ط رو باعث بشن«.شرای

 

  گیریبحث و نتیجه

ای است. بر تعریف، مفهوم و ابعاد توسعهاز  نخبگان و مدیران استان خوزستانهدف پژوهش حاضر بررسی آگاهی و تجربۀ زیستۀ 

توسعه به روش پدیدارشناسی بررسی شدند. بنا بر نتایج، پدیدار اجتماعی  استان نفر از نخبگان و مدیران 11به این هدف  ابییدست

 ارتقا نظام شخصیت،تجارب فرد از بهبود کیفیت زیست، د از افرا، تجارب فرایندی بودن توسعهاز  افرادتجارب  در بعد مفهوم شامل:

بعد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و  نداز:عبارت توسعه ابعادهمچنین در زمینه . محلی استفرهنگ  ل باتعامتجارب فرد از 

 فردی. 

کند باید عالوه بر تضمین آگاهی و دانش کافی مدیران و برنامه ی اجتماعی تالش میای که در راستای دستیابی به توسعههر جامعه

ی اجتماعی را تقویت کرده و ههای کمی و کیفی توسعریزی کند تا بتواند شاخصکلی برنامه ریزان از مهوم و ابعاد توسعه، به ش

. در همین راستا و بر مبنای نتایج پژوهش کنونی می توان گفت تا حدود زیادی درک و آگاهی های منفی را تضعیف نمایدشاخص

ین مفهوم در سطح جهانی است اما تفکیک والت نظری انخبگان و مدیران استان خوزستان از توسعه و روندهای آن مبتنی بر تح

عاد توسعه برای همه نخبگان میسر نیست و کسانی که در حوزه های علوم انسانی فعالیت می کنند و با تحصیل کرده اند درک میان اب

هی انتقادی به رویکرد ست و با نگاروشن تری از ابعاد توسعه دارند، به عالوه نزد آنان اهمیت ابعاد اجتماعی و فرهنگی توسعه بیش تر ا

 ه نگاه می کنند.و ذهنیت مهندسی به توسع

 

 منابع 

 .هانیتوسعه، تهران: انتشارات ک یشناس (، جامعه1387غالمرضا؛ ) ،یو غفار یمصطف ا،یازک
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 مشارکت ورزشی زنان یزد و عوامل مرتبط با آن

 

 

 3فاطمه حامی کارگر ، 2مهری مرادخانی، 1زهراالسادات بنی فاطمه

 

 چکیده  

های زندگی کردن متفاوتی وا افراد را به شیوه ،هاهای گوناگونی پایبندند، این ارزشای به ارزشمعهاجوناگون هر ها و افراد گگروه

. این ارزشها می تواند جدایی از اینکه ، سبک و سوق متفاوتی از زندگی هر فردی را نشان دهد، می تواند او را در مسیر رشد داردمی

های موجود در جامعه امروزی، با مفهوم توسعه انسانی همسان تر کند. یکی از این ارزش  یداشتن زندگو توسعه قرار دهد. و او را به 

ورزش و داشتن فعالیت ورزشی است؛ براین اساس، هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سیک زندگی بانوان جوان و مشارکت آنان 

به عنوان چارچوب نظری این پژوهش استفاده شد و همچنین   یو و گیدنزهای ورزشی است. از نظریه هایی سبک زندگی بورددر فعالیت

نفر از آنان به عنوان نمونه به شیوه  200ها تعداد ادهساله شهر یزد تشکیل داده و برای گردآوری د 35-18جامعه آماری را بانوان 

ساله شهر یزد، در سطح متوسطی   35تا    18وان  دهد که مشارکت ورزشی زنان جها نشان میگیری تصادفی انتخاب شدند. یافتهنمونه

دهد. داری را نشان میباشد. مقایسه میانگین مشارکت ورزشی در میان پاسخگویان بر حسب سن و طبقه اجتماعی تفاوت معنیمی

نتایج  داری وجود ندارد. بر اساساما مقایسه میانگین مشارکت ورزشی در میان پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل تفاوت معنی

ای ، ارتباطات اجتماعی و هویت اجتماعی، اعتماد بین شخصی  با مشارکت ونی متغیرهای اعتماد بین شخصی، مصرف رسانهیسرگر

ای بیشترین تاثیر را دارد. در بررسی مدل ساختاری نیز مدل ورزشی زنان رابطه نداشته و سایر متغیرها رابطه دارند و مصرف رسانه

 دارای برازش است. 

 ای، توسعه مشارکت ورزشی ، زنان، مصرف رسانه :ان کلیدیژگوا
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 مقدمه:

ی بیرونی های جنسیتی باز زنان در عرصهای از تاریخ بشری شاهد حضور زنان در اجتماع هستیم حتی با وجود نابرابریدر هر دوره

های کند که سبکی از زندگی آشنا میاوتمتفهای  یوههای خارج از خانه برای زنان، آنان را با شنقش بسزایی دارند. مشارکت در فعالیت

توانند زندگی خود را در آورد. شیوه های نوینی از زندگی، زنان را راغب می کند که میمتفاوتی از زندگی را برای زنان به ارمغان می

تواند ای اجتماعی که میهتالیز این فعمسیر توسعه قرار دهند، و بتواند زندگی سالم، مفید و با بازدهی مناسبی داشته باشند. یکی ا

 مندی در جهان امروزی باشد، مشارکت ورزشی زنان است.گامی بلند برای حضور زنان در عرصه بیرونی و توسعه 

 از شناسیای پیدا کرده است تا آنجا که در حوزة جامعهای مؤثر در همۀ جوامع جایگاه ویژهورزش به منزلۀ پدیده در جهان امروزی، 

 مدرن جوامع توسعۀ و اجتماعی زندگی شدن عقالنی در را آن و شده یاد فرهنگی و نمودهای زندگی اجتماعی بارزترین وانعنبه آن

 (2019 سندویک،) دانندمی مؤثر

وزش د، آماقتصاها و نهادهایی همچون خانواده،  ورزش در حکم نهادی اجتماعی با سطوح متعدد و فراوانی از روابط اجتماعی و با پدیده

 (. 25: 1384جهرمی،های جمعی و بهداشت ارتباط دارد )نادریانات فراغت، سیاست، حقوق، فرهنگ، رسانهپرورش، مذهب، اوقو 

های رفتار، لباس پوشیدن، سخن گزینند. وبر، شیوهافراد، برای زندگی کردن نوع خاصی از روش زندگی کردن را برای خود برمی

(. در واقع 1،1981:2داند )سوبلمنزلتی متفاوت است را سبک زندگی میهای  کننده گروه  ه مشخصایی کهگرشگفتن، اندیشیدن و ن

( نتیجه قابل رویتی از ابراز عادت است که همه چیزهایی که انسان را احاطه کرده است، مثل 1984سبک زندگی به گفته بوردیو )

(. گیدنز نیز انسان را به عنوان  2،2002ومتسشود )پالشامل میره را و غی هااسها، سیگارها، عطرها، لبمسکن، اسباب اثاثیه، کتاب

کند داند و معتقد است که انسان تحت فشار ساختار اجتماعی سبک زندگی را بیشتر تقلید میگیری هویتش موثر میعامل در شکل

ارد در صورتی ب سبک زندگی را دانتخا  اناییرد تو(. به بیان دیگر سبک زندگی حاصل جامعه مدرن است که در آن ف83:1383)گیدنز،

کند افراد آن، قدرت انتخاب که در جامعه سنتی سبک زندگی متفاوت معنادار نیست. هرچه که جامعه به سمت مدرنیته پیشرفت می

ت. به اد اسی افراین قدرت انتخاب و داشتن سبک های متفاوت زندگی، نشان از ابعاد توسعه در زندگ های متفاوت را دارند.سبک

 ست. ها، فعالیت ورزشیگذارد یکی از این فعالیتهای زنان تاثیرگذار میسبک زندگی بر روی فعالیت عبارتی،

زنان، نیمی (. و از آنجایی که   2019امروزه، ورزش در زندگی مردم دنیا نقش مهمی دارد و میلیونها نفر نیز به آن اشتغال دارند )وید،  

های جمعی و تغییرات متاثر از آنها، ،گسترش آموزش رسمی، تغییر ساختار خانواده، رسانهنددهتشکیل میاز جمعیت هر جامعه را 

های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و به طور کلی قرار ی فعالیتیی را برای تحرک اجتماعی زنان، و حضور در عرصههاتواند زمینهمی

گیرند که بیش از هر ی آن زنان در فضاهای نسبتا متفاوتی قرار مییهد. که در ساگرفتن زنان را در مسیر توسعه انسانی،  فراهم کن

(. یکی از مهمترین این 37: 1390قش آنان را دستخوش دگرگونی ساخته است)قادرزاده، چیزی منابع در دسترس زنان و منزلت و ن

طبع آن سبک زندگی و نوع فعالیت های آنها توسعه و به  تغییرات دگرگونی در فرآیند تولید و بازتولید هویت اجتماعی زنان در مسیر  

ها، نتایج بسیار مفیدی دارد، که فواید ختران و زنان در ورزشافزایش مشارکت دامروزه،     (7:  1384است )مقدس و خواجه نوری،  شده

های ورزشی، تکت در فعالیتوان در سه بعد برشمرد، از جمله فواید جسمانی مشارهای ورزشی را میآشکار مشارکت در فعالیت

ناختی یا فردی مشارکت در شافزایش سطح سالمت، افزایش آمادگی جسمانی، کاهش وزن، افزایش قدرت بدنی؛ از کارکردهای روان

 
1. Sobel 
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شناختی، کسب شادی و طراوت، لذت و تفریح؛ و از جمله کارکردهای اجتماعی توان از افزایش بهزیستی روانهای ورزشی میفعالیت

نتایج تحقیقات (.  163-157:  1،1996های اجتماعی  را نام برد )بلیرو توسعه شبکه روابط اجتماعی و کسب پاداشتوان گسترش  آن می

حوصلگی که دستاورد زندگی کند تا استرس، اضطراب، افسردگی و تنهایی و بیدهد که تفریحات ورزشی منظم کمک مینشان می

یافته و در است. زیرا میزان افسردگی زنان نسبت به مردان در کشورهای توسعهزنان مهمتر  جدید است، کاهش یابد این کارکردها در  

های مهمی همچون شود تا ویژگیریزی شده باعث میشده است، همچنین مشارکت منظم و برنامه حال توسعه تقریبا دو برابر ذکر

-د برای انجام کار و وظیفه ارتقا یابد )مشکلروانی افرا عزت نفس، اعتماد و اطمینان و حس توسعه مندی  بهبود یافته و وضعیت

انتخاب سبک زندگی بر مشارکت ورزشی آنها در شهر یزد  (. ما در این پژوهش به بررسی سبک زندگی زنان و تاثیر1385گشا،

-صفات قناعتمانی دارای در برداشت ذهنی متداول در فرهنگ عمومی جامعه ایران، ساکنان یزد از دیرباز به عنوان مرد پردازیم.می

ز سوی دیگر، یزد شهری شود. اپیشگی، مذهب و قنوت، شهری پر از قنات و کویری وسیع برای توسعه و گسترش صنعت قلمداد می

است که جمعیت آن نسبتا همگون و فاقد تنوعات چشمگیر قومی، زبانی و مذهبی است و از نظر بسیاری از عناصر فرهنگی، در زمره 

ها و عناصر فرهنگی خاص، سیمای (. وجود ویژگی102: 1390ندوشن،شود )عسکرییران قلمداد میی و مذهبی اشهرهای سنت

زد بخشیده و بستر اجتماعی بکر و مناسبی را برای مطالعه فرایندهای مختلف تغییر اجتماعی در این شهر فراهم متمایزی به شهر ی

که برمبنای آن هر فردی روایتی خاص از زندگی و هویتش در ملکردی است های ع نموده است. از آنجایی که سبک زندگی، شیوه

از سویی جامعه شهر یزد نیز در حال گذار از جامعه سنتی به مدرن است اما  گذارد ومسیر توسعه ، را برای دیگران به نمایش می

ایی از زندگی در یزد وجود هکه چه سبککند  مذهبی در این جامعه محکم است این سوال به ذهن خطور می  -های سنتیهنوز ریشه

 ارکت ورزشی بانوان شده است؟های زندگی موجب افزایش مشدارند که موجب مشارکت ورزشی بانوان شده است؟ آیا سبک

 مالحظات نظری:

ن، و زوایای آ ورزش به مانند دیگر عرصه های اجتماعی، برای ماندگاری در بین افراد، باید همواره در رشد و توسعه باشد و ابعاد

در  واقع ورزش به حدی از  (. 2019تواند توسعه مند باشد )اسمیت و لرد، تواند هم  گسترش یابد و تثبیت و تقویت شودو هم میمی

شود. از طرفی نهاد ورزش قلمداد می "جهان کوچک در جامعه"گسترش و توسعه رسیده است که از طرف کارشناسان به عنوان 

ورزش از نظر خیلی از افراد ممکن (. 121: 1386سازد )عبدلی،اجتماعی هر جامعه را منعکس می هایو ویژگیها، ساختارها ارزش

ها هوادار دارای کارکردهای است تنها یک سرگرمی ساده به نظر آید، ولی رویدادهای ورزشی عالوه بر ایجاد سرگرمی برای میلیون

یره گیری روابط عاطفی بین تماشاگران ورزشی و غ ک و بزرگ، شکلهای کوچروهها اعم از گگیری انواع گروهدیگری مانند: شکل

شود افراد به فعالیت ورزشی بپردازند و یا در اماکن ورزشی حضور  باعث می در واقع عاملی که امروزه (.88: 1379گردد )استونز،می

های روزمره، فعالیت"بع علمی، س منابراسا. است پیدا کنند؛ مسئله سبک زندگی و نوع شیوه زندگی کردن آنان در مسیر توسعه 

بخش، تغییر نسبتا دائمی در روش و سبک زندگی های منظم و تفریحی لذتزمان شرکت فرد در فعالیت معموال با محدود کردن

ماعی د توسعه اجتهای گوناگونی برای مشارکت ورزشی که یکی از ابعامقوالت و مولفه  (.3،1384:118و پاین  2)ایساکس  "کندایجاد می

پردازانی که در مورد مشارکت و سبک زندگی مباحث نظریهاز توان متصور کرد، یکی از آنان  سبک زندگی است. باشد، را میمی

توان به مجموعه رفتارهایی اطالق کرد که در ظرف زمانی و مکانی سبک زندگی را می باشند.ای دارند بوردیو و گیدنز میگسترده

اند سبک زندگی کردارهایی هستند که به جریان عادی زندگی روزمره تبدیل شده"یدنز  گیرند. به تعبیر گمیزمرگی قرار  موسوم به رو
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(. به عقیده گیدنز امروزه، مفهوم 120: 1383)گیدنز، "کندجریانی که در لباس پوشیدن، غذا خوردن، شیوهای کنش و ... جلوه می

شود، و هرچه سبک زندگی روزمره بیشتر یفوذ و کشش سنت کمتر ماست، هرچه نسبک زندگی معنای خاصی به خود گرفته 

شوند سبک زندگی خود را از میان گردد، افراد بیشتر ناچار میهای متقابل عوامل محلی و جهانی بازسازی میبرحسب مشارکت

 (119 1380ند )گیدنز،های مختلف انتخاب کنند و یا با چنین انتخابی مشارکت های متفاوتی داشته باشگزینه

رابطه تعاملی بین سبک زندگی پایدار و و به طور غیر مستقیم های زندگی، بوردیو چارچوب و مبنایی گسترده برای بررسی سبک

های مختلفی از جمله هنر، ورزش، فرهنگ، اقتصاد،  در حوزهبوردیو آثار های ورزشی ارائه کرده است . به عبارتی، و فعالیتتوسعه 

 ( 2013:143.)بنت و همکاران،کار گرفته شود هو جنسیت ب و حتی طبقه آموزش 

تراز با ها همهای کلی سبک زندگی هستند و این چارچوبی چارچوبهای فعالیت ورزشی جملگی بازتابندهاز نظر بوردیو، گزینه 

اند؛ دسترسی به ورزشی حاکمهای مشارکت باشند. بوردیو بر این باور است که فراگردهای اقتصادی بر عملکردی اجتماعی میطبقه

ی ای دارد که در اختیار دارند. به زعم بوردیو سرمایهکاالها و مشارکت ورزشی محدود است و قدرت انتخاب طبقات بستگی به سرمایه

می در جهت  ای دائی دستیابی به منصب قدرت و حفظ آن دارد. طبقات مختلف درگیر مبارزهفرهنگی نقش حایز اهمیتی در نحوه

( تالش در جهت انحصار دسترسی به تولید 1دهند: بدیل عملکرد فرهنگی به سود خود هستند و این کار را از دو طریق انجام میت

( تالش برای نامگذاری مجدد عملکردهای فعالیت ورزشی، مشروعیت بخشیدن به این 2کاالهای ورزشی یا خدمات مربوط به آن؛ 

ی اقتصادی و فرهنگی باالیی دارند، مشخصا از جایگاه ها. طبقاتی که سرمایهمیت کردن آناهردن و بیها یا به حاشیه بفعالیت

های زندگی را بخش و مفرح برخوردارند. وبلن نیز، ادعا دارد که سبکهای ورزشی مشروع، لذتنیرومندتری برای تعریف فعالیت

ی مرفه منزلت خود را در مصرف و آورد. از نظر او، طبقهارمغان میی افراد به سازند. رشد اقتصادی رفاه نسبی را برای مرفه میطبقه

آورند که نماد های ورزشی یک نوع هویتی را به وجود میدانند. طبقه مرفه با استفاده از امکانات و شرکت در فعالیتاوقات فراغت می

هایی ا توجه به سبک زندگی مرفه خود در ورزشزنان مرفه بکند براین اساس طبقه مرفه است و آنان را از دیگر طبقات مجزا می

های مختلف تملک سرمایه توان گفت که شیوهتر توانایی شرکت در آن را ندارند. در اینجا میکنند که زنان قشر پایینشرکت می

های یگر، سرمایهبه بیان د .آورندهای زندگی مدرن و سنتی را به وجود می)اقتصادی/فرهنگی/اجتماعی( و میزان آن، انواع سبک

های اجتماعی شود که زنان هویتهای زندگی باعث میکند. تمایز سبکهای متفاوتی از زندگی را برای زنان ایجاد میاجتماعی سبک

 (2014:75متفاوتی از هم داشته باشند و در نهایت مشارکت ورزشی متنوعی را برای خود انتخاب کنند)بوردیو،

ی زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ دارد و در ابعاد عینی بیشتر ناظر بر باال بردن سطح   و شیوهبا چگونگی    ی اجتماعیتوسعه

های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، اشتغال، آموزش و چگونگی  زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه

وه بر الی اجتماعی ع ی اجتماعی به تعاریف ارائه شده از توسعههوم سرمایهورود مف  (.1398:58)محمدی،باشدگذران اوقات فراغت می

ی  ی اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است. صاحب نظر برجسته ط دستیابی به توسعهیگسترش ابعاد آن یکی از مهمترین شرا

عه برای حل صلح آمیز تضادها و پیوند منابع و انایی هرجامی اجتماعی را تو اقتصادی، جوزف استیگلیتز با تأکید بر این بعد، توسعه

عنوان عناصر   ی متقابل بهی اجتماعی و اعتماد در تسهیل معاملهف منافع دانسته است؛ وی بر سرمایهالیق مشترک، به هنگام اختالع 

 (. 2002،استیگلیتز)ی اجتماعی تأکید دارد مهم توسعه

 بر ست و از سوی دیگر، واقعیتی چند بعدی است که در چارچوب تغییر مبتنیمری ارزشی اتوسعه از دیدگاه بوردیو از یک سو، ا

یافته و در حال توسعه شده است، نابرابری در حجم و ترکیب   تفکیک جوامع به توسعه آنچه موجب جانبه قرار دارد؛ تفکیک همه

المللی است و آنچه سبب و میدان بین ر میدان ملیهای آن جامعه دواره، استقالل نسبی میدانسرمایه، تفکیک میدان و عادت
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واره، شود، انباشت بیشتر حجم و ترکیب سرمایه، تفکیک بیشتر میدان و عادتیافتگی می  نیافتگی به توسعه  ی جوامع از توسعهتوسعه

رچه زنان راین اساس ه(. ب1398:84)محمدی،المللی استهای آن جامعه در میدان ملی و میدان بینتقویت استقالل نسبی میدان

واره های توسعه مندتری در زندگی، و استقالل نسبی در زندگی و دارای هویت اجتماعی میدانهای بیشتری برای فعالیت، و عادت

 باشند، توسعه مندتر هستند.

 ن درانسا، هویت  کند. به نظر گیدنزی نظری گیدنز، عبارت است از خود شخص آنگونه که شخص از خودش تعریف میهویت بر پایه 

سیال و همواره در   "هویت"کس هویت ثابتی ندارد کند. هیچشود و در جریان زندگی پیوسته تغییر میکنش با دیگران ایجاد می

(. وی معتقد است که در جهان جدید دایره انتخاب افراد خیلی وسیع شده 15: 1383حال ایجاد شدن و عو، شدن است )گیدنز،

برد به جامعه تی وجود دارد. هرچه وضع و حال جامعه و محیطی که فرد در آن به سر میتفاوای مههویت است و به همین دلیل

اش سروکار دارد، اما در دنیای متجدد تر باشد، شیوه زندگی )سبک زندگی( او بیشتر با هسته واقعی هویت شخصیسنتی نزدیک

راتژیکی برای زندگی کردن وجود دارد. هویت از منظر است هایریزیمهکنونی با امکانات گوناگون برای انتخاب سبک زندگی، برنا

شود بلکه فرد باید آن را به طور مداوم هایش به او تفویض نمیچیزی است که فرد به آن آگاهی دارد و در نتیجه تداوم کنش"گیدنز 

(. بنابراین 81: 1383)گیدنز، "دهد قرارحمایت  های تاملی و بازاندیشانه خود مورد حفاظت وای ایجاد کند و در فعالیتو روزمره

سازد و همچنین ای فرد، سبک و شیوه زندگی او را میزمینهها، انتظارات، اهداف، نیازهای جاری و دانش پسها، نگرشتجربیات، ارزش

ای متفاوت تارهم رفو انجا (. براین اساس هویت اجتماعی باعث ایجاد حق انتخاب102: 1383با هویت اجتماعی ارتباط دارد )گیدنز،

های متعدد است. برای مثال، در شود. جامعه مدرن عرصه تنازع هویتهای گوناگون میمانند ورزش کردن افراد مطابق با محیط

های اجتماعی ها، نژادهای مختلف، جوانان و ... مدعی بیان خود شدند. در جنبشهای بعد از جنگ جهانی دوم، زنان، قومیتسال

توان براساس هایی را نمیدهند که چنین عضویتویژگی غالب است بطوریکه مطالعات متعدد نشان میاتی طبق متداخل عضویت

اقتصادی و به طور خاص با تحلیل طبقاتی تبیین کرد. مطالعه سبک زندگی در این عرصه به معنای -جایگاه افراد در ساختار اجتماعی

(. از سویی 84: 1382ها برای تقویت مدعای هویت خود هستند )فاضلی،روهین گتوسط ا بررسی چگونگی استفاده از الگوهای مصرف

های ها، اینترنت، فعالیتهای استفاده از مواد و مصالح نمادین انبوه، مانند مد، تبلیغات، تلویزیون، روزنامهگیدنز اعتقاد دارد روش

گی در دنیای ما از طریق ارتباطات به هم ربط زند سبک ای جدیدسازد. این تصویرهورزشی جدید و غیره سبک زندگی مدرن را می

های ورزشی در بین زنان متاثر از هویت آنان است و این هویت اجتماعی است که بر دارند. او هچنین اعتقاد دارد پرداختن به فعالیت

دان کاربردی ندارد ی چنسنت  ر فرهنگهای ورزشی دکند. از نظر گیدنز شرکت در فعالیتهای زندگی مختلف داللت میساختن سبک

انجامد. های پیشین میبندیهای زندگی و تقابل آنها با شکلو این رویکرد در سیطره ارتباطات راهی است که به مدرن بودن سبک

 (. 2:1383)گیدنز،

لفی مخت طرق  شود، بهتوان گفت مفهوم سبک زندگی را بسته به موضوعی که مطالعه میهای بررسی شده میبا توجه به نظریه

ای را که در آن از های استفاده از این مفهوم نیست، فقط الزم است تا زمینهتوان تعریف کرد و ارائه تعریفی از آن، نافی بقیه شیوهمی

 ای استفادههای رفتار مصرف، مدیریت بدن و باورهای کلیشهشود تعریف کرد. در این پژوهش از شاخصهاین مفهوم استفاده می

کنش به نظر او، گیرد.  کنند و از نگاه بوردیو فرد، در فرآیند توسعه قرار میدام بعدی از سبک زندگی را تعریف میهر ککه  شودمی

خود را دارد و  گیرد که قوانین و منطق خاصهای اجتماعی صورت میگیرد، بلکه در میدانعامالن اجتماعی در خالء صورت نمی

( بنابراین باتوجه به مطالعاتی 2014:44)بوردیو،کننداند و اهداف خود را دنبال می  و پذیرفته  رفتهفراگنین را  عامالن اجتماعی این قوا

توان گفت زنان در جامعه مدرن فرصت بیشتری برای تثبیت هویت خود و به تبع آن انتخاب  که در این زمینه انجام شده است می
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تر، در این پردازند. برای بررسی جزیهای ورزشی متفاوتی میلیتفعا ت بهدر نهایسبک زندگی جدید را در مسیر توسعه دارند و 

ایم که زنان های اندیشمندان برای بررسی آن استفاده کردهپژوهش بانوان جوان یزدی را انتخاب کردیم و از چارچوب ترکیبی نظریه

و و گیدنز و نتایج تحقیقات پیشین به نظر  وردی یه ببه نظر بنابراین با توجه تحت تاثیر چه نوع سبک زندگی مشارکت ورزشی دارند.

 رسد که:می

 

 مروری بر تحقیقات پیشین:

از لحاظ هدف از  که  "زنان ورزشی مشارکت با زندگی سبک و هاارزش  رابطه "(، در مقاله خود با عنوان 1399بابازاده و نجف زاده )

؛ تمام زنان و دختران  ها از نوع مطالعات میدانی استگردآوری داده  و،  وصیفی استلحاظ ماهیت از نوع مطالعات ت  ، و از  نوع کاربردی  

ها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان که بین ارزش دهد، به این نتیجه رسیدند که   ورزشکار  شهر مرند را پوشش می

ی، توجه به تاریخ و مذهب، شور و اشتیاق، پذیرسئولیتین یادگیری، تنوع، مدگرایی، مدار وجود دارد. همچنین بمرند رابطه معنا

 .گرایی، توانایی فکری و جسمی با مشارکت ورزشی رابطه معنادار وجود داردکمی

مطالعه که یک   "بررسی نقش شبکه تلویزیونی ورزش بر مشارکت ورزشی مردم"( در پژوهش خود با عنوان 1399باباپور لیال  )

، را مورد بررسی قرار داده سال شهرستان ماکو  15افراد باالی  تمام ق کاربردی است. هدف یک تحقیتحلیلی و از نظر  -توصیفی

رسانی و آموزش در شبکه ورزش با سازی، ترویج مشارکت اجتماعی، اطالعبین فرهنگدهد که است. نتایج این پژوهش نشان می

 .م رابطه معنی داری وجود داردمشارکت ورزشی مرد

بررسی تاثیر تصویر بدن و مدیریت بدن بر مشارکت ورزشی زنان استان  "عنوان ( در پژوهش خود با1397)و همکاران  نوروزی، علی

  "ایالم

درصد  49دهند  نتایج نشان میاست.    سال به باالی استان ایالم  19جمعیت زنان  اند و جامعه آماری آن   از روش پیمایشی بهره برده

درصد از آنها با هدف  17زش می کنند. ورزش نمی کنند یا به صورت نامنظم و تفریحی وراز زنان یا یعنی تقریبا نزدیک به نیمی 

درصد معادل تقریبا یک سوم از نمونه آماری نیز به صورت   33دقیقه در هفته فعالیت ورزشی می کنند و  120تا  61سالمتی و بین 

ژوهش نشان دادند دو متغیر تصویر بدن و مدیریت بدن و مون الگوی پ ای مشارکت ورزشی دارند. نتایج تحلیلی و آزمنظم و حرفه 

 .کننداز واریانس مشارکت ورزشی زنان را تبیین می 0/56ولفه های آنها در مجموع به طور معناداری تا م

ه ای زنان بین سبک زندگی و فعالیت های ورزشی غیرحرف بررسی رابطه "( در مقاله خود با عنوان1390کریم آبادی، نازنین )

، مطرح شده است. نتایج این پژوهش تصادفی و طبقه ای به صورت هاروش تحقیق پیمایشی و شیوه گزینش آزمودنی "حصیلکردهت

نیز  سبک زندگی های ورزشی غیرحرفه ای آنان رابطه وجود دارد و نوعبا میزان فعالیت زنان سبک زندگی بیندهد که  نشان می

یشتر به انجام ب ،مادی سبک زندگی با زنان به طوری کهر باشد رگذاتاثی زنان ایهای ورزشی غیرحرفهتواند بر انجام فعاالیتمی

 پردازند.ای میهای ورزشی غیرحرفهفعالیت

تا  15، که به شیوه دلفی در بین جوانان "سبک زندگی و هویت اجتماعی"( در پژوهشی با عنوان 1385آبادی و آقابخشی )رحمت

و هویت اجتماعی در حال که امروزه سبک زندگی از این است اند، نتایج این تحقیق حاکی سال طبقه متوسط شهری انجام داده 29

های ساختاری و تبدیل شدن به فرایند انعکاسی هستند. کسب هویت افراد در حال حاضر از طریق نمایش گسستن از شالوده

وان مروزه به عنگیرد. این مسئله در گذشته بین قشر نخبگان جامعه نیز وجود داشته است ولی ا-ای شکل میهای سلیقهانتخاب

 ر بین تمام افراد قابل مشاهده است.فرایندی گسترده د

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%A8%DA%A9%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%A8%DA%A9%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%A8%DA%A9%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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شناختی الگوهای گذران اوقات فراغت -اوقات فراغت و هویت اجتماعی: بررسی جامعه"( در پژوهشی با عنوان 1388ربانی و شیری )

مفهوم به عنوان بخشی از وقات فراغت ، هدف تحقیق خود را بررسی هویت اجتماعی در چارچوب تحلیلی مفهوم ا"جوانان در تهران

اند. نتایج حاکی از آن است که شیوه گذران اوقات فراغت جوانان هنوز تحت تاثیر عواملی مانند طبقه عام سبک زندگی عنوان کرده

که هویت دهد گذارد. و همچنین نتایج نشان میاجتماعی است و عاملی مانند جنسیت افراد نیز بر شیوه گذران اوقات تاثیر می

 بک زندگی و اوقات فراغت هبستگی شدیدی دارد. ماعی با دو عامل ساجت

انجام داده است، نتایج   "شناختی مشارکت ورزشی دانشجویانتبیین جامعه"( با روش پیمایشی و تحت عنوان  1388فتحی پژوهشی) 

ان به ورزشی، دسترسی آس ساس سودمندیاجتماعی، اشتغال، اح -داد که بین وضعیت تاهل، جنسیت، پایگاه اقتصادینشان می

امکانات ورزشی، حمایت اجتماعی، حضور ورزشکار قهرمان در خانواده و عالقه به رشته خاص ورزشی با مشارکت ورزشی دانشجویان 

 داری وجود دارد و تنها این رابطه بین مقطع تحصیلی و مشارکت ورزشی  تایید نشده است.رابطه معنی

های اقتصادی افراد شرکت کننده در فعالیت  -بررسی وضعیت اجتماعی"عنوان    ی پژوهشی بامقاله( در  1388)  طاهریرضوی و اشکوه

اند که، افرادی که اند. آنان با بررسی تحقیقات گذشته عنوان کرده، به بررسی این پدیده پرداخته"ورزشی همگانی استان مازنداران

ل مربوط به سالمتی ندارند، اما افرادی که دارای نگرش خوبی به مسائد، رفتار و اقتصادی پایینی هستن -دارای وضعیت اجتماعی

ها اقتصادی باالتری دارند، بطور عام از اطالعات و دانش بیشتری در اختیار دارند و بر همین اساس تصمیمات آن -وضعیت اجتماعی

 -های پایگاه اجتماعیها با بررسی مولفهستی است. آندر مورد سبک زندگی بر اساس آگاهی و دانش آنها در مورد سالمتی و تندر

اقتصادی شامل تحصیالت، درآمد، وضعیت شغلی و ابعاد خانواده به این نتیجه رسیدند که با افزایش سطح تحصیالت اهمیت و روی  

 یابد.آوردن به ورزش نیز در بین افراد افزایش می

های دراک شده بر مشارکت بانوان جوان در فعالیتبررسی نقش فواید ا"تحت عنوان  ( در مقاله خود  1387آبادی )شاهپارسامهر و زارع  

ی ، که با روش پیمایشی انجام گرفت، دریافتند که: بانوان جوان یزدی از بین موارد فواید ادراک شده"بدنی )مطالعه موردی: یزد( 

پیدا کردن دوستان ری تمرینات جدید، یل به یادگیهای بدنی لذت بردن از ورزش، کسب نشاط و شادابی، ممشارکت در فعالیت

های بدنی ی مشارکت آنان در فعالیتجدید، سالمتی، سرگرمی و تفریح و کسب جوایز ورزشی نقش معناداری بر مشارکت و ادامه

مسئوالن و  های زمانی مناسب، حمایتداشته است. همچنین پنج متغیر اشتغال پدر، نداشتن تکالیف درسی، برخورداری از فرصت

درصد از واریانس متغیر تحت مطالعه مشارکت بانوان جوان یزدی را  8/0و فواید ادراک شده با  5/11مناسب با شرایط آب و هوایی 

های بدنی از منابع مختلف اجتماعی، اقتصادی، های بدنی تبیین کردند. در نتیجه عوامل تاثیرگذار بر مشارکت در فعالیتدر فعالیت

 کنند.ای در کنش متقابل با یکدیگر عمل میی پیچیدهاین عوامل به صورت مجموعهمادی متاثر است و ، رفتاری و شناختیروان

به توضیح تفاوتهای  "مرتبط با ورزش در خانواده  یسبک زندگ ینسل نیانتقال ب "ای با عنوان ( در مقاله2017و همکاران ) 1هایوز

که   کردند موضوع استفاده   نینشان دادن ا  یبرا یالت ساختارمعاد یسازمدل از  د. آنان ازنامشارکت ورزشی در بین جوانان پرداخته

در دوران  نیوالد یو مشارکت ورزش یلیسوابق تحص  نیمرتبط با ورزش در خانواده و همچن یسبک زندگ یهاکنندهینیبشیهمه پ 

 Nسال دارند )  30تا    15  نیافراد ب  یفعل  یورزشبر مشارکت    ینوجوانان و جوانان از اثرات مثبت معنادار   یدر مشارکت ورزش  یکودک

مرتبط با ورزش در خانواده  یمربوط به سبک زندگ یبر مشارکت ورزش ریتأث نیشتریبو    (SD = 4.64؛ M = 21.48؛ 4028 =

 بود.

 
1. Christelle Hayoz 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1012690217702525
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در  ییماجراجو یو مشارکت در ورزش ها یسبک زندگ ؟یچوب نروژ ست،یخوب ن"( در پژوهش خود با عنوان 2014) 1ترستون 

مطالعه نمود.  ریاخ یروندها یبررس قیاز طر یو سبک زندگ یمعمول یرا با ورزش ها یمشارکت جوانان نروژ "یجوانان نروژ انیم

زندگی بررسی شد. او به این نتیجه رسید که:  در حال توسعه ورزش سبک یژگیو و "عتیبر طب یمبتن ماتیتنظ"در این مطالعه، 

 یها، ورزش 2007که در سال  یکرده است، به طور ریینسل تغ کی یبه آن عالقه دارند، در ط که یان نروژکه جوان یسبک زندگ

 ج،یو را یعموم یاسم جمع کی، به عنوان که دهندینشان م هاافتهی ،ینظر نظر از تر شدند.دهه قبل برجسته  کیمتداول نسبت به 

که اغلب   ییهاتیاز فعال  یاریجلب کند که در بس  «ییهاه »اشتراکه توجه را بکاربرد را دارد ک  نیشتریب  یزمان  یاصطالح سبک زندگ

 .شودیتحت آن قرار دارند، به اشتراک گذاشته م

، "سبک زندگی و گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه تهران با تاکید بر ورزش"( و همکارانش در پژوهشی بررسی  2010)  2هنری

ساعت است که به ترتیب به تماشای تلویزیون، گوش   6/3اوقات فراغت دانشجویان روزانه    دهد کهن میپرداختند. نتایج تحقیقات نشا

پردازند. البته ورزش کردن برای پسران رتبه دوم و وستان، مطالعه، ورزش و کار با کامپیوتر میدادن به موسیقی، صحبت کردن با د

درصد از دختران تمایل به ورزش کردن داشتند.  2/43ز پسران و درصد ا 8/52برای دختران در رتبه ششم قرار داشت، عالوه بر این 

نوردی، والیبال و بستکبال شرکت کنند در صورتی تبال، بدنسازی، شنا، کوههایی مانند: فودادند به ترتیب در ورزشپسران ترجیح می

میز شرکت کنند. بدمینتون و تنیس روی ، کوهنوردی،هایی مانند شنا کردن، آهسته دویدن، والیبالکه دختران به ترتیب در ورزش

نشجویان نقش اساسی دارد و در پایان هنری و های متفاوت اوقات فراغت دادر نتیجه عوامل فرهنگی، اجتماعی و جسمی در فعالیت

دنی خوب ای فعالیت بدهند که دانشجویان باید از مزایهمکاران برای ترویج یک سبک زندگی خوب در میان دانشجویان پیشنهاد می

 آگاهی یابند همچنین دانشجویان در فضای آزاد و با موسیقی فعالیت ورزشی داشته باشند.

پردازد می  "بررسی اثر مشارکت ورزشی بر روی تصور بدن و عزت نفس نوجوانان دختر"تز دکترای خود به    ( در2010)  3ماهر متیشن

های ورزشی به دبیرستان که در فعالیت 50فس و تصور بدن دختران اعتماد به نو هدف از مطالعه خود را اثر مشارکت ورزشی بر 

دهد که مشارکت ورزشی با احساسات مثبت بیشتری در ق او نشان میکند. نتایج تحقیکنند، معرفی میصورت تفریحی شرکت می

ه بدن و تالش برای بهبود این تصور نسبت ب مورد ظاهر فیزیکی و همچنین به طور کلی با اعتماد به نفس ارتباط داشته. بنابراین 

های ورزشی خارج از کت در فعالیتشود. تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که مشارتصور، منجر به مشارکت ورزشی در زنان می

را برای  بینی کننده اعتماد به نفس است. همچنین ورزش شرایط منحصر به فردی مانند حضور بیشتر در جامعه  مدرسه بهترین پیش

 کند.ن فراهم میزنا

نظریه گسترش هویت به بررسی بر اساس  "مشارکت در ورزش و پایگاه هویتی"ای با عنوان ( در مقاله2010و همکاران ) 4بوسری 

شان اند. نتایج این تحقیق ننفر از دانشجویان دوره لیسانس پرداخته  116های هویتی در بین  رابطه بین مشارکت ورزشی و انواع پایگاه

سعه هویتی باشد. بر اساس نظریه توبینی کننده مناسبی برای تغییرات پایگاه هویتی افراد میکه ابعاد مشارکت ورزشی پیشدهد می

 ای بین سطح مشارکت ورزشی و پیشرفت هویتی افراد ورزشکار وجود دارد.رابطه فزاینده

 
1 . Miranda Thurston 

2. Honari 

3. Maher Mattision 

4. Busseri 
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به دنبال این  "عالیت بدنی دختران جوان روستایی ت ورزشی و فبررسی مشارک "( و همکارانش در پژوهشی با عنوان 2008) 1مگان

دختر مصاحبه   34شود. آنان با  تر میغ به ویژه در دختران روستایی کممشارکت ورزشی و فعالیت بدنی در دوران بلوهدف بوده که چرا  

در میان دوستانشان باشد دختران  رگرم کننده  ای سکیفی داشتند و به این نتایج رسیدند که: زمانی که فعالیت ورزشی به عنوان وسیله

سازی نقش، بازخورد آنان مثبت تند از طریق مدلهای خود و معلمان خود هسبه سمت آن کشش دارند و هنگامی که آنان با خانواده

ها، ر این کالسهای مختلط بود که آنان دترین عامل در عدم تمایل دختران نوجوان به مشارکت ورزشی ماهیت کالساست. اما مهم

 هویت جنسیتی پایینی داشتند.

آیا ورزش کردن سرمایه اجتماعی است؟ شرکت در ورزش یک سبک زندگی از مشارکت در "( در تحقیقی با عنوان 2007) 2تامز 

ی خارج از هایکند که: طبق نظریه سرمایه اجتماعی مشارکت و روابط ورزشی، منجر به فعالیتاین فرضیه را دنبال می "جامعه است.

های اجتماعی دارد، اما ی مثبتی با دخالت بزرگساالن در فعالیتمشارکت ورزشی رابطه  ها نشان داد کهشود. یافتهحیط ورزش میم

های دهد که اثرات مشارکت ورزشی جوانان بالغ بر مشارکت در فعالیتها همچنین نشان میدرمورد جوانان کمتر است. این یافته

 کشد.به طول میر چرخه عمر اجتماعی در سراس

که به شیوه پیمایشی   "توسعه هویت جوانان و رابطه آن با اوقات فراغت: سبک زندگی"ی خود تحت عنوان  ( در مقاله2007)  3کمپبل

با نفر از دانشجویان دانشگاه واترلو انجام شده است. به این نتیجه رسیده که تجربه اوقات فراغت رابطه کمی  465)پرسشنامه( از 

حاصل تفاوت رابطه این متغیرها با سبک زندگی است. به این صورت که هویت    د. به عقیده کمپبل هویت فردی و اجتماعیهویت دار

 فردی رابطه قوی با تجربه اوقات فراغت دارد؛ در صورتی که هویت اجتماعی با تجربه اوقات فراغت رابطه کمی دارد.

 
 

 روش تحقیق:

 4علوم اجتماعی آماری بسته طریق ها ازتحلیل دادهتجزیه و کمی است و روش آن پیمایش و  این مقاله، رویکرد استفاده شده در

بانوان جوان ورزشکار ساکن ی آماری مورد مطالعه نامه انجام شده و جامعهآوری اطالعات از طریق پرسشاست. جمع استفاده شده

نفر  200درصد تعداد 95اطمینان  از فرمول کوکران با ضریب با استفاده باشد.نفر می 11400است که کل جامعه آماری  شهر یزد

، تعداد مشخصی یزدمنطقه شهر    سهبه اینصورت که از    گیری تصادفی تعیین شد.با استفاده از روش نمونه )افراد(  بعنوان حجم نمونه

یری تصادفی سیستماتیک از هر گروش نمونهبوسیله فرمول کوکران بصورت تصادفی انتخاب و سپس با استفاده از  باشگاه ورزشی

 انتخاب شدند. افرادی ،باشگاهی

 

 :های تحقیقیافته

تکمیل گردیده و اساس   یزددر شهر    ورزشکار  جوانبانوان  نفر    200هایی است که توسط  های تحقیق، حاصل استخراج پرسشنامهداده

 24دهد که میانگین سنی پاسخگویان  وصیفی نشان میهای تبررسیهای پژوهش حاضر قرار گرفته است. نتایج  تجزیه و تحلیل یافته

درصد به  5/28و کمترین مشارکت ورزشی  23-18درصد متعلق به رده سنی  37مشارکت ورزشی از نظر سن سال است. بیشترین 

 
1. Meghan 

2. Thomas 

3. Campbell 

2. statistical package for social science 
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ر رصد(. این دد 5/55سال تعلق داشت. نتایج همچنین حاکی از آن است که اکثر پاسخگویان مجرد هستند ) 35-30رده سنی 

ی اجتماعی نشان داد که اکثریت پاسخگویان از نظر طبقهتوزیع پاسخگویان  درصد است.    5/44این درصد برای متاهلین  است که  حالی

 درصددر طبقه پایین قرار دارند. 4درصد در طبقه متوسط قرار دارند و کمترین میزان  8/83یعنی 

دقیقه بود که  80تا  40منزل بیشترین مدت زمان بین هم در خارج از در خانه و  حاصل جمع میزان فعالیت ورزشی زنان جوان هم

یافته   درصد افراد به ورزش پرداخته بودند.  4دقیقه بود که    200تا    16درصد افراد فعالیت ورزشی داشتند و کمترین میزان بین    5/36

یشترین میزان فراوانی شوند. بسیم میوه ورزشی تقگویای آن است که زنان ورزشکار به هفده گر مشارکت ورزشیهای توصیفی 

های های کاراته، آیروبیک و بدنسازی قرار دارند و کمترین میزان فراوانی در رشتهدرصد در رشته 8/5، 7، 2/7پاسخگویان به ترتیب 

 درصد قرار دارند. 1بستکبال، بدمینتون، آمادگی جسمانی و اسکواش با ضریب روی،پیاده

 

 یونتحلیل رگرس ▪

دهد تا اهمیت نسبی هر متغیر مستقل را بر متغیر وابسته )مشارکت ورزشی( با کنترل سایر متغیره به ما اجازه میای چند هتحلیل

ها میزان اثرات جمعی متغیرهای مستقل را بر متغیر وابسته بررسی متغیرهای مستقل بررسی و ارزیابی کنیم. بعالوه، نتایج این تحلیل

دهند که چند درصد از واریانس متغیر مشارکت ورزشی توسط اثرات جمعی متغیرهای مستقل شان مییان دیگر، نکنند و به بمی

های ای از این مدلها و آمارهشوند. تمامی متغیرهای پژوهش در تحلیل رگرسیون به طور جداگانه تحلیل شد که خالصهتبیین می

 .، ارائه شده است2مرتبط با هر کدام در جدول شماره

رگرسیون و سطح معناداری رابطه میان متغیر اعتماد بین شخصی با مشارکت ورزشی زنان جوان شهر یزد را  تایید  ه نتایجبا توجه ب

 کند.نمی

ای و مشارکت ورزشی مشاهده شده در جدول شماره ( بین مصرف رسانه463/0داری و مقدار ضریب رگرسیون )با توجه به سطح معنی

باشد با افزایش مصرف باشد و با توجه به اینکه جهت رابطه مثبت میمشارکت ورزشی می ای وه ن مصرف رسان، رابطه خوبی بی2

 یابد. ای، مشارکت ورزشی نیز افزایش میرسانه

دهد که این فرضیه تایید شده است و با ، نشان می2داری بین متغیر ارتباطات اجتماعی با مشارکت ورزشی در جدولسطح معنی

( 366/0یابد. مقدار ضریب )باشد با افزایش ارتباطات اجتماعی، مشارکت ورزشی نیز افزایش میه مثبت میت رابط به اینکه جهتوجه 

 نشانگر رابطه خوبی بین ارتباطات اجتماعی و مشارکت ورزشی وجود دارد.

یزد، معنادار جوان  ورزشی زنان ( در خصوص وجود رابطه میان متغیر هویت اجتماعی با مشارکت113/0نتایج ضریب رگرسیون )

 کند.بودن این رابطه را تایید می

کند. جهت رابطه بین دو متغیر نتایج ضریب پیرسون میان سن پاسخگویان و مشارکت ورزشی ، معنادار بودن این رابطه را تایید می

 یابد.یاد شده مثبت است، به عبارتی با افزایش سن، مشارکت ورزشی مثبت افزایش می

دهد نشان می پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال با استفاده از آزمون تحلیل واریانسدر میان کت ورزشی مشارن سه میانگیایمق

بنابراین وضعیت اشتغال زنان ورزشکار بروی مشارکت ورزشی تاثیرگذار   .داردداری  معنیدر بین آنان تفاوت  مشارکت ورزشی  که میزان  

 است.

نشان خگویان بر حسب مقاطع تحصیلی مختلف با استفاده از آزمون تحلیل واریانس پاسان در میورزشی مشارکت مقایسه میانگین 

ای بنابراین بین مشارکت ورزشی و میزان تحصیالت زنان رابطه  .داردداری نمعنیدر بین آنان تفاوت مشارکت ورزشی دهد که می
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 .وجود ندارد

درصد باالترین تغییرات را در متغیر مشارکت ورزشی   463/0بیین  ضریب تای با  سانهشود که مصرف ربراساس این نتایج مالحظه می 

 زنان دارد.

 ی مستقیم و غیر مستقیم در مدلبررسی ضرایب رگرسیونی رابطه ▪

مستقیم   توانند بر متغیر وابسته تاثیر بگذارند. بیشترین تاثیرگذاریمستقیم و غیرمستقیم می  عوامل تعیین کننده مدل پژوهش از راه

داشته است. نتایج تاثیرات دیگر متغیرها در  944/0سرمایه اجتماعی بر روی متغیر  مشارکت ورزشی با ضریب رگرسیونی بعد را 

در  280/0و ارتباطات اجتماعی با ضریب رگرسیونی 463/0ای با ضریب رگرسیونی جدول فوق نشان داده شده است. مصرف رسانه

 ورزشی تاثیرگذارند.رکت تقیم بر مشاجایگاه دوم و سوم به طور مس

 ی مستقیم و غیر مستقیم در مدل، ضرایب رگرسیونی رابطه 1جدول 

 سطح معناداری ضریب رگرسیونی متغیر  متغیر 

مشارکت  ایمصرف رسانه

 ورزشی

463/0 001/0 

مشارکت  اعتماد بین شخصی

 ورزشی

044/0- 430/0 

مشارکت  ارتباطات اجتماعی

 ورزشی

366/0 001/0 

مشارکت  اعیتماجهویت 

 ورزشی

113/0 001/0 

 

 

های مختلف پرسشنامه با تکنیک تحلیل عامل تاییدی در نرم افزار در ابتدا به بررسی بارهای عاملی، آیتم ارزیابی مدل ساختاری:

AMOS ها ی معنادار به همراه شاخص برازش مدل پردازیم. نتایج تحلیل عامل تاییذی برای گویهمیCFA 2 ول شمارهجد در 

 گیری و معناداری بارهای عاملی است. ه نشانگر برازش مطلوب مدل اندازهآمده است. ک

 

 

 های برازش مدل، نتایج تحلیل عاملی و سایر شاخص2جدول 

 

 نتیجه  معناداری بار عاملی گویه ابعاد نام متغیر

سرمایه 

 اجتماعی

اعتماد 

بین 

 شخصی

D14 0/750 0/001 معنادار 

D15 0/623 0/001 معنادار 

D16 0/801 0/001 معنادار 
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D17 0/714 0/001 معنادار 

D18 0/831 0/001 معنادار 

مصرف 

 رسانه

D19 0/794 0/001 معنادار 

D20 0/699 0/001 معنادار 

D21 0/736 0/001 معنادار 

D22 0/809 0/001 معنادار 

D23 0/765 0/001 معنادار 

D24 0/790 0/001 دارنامع 

ارتباطات 

 اجتماعی

D25 0/876 0/001 معنادار 

D26 0/851 0/001 معنادار 

D27 0/717 0/001 معنادار 

D28 0/839 0/001 معنادار 

D29 0/790 0/001 معنادار 

هویت 

 اجتماعی

 D30 0/810 0/001 معنادار 

D31 0/769 0/001 معنادار 

D32 0/809 0/001 رادامعن 

D33 0/847 0/001 معنادار 

D34 0/828 0/001 معنادار 

 
 
 
 
 

 1گردد. و مدل نهایی در شکا ی شاخص های برازش مدل مناسب ارزیابی میکلیه2با توجه به مقادیر ذکر شده در جدول شماره 

 است.آمده

 

 

 

𝒳2= 283.410,    𝒳2  / df= 2.483, CFI= 0.933, TLI= 0.961, IFI= 0.906, RMR= 

0.054, RMSEA= 0.062 
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 ، مدل ساختاری پژوهش1شکل 

 

 گیری:نتیجه

اجتماعی و برخی نگی در این پژوهش به بررسی رابطه سرمایهتوسعه پایدار اجتماعی و فرهشی زنان در  اهمیت مشارک ورزبا توجه به  

های آن بر مشارکت ورزشی زنان پرداختیم که نتایج حاکی از اهمیت سرمایه اجتماعی بر مشارکت ورزشی زنان است خصوصا شاخص

در کشور بر اهمیت این  گزاران و متولیان فرهنگیستالزم از سیاات اجتماعی. پس ای و ارتباطهایی چون مصرف رسانهدر شاخص

 ها توجه داشته تا زمینه را جهت توسعه اجتماعی کشور فراهم آورند.ریزیدو شاخص در برانامه
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 چکیده  

های اصلی فرهنگ و توسعه فرهنگی یکی از زمینهبلکه مقوله  شود،  جوامع تنها به توسعه اقتصادی محدود و منحصر نمیامروزه توسعه  

ی این موضوع  جهت بررسباشد.  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ بر درجه توسعه یافتگی کشورها مید.  روتوسعه به شمار می 

 استفادهبا  یهاروه شانگمنتخب گ یکشورها شاخص توسعه انسانیبر به عنوان جانشین فرهنگ  یتجارت محصوالت فرهنگ از متغیر

می باشد.  2017تا  2004 یهاکمک گرفته شده است. نمونه مورد بررسی سال  (GMM) ییتابلو افتهی میتعم یاز روش گشتاورها

 یشاخص توسعه انسان یدرصد 0.0008 شیافزا ،یسرانه محصوالت فرهنگ درصدی حجم تجارت پژوهش افزایش یک جیمطابق نتا

 ی ی انسان هیو توسعه ی سرما ییی شکوفا نهیفراهم کننده ی زم یتجارت محصوالت فرهنگ گریبه عبارت د  داشته است. یرا در پ 

صادرات، سهم تجارت کشور در تجارت محصوالت بنابراین الزم است با افزایش مبادالت تجاری و پشتیبانی از  کشورها بوده است.

 ود توسعه ی انسانی گردد.ر نتیجه بهبفرهنگی جهان افزایش یافته تا منجر به افزایش رفاه و د
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 مقدمه 

ر فرهنگ بر فرهنگ به عنوان مهمترین زیرساخت و نظام زندگی انسان ها اهمیت قابل توجهی در سیاست های عمومی دارد. آثا

نیکی جوامع از جوانب مختلفی مورد نظر سیاستگذاران است. امروزه به لطف گسترش و توسعه فرهنگ در ابعاد مختلف محتوایی و تک

 -نعت، اهمیت خاصی در نظام اقتصادی کشورها یافته است. بی شک جذابیت و اهمیت اجتماعیو تبدیل برخی مقوالت آن به عنوان ص

بیش از درآمد حاصل از فروش آن است. با این حال کارکرد اقتصادی آن در چند بعد  1اد فرهنگها در اقتصفرهنگی و سیاسی کاال

تصادی محلی )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، مورد توجه است: اشتغال زایی، افزایش تولید ناخالص داخلی و رونق اق

1392.) 

اصلی   هایشود، بلکه مقوله فرهنگ و توسعه فرهنگی یکی از زمینهمید و منحصر نامروزه توسعه جوامع تنها به توسعه اقتصادی محدو

زار شده است. در بازار کاالهای رود. تحوالت بازار کاالهای فرهنگی در سطح جهانی منجر به کارآمدی این باتوسعه به شمار می

تمدن فراغت و به دنبال آن ایجاد صنعت ها، ایجاد  فرهنگی تحول در ارتباطات و اطالعات تولید برای متقاضی، جهانی شدن فرهنگ

اد ود. در عین حال برخی محققان عرصه ی اقتصسرگرمی باعث شده که کمیت کاالهای فرهنگی افزایش یافته و تنوع آن نیز بیشتر ش

نمی  د سنجش قرارفرهنگ اعتقاد دارند که توسعه یافتگی نظام فرهنگی با هیچ چیز جز میزان مصرف و نحوه خدمات فرهنگی مور

 (. 1376گیرد. )پیکاک، 

سو های فرهنگی توجه خاصی بدان شده است. چرا که از یکریزیمصرف محصوالت فرهنگی از جمله مواردی است که در برنامه

ت. تلقی دهنده سطح بینش و دانش عمومی اسها، تمایالت و عالیق موجود در این حوزه بوده و از سوی دیگر، نشانرایشکننده گبیان

مینه هایی از هویت اجتماعی آنان است و این نکته لزوم مطالعه جدی در این زم از فرهنگ و کاالهای فرهنگی، مبتنی بر ساختهمرد

در یک جامعه و شیوه استفاده آنان از کاالهای فرهنگی، انعکاس کوچکی از نگرش اجتماعی  دهد. معانی فرهنگی مردمرا نشان می

این پدیده و کسب تردید مطالعه نگ غالب در جامعه، مواجهه خاصی با محصوالت فرهنگی دارند و بیاقتضای فره آنان است. آنان به

 شبرد اهدافشان یاری رساند.گذاران فرهنگی را در پیتواند سیاستمی اطالعات، داده و آمار

دی قرار گرفته و طی آن ادبیات مورد توجه جبیش از چهار دهه است که بررسی اقتصادی فرهنگ و هنر در کشورهای توسعه یافته 

و هنری در کشورهای توسعه یافته شکل گرفته و مباحث آن در دانشگاه  روزافزونی درباره ابعاد اقتصادی فعالیت ها و آثار فرهنگی

ی در این ای مختلف تدریس می شود. در صورتی که سابقه این بحث در ایران به دو دهه نمی رسد و تالش ها و مطالعات جده

وص صورت نگرفته است. طی دهه های گذشته اقتصاد فرهنگ در کشور به لحاظ کمی و کیفی از وضعیت مناسبی برخوردار خص

به حوزه فرهنگ، نسبت به تخصیص بهینه منابع بخش فرهنگ اهتمامی جدی  در کنار غفلت و بی توجهی نظام کارشناسی نبوده و

 صورت نگرفته است.  

هداف علم اقتصاد بر می گردد. فر، مهم این است که ما با منابع خش فرهنگ بیش از هر چیز به ا اقتصاد در ب ضرورت طرح موضوع 

تخصیص یابد که اوالً بجا و مناسب باشد و ثانیاً بیش ترین نتایج محدود و نیازهای نامحدود مواجهیم. بنابراین باید منابع به نحوی 

محصول به دست آید و بیش ترین نیازها نیز برطرف شود. در فرهنگ نیز مانند   بع، بیشترینحاصل آید. به عبارت دیگر از کمترین منا

ر حوزه فرهنگ از این جهت است که ما را روبه رو هستیم و ضرورت توجه به اقتصاد دهمه بخش های دیگر جامعه، با کمبود منابع 

 .می کنددر تصمیم گیری درباره اختصاص بهینه منابع به نیازهای جامعه کمک 
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م دیگر این است که اقتصاد فرهنگ با اقتصاد در سایر بخش ها تفاوت دارد. از این نظر که فرهنگ همانند برخی دیگر از امور مه  بحث

می است و لذا بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری و تولید در آن نیست. همین استدالل مانند امور قضایی، جزء خدمات عمو

فقط دولت باید در این بخش سرمایه گذاری و دخالت کند، اما واقعیت این است که یکی از  ی تصور کنندباعث شده است که بسیار

یی که به آن ها نام فعالیت های بخش فرهنگ اطالق فرهنگی، تنوع آن است. مجموعه فعالیت ها مهم ترین جنبه های فعالیت های

اندن کتاب تا موضوع میراث فرهنگی و گردشگری را در ی نمایش، خومی شود، بسیار گسترده و متنوع است و طیف وسیعی از اجرا

ر همه این ونگی و حیطه فعالیت بخش خصوصی و دولتی دبر می گیرد. این تنوع و گستردگی باعث می شود که نتوان درباره چگ

از نظر تعیین حیطه   ریزی و نیز  امور به یکسان تصمیم گیری کرد. بخش ها و فعالیت های مختلف فرهنگی باید از نظر قابلیت برنامه

در تحلیل وضعیت فعالیت ها و سرمایه گذاری ها مورد مطالعه و مداقه قرار گیرند. توجه به اقتصاد فرهنگ و اتخاذ نگرش اقتصادی 

 .نگی و در تحلیل چشم اندازهای آینده برای تولید آنها ضرورت ویژه ای داردکاالهای فره

ولید ناخالص ملی و توسعه یافتگی کشورها و خدمات فرهنگی سهم به سزایی در افزایش تارت کاالها  از طرف دیگر در جهان امروز تج

دارند و هر ساله میلیاردها دالر از طریق تولید و صادرات دارد. بسیاری از کشورهای پیشرفته سهم قابل اعتنایی در بازار فرهنگی جهان  

دهد تا شدن تجارت به همه کشورها فرصت میآورند. جهانید به دست میکاالهای فرهنگی، ذخیره ارزی مناسبی را برای خو

های متمایز فرهنگ ژگیارائه کنند و از این طریق ضمن معرفی وی  محصوالت فرهنگی خود را در بازارهای مجازی و غیرمجازی جهانی

ی کشور خود قدرت و اعتبار ازارها، براخود به جهانیان، از طریق تجارت کاال و خدمات فرهنگی و حضور فعال و مؤثر در این ب

مند ها به نحو احسن بهرهاز این فرصت   اندسیاسی و نفوذ فرهنگی کسب کنند. البته همه کشورها، از جمله ایران، نتوانسته   -اقتصادی

ان یک نگی )به عنواز این رو در این پژوهش، به فرهنگ و به طور ویژه به تجارت کاالهای فره (.1395وند )پیمان و معرف زاده، ش

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تجارت محصوالت  شود.  متغیر جانشین( به عنوان یک عنصر تأثیرگذار بر توسعه یافتگی پرداخته می

سازمان همکاری شانگهای در حوزه های باشد.  بر درجه توسعه یافتگی کشورهای عضو گروه شانگهای میفرهنگی )صادرات و واردات(  

، بخشی از چارچوب فعالیت سازمان همکاری های فرهنگیانرژی، فرهنگی و اقتصادی فعالیت دارد. همکارییر امنیتی، مختلفی نظ

سند همکاری مشترک فرهنگی را در  2002آوریل  12ین بار در های عضو سازمان برای نخستشانگهای است. وزیران فرهنگ کشور 

فستیوال و نمایشگاه   2005رک فرهنگی، اعضای سازمان در سال  های مشتاری نشست پکن امضا کردند. برای سرعت بخشیدن به همک

استفاده کلیه برنامه ریزان و تواند مورد نتایج این پژوهش میمشترکی در شهر آستانه در کشور قزاقستان برگزار کردند. از این رو 

 تصمیم گیران اقتصادی و فرهنگی کشور باشد.

 

 فرهنگ و اقتصاد

( 1759) 2(. اگرچه آدام اسمیت 2001، 1دهی به رفتار بشر دانست )تروزبایدو نیروی قدرتمند در شکل توانرا می فرهنگ و اقتصاد

اولین کسی بود که معتقد بود هنجارها، اعتقادات، اخالق و فرهنگ بر توسعه اقتصادی موثر است، اما اخیراً مطالعات مربوط به نقش 

(. 2017،  4( است )کاپاس1930)  3رین مطالعات در این زمینه مربوط به ماکس وبرتت. برجسته فرهنگ در اقتصاد افزایش پیدا کرده اس

 
1. Throsby 
2. Adam Smith 
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داری را نه در درجه اول در نتیجه ورترین مدافع تأثیر فرهنگ بر توسعه اقتصادی، ماکس وبر بود. وبر ظهور سرمایهدر حقیقت مشه

 (.2013، 1به سود اقتصادی است، تعریف کرد )ماریدال تیابی منطقیعنوان عقاید و فرهنگی که طرفدار دسآوری، بلکه به تحوالت فن

های اقتصادی و اجتماعی تغییراتی ایجاد شد. اهمیت ارتباط بین فرهنگ و در حوزه در درک و فهم نقش فرهنگ 1986از سال 

( 1994) 4یف( و گر2001) 3(، بوتک2002) 2توسعه توجه هر چه بیشتر متخصصان را به خود جلب کرد. برخی تحقیقات مانند سن

تاریخی به تأثیر فرهنگ بر -ینکه این رویکرد نظریعلیرغم ا های فرهنگی بر توسعه بلندمدت اثرگذار است.بر این باورند که تفاوت

ی  (. از این رو فرهنگ هم به عنوان ابزاری برا 2017توسعه، بسیار ضعیف است اما این رابطه از نظر تجربی بسیار قوی است )کاپاس، 

دستی و دشگری، صنایعتواند از طریق گرشود. بخش فرهنگ میدار و هم به عنوان یک نتیجه توسعه در نظر گرفته میتوسعه پای

های تصویری و شنیداری ایجاد درآمد کرده و در توسعه پایدار منطقه و کشور نقش داشته باشد. در گزارش هنرهای دستی، رسانه

ها در فرآیند توسعه اجتماعی و رفاه، موضوعی اثبات شده است )یونسکو، د، مشارکت آنرفتار افرا (، تأثیر فرهنگ بر1995یونسکو )

1995). 

 تواند به صورت زیر خالصه شود: بر اساس این گزارش اثر بالقوه فرهنگ بر توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها می

نگی و سهم آنان در تجدید حیات اجتماعی و فرهنگی ن صنایع فرههای فرهنگی جامعه، از طریق تأثیر اقتصادی آنان به عنوادارایی

 دارند.ار محلی نقش حمایتی از توسعه پاید

های های تولیدی فراهم آورده و موجب فراهم شدن زمینههایی را برای مشارکت در فعالیتفرهنگ برای زنان و افراد جوان فرصت 

 (.1995، شود )یونسکوبرابری جنسی، اعتماد به نفس و آگاهی اجتماعی می

 (.2009)یونسکو،   سعه محلی هستند، شده است.صنایع فرهنگی باعث ایجاد کسب و کارهای کوچک یا مشاغل خانگی، که مناسب تو

تر های قدیمییافته نسبت به یک سری از فعالیت( معتقدند بخش فرهنگ در برخی از کشورهای توسعه2006) 5باروکالگ و رایت

ت ملی ازی( دارای اهمیت اقتصادی بیشتری است و سهم قابل توجهی در درآمدهای حاصل از صادرانایع خودروس)مانند معدن و ص

دارد. هر چند که در حال حاضر تأثیر اقتصادی بخش فرهنگ از نظر ایجاد اشتغال چندان مشهود نیست، اما درآمد صادراتی آن 

د تجدید نظر قرار گرفته و به عنوان یک عامل مثبت در رشد ر توسعه مورتواند قابل توجه باشد. بر همین اساس، نقش فرهنگ دمی

  (.2006باشد )باروکالگ و رایت، میجهان در حال توسعه، مطرح 
بیش از چهار دهه است که بررسی اقتصادی فرهنگ و هنر در کشورهای توسعه یافته مورد توجه جدی قرار گرفته و طی آن ادبیات 

عالیت ها و آثار فرهنگی و هنری در کشورهای توسعه یافته شکل گرفته و مباحث آن در دانشگاه د اقتصادی فروزافزونی درباره ابعا

صورتی که سابقه این بحث در ایران به دو دهه نمی رسد و تالش ها و مطالعات جدی در این های مختلف تدریس می شود. در 

لحاظ کمی و کیفی از وضعیت مناسبی برخوردار در کشور به خصوص صورت نگرفته است. طی دهه های گذشته اقتصاد فرهنگ 

صیص بهینه منابع بخش فرهنگ اهتمامی جدی نبوده و در کنار غفلت و بی توجهی نظام کارشناسی به حوزه فرهنگ، نسبت به تخ

 صورت نگرفته است.  

 
1. Maridal 
2. Sen 
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م این است که ما با منابع ردد. فر، مهضرورت طرح موضوع اقتصاد در بخش فرهنگ بیش از هر چیز به اهداف علم اقتصاد بر می گ

مناسب باشد و ثانیاً بیش ترین نتایج صیص یابد که اوالً بجا و محدود و نیازهای نامحدود مواجهیم. بنابراین باید منابع به نحوی تخ

یز مانند در فرهنگ ن  حاصل آید. به عبارت دیگر از کمترین منابع، بیشترین محصول به دست آید و بیش ترین نیازها نیز برطرف شود.

ت که ما را همه بخش های دیگر جامعه، با کمبود منابع روبه رو هستیم و ضرورت توجه به اقتصاد در حوزه فرهنگ از این جهت اس

 .در تصمیم گیری درباره اختصاص بهینه منابع به نیازهای جامعه کمک می کند

اوت دارد. از این نظر که فرهنگ همانند برخی دیگر از امور ر بخش ها تفبحث مهم دیگر این است که اقتصاد فرهنگ با اقتصاد در سای

خصوصی حاضر به سرمایه گذاری و تولید در آن نیست. همین استدالل ر قضایی، جزء خدمات عمومی است و لذا بخش مانند امو

ت این است که یکی از ، اما واقعیباعث شده است که بسیاری تصور کنند فقط دولت باید در این بخش سرمایه گذاری و دخالت کند

م فعالیت های بخش فرهنگ اطالق مهم ترین جنبه های فعالیت های فرهنگی، تنوع آن است. مجموعه فعالیت هایی که به آن ها نا

می شود، بسیار گسترده و متنوع است و طیف وسیعی از اجرای نمایش، خواندن کتاب تا موضوع میراث فرهنگی و گردشگری را در 

ین تنوع و گستردگی باعث می شود که نتوان درباره چگونگی و حیطه فعالیت بخش خصوصی و دولتی در همه این می گیرد. ا بر

یکسان تصمیم گیری کرد. بخش ها و فعالیت های مختلف فرهنگی باید از نظر قابلیت برنامه ریزی و نیز از نظر تعیین حیطه   امور به

یرند. توجه به اقتصاد فرهنگ و اتخاذ نگرش اقتصادی در تحلیل وضعیت فعالیت ها و داقه قرار گسرمایه گذاری ها مورد مطالعه و م

 .م اندازهای آینده برای تولید آنها ضرورت ویژه ای داردکاالهای فرهنگی و در تحلیل چش

 

 فرهنگ و توسعه

مکن نیست و این نگرش فت و ترقی مپیشرفت و توسعه، حاصل نگرش خاصی به عالم است و بدون ایجاد این نگرش خاص، پیشر

ویژه ای در توسعه برخوردار است.  مل فرهنگ از جایگاهخاص بیانگر لزوم وجود یک )فرهنگ مناسب( برای توسعه است. بنابراین عا

بطه  بی توجهی وکم توجهی به آن تمام برنامه های توسعه را با ناکامی مواجه خواهد ساخت. بنابراین الزم است به صورت خاص را

 توسعه را کاماًل شناخته و در برنامه های توسعه به آن توجه کافی مبذول داشت. فرهنگ و

گاه قابل بررسی و حائز اهمیت است: اول اینکه فرهنگ را مجموعه ای بدانیم که در تمام عناصر رابطه فرهنگ و توسعه از دو دید

نوان یک مجموعه مؤثر بر فرآیند توسعه تلقی می شود. فرهنگ به ع  عموماً مساعد یا مانع حرکت توسعه ای هستند؛ در این جایگاه،

عه، شکل گرفته و محصول توسعه تلقی می شود، بپذیریم. در حالت اول، دوم اینکه فرهنگ را به عنوان مجموعه ای که در فرآیند توس

می توام »فرهنگ توسعه« و  گ وتوسعه رافرهنگ از عوامل مؤثر بر توسعه است و در حالت دوم نتیجه توسعه. حالت اول رابطه فرهن

 (1389حالت دوم را به توسعه فرهنگی تعبیر نمود. )صالح نیا و همکاران، 

انسان است و انسان، اساسی ترین نقش را در توسعه ایفا می کند و همانطور که می دانیم انسان همواره درگیر انتخاب  محور توسعه،

شکل می گیرند. مجموعه فعالیت های اقتصادی انسان ها، سیمای کل اقتصاد  این انتخاب است و فعالیتهای اقتصادی نیز در قالب

ای به توسعه دست می یابد این توفیق را مرهون فعالیت و تالش گسترده اعضای خویش است جامعه را می سازد. در واقع اگر جامعه  

خشیده اند. انتخاب انسانها و بدنبال آن فعالیتهای نرا غنیمت بکه با انجام انتخاب های خاص و بدنبال آن فعالیتهای اقتصادی خویش آ

هنگی شکل می گیرند. انتخاب معیار می خواهد و معیار یک مساله اقتصادی آنها که نتیجه انتخاب است سخت تحت تاثیر عوامل فر

بعبارت دیگر می توان   وجود دارد.  ارزشی است و هر مساله ارزشی جزئی از فرهنگ است و لذا ارتباط تنگاتنگی بین توسعه و فرهنگ

مختلف زندگی انسانی است و شدیدا چنین گفت که توسعه ملی بویژه توسعه اقتصادی، مستلزم رفتارهای خاص بویژه در زمینه های 
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که  به فرهنگ و باورهای فرهنگی وابسته است. در واقع فرهنگ، تغییرات اساسی در طرز تفکر و شیوه رفتار افراد بوجود می آورد

 (1393وسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی بر آن استوار است. )آشفته، بنیان ت

 

 پیشینه پژوهش

مثل مذهب،  ییرهایمطالعات از متغ نیصورت گرفته است. در غالب ا یفرهنگ بر اقتصاد تاکنون مطالعات مختلف ریدر خصوص تأث

( در 2021) 1اسکاویا و همکاران شده است. استفادهفرهنگ  یبرا نیجانش یرهایو ... به عنوان متغ ینرخ باسواد ،یاجتماع  هیسرما

، از 2017 - 2004کشور در اروپا برای دوره  31ی فرهنگی و رشد اقتصادی برای مطالعه خود به بررسی رابطه بین تجارت کاالها

شخص شده ای فرهنگی مپردازند. تجارت فرهنگی با صادرات و واردات کااله( میVECMطریق یک مدل تصحیح خطای برداری )

اوزبوگدای و اوزگور خلی در درازمدت دارند. ر مثبتی بر تولید ناخالص دااست. بر اساس نتایج مطالعه، صادرات و واردات فرهنگی تاثی

کشور بین  85در مقاله خود به بررسی رابطه بین تجارت بین المللی محصوالت فرهنگی و سرانه تولید ناخالص داخلی در  (2021)

آماری تأثیر مثبت می پردازند. نتایج نشان می دهد که حجم تجارت بین المللی محصوالت فرهنگی از نظر    2017ا  ت  2004های    سال

در مورد حمایت و  2005و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد. از این رو آن ها اجرای فراخوان کنوانسیون یونسکو در سال 

( با استفاده از یک مدل نظری، 2018)  2را به کشورها پیشنهاد می کنند. اوچوآ و رامیرززارهای خود  ترویج تنوع فرهنگی و بازکردن با

یر صنایع فرهنگی را بر رشد در منطقه کالنشهر مرکزی تورنتو در کانادا را بررسی کردند. نتایج نشان می دهد که پویایی درون تاث

ص ، سرمایه انسانی ، اقتصاد تجمع و مکمل سازی بین شرکت ها آن بروز تخصزای منطقه چرخه ای از رشد را ایجاد می کند که در  

ای با استفاده از مدل جاذبه، ( در مقاله2014)  3نطقه و شهر و ظهور یک خالقیت است. سلیم و محمودو صنایع تعیین کننده رقابت م

پاکستان مورد بررسی قرار دادند.  شریک تجاری 157برای  2012تا  2003کننده صادرات کاالهای فرهنگی برای دوره عوامل تعیین

 گی به شدت تحت تأثیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در پاکستان است.دهد که صادرات کاالهای فرهننتایج به طور خاص نشان می

ذار نسانی اثر گدر پژوهشی در پی پاسخ به این سوال است که آیا اعتماد اجتماعی بر بهبود شاخص توسعه ا( 1399مستولی زاده )

شامل کشورهای عضو سازمان همکاری   کشور  56است؟ این پژوهش، به بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر شاخص توسعه انسانی برای  

برای سال های    (ASEAN)و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (OPEC) ، کشورهای عضو اوپک  (OECD)و توسعه اقتصادی

 (HDI وسعه انسانی )می رساند که اعتماد به طور مثبت با رشد بلند مدت شاخص ت  ج این پژوهشمی پردازد. نتای  2016الی    1980

( در مطالعه خود، به دنبال آن است تا مشخص نماید که آیا شاخص فرهنگی بر 1397حنجری و همکاران )ارتباط معنی دار دارد. 

محاسبه شده   RCAمبانی نظری مزیت نسبی و معیار  استفاده از  های ایران اثر دارد یا خیر؟ شاخص فرهنگی با  استان  رشد اقتصادی

افزوده متغیرهای دهد که در دوره مورد بررسی، اثر مزیت نسبی ارزشهای تابلویی، نشان میسیون دادهاساس رگر است. نتایج برآورد بر

که سبب افزایش تیهنگی در صوردهد، شاخص فرفرهنگی رشد اقتصادی، مثبت و معنادار است. همچنین نتایج تحقیق نشان می

( در تحقیقی به تخمین سرمایه 1396افزایش دهد. صادقی و همکاران )ها را نیز تواند رشد اقتصادی استانسرمایه انسانی شود، می

 36ستفاده از ها می پردازند. بر این اساس با اهای ایران و بررسی تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی سرانه استانفرهنگی برای استان

آمده، دستمحاسبه گردیده است. نتایج به  1383-1391استان در بازه زمانی    24متغیر مرتبط با فرهنگ جامعه، سرمایه فرهنگی برای  

باشد، یعنی افزایش سرمایه فرهنگی، سبب افزایش تولید تأییدکننده تأثیر مثبت سرمایه فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی سرانه می

 
1. Scavia and et al 
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3  Salim & Mahmood (2014) 
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یش از پیش فرهنگ حاکم بایست بشود. نویسندگان پیشنهاد می کنند سیاستگذاران اقتصادی و فرهنگی میمیاخلی سرانه  ناخالص د

های فرهنگی و افزایش هایی را در جهت بهبود شاخصبر جامعه و تأثیر آن بر مسائل اقتصادی را مورد توجه قرار دهند و سیاست

 کار گیرند.سرمایه فرهنگی به

 
 

 حقیق روش ت

کشور عضو  7جامعه آماری این پژوهش های اقتصادسنجی است. در این پژوهش توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش طالعهنوع م

سازمان همکاری باشد. قرقیزستان و پاکستان میشامل ایران، چین، روسیه، هند، قزاقستان،  (SCO) 1همکاری شانگهایسازمان 

است. این سازمان در تصادی و فرهنگی تشکیل شده های چندجانبه امنیتی، اقهمکاری  است که برایدولتی سازمانی میان شانگهای،

توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ  2001سال 

و یک سال بعد ایران، پاکستان، هند و  2004مغولستان در سال  اصلی، ابتداشد. عالوه بر اعضای  گذاریآمریکا و ناتو در منطقه، پایه

این سازمان با عضویت  2015در سال  .و پس از آن بالروس به عنوان عضو ناظر به سازمان ملحق شدند 2012افغانستان در سال 

 2021که در سپتامبر ری شانگهای شست سران سازمان همکاو یکمین ن هندوستان و پاکستان موافقت نمود. همچنین در بیست

، عضویت ایران نیز مورد تایید قرار گرفت. بر اساس آخرین تغییرات مغولستان، افغانستان و بالروس اعضای ناظر این برگزار گردید

عات در این پژوهش از می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطال 2017تا  2004های نمونه مورد بررسی سالسازمان هستند. 

های تولید ناخالص داخلی، نیروی کار و سرمایه از سایت در این پژوهش دادهاستفاده شده است.  Excelو  Stata12ی افزارهانرم

یونسکو فرهنگ را به عنوان مجموعه استخراج شده است.    3و آمار صادارت و واردات محصوالت فرهنگی از سایت یونسکو   2بانک جهانی

کند که عالوه بر هنر و ادبیات شامل میعاطفی جامعه یا یک گروه اجتماعی تعریف دی، فکری و های متمایز معنوی، ماویژگی

(. در حالی که همواره 2001شود. )یونسکو، ها و باورها نیز میهای ارزشی، سنتهای با هم زندگی کردن، نظامهای زندگی، راهروش

رد سنجش قرار توان رفتارها و عملکردهای مرتبط را موباشد، میمیهایی به صورت مستقیم ممکن نسنجش چنین اعتقادات و ارزش 

(، فرهنگ را از طریق تشخیص و سنجش رفتارها و عملکردهای ناشی از FCS) 4داد. از این رو چارچوب آمارهای فرهنگی یونسکو

معرف مجموعه  FCSشده در « تعریف 5های فرهنگی»حوزه  کند.های یک جامعه یا یک گروه اجتماعی تعریف میباورها و ارزش

های فرهنگی( است که به طور های اقتصادی )مانند تولید کاالها و خدمات( و اجتماعی )مانند مشارکت در فعالیتمشترکی از فعالیت

ا هتوان آن ادی است که یا میهای اجتماعی و اقتص« شامل سایر فعالیت6های مرتبطشوند. به عالوه »حوزه مرسوم فرهنگی تلقی می

های فرهنگی چارچوب فریحی و سرگرمی و نه صرفًا فرهنگی هستند. حوزهفرهنگی محسوب نمود و یا عمدتاً نوعی ت را تا حدی

ها های تولید فرهنگی، فعالیتدهنده مجموعه مشترکی از رشته فعالیتنمایش داده شده است، نشان  1آمارهای فرهنگی که در شکل  

دستی، ها، ج: هنرهای تجسمی و صنایعگی و طبیعی، ب: اجرای نمایش و بزرگداشتمیراث فرهن  مالی است که تحت سرفصل الف:و اع 

 اند.های تعاملی و سمعی و بصری، و: خدمات طراحی و خلق آثار گروه بندی شدهد: کتب و انتشارات، ه: رسانه

 
1.  Shanghai Cooperation Organization 
2. https://databank.worldbank.org 
3. http://data.uis.unesco.org/# 
4. UNESCO Framework for Cultural Statistics (FCS) 
5. Cultural Domains 
6 . Related Domains 
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 . چارچوب آمارهای فرهنگی یونسکو1شکل  

 UNESCO Framework for Cultural Statistics 2009منبع: 

 

 تصریح مدل

 از جمله شاخص های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی می توان این موارد را بر شمرد:

 شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور )تولید ناخالص داخلی( به جمعیت آن، درآمد سرانه بدست می آید.  -1

های محلی کشورها محاسبه می گردد و معموالً  درآمد سرانه از قیمتخص جا که شا: از آن (PPP) اخص برابری قدرت خریدش -2

سطح قیمت محصوالت و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می گردد. در 

جام تعدیالت الزم تولید و پس از ان کشور، در قیمت های جهانی آن کاالها ضرب شدهاین روش مقدار توید کاالهای مختلف در هر 

 محاسبه می گردد. ناخالص ملی و درآمد یرانه آنان

کوشش برای غلبه بر نارسایی های شاخص درآمد سرانه و توجه به توسعه پایدار به جای توسعه اقتصادی، شاخص درآمد پایدار:  -3

که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد زیست محیطی رآمد پایدار گردید. در این روش، هزینه های منجر به محاسبه شاخص د

حساب های ملی منظور گردیده )چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست( و سپس میزان  می گیرد نیز در

 رشد و توسعه بدست می آید.

که بر اساس این شاخص ها   معرفی گردیدتوسط سازمان ملل متحد    1991ین شاخص در سال  (: اHDI)  1شاخص توسعه انسانی  -4

واقعی )بر اساس روش شاخص برابری خرید(، امید به زندگی )در بدو تولد( و دسترسی به آموزش محاسبه می گردد: درآمد سرانه 

 (1395فراد است( )امرایی و اشرفی پور، )که تابعی از نرخ باسوادی بزرگساالن و کیانگین سا لهای به مدرسه رفتن ا

 
1  Human Development Index (HDI) 
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ه در زمینه ی افزایش درآمد ملی گمراه کننده است. چرا که ممکن است با وجود یکسان بودن طالعات انجام شدموارد مرخی در ب

وجود  توزیع درآمد کشورها، سطح رفاه اجتماعی آنها به واسطه ی تفاوت در تحرک اجتماعی و اقتصادی، بسیار متفاوت باشد. با

آموزشی پیشرفته،  نجر به بهبود تحرکات اقتصادی و اجتماعی مانند فرصت هایبر عوامل م اهمیت برابری درآمد، تحلیل اثر تجارت

ی انسانی به  تر توسعه تحقیق مقیاس کلی (. از اینرو، در این2000، 1روش بهتری برای مطالعه و بررسی است )بیردسال و گراهام

ی معیارهای کیفی  ، در بردارندهبر درآمدسرانه نی عالوهنسای ا است. زیرا شاخص توسعه در نظر گرفته شدهسرانه  ملی جای درآمد

 زندگی است و معیار مناسبتری نسبت به درآمد سرانه برای اندازه گیری توسعه یافتگی است.

در این پژوهش به منظور بررسی اثر فرهنگ بر توسعه یافتگی، از شاخص تجارت سرانه محصوالت فرهنگی به عنوان جانشینی برای 

سعه انسانی برای نشان دادن توسعه یافتگی استفاده شده است. در مطالعات مرتبط با تجارت، معموالً تجارت از شاخص تو فرهنگ و

با توجه به بحث تجارت بر توسعه ی انسانی، در پژوهش حاضر از  تجارت سرانه ی کمی به  است. اما GDPبه صورت درصدی از 

درصد   2درصد، رشد تجارت    3رشد اقتصادی    ای مثال، در کشوری بابرشده است. استفاده    GDPجای تجارت به صورت درصدی از  

شاخص تجارت سرانه ی کمی )به دلیل ثابت  نشانگر کاهش در تجارت و GDP و جمعیت ثابت، مقیاس تجارت به ازای هر واحد

 (1391بودن جمعیت( نشانگر افزایش تجارت و عدد مناسبتری است. )مکیان و همکاران، 

، تصریح مدل به منظور بررسی رابطه بین 2بی، و با استناد به پژوهش دیویس و کوئین لیوان ری و مطالعات تجرانی نظاس مببر اس

 شاخص توسعه ی انسانی، به صورت زیر در نظر گرفته شده است: تجارت محصوالت فرهنگی سرانه و

 

(1) 𝐿𝑛𝐻𝐷𝐼𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝐻𝐷𝐼𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝐿𝑛𝐶𝑈𝐿𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

بیانگر جزء اخالل،   لگاریتم متغیر فرهنگ می باشند. در مدل فوق    LnCUL، لگاریتم شاخص توسعه انسانی و  LnHDIکه در آن  

i    کشورها وt  باشد. همچنین از لگاریتم حجم تجارت سرانه محصوالت فرهنگی  زمان میLnTCULper   )مجموع صادرات و واردات(

 رهنگ استفاده شده است.دالر آمریکا( به عنوان متغیر جانشین ف 2010 های ثابتمت)به قی

 

  هایافته

همانطور که در فصل سوم بیان شد در این پژوهش از شاخص توسعه انسانی به عنوان شاخص توسعه یافتگی استفاده می شود. 

برنده جایزه نوبل و اقتصاددان   3ت آمارتیاسنمبنای نظریابر    1990شاخص توسعه انسانی به عنوان مقیاس جدیدی از توسعه در سال  

استاد مدرسه اقتصاد لندن بسط داده  6استاد دانشگاه ییل و دسای 5رفی شد و با همکاری گوستاو رانیسمع 4پاکستانی محبوب الحق 

ر این ایده اخص مبتنی بقرار گرفته است. این ش( مورد استفاده UNDP) شد و از همان زمان توسط برنامه توسعه سازمان ملل

تیابی به زندگی بهتر عالوه بر داشتن درآمد باالتر، پرورش و بسط استعدادها و ظرفیت های انسانی است. اساسی است که الزمۀ دس

یعنی زندگی شاخص توسعه انسانی در صدد اندازه گیری متوسط دستیابی شهروندان یک کشور به سه بعد اساسی توسعه انسانی 

 
1 Birdsall and Graham 
2  Davies & Quinlivan (2006) 
3  Amartya Sen 
4  Mahbub-UL Hag 
5  Gustav Ranis 
6  Desai 
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(. در محاسبه این شاخص از 2000، 1)رفاه اقتصادی( است )آناند و سن، دانش و استاندارد شایسته زندگی م با سالمتیطوالنی توأ

 3به عنوان نمایندة طول عمر، به منظور محاسبه شاخص دانش از دو شاخص نسبت با سوادی بزرگساالن  2امید به زندگی در بدو تولد

و برای محاسبه شاخص رفاه اقتصادی از برابری قدرت خرید تولید  4صیلیوم و سوم تحبت نام در سطوح اول، دو نسبت ناخالص ث

شاخص مذکور خود، متشکل از سه زیرشاخص یعنی  2010(. تا سال  ,2000UNDPاستفاده می شود ) 5ناخالص داخلی سرانه 

اخص به صورت ذیل بود گین سه زیرشاین شاخص به صورت میانامید به زندگی، سطح سواد و درآمد سرانه بود که معیار محاسبه 

(UNDP, 2000) . 

 (شاخص آموزش + شاخص امید به زندگی)درآمد سرانه +  (2)
1 

=HDI 
3 

( 0.799تا  0.5یا باالتر(، توسعه انسانی متوسط )بین  0.8به سه گروه با توسعه انسانی باال )معادل  HDIکشورها بر اساس شاخص 

نحوه محاسبه این شاخص تغییر نموده و در حال  2010م بندی می شدند. اما از سال ( تقسی0.5ز و توسعه انسانی پایین )کمتر ا

ار شاخص امید به زندگی در هنگام تولد، درآمد سرانه، میانگین تعداد حاضر شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی است و از چه

معیارهای سالمت، سطح زندگی و آموزش را ه به ترتیب سال های تحصیل و امید به تعداد سال های تحصیل تشکیل می شود ک

وه شانگهای را نشان می کشور منتخب گر 7امتیاز شاخص توسعه انسانی  2شکل (. 1395تشکیل می دهند )خوشنویس و پژویان، 

بوط مر  2017سال  کشور مورد مطالعه روند صعودی دارند. بیشترین امتیاز در    7دهد. بر اساس شکل امتیاز شاخص توسعه انسانی هر  

 و پس از آن به ترتیب قزاقستان، ایران، چین، قرقیزستان، هند و پاکستان قرار دارند. می باشد به روسیه

 

 

 
1 Anand & Sen 
2  Life Expectancy at Birth 
3  Adult literacy Ratio 
4  Gross Enrolment Ratio toPrimary, Secondary and Tertiary 
5  Purchasing Power Parity Gross Domestic Product Per Capita 
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 کشور منتخب گروه شانگهای  7شاخص توسعه انسانی  امتیاز    - 2شکل  

 Human development index (HDI), UNDPماخذ: 

 
نه و حجم تجارت سرانه محصوالت اردات سرانه محصوالت فرهنگی سراگی سرانه، وصادرات محصوالت فرهنبه ترتیب  5تا  3شکل 

 فرهنگی )مجموع صادرات و واردات سرانه( نشان می دهد.

 

 

 کشور منتخب گروه شانگهای  7صادرات سرانه    - 3شکل  

 #/http://data.uis.unesco.orgماخذ: 
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 کشور منتخب گروه شانگهای  7واردات سرانه   - 4شکل  

 #/http://data.uis.unesco.orgماخذ: 

 

 

 

 کشور منتخب گروه شانگهای  7حجم تجارت سرانه   - 5شکل  

 #/http://data.uis.unesco.orgماخذ: 
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 آزمون ریشه واحد

 های غلط آماری و در نتیجه رگرسیون کاذب شود؛تواند موجب استنباطهای مورد استفاده در یک مدل میوجود نامانایی در سری

های متفاوتی وجود دارد. در این آزمونهای تلفیقی، گیرد. در تعیین مانایی دادهبتدا مانایی متغیرها مورد بررسی قرار میبنابراین ا

ارائه شده  1( در جدول LLCنتایج آزمون لوین و همکاران ) باشد.( میLLC) 1گیری آزمون لوین و همکارانتحقیق، معیار تصمیم

حجم تجارت سرانه  های تلفیقید که سریدهمبین مانایی و وجود ریشه واحد است. نتایج نشان میاین آزمون    است. فرضیه صفر در

 شود. بار تفاضل گیری مانا میمحصوالت فرهنگی در سطح نامانا و پس از یک

 

 (LLCنتایج آزمون ریشه واحد تلفیقی لوین و همکاران )  -1جدول  

 متغیر
 تفاضل مرتبه اول سطح

 نتیجه  P-value آماره نتیجه  P-value رهآما

LnHDI 24/7- 00/0 مانا    

LnTCULper 48/0- 31/0 مانا 02/0 -13/6 نامانا 

 ماخذ: محاسبات تحقیق

 

 های تابلوییداده آزمون هم جمعی

ون کاذب کا به رگرسیتخمین مدل در حالت نامانابودن متغیرها، باعث ایجاد رگرسیون کاذب در مدل می شود. برای جلوگیری از ات

انباشتگی وجود دارد، اما هنگام استفاده از تفاضل متغیرها در برآورد ضرایب الگو اطالعات روش های تفاضل گیری و آزمون هم 

ارزشمندی در رابطه با سطح متغیرها از دست می رود. لذا این روش برای جلوگیری از اتکا به رگرسیون کاذب مناسب نمی باشد. می 

مفهوم هم انباشتگی تداعی کننده وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت  مشکل از آزمون هم انباشتگی استفاده کرد.ای رفع این توان بر

است که سیستم اقتصادی در طول زمان به سمت آن حرکت می کند. در صورت نامانایی متغیرهای مدل اگر بین آنها هم انباشتگی 

ی آزمون هم انباشتگی در مدل های د خواهد بود. در این قسمت به منظور بررسقابل اعتما برقرار باشد، نتایج حاصل از تخمین مدل

  ADF( استفاده شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی کائو با استفاده از آماره1999) 2مورد استفاده از روش ارائه شده توسط کائو

درصد   95اطمینان  طح  ن است که فرضیه صفر در سشاندهنده اینتایج جدول ن  نشان داده شده است.  2برای مدل تخمینی، در جدول  

آزمون کائو، هم انباشتگی در مدل برقرار است؛ بنابراین مشکل رگرسیون  ADF برای مدل رد می شود؛ بنابراین، بر اساس آماره

 کاذب در مدل تخمینی وجود نخواهد داشت.

 

 نتایج آزمون هم جمعی کائو برای سه مدل  - 2جدول  

 
1. Levin, Lin & Chu 
2. Kao 
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 t P-value آماره احتمال 

ADF 90/9- 00/0 

 ماخذ: محاسبات تحقیق
 

 های تشخیصیآزمون

شود در مدل برآورد با اثرات تصادفی تائید طور که مالحظه میهای تشخیصی گزارش شده است. هماننتایج آزمون  3در جدول 

 گردد.می

 

 های تشخیصی برای سه مدلنتایج آزمون  3جدول  

 تم تجارمدل حج  توضیح  نوع آزمون 

 (POOLشده )های ترکیبثابت در مقابل دادهآزمون اثر  ن چاو موآز

 218.37 آماره

P-value 00/0 

 اثرات ثابت نتیجه 

 POOLآزمون اثر تصادفی در مقابل مدل  LMآزمون 

 244.95 آماره

P-value 00/0 

 اثرات تصادفی نتیجه 

 صادفیآزمون اثر ثابت در مقابل اثر ت آزمون هاسمن 

 486.52 آماره

P-value 0.00 

 اثرات ثابت نتیجه 

 ماخذ: محاسبات تحقیق
 

 
 برآورد مدل

 گزارش گردیده است.  4نتایج حاصل از برآورد معادله با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در جدول 

 

 GMMروش  انسانی به    نتایج حاصل از برآورد سه مدل تجارت محصوالت فرهنگی و شاخص توسعه  -4جدول  
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 متغیر
 مدل سوم )حجم تجارت(

 P-value ضریب 

 0.10 -0.01 عر، از مبدأ

LnHDI(-1) 0.95 0.00 

LnTCULper 0.0008 0.05 

 آزمون معناداری مدل

 0.00 3914.58 والد )کای دو(

 آزمون اعتبار ابزارها

 0.9 5.30 سارگان

AR(1) 1.67- 0.09 

AR(2) 0.65 0.51 

 قیقبات تحمحاس ماخذ:

 
دو در مدل بیانگر معناداری کل رگرسیون ها می باشد در نتیجه اعتبار ضرایب برآوردی تأیید شده است. سازگاری تخمین -آماره کای

به معتبر بودن ابزارها وابسته است. برای آزمون این موضوع آماره ی آرلونو و باند، بلندل و باند و آرلونو و باور  GMMزننده های 

است. این آزمون برای بررسی اعتبار کل ابزارهای بکار رفته به سارگان معروف است. فرضیه ی صفر این آزمون حاکی از بل استفاده  قا

عدم همبستگی اجزاء اخالل با متغیرهای ابزاری است. نتایج آزمون سارگان داللت بر عدم رد فرضیه ی یا به عبارتی؛ اعتبار ابزارها 

بر  GMMاشته است. لذا، صحت نتایج جهت تفسیر تأیید شده است. عالوه بر این، اعتبار برآورد ای ابزاری دصفر و اعتبار متغیره

باند برای فرآیند خود توضیح مرتبه ی اول در   -نظور آزمون آرالنومبنای عدم خودهمبستگی مرتبه ی اول و دوم است. بدین م

دم خودهمبستگی پسماندهای تفاضلی می باشد. نتایج این ن مبنی بر ع تفاضالت مرتبه ی اول، صورت می گیرد و فرضیه ی صفر آ 

( و آزمون سطح خطاها AR(2)ی دوم ) ( بیانگر عدم خودهمبستگی بوده است. این نتایج برای خودهمبستگی درجهAR(1)آزمون )

 نیز صادق بوده است.

کشورهای  HDIدرصد( بر  1ح اطمینان داری )در سط، وقفه شاخص توسعه ی انسانی دارای تأثیر مثبت و معنا4با توجه به جدول 

منتخب بوده است. ضریب حجم تجارت سرانه محصوالت فرهنگی در مدل مثبت است که بیانگر تاثیر مثبت این متغیر بر شاخص  

ص درصدی شاخ  0.0008درصدی حجم تجارت سرانه محصوالت فرهنگی، افزایش    1توسعه انسانی است. مطابق نتایج جدول افزایش  

به عبارت دیگر تجارت محصوالت فرهنگی فراهم کننده ی زمینه ی شکوفایی و توسعه ی سرمایه انی را در پی داشته است.  توسعه انس

 ی انسانی کشورها بوده است.
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  گیریبحث و نتیجه

نظام اقتصادی   ه های اساسیامروزه نقش و اهمیت اقتصادی فعالیت های فرهنگی به میزانی است که این فعالیت ها را به یکی از شالود

است. سیاست گذاری و برنامه ریزی در فرآیند تولید، توزیع و مصرف محصوالت فرهنگی از شناخته شده ترین و مهم  تبدیل کرده

ترین وظایف مدیران فرهنگی در سطح جهان بوده است؛ به طوری که از آن به عنوان محور اصلی در توسعه فرهنگی جوامع یاد می 

در مورد مسائل اقتصادی فرهنگ و سیاست گذاری و برنامه ریزی فعالیت های  ناخت همه جانبه و کلی نگروجود این ش شود. با

بر اساس مدل برآوردی در این مقاله، ضریب فرهنگی مستلزم دانش تخصصی و پژوهش های متعدد و متوالی در این حوزه می باشد.  

خص توسعه انسانی است. عالوه بر این از ثیر مثبت این متغیر بر شاه بیانگر تاحجم تجارت سرانه محصوالت فرهنگی مثبت است ک

آنجا که ایران نیز جزء کشورهای منتخب در این مطالعه بوده، یافته های این پژوهش نشان می دهد که تجارت محصوالت فرهنگی 

نی به شمار مهم تجارت جهای از ارکان  تجارت فرهنگمی تواند نقش مهمی به عنوان ابزار رشد اقتصادی و توسعه یافتگی داشته باشد.  

یافته و یا اقتصادهای با درآمد باال در حال آید و اهمیت نقش آن در آینده افزایش خواهد یافت. به طور کلی کشورهای توسعهمی

رات کاالهای وسعه در صاداگر چه نقش بازارهای نوظهور و کشورهای در حال ت .حاضر بر بازار صادرات کاالهای فرهنگی تسلط دارند

ی کاالهای فرهنگی هنوز هم در میان تعداد معدودی رد تجارت این کشورها در زمینهفرهنگی رو به افزایش است، اما در بسیاری از موا

های تتوان با اتخاذ سیاسبر رشد اقتصادی است. لذا می  از کشورها متمرکز شده است. بسیاری از مطالعات بیانگر تأثیر مثبت فرهنگ

افزوده باالیی دارند، درات کاالهای ساخته شده که ارزش نظیر بازاریابی صحیح، توجه به مالحظات حقوقی، تالش برای صا مناسب

بنابراین ن تأثیر را افزایش داد. ها و ایجاد بازارهای مقصد جدید، ایفراهم کردن بستر مناسب جهت رقابت صنایع و افزایش کارایی آن

تجارت کشور در تجارت محصوالت فرهنگی جهان افزایش یافته تا ت تجاری و پشتیبانی از صادرات، سهم  زایش مبادالالزم است با اف

 منجر به افزایش رفاه و در نتیجه بهبود توسعه ی انسانی گردد.

ود. گ مطرح می شامات و راهبردهای پیشنهادی مدنظر در اقتصاد فرهندر این قسمت با توجه به مباحث مطرح شده، مهم ترین اقد

نیل به جایگاه رفیع در اقتصاد فرهنگ و دستیابی به مزایا و منافع  در خصوص اقدامات و راهبردهای زیر باید توجه داشت که جهت

 با سایر بخش ها نیز حائز اهمیت فراوان است.حاصله از آن، اتخاذ رویکرد سیستمی و توجه به ارکان اصلی این اقتصاد و ارتباط آنها 

 گی و هنری از طریق بازاریابی منطقه ای و جهانی بخصوص کشورهای عضو شانگهای؛دی محصوالت فرهنش اقتصات بختقوی

یکپارچگی تجاری محصوالت فرهنگی با کشورهای عضو سازمان شانگهای با بهتر شدن وضعیت سیاست های تجاری و تعرفه ای و 

 ن حذف موانع غیرتعرفه ای؛همچنی

 شورهای منطقه؛دارای مزیت نسبی و صادرات آن به کهنگی متعدد تهیه و تولید صنایع فر

 تقویت اشتراکات بین کشورها برای به دست آوردن تفاهم در زمینه فرهنگی؛

ی به منظور تعدیل شکاف ارتقای ظرفیت های کمی و کیفی تأسیسات زیارتی و گردشگری به ویژه تعداد تورهای داخلی و خارج

 ای پیشرفته. موجود در مقایسه با کشوره
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 درآمدی بر مبانی فلسفی و کالمی توسعه و پیشرفت
 

 1محسن حاکمی

 

 چکیده 

فلسفه برترین علم است که متولی تحدید موضوعات علوم از طریق تعریف موضوع خود است. آنچه در مباحث بومی تحول و توسعه 

وسعه و پیشرفت است. در این مهم است مراجعه به اندیشمندان مسلمان برای احصای مبانی فلسفی در مباحث جدیدی مانند ت

اندیشمندان و جستار در منابع پژوهشی مبانی فلسفی و کالمی توسعه، احصاء شده است. این  پژوهش با مطالعه ای نظری در منابع 

مبانی در حوزه فلسفه در شش مورد کلی: توحید شناسی بمنزله هدف شناسی، راه شناسی، مقصد شناسی، نبی شناسی، باطل 

ن؛ منتج از چهار سفر، معروف به اسفار اربعه جوهری و سازندگی دنیا مبتنی بر اخالق، تدبیر منزل و سیاست مد شناسی، حرکت

مسئول، انسانْ خلیفۀ الهی، است. و مبانی کالمی از این قرار اند: ایمان به خدا، انسانْ امانتدار الهی، هدفمندی جهان، انسان موجودی

باشد. در تفکر دینی به می ت است، عدالت، آزادی، معنویت، مردم ساالری وحفظ محیط زیست تقوا، شکر نعمتْ سبب افزایش نعم

لحاظ فلسفی و کالمی اگر متدینین اینگونه اندیشیده و نهایتا رفتار نمایند؛ می توان انتظار تربیت و پرورش انسان هایی را داشت که 

فت ه می توانند خودو جامعه بشری را متحول کرده و به توسعه و پیشردارای ظرفیت وجودی باال، توسعه گرا و پیشرفت طلب بوده ک

 برسانند.

 

 کلید واژگان: فلسفه، توسعه، علم کالم، پیشرفت، علوم انسانی، زبان دین

 

 مقدمه

علم از فلسفه از همه علوم شریف تر و از همه آنها برتر است. این شرافت به دو وجه است، شرافت وجودی و شرافت ارزشی. فلسفه و 

قوّت معلوم، شدت داشته و در نتیجه شرافت وجودی پیدا می کند. آن جهت که در نحوه وجود خود همتای وجود معلوم است، با 

برخی از دالیل شرافت حکمت)فلسفه( چنین است: استناد نظام احسن به حکمت، عنوان حکیم از اسماء ذاتی خداوند است و چیزی 

از عوار،   یعنیعوار، وجود  از    گر،یموضوع فلسفه وجود مطلق است و موضوع علوم دند نیست، و  در شرافت هستی همتای ذات خداو

حقیقت جویی و حقیقت طلبی، نیاز فطری -1.. از طرفی دیگر، آدمی به دو طریق نیاز به فلسفه دارد:  باشند.  یموضوع دانش فلسفه م
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 ه جهان نیز جدای از او نیست. آدمی در ارتباط با اشیاء جهان در انسان موجودی جدای از این جهان نیست، چه اینک -2انسان است. 

می یابد که همه اشیاء یکسره به سود یا زیان او نیستند، از این رو برای بهره وری و استفاده صحیح از اشیاء، چاره ای جز شناخت 

از حقایق بّین است، اما بود و نببود تمامی   جهان وجود ندارد؛ و از طرف دیگر این حقیقت نیز آشکار می شود که هر چند وجود برخی

لی نیست. بنابراین به فن و صناعتی نیاز است تا بتوان آفرینش را شناسایی نموده و هستی و نیستی اشیاء را با آن حقایق، بدیهی و اوّ

وال موجود مطلق از آن  (. لذا در تعریف فلسفه گفته اند: علمی است که در آن پیرامون اح135-120: 1393بسنجد)جوادی آملی، 

(. بنابراین فلسفه دانشی است که از مبادی تصوری و مبانی تصدیقی 11:  1391بایی،  جهت که موجود است بحث می کند)عالمه طباط

دیگر علوم بحث می نماید، و آنچه در فلسفه بحث می گردد به عنوان اصول موضوعه در علوم دیگر، مورد استفاده قرار می گیرد.البته 

پیشینی بلکه به نحو پسینی و بعنوان شاهد نظریات خود؛ زیرا  فه نیز از یافته های دیگر علوم استفاده می کند، اما نه به نحوفلس

 مباحث فلسفی مدلل به براهین عقلی و پیش از حسیّات است.

نظر اسالم بایدبدان معتقد بود و  یکی از علوم اسالمی، علم کالم است. علم کالم علمی است که درباره عقاید اسالمی یعنی آنچه از

ین نحو که آنها را توضیح می دهد و درباره آنها استدالل آورده و از آن دفاع می کند. مجموع تعلیمات ایمان داشت بحث می کند، به ا

ری، اسالمی سه بخش است: بخش عقاید، بخش اخالق و بخش احکام. علمی که متصدی بخش اول)عقاید( است، علم کالم است)مطه

1385 :159.) 

اینکه مبادی در فلسفه، عقلی و بدیهی هستند که عقل -ن به تفاوت هایی پی برد: الفبا مقایسه ویژگی های علم کالم و فلسفه می توا

آنها را تایید می کند. مانند اصل امتناع تناقض، اصل هو هویّت. اما مبادی تصدیقی متکلم متفاوت است. وی در مقام اثبات عقاید 

ت، استفاده می کند. این مسلمات متقاوت است مانند: اصول عقل ی و دفاع از آنها، از مسلّمات و شواهد نقلی یعنی آیات و روایادین

نظری، قاعده حسن و قبح، قاعده لطف و... . بطور کلی در هنگام اثبات عقاید و جدال با مخالفان، هر اصلی که بتواند عقاید دینی را 

م آن است که غایت فلسفه صرفاً تفسیر هستی اده متکلم خواهد بود. بطور کلی از جمله تفاوت های فلسفه و کالاثبات کند مورد استف

و یک بحث آزاد است که نتیجه آن را تنها برهان عقلی تعیین می کند اما هدف متکلم غیر از تفسیر هستی با نگاه دینی، دفاع از 

 (.77: 1398عقاید دینی است)برنجکار، 

  ین . اقرار گیرد توجه ردمو پیشرفت توسعه و مبانی ی مسالهدر نداتو  کهمی ستا  جدخصوصیاتیوا حکمت متعالیه  بخصوص  فلسفه

  جاییاز آن  قعدر  وا .است هشد ارستوا آنقر بر نیز سوییو از  نعرفا بر مبتنی یگرد یسو ستو از ا نبرها بر مبتنی سو یکاز  لگوا

  یک  توسط کهاز آن رو  ماا  د؛میشو دهشمر عقلی مبحثیو  دهکر ئهارا لاستدالو   نبرها نباز بارا  دخو مباحث ،ستا فلسفی که

 نیز سوییاز  د؛شو هم دهشمر می نیآقر بحث نوعی بهو  کند می قامها تیاو روا آنقراز   دخورا  هداشو،ستا هشد حمطر نمسلما

 ینابنابر.  یدآ می بنیز به حسا عرفانی بحث الذ ،میکند تکیه می نعرفا برو  دهکر  تقویترا  عرفانی هنگا که ستا یعناصر جدوا

 توجه  باو    رامالصد  یعااد  به  اینکه بنا  ضمن  .است  نیایرا  و  سالمیا  یگرد  یسوو از    هشد  ابشر ا  آنقرو    نعرفااز    همو    ستا  فلسفی  هم

 (88-69: 1394زایی،  ست)لک زایی، کیخا، لکا هشد دهشمر برترو  متعالی ،حکمت ینا ،گرفته رتصو اریگذ منا به

نسبت دین با دنیا از مباحث کالمی قلمداد می شود که از سده های گذشته ، دیدگاه های گوناگونی همچون همبستگی و تفکیک 

دین  ودنیا مطرح بوده است. با پیشرفت علوم تجربی در چهار و پنج سده اخیر و توسعه مبانی آن از سوی عالمان اقتصاد مغرب زمین 

شده است. اغلب آنها چون اصل پیشرفت را در چارچوب مادیات و با قطع نظر از معنویت و دین تفسیر  ام اسمیت و وبر ارائهمانند آد

می کرده اند، نظریاتشان از پیشرفت و مبانی آن نیز، نوعاً تجربی و مادی بود. اما امروزه این پرسش مطرح است که در تبیین نظریه 
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 فیاست که تعر نیا شرفت،پیتوسعه و  فیدر تعرمهم نکتۀ د؟ از طرفی آن، دین چه نقشی دار پیشرفت و توسعه و تحقق عینی

را  شرفتپیخداباور،   رینمونه جوامع غ  یبرا ؛داردتی اوگوناگون، معانی متف انیندارد؛ بلکه توسعه در جوامع و فرهنگ ها و اد یواحد

  ر یو آخرت تفس  ایدن  گرید  ریو به تعب  تیو معنو  دهادو ساحت مدر  را    شرفتپیمتأله،  متدین و  منحصر می کنند؛ اما جوامع  اتیدر ماد

مبانی، راهبرد و اهداف  ثیاز ح نییردیبا غ  نیید کردیبا رو شرفتپی گر،ید انیداشت. به ب یبدان نگاه شبکه ا دیکرده و معتقدند با

 (48-21: 1394) قدردان قراملکی، متفاوت است

 به  ،باشد مؤثر مشکل یناز ا ستو در عملی  راـهکراارائه در  دـناتو می عموضو ینا یفکر یبناریاز ز فلسفی ستدرک در طرفیاز 

 د ـصرا ر عوـموض این با مرتبط مسائل که محیطی یستز اننشمندو دا ننادداقتصاار ـب وهالـع  که  دوـش می مالحظه ،جهت همین

در  که ستا ینا بر ما دعتقاا . اند   هـختداپر مـمه ینا به نیز نیادا بباو ار قخالا نفیلسوفا ،باشند می طریق ئهارا دصدو  در دهرـک

 ناـنسا نسل ایبررا  ارپایدو  وعمشر پیشرفتی که ستا هشد حیاطر گونه ای هـاقتصادی ب منظا ،کالمیو  فلسفی مبانی م،سالا یند

 یها نسل همـس دـناومواهب خداز  دهتفاـسا و در نمی برد بینرا از  نسانیا یستز محیط ،چنین توسعه و پیشرفتیدارد.  لاـنبد به

 .(62-41: 1389)فراهانی فرد، دمیگیر نظررا در  تیآ

تالش   این روشبر اساس    انجام شده است.  اسنادیاست که با روش    نظری کتابخانه ایاز نوع مطالعات روش پژوهش در این مطالعه،  

گردد. نوع استنادات درون دینی مبتنی بر آیات و روایات   استخراج  یفلسفی و کالمتوسعه در دو    یمرکز  یاز دال ها  یشده است برخ

 و نظرات اندیشمندان مسلمان است که با رجوع به منابع اصلی و بررسی مقاالت پژوهشی در این حوزه انجام گرفته است.

 یم  یمعرف ؛یبعنوان مبان  ،فتشریمباحث توسعه و پ   یرا در راستا  یا  یاست که فلسفه و کالم، چه مبان  نیپژوهش ا نیا  یسوال اصل

کدام  یو آن مبان ستیچ شرفتیتوسعه و پ  یاسالم، به پرسش از مبان نید یکنند؟ در واقع پاسخ فلسفه و کالم بر اساس آموزه ها

 اند؟

 پیشینه

نشده است   می به شکل خاص مطرحاز آن جایی که بحث و بررسی مبانی توسعه و پیشرفت در آراء اندیشمندان و آیات و روایت اسال

برخی مباحث عمومی باید به این مهم نائل آمد؛ لذا تا کنون نظریه ای با ضریب اهمیت باال در این خصوص تولید و بازنشر   و از خالل

نشده است اما طی جستار صورت گرفته در چند سال اخیر تعداد محدودی پژوهش در این حوزه صورت پذیرفته است که بعنوان 

 ا بررسی می کنیم:ادبیات موضوع آنها ر

تاکید بر سیره علمی و عملی  با  پیشرفت نیایرا سالمیا یلگوا ینوتدای در  ندیشها ( در پژوهشی با عنوان» مبانی1394اسماعیلی)

اسالمی ایران باشد. وی با امام خمینی)ره(« به دنبال رَسِش به تمدن نوین اسالمی ست که مبتنی بر اندیشه های بنیان گذار انقالب 

نقش فقه و عرفان و فلسفه در تمدن سازی می پردازد. وی سنت های اسالمی را موجب تحول   مدل های غربی و غیراسالمی به نقد

 و نهایتا پیشرفت و توسعه قلمداد می کند.

استاد   اهگدیبر د  دیاعتدا لگرا  با تأک  گفتمان توسعه در گفتمان تجددگرا و  یقیمطالعه تطب( در مقاله »  1391جمشیدی ها و نصرتی)

ی« طرح می کند که جهت گیری ها نسبت به گفتمان توسعه تابعی از فهم های متفاوت از این گفتمان بوده است. وی مطهر  یمرتض
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ری متفاوت گفتمان اصالح گرایی دینی را در مقایسه با گفتمان احیاء گرایی دینی دارای طیف های متعدد، رویکردها و بیان های نظ

 داند. و مشتراکات زیاد می

: دیدگاه  از  آن  تحلیل  و  فلسفی مبانی  پایدار  تصدیقی)بی تا( در گزارشی که برای ارائه به دفتر بررسی های  اقتصادی با عنوان» توسعه

مفهوم عدالت بررسی ها« تهیه نموده است، مفهوم توسعه پایدار را از دیدگاه اقتصادی و مدیریتی مبتنی بر  اکونومیست اکولوژیست

 کرده است.

( در مقاله با عنوان» مبانی کالمی توسعه پایدار« با افرا، ناکارآمدی نظام سرمایه داری به ارائه راه مبانی کالم 1389فراهانی فرد)

، رفاه عمومی اسالمی در خصوص موضوع توسعه پرداخته است. وی تعالیم اسالم را دارای مبانی ای می داند که منجر به توسعه پایدار

 د.منفی نظام سرمایه داری می گردو نفی پیامدهای 

پیشرفت« به تبیین رابطه علم کالم با الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت می پردازد.   یها  عرصهو    کالمی  ( در مقاله » مبانی1393ترخان)

 ید.وی درصدد است آموزه های کالمی را از حیث روش و هدف و قلمرو در این خصوص، تبیین نما

وسعه و پیشرفت از دیدگاه اندیشمندان پرداخته اند اما در این پژوهش با یشه های ثانویه در خصوص تمطالعات فوق بیشتر به اند

 نگاهی به اندیشه های اولیه قصد تنقیح مناط فلسفی و کالمی در باب توسعه و پیشرفت را داریم.

 مفهوم شناسی توسعه و پیشرفت

 مصطلحو  یجرا مفاهیم با پیشرفت ...و تمایزو رفتـپیش ،هـنظری ،گوم المفهو مانندـ   نهاآ تعریفو  تصطالحاو ا مفاهیم به توجه

 ،فلسفه  هـک  تـسا  لگوا  تولید  بحثدر    مهم  مسائل  جملهو...ـ ، از    لگو ا  سالمیتا  ممفهو  و...،  هـطیب  تاـحی  ،توسعه  ،شدر  قبیلاز    مرتبط

 . ستآن ا تبیین دار هعهد

ه شده است. واژه توسعه به معانی ای مانند: رشد، رشد همراه با تعادل مرد( شDevelopmentمفهومپیشرفت معادل واژه توسعه) 

در الگوی توزیع، رشد همراه با تعادل، اشتغال و زندگی و .. آمده است. برخی نیز توسعه را به معنای فرایند انتقالی جامعه از یک 

 جوامع از مرحله سنتی به مرحله مدرنیته یا مرگ تدریجیتاریخی دیگر دانسته اند. بعبارت دیگر توسعه با خروج  دوران به یک دوران  

نظام کهن و تولد و رشد تدریجی نظام تازه زندگی تحقق می یابد. واژه پیشرفت به معنای جلو رفتن و ارتقا است و در تعریفی عام: 

 حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب.پیشرفت را عبارت دانسته اند از فرایند 

 یشرفت دو مفهوم نامقبول را د رخود جای دادهاند:توسعه و پ  اما تعاریف

الف( آنچه از سنت گریزی در مفهوم توسعه اخذ می گردد در تعالیم اسالمی قابل دفاع نیست. زیرا اسالم دین آسمانی و آخرین است 

 نی و جاودانه است.و از حیث قلمرو مکانی و زمانی، جها

اهبرد توسعه پایدار کامل ترین شیوه توسعه تلقی می گردد؛ اکید می شود یا توسعه انسانی با رب( اگر چه امروزه بر توسعه جامع ت

اما تعاریف و راهبردهای ارائه شده مبتنی بر دئیسم، شکاکیت یا انکار خداوند، اصالت ماده، اصالت تجربه و تفسیر خاصی از سعادت 

-159:  1393،  و مادی است و هرگز رشد و ترقی معنوی ملحوظ نیستترخاننسان و جامعه است. در این تعاریف هدف آبادانی دنیوی  ا



 

 115 

(. لذا در توسعه مبتنی بر تامالت فلسفی نه ستیز با سنت ها درست است نه هر چه بوی تجدد داشت، حق است بلکه مالک عقل 188

و هوشمندانه را در مواجهه با مفهوم ن و سنت اثبات شده است. لذا روش عقلی، مدلی اعتدالی و عقالنیت است که حجیت آن در قرآ

 گیرد.توسعه در پیش می 

 و پیشرفتچهار الگو برای توسعه  مبانی فلسفی و  

ناسی شتوان به شکل یکی از چهار عنصر زیر مشاهده کرد: هستیرا میاست و آن توسعهکننده جایگاه عینی منعکس-بُعد ذهنی

مبتنی  توسعه محورهای نداردهای باز تقریباً تمامی سیستمل از به وجود آمدن استابندی نمود. تا قبطبقه  ()تدریجی یا بنیادی بودن

 .های تفسیرگرا را جدی کرده استضرورت اتخاذ روش ر،ها و لزوم توسعه خودمحوبودند ولی عدم کارایی آن ییبر کارکردگرا

 
 

 

 مبانی فلسفی توسعهچهار الگو برای 

 

 ذهنی در مقابل عینی
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که واقعیت برای یک گرایی(: تلقی شدن این اند از رئالیسم )واقعپردازد و دو حد متقابل آن عبارتمی ماهیت واقعیت به -بُعد ذهنی

د است. برای بهبود و توسعه بهتر است راه  انگاری: واقعیت محصول ذهن و تفکر فر فرد بیرونی است و اغلب ماهیتی عینی دارد؛ و نام

های بیرونی واقعیت  توسعهها بررسی شود. فرآیندهای  ، موقعیت از دیدگاه آنییاجراامور  جای  د و بهنه شودید  جوامع  ها از دیدگاه  حل

 گیرد.ها شکل می ای نیست بلکه با تحول و بلوغ  و همچنین تغییر نیازمندیمشخص از پیش تعریف شده 

 عینی-بعد ذهنی

که واقعیت برای قی شدن اینگرایی(: تلاند از رئالیسم )واقعآن عبارت پردازد و دو حد متقابلبه ماهیت واقعیت می شناسیهستی

بهتر است  انجام توسعهانگاری: واقعیت محصول ذهن و تفکر فرد است. برای یک فرد بیرونی است و اغلب ماهیتی عینی دارد؛ و نام

 های¬تیتوسعه واقع یندهایشود. فرآ بررسی ها¬آن دگاهیاز د تیموقع ،ییامور اجرا یجادیده شود و به جوامعها از دیدگاه حلراه

شناسی هستی  .ردگی¬یها شکل م  ¬یازمندین  رییتغ  نیبلکه با تحول و بلوغ  و همچن  ستین  ای¬شده    فیتعر  شیمشخص از پ   یرونیب

اکتشاف برای تعدیل پذیری آن امکان  های فرآیندی اهمیت دارد و انعطافقائل به این است که تجربه ذهنی افراد در خلق مدل  توسعه

 .دهدها را میو یا تفاسیر جدید مدل

شود که دو عنوان معرفت منتقل میها و مبانی معرفت سروکار دارد، یا نحوة ادراک محیط، و این درک بهبا ریشه  شناسی معرفت

گرایی: معرفت ملموس است و غیر اثبات  افزاری، واقعی، قابل انتقال و گرایی: دانش و معرفت سخت    اند از اثباتحد متقابل آن عبارت

، ذهنی و مبتنی است بر تجربه و بینش و لزومًا ماهیتی انسانی دارد. اگر خواسته شود در خصوص یک سیستم فرآیندی توسعه گروانه

کنند ا بررسی میهایی رگرایان عقاید و نظرات آن گرایان اشیای ملموس را بررسی خواهند نمود و غیر اثبات  اصل شود اثباتمعرفت ح

دهنده را تبیین و گرایان تالش دارند از طریق کاوش، اصول و روابط علّی اجزای تشکیل اثبات .کنندکار استفاده میکه از این راه

ی کنند کافکسی که صرفاً یک فرآیند یا فعالیت را مشاهده می-«  توسعه  گر  گرایان معتقدند نظر »مشاهدهباتبینی کنند. غیر اث پیش

شود. شخص باید از درون مبادرت تواند درک میدر »کُنش« می کنندهنیست بلکه نیازها از طریق پذیرفتن چارچوب مرجع شرکت 

 .کار شود تا درک درستی یابددرگیر راه گر خود بایدبه درک کند و نه از بیرون و مشاهده 

ود به توسعه و بهبود آن کننده از آن میتواند خیی هستند و هر استفاده گرااستانداردهای باز قائل به بُعد غیر اثبات توسعه گرایان با

ماهیت انسان با در خصوص  .سازدرا نیز محیا  توسعهشده و مبتنی بر استانداردهای  تواند تجربیات اثباتبپردازد و از سوی دیگر می

وسیله شرایط  هایی در دنیای بیرون و مشروط به قعیتماهیت جبر و اختیار انسان سروکار دارد. از منظر جبرگریان انسان اسیر مو
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مبنای  باز بر توسعه گرایانِ .کنندها خواستی آزاد دارند و محیط خودشان را خلق میانسان گرایان،بیرونی است؛ از منظر اختیار

 عمل می کنند. جوامعافزایش اختیارگرایی و استفاده از ظرفیت ذهنی و فنی 

 شناسیروش  

گرایی جستجوی قوانین کلی است که بر واقعیت مورد مشاهده نگار دارد. ویژگی و مشخصه کلیت   ا و اندیشهگرل کلیّت  دو حد متقاب

ها و سپس آوری کلیه نیازمندیع های مبتنی بر جمدهد. روشگیری از روشی منظم سوق میحاکم باشد و لذا افراد را به بهره 

افراد است و واقعیت بیرونی را نگار متمرکز بر درک و تفسیر توسط های اندیشه اشند. روشبریزی از این دست میطراحی و برنام ه

های دانند که در سیستمنگاران »واقعیت« را به عنوانی ماهیتی محصور در آرا و نظرات افرادی می دهد؛ اندیشهمورد سؤال قرار می

 .اطالعاتی درگیرند و یا تحت تأثیر آن قرار دارند

های آن در خالل فرآیند باید اجازه دهند موضوع، ماهیت و ویژگیدهندگان باز بر این نکته تأکید دارند که توسعه  گرایانِتوسعه 

 جوامع ها متأثر از کُنش هایی سروکار دارد که خروجی یا ورودی آنطور مستقیم با وضعیت. فرآیند محوری بهشودتوسعه نمایان 

 .است

 غییر بنیادیتغییر تدریجی در برابر ت

که تغییر بنیادی با رهاسازی کند که بر حفظ وضعیت تعادلی استوار است حال آنتأکید میها  تغییر تدریجی بر آن دیدگاهی از سیستم

 .سازد سروکار داردانسان از ساختارهایی که توانایی او را برای رشد و تکامل محدود می

 تغییر بنیادی-تغییر تدریجی



 

 118 

های فرآیندی این سیستم سازی در قالب مدل. یکپارچه  ر هماهنگی کارکردی، تلفیق، هماهنگی و تعادل هستندنی بمبت  توسعه گرایان

 .دهدرا در ردیف بعد تغییر تدریجی قرار می

یری از گ  بهره  که  های تفسیرگراستمبتنی بر پارادایم،  یکی از اجزای مهم تحول  ، توسعه گرایانبا توجه به مبانی فلسفی تبیین شده 

اتخاذ تصمیم هوشمندانه   ،مختلف  قوانین و انگاره های ذهنی و سننبه تغییرات در    موقع و متناسبین سیستم و لزوم پاسخ سریع، بها

 (1397)صفری،نمایدرا ضروری می قوانیندر خصوص بهبود و توسعه 

 ه اسالمیفلسفتوسعه در دانش    یمبان

خود  یو مباد یدر مبان گریاست علوم د ستهیشا نیاست، بنابرا گر یدشرف و برتر از علوم از آنجا که فلسفه ا د،یگرد انیآنچه ب طبق

 .میدر دانش فلسفه بپرداز یمبان نیا یاست که به بررس ستهیشا ز ین شرفتیتوسعه و پ  ی. لذا در مساله مبانندیعلم مراجعه نما نیبه ا

بعنوان توسعه و پیشرفت نیز مورد توجه قرار    ل ارائه می کند که می تواندبحثی را در باب مبانی و اصوصدرا در کتاب المظاهر االلهیه  

گیرد. وی در این اثر، هدف و مطلوب نهایی و مقصود از نزول کتاب الهی را دعوت بندگان به سوی خدا و تعالی، پیشرفت و ارتقای 

اه سیر و سفر به سوی عرفان و عزت ارتقا یابد و رذلت و خواری به اوج کمال و آدمی عنوان می کند تا بنده به وسیله آن از حضیض 

خدا را فراگیرد. بنابراین هدف اصلی همانا پیشرفت، تعالی، ارتقا و تکامل است. صدرا بر این باور است که تمام یسور و آیات قرآن در 

 ممات هستند.صل دیگر در حکم ملحقات و متشش اصل خالصه می شوند، سه اصل آن به منزله پایه های اصلی و سه ا

 اصول سه گانه اولی که وی مطرح می کند عبارتند از:

 شناخت حق تعالی و صفات و آثار وی)خداشناسی و توحید شناسی به منزله هدف شناسی(

 (شناخت راه راست و درجات صعود و چگونگی سلوک به سوی خدا)شناخت مراحل و منازل سفر به منزله راه شناسی

 منزله مقصد شناخت مقصد نهایی و پایان سفر(.ه سوی خدا)معاد شناسی به شناخت رستاخیز و بازگشت ب

 ملحقات یا متممات سه گانه دیگر نیز عبارتند از:

 شناخت پیامبران که برای دعوت بندگان به سوی خدا و نجات مردم از جهل فرستاده شده اند)نبی شناسی و رهبر شناسی(

راهی های آنان و برحذر داشتن بندگان خدا از افتادن سوایی ها و بی خردی ها و گممنکران خدا و آشکار ساختن ریادکرد سخنان 

 به راه خطا)باطل شناسی و جریان شناسی مکاتب انحرافی و نقد و هدایت آنها(

داشت توشه و مرکب برای آموزش روش آباد سازی منازل و مراحل سلوک به سوی خدای متعال و طریقه بندگی وی و چگونگی بر

 سازندگی آخرت و تنظیم امور دنیا به نحوی که انسان به خدا برسد(. آخرت)سازندگی دنیا به منزلهسفر 

 به این ترتیب اصل ششم که در حوزه حکمت عملی قرار می گیرد خد بر سه قسم است:

 خالق یاد کرد.الف( خودسازی، فردسازی و تربیت فردی که می توان از آن با عنوان تهذیب ا

 اده به منزله هسته اصلی جامعه که فالسفه،  از آن تحت عنوان تدبیر منزل سخن می گویند.اقتصاد خانو ب( سامان دهی
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ج( اداره جامعه مدنی و سیاسی و نهادهای اجتماعی و دولت سازی که نزد فیلسوفان بعنوان سیاست مدن یاد می شود. هدف از این 

رگذاری بر فرد و جامعه و به نوعی ر عرصه عمومی، مسئولیت پذیری، تاثیگزاری، عدالت ورزی و عدالت گستری د قسم اخیر، خدمت 

. صدرا این موارد را در سالک حقیقی تعریف می کند. سالکی که (88-69:  1394  زایی،  لک  کیخا،  زایی،  لک)تمهید دولت سازی است

ند باشد. در واقع چنین فردی هم می توادی رسیده و تحول آفرین و تمدن ساز چهار سفر را طی کرده است می تواند به توسعه وجو

 ظرفیت وجودی خویش را توسعه دهد، هم جامعه را به توسعه و پیشرفت برساند. این چهار سفر عبارتند از:

 ه هستی شناسی است.سفر اول: سفر من الخلق الی الحق)سیر مفهومی در مسایل وجودی تا اثبات هستی واجب تعالی( که به منزل

بالحق) در مقامات مختلف این سفر اسماء و صفات مختلف و عدم بینونت این اسماء و صفات الحق الی الحق  سفر دوم: سفر من

 بررسی می شود( که به منزله معرفت شناسی است.

یفیت پیدایش عالم کلی و... محل سفر سوم: سفر من الحق الی الخلق بالحق)افعال خداوند در صدور عالم و شرح قاعده الواحد و ک

 ی است.است( این مرحله به منزله روش شناس بحث

سفرچهارم: من الخلق الی الخلق بالحق) مقصد و غایت داشتن جهان بحث می گردد. در عرفان این سفر مخصوص انبیاء و اولیاء 

این . به (107-106: 1393 آملی، جوادی)خداست که منجر به شهادت می شود( و این مرحله به منزله انسان شناسی است) رک: 

ربت طریق، حضور وطن را احساس کرده و همیشه متوجه هدف است. چنین فردی تحول رتیب سالک همواره در حضور است و در غ ت

 گرا و توسعه گرا بوده و می تواند جامعه را به توسعه و پیشرفت متوازن برساند.

 در  که است حرکتی جوهری، حرکت. دوب مالصدرا آن آغازگر که است اسالمی فلسفه در مبحثی جوهری حرکت جوهری: حرکت

 هر جهان و کندمی ناشی را وجود فیض خدا عالم، نظام در که داشت عقیده مالصدرا ترتیب بدین. دهدمی روی( جوهر) ءاشیا ذات

. دندار وجود ثبات و است حرکت یکپارچه جهان که معتقدند او پیروان و صدرا (.48: 1380است)فشاهی،  شدن آفریده حال در دم،

 ناشی  حرکت  از  که  است  تضاد  این.  است  جریان  نیست؛  شیء  شیء،  یک.  است  معلول  و  علت  جریان  آن  و  دارد  وجود  کل  یک  جهان  در

 و  است حرکت نوعی خود دیگر، ضد درون ضد یک زدن جوانه زیرا. باشد حرکت علت تواندنمی تضاد پس. تضاد از حرکت نه و شده

 به.  محرک  عنوان  به  فقط اما  هاست،  حرکت  علت خود  نوبه  به  و است  حرکت  معلول  تضاد. شودمی نیز  او  شامل  حرکت  قانون  بنابراین

 در حرکت بحث بنابراین، (.52: 1380 فشاهی،)است خداوند همان محرک این و برخاست محرک جستجوی به باید دلیل، همین

اگر  میان این در و داشته بحث و گیری دارند موضع زمینه این در فالسفه عموم و است برخوردار وافری اهمیت از اجتماعی مباحث

 برگزیده  ا  خود  حکمت  ارکان  از  یکی  عنوان  به  را  جوهر  در  حرکت  مالصدرا  اما  پرداخته  جوهری  حرکت  انکار  و  نفی  به  سینا،  بوعلی  چه

 و حدوث  ی حلمساله   و روح ارتباط بدن،  اثبات معاد، خداشناسی، در فقط را جوهری حرکت  پذیرش آثار و اهمیت نباید.  ست

 و سیاسی پیامدهای و وجوه جوهری حرکت برای توانیم می  بلکه بررسی  و محدودکرد؛ ثابت به متغیر ربط و   ابطال تناسخ قدم،

 آن  از توان می که است تصور قابل رکن شش حرکتی هر  در (.88-69: 1394 زایی، لک کیخا، زایی، لک)شویم  قائل نیز اجتماعی

مبدا)علم( مقصد)خدا(، محرک)دین(، متحرک)انسان(، :     عبارتند  از  ارکان  این  کرد ؛   یاد  پیشرفت  و  توسعه   ی  گانه  شش  کانرا  عنوان  با

در مکتب متعالیه بنیاد فلسفی تحول در صحنه سیاست و حکومت از طریق نظریه حرکت  .مسیرحرکت)مکان( و مسافت)زمان(

اسی و اجتماعی داللت می کند. پذیرش نظریه حرکت جوهری و قرار دادن آن به جوهری است و ما را به نوعی نظریه تحوالت سی
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اختارگرایانه و تقدیگرایانه باقی نمی گذارد. از این نظریه های جبرگرایانه، س عنوان بنیاد فکر فلسفی یک جامعه، جایی برای پذیرش

 (28: 1392، رو پذیرش حرکت جوهری مساوی با نفی جبر و تفکرات رادیکال است) لک زایی
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و مبانی فلسفی توسعه 
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 مبانی کالمی توسعه و پیشرفت

 این قسمت با توجه به آیات و روایات اسالمی به استقراء مبانی کالمی توسعه می پردازیم:در 

ان به خدا است. اگر شخصی ایمان به خدا داشت، به معاد نیز ن اصل اساسی در نگاه مومنانه ایمایمان به خدا و آخرت گرایی: اولی

فرد نگاه عمیق تری به جهان و ماهیات و مفاهیم موجود در آن  معتقد گشته و مبنای عمل او این دو اصل می باشد. با این نگرش

ام بیشتری برخوردار است. این به معنی نیست که هر کس خود را خواهد داشت. بر این اساس عمل مومنانه نیز از اتقان و استحک

 (1« )توحید: للَّهُ َأحَدٌقُلْ هُوَ اایمان برمی خیزد. » مومن معرفی نمود پس عمل او متقن است بلکه یعنی عمل متقن از

ساً انسان به جای خدا نشسته است  اصل خلیفه اهلل بودن انسان: در مکاتب غربی مانند مکتب اومانیسم، انسان محور هستی است و اسا

ام می داند. اما در تفکر دینی انسان صرفاً جانشیت خداست و تم و با مهار طبیعت و ماده، همه چیز را تحت تصرف و اختیار خود

و عین   اختیارات او، اختیارات تفویضی است و برای انسان اصیل نیست. قادر و مالک متعال خداست و انسان صرفا خلیفه خدای متعال

 ( 12«)جاثیه:لَعَلَُّکْم تَشْکُرُونَاللَّهُ الَّذِی سَخَّرَ لَکُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ الْفُلْکُ فِیهِ بَِأمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَالربط و تکویناً فقیر است. »

هستی ارائه شد اما از قبول آن سر، باز زدند. لذا از   انسان امانت دار الهی است: در تفکر دینی انسان امانتی الهی دارد که این امانت به

می تواند حق این این ی را پذیرفت است شایسته سجده مالئک است اما از این جهت که به جهاتی ناین جهت که انسان امانت اله

قْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا رْ،ِ وَالْجِبَالِ َفَأبَیْنَ َأنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَإِنَّا َعرَضْنَا الَْأَمانَۀَ َعلَى السَّمَاوَاتِ وَالَْأامانت را به جای آورد ظلوم جهول است.» 

یع. که این اموال در ودا لرجلا عند یضعه هللا لما للماا صادق )ع( می فرمایند:  مام ( و ا72«)احزاب :اجَهُولً ظَلُومًا کَانَ إِنَّهُالْإِنْسَانُ  

الکیت خصوصی نیست بلکه سی در این جهان مالک چیزی نیست. البته این به معنای نفی مدست شما ودیعه و امانت است.در واقع ک

 یعنی مالکیت حقیقی، از آن خداست.

( بنابراین 24مَسْئُولُونَ«)صافات:  إِنَّهُمْوَقِفُوهُْم   متعددی بیان شده است که از انسان سوال می شود. »انسان موجودی مسئول: در آیات  

 وَالْبَصَرَ  السَّمْعَ إِنَّ وَلَا تَقْفُ مَا لَیَْس َلکَ بِهِ ِعلٌْم  ارد: «باید پاسخگو باشد. یا در آیه ای دیگر چنی بیان می د انسان مسئول است و

دست به  ( که همه اعضا و جوارح انسان مورد سوال واقع می شوند لذا مومن، لدون علم36مَسْئُولًا«)اسراء: َعنْهُ کَانَ أُولَئکَ کُلُّ وَالْفُؤَادَ

 ُثمَّ لَتُسَْألَُنّ یَوْمَئٍِذ َعنِ پرسش می شود: »کاری نمی برد. در آیات قرآن، تذکر داده شده است که از مومنان درباره نعمات الهی نیز 

 (.8«)تکاثر:النَّعِیمِ

ق شده اند و در مسیر هدف داری جهان و وسیله بودن اموال:  از نگاه اسالم، جهان هدفدار است. همه مخلوقات با هدف متعالی خل

ا به سعادت برسد. البت سعادت دو بعد مادی و تعالی قرار گرفته اند. می بایست انسان در این مسیر بندگی و عبودیت پیشه سازد ت

اسالمی  بنابراین در تفکر(. 56« )ذاریات: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِمعنوی دارد اما اصل با امور معنوی و عبادی است.» 

 گرچه مواهب و نعمات الهی لذت بخش و مورد استفاده است اما بهجت اصلی در عبادت و بندگی است.
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ء علی موضعه بنابراین این اصل، نه تساوی و نه تشابه اصالت ندارند بلکه هر چیز باید در جای خود عدالت: عدالت یعنی وضع الشی

 ثابتی  لـص. امی رود رماـش   هـب مالـسدر ا راتمقراز  ریبسیا پایه که ستا نیآقر  حقیقت ینا گردند.قرار گیرد تا عادالنه قلمداد 

 هـک  دیشو م  عایتر  یحد  تاد    افرا  مصلحتو    ستا   همه  ایبر  المو ا  جمیع  که  ستا  ینا  د،گیر  ی  م  ارقرآن    بچورچادر    چیز  همه  که

 (.183: 1374اطبایی، د)عالمه طبـباش تهـشاند تـمخالفآن  اـب هـعام الحـمص

ندارند. بنابراین تقوا: در تفکر ایمانی مالک تقواست. مومنان افرادی هستند که پرهیزکارند و از انجام واجبات و ترک محرمات ابایی 

الم وایتی از پیامبر اس( و در ر13«)حجرات:إِنَّ أَکْرَمَکُمْ ِعنْدَ اللَّهِ أَتْقَاُکمْ فرد متقی کارهایش را به درستی و صحیح انجام میدهد: «

و متقن انجام می   « یعنی رحمت خدا بر کسی که کاری را انجام می دهد و آن را صحیحرحم اللَّه امرء عمل عمال فأتقنه  داریم که : »

 کَانُوا بِمَا فََأخَذَْناُهمْ کَذَّبُوا کِنْوَلَ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا َعلَیْهِمْ بَرَکَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالَْأرْ،ِ دهد. همچنی تقوا سبب نزول برکات می گردد: »

 باشد.(. بنابراین تقوا می تواند مسبب آبادانی سرزمین ها 96«)اعراف:یَکْسِبُونَ 

شکر نعمت، نعمتت افزون کند: طبق آیات قرآن، شکر نعمت بر نعمت بندگان الهی می افزاید. البته این شکر اقسامی دارد که یکی از 

ت ( بنابراین چنان که سعدی فرمود: شکر نعمت نعمتت افزون کند/  کفر، نعم7«)ابراهیم:لَئِنْ شَکَرْتُمْ لََأزِیدَنَّکُمْ  نی است.»آنها شکر زبا

از کفت بیرون کند« که برگرفته از آیات و اندیشه اسالمی است. بنابراین اگر نعمت های الهی که انواع مختلف مادی و معنوی دارند 

 زیر گردد، می تواند موجبات تحول، توسعه و پیشرفت جوامع را رقم بزند.بر جامعه ای سرا

ینی نیز محترم شمرده شده است. اگر جامعه ای آزاد و مختار نباشد و اراده آزادی: از ارکان توسعه، آزادی است. این آزادی در تفکر د 

إِنَّا َهدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إَِمّا  غ، رشد نایافته و صغیر باقی می ماند. «بر انتخاب سره از ناسره نداشته باشد، غیر بالغ می شود لذا جامعه نابال

حق انتخاب را برای انسان در اصلی ترین و محوری ترین معارف زندگی که مسبب هدایت یا ( این آیه 3«)انسان:شَاکِرًا وَإَِمّا کَفُورًا

 نشان دهنده احترام به آزادی مردم است. (256)بقره/ن«یلدا ی»الاکراه ف ضاللت انسان می شوند را به رسمیت شناخته است.

ن معنویت است که به زندگی روح ومعنا می بخشد. از معنویت: در تفکر دینی یکی از ارکان توسعه یافتگی، معنویت است. زیرا ای

رحمت و سعه صدر برخورد می طرفی در تفکر دینی انسان معنوی، انسان رشد یافته و بالغ و لطیف است که با همه بندگان خدا با 

(. چنین انسانی به راه 28«)رعد:نُّ الْقُلُوبُأَالَ بِِذکْرِ اللّهِ تَطْمَئِ کند. کالم لیّن و بیان منطقی و آرامش از نشانه ای انسان معنوی است.»

 خود ایمان دارد و از خطای دیگران چشم پوشی دارد.

حنیف اسالم و در دستورات   ایت حق مردم و عمل به خواست مردم است. در آیینمردم ساالری: از ارکان توسعه یافتگی جوامع، رع 

است. بنیانگذار انقالب اسالمی با همین نگاه، نوع حکوت بعد از  اولیای دین نیز این مهم و اهمیت خواست مردم گوشزد شده

درصدی آری به جمهوری  98/ 2ه آراء را، جمهوری اسالمی معرفی نمود و در تثبیت همین نوع حکومت نیز، متکی ب1357انقالب

 یکه دعو یکسانینی دارد. اسالمی عمل نمود. عمل ایشان، بعنوان یک فقیه مسلمان، یعنی اتکاء به رای و نظر مردم پشتوانه د

به آیات از جمله  تمسک جسته اند.    یلیدانند به دال  یم  خیبزرگ در تار  یدمکراس  کیدارند، بلکه اسالم را    یاسالم و دمکراس  یسازگار

إن کنت   تمی(؛ »أرأ29)کهف/کفر«یو من شاء فل ؤمنی(؛ »فمن شاء فل99/ونسی)ن«یمؤمن کونوای  یمانند: »أفأنت تکره الناس حت  قرآن

(؛ 256)بقره/ن«یالد ی(؛ »الإکراه ف28أنلزمکموها و أنتم لها کارهون«)هود/ کمیعل تیرحمۀ من عنده فعمّ ینیو آت یمن ربّ نۀیب یعل

و  یو حق انتخابگر اریاز آن رو شده که بر اخت اتیآ نی(. استدالل به ا17أحسنه«)زمر/ تبعونیالقول ف ستمعونی نیالذ »فبشّر عباد.

 یآن به شمار م یمطرح است، بلکه از اصول اساس یکراسواست که در دم یاز مسائل نهایدارند و ا داللتانسان  یبرا دهیعق یآزاد

 رود.
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در اندیشه اسالمی حفظ محیط زیست بسیار از اهمیت باالیی م توسعه، حفظ محیط زیست است. محیط زیست: از ارکان بسیار مه

است. در عهدنامه مالک، امام علی)ع( خطاب به جناب مالک اشتر، یکی از وظایف مسئوالن را حفظ و آبادانی و سرسیز نگاه برخوردار  

نَّا کُلَّ شَیٍْء خَلَقْنَاُه بِقَدَر؛ ماییم که هر چیزى را به اندازه قمر »إِ سوره 49 هیهمچون آ میقرآن کر اتیدر آ داشتن سرزمین می داند.

 عت یموجود در طب یهایکه نابسامان دیآیبه دست م جهینت نیدارد و از آن ا عتیاز نظم حاکم بر جهان و طب تیکه حکاایم« آفریده

سوره مائده خداوند فرموده است: »... لَا تَعْتَدُوا   87  هیدر آ  آن است.و منابع    عتینادرست از طب  یوربهره  زا  یناش  یستیز  یهایو آلودگ

 ستیکه رفتار ناشا یاساس کسان نیإِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ ؛...از حد مگذرید که خدا از حد گذرندگان را دوست نمى دارد« و بر ا

: »... وَیُفْسِدُونَ ِفی دیفرما یسوره بقره خداوند م 27 هیدر آ نیچنمه دارند از رحمت خداوند محروم خواهند بود. ستیز طیبا مح

و ضرر  کندیفساد م نیکه در زم یپردازند آنانند که زیانکارانند« پس هر کسالَْأرْ،ِ أُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ؛... و در زمین به فساد مى

شده است  ستیز طیدرباره مح یسفارشات زی)ع( ننیو معصوم امبریاز پ  یتایدر روا نهایعالوه بر ا خواهد شد. انکاریخودش ز زند،یم

که آن مادر شماست و  یبه درست دیحفاظت کن نیاز زم یعنی)ص( فرمودند: »تحفظوا من االر، فإنها أمکم«؛ امبریبه عنوان مثال پ 

 یبرپا شود و در دست نهال امتیاگر ق یعنی غرسها«؛یفل لهیفس دهی یو ف امهیاحدکم الق یفرمود: »ان قامت عل زین یگرید یدر جا

 آن را بکارد. دیباشد با
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 نتیجه گیری

 توحید: کلی خالصه می شود مورد فلسفی توسعه و پیشرفت، در شش همانطور که در این پژوهش مورد مداقه قرار گرفت، مبانی

 بر مبتنی دنیا سازندگی و جوهری حرکت شناسی، باطل شناسی، نبی شناسی، مقصد شناسی، راه شناسی، هدف بمنزله شناسی

 خدا،  به ایمان: اند قرار این از کالمی مبانی و. است اربعه اسفار به معروف سفر، چهار از منتج مدن؛ سیاست و منزل تدبیر اخالق،

 عدالت،  است،  نعمت  افزایش  سبب  نعمتْ  شکر  ا،تقو  الهی،  خلیفۀ  انسانْ  مسئول،¬موجودی  انسان  جهان،  هدفمندی  الهی،  امانتدار  انسانْ

 اندیشیده  اینگونه  متدینین  اگر  کالمی و  فلسفی  لحاظ  به  دینی  تفکر  در.  باشد  می  زیست  محیط  وحفظ  ساالری  مردم  معنویت،  آزادی،

 طلب  پیشرفت  و  گرا  هسعتو  باال،  وجودی  ظرفیت  دارای  که  داشت  را  هایی  انسان  پرورش  و  تربیت  انتظار  توان  می  نمایند؛  رفتار  نهایتا  و

 .برسانند پیشرفت و توسعه به و کرده متحول را بشری جامعه خودو توانند می که بوده

 منابع

 قرآن کریم

امام  یو عمل یعلم رهیبر س دیکتا با  پیشرفت نیایرا سالمیا یلگوا ینوتدای در  ندیشها (. مبانی1394اسماعیلی، محمدمهدی)

 .29-1(: 4)6، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، معاصراسی فصلنامه جستارهای سی، )ره(ینیخم

 ، تهران: سمت، چاپ سیزدهم.آشنایی با علوم اسالمی(. 1398برنجکار، رضا)

گزارش دفتر بررسی های ها،  اکونومیست اکولوژیست: دیدگاه از آن تحلیل و فلسفی مبانی پایدار تصدیقی، بهروز)بی تا( توسعه
 .20-1، 6590 مسلسل، اقتصادی

 .188-159: 12، فصلنامه قبساتپیشرفت،  یها عرصهو  کالمی ( مبانی1393ترخان، قاسم)

 ، قم : اسراء، چاپ پنجم.1، جرحیق مختوم(. 1393جوادی آملی، عبداهلل)

 دگاهیبر د  دیا تأکگفتمان توسعه در گفتمان تجددگرا و اعتدا لگرا  ب یقیمطالعه تطب(  1391جمشیدی ها، غالمرضا؛ نصرتی، روح اهلل)

 . 119-91(: 1)1، فصلنامه مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی و ایرانیی، مطهر یاستاد مرتض

 ، تهران: صدرا، چاپ دهم.کلیات علوم اسالمی(. 1385مطهری، مرتضی)

، ت متعالیهه سیاسفصلنامبانی فلسفی توسعه از دیدگاه صدرالمتالهین، (. م1394لک زایی، شریف؛ کیخا، نجمه؛ لک زایی، صدیقه)

3(11 :)69-88. 

 .144-125: 8، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر( حکمت متعالیه و انقالب اسالمی، 1392لک زایی، شریف)

 .62-41(: 5)7، فصلنامه فلسفه دین(. مبانی کالمی توسعه پایدار، 1389فراهانی فرد، سعید)

 ، تهران: کارون.قرآنی وحی به یونانی عقل از بغداد، ارسطوی(. 1380فشاهی، محمدرضا)
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 .48-21: 20، فصلنامه قبسات( مبانی کالمی پیشرفت، 1394قدردان قراملکی، محمدحسن)

 جلدی، قم: دفتر انتشارت اسالمی حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.20، دورهتفسیر المیزان(. 1374ین)طباطبایی، سیدمحمدحس

 فدهم.ارالعلم، چاپ هالحکمه، قم: د هی( بدا1391)نیدمحمدحسیس ،ییطباطبا

 جستار اینترنتی: 

 https://virgool.io : باز یتوسعه و کاربرد پلتفرم ها یفلسف یمبان(: 1397صفری، فرهاد)
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 روهای پیشساخت نهادی آموزش عالی و توسعه اجتماعی در ایران؛ چالش
 

 1عطیه خاکسارفرد

 

 چکیده 

هایی مانند هایی مانند ساختار و نهاد، و زیرمجموعههای جامعوی است که از طریق کلیترین ساختتوسعۀ اجتماعی یکی از مهمت

کند. ایجاد اعوجاج در ساختار نهادی این کلیت و یا آموزش و توسعه انسانی، اهداف خود در برساخت خیر عمومی را ترسیم میامر 

شود. در ایران مسئلۀ کاستِی نقش بینی شده مییابی به اهداف پیشهای آن مانند آموزش )عالی( منجر به عدم دستزیرمجموعه

زش عالی از طریق شواهد متنوعی مانند پولی شدن آموزش و سیر نزولی نرخ آموزش دولتی نهادی دولت در تضمین حمایت از آمو

ا در ساحتِ مفهومی مورد اشاره در مقابل آموزش پولی، هم به کاالیی شدن آموزش عالی منجر شده و هم اساسًا توسعۀ اجتماعی ر

این پژوهش تأکید بر لزوم بازنمایی این موضوع در حوزة  جیمز میجلی به نام ساختارگرایی نهادی، دچار تحریف کرده است. هدف از

 تحلیلی و انتقادی مورد-عمومی و بازآفرینی نقش نهادی دولت در این رابطه است. این هدف، در روشی کیفی و به صورت توصیفی

و ساختارهای مالی در های این تحقیق شامل پولی شدن و کاالیی شدن آموزش، اولویت درآمدزایی سنجش قرار گرفته است. یافته

ها بر امر آموزش و پژوهش، حمایت اندک دولت از دانشجویان تحصیالت تکمیلی، عدم وجود تقاضای موثر به علت پولی شدن دانشگاه

دهد غفلت از درک نقش نهادی دولت و ساختارهای حمایت کننده در این عرصه، عمالً شاخص توسعۀ ها، نشان میآموزش در دانشگاه

 را در میان مدت و بلند مدت دچار اعوجاج خواهد کرد. اجتماعی

 توسعه اجتماعی، ساختارگرایی نهادی، دولت، آموزش عالی، کاالیی شدن کلمات کلیدی:

 مقدمه

کشورها مورد   2ها نیز شده و نوعی معیار برای تشخیص درجۀ پیشرفتبندیانواع تقسیم  محمل  شناسیمفهوم توسعه، به لحاظ ریخت

 در اصلی موضوع توسعه نظر قرار گرفته است هر چند اساساً پیشرفت متضمن تنها یکی از معانی نهفته از مفهوم توسعه است. ایده

 بشر، حقوق  مانند یک مفهوم اصلی در کنار مفاهیم دیگر واننع به مسلماً و بوده بیستم قرن در محبوب و آکادمیک هایگفتمان

توسعه همانند همه این مفاهیم، محصور در باورهای هنجاری است که پیامدهای عملی قابل  .دارد اهمیت رفاه دولت و شدن جهانی

 جنگ  پایان  در  یاستگذاریس  به  های مربوطدستورالعمل  و  نظری  اصول  از  رسمی  مجموعه  یک  عنوان به  توسعه  چه  توجهی دارند. اگر

کرد و نشان داد ترسیمی   جلب  خود  به  را  اجتماعی  مداخله  و  پیشرفت  درباره  ترقدیمی  ربسیا  های  ایده  اما  کرد،  پیدا  ظهور  دوم  جهانی

نیز ها و مداخالت اجتماعی نیز وجود دارد. توسعه دارای بنیادهای فلسفی عمیقی های قدیمی در مورد پیشرفتاز توسعه در ایده

 
 شناسی فرهنگی دکتری جامعه  . 1

2. progress 
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رسد و آن را در صورتی می 1developmentشناسی خودِ مفهوم آغاز، به مفهوم هست. گادامر در کتاب آغاز فلسفه و در ریشه

ه تاریخ ندارد ]بلکه[ به این معنی است که همه مطلقًا ربطی ب  developmentکند. به نظر گادامر »مفهوم  شناسانه بررسی میغایت

های ان فرآیند طبیعت و نوسانه و در لفاف آغاز نهفته بوده است. پس ]این[ مفهوم مبیّن تفاوت بنیادی میچیز قبالً در آغاز داده شد

، رشد و تکامل تفسیر شده (. همین نوسانات در معنایی اجتماعی به تغییر1397اتفاقات و حادثات در زندگی آدمی است« )گادامر،

 است.

بوده است. توسعۀ اخیر معلول به چند عامل مشخص  اخیر، توسعۀ کمی آموزش عالی های توسعه در ایرانِ چند دههیکی از ارکان

امحور شود: اواالً؛ افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضا برای آموزش عالی باعث شد اساساً آموزش عالی در ایران تقاضمربوط می

نیز ادامه داشته است. ثانیاً؛ گسترش خودِ آموزش  ا دهه اخیر ای است که تشده و در پی پاسخ به نیازهای بیرونی باشد و این مسئله

المللی که های بینو مبنای انسانی آن عاملی بود که تمرکز سیاستگذاران را به خود جلب کرد. به عبارت دیگر، با توجه به سیاست

المللی ط به توسعه انسانی در نهادهای بینآموزش را در دستور کار خود قرار داده بود، و با کمی شدن برآوردهای مربو  2ای شدنتوده

های آن، نهاد دولت در ایران تالش داشت به موازات افزایش تقاضای بیرونی، به افزایش کمی مانند سازمان ملل و زیرمجموعه

اد اسالمی رت دولتی و چه به صورت غیردولتی در قالب زیرساختارهایی مانند دانشگاه آزهای ارائۀ آموزش عالی چه به صوظرفیت

مانند دانشگاه و آموزش عالی در سطوح تحصیالت  3هاییاسطهدست بزند. ثالثاً؛ افزایش میل به کسب منزلت اجتماعی از طریق و

آید. این عوامل، درکنار طی چهار دهه اخیر به حساب می  تکمیلی، از دیگر عوامل رشد کمی نهادها و موسسات آموزش عالی در کشور

ی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی منجر به توسعه آموزش عالی در ایران شده است. در برخی موارد لی، ملهای محدیگر مولفه

تأسیس دانشگاه در برخی  های محلی، سیاسی و فرهنگی در رشد مذکور صورت گرفته است. به عنوان مثال، منزلتتلفیقی از کنش

ای که سیاستمداران با های فرهنگی و سیاسی به همراه داشته است به گونهابمثابۀ فُرمی از توسعۀ محلی، بازتشهرهای کوچک به

شان کوشش تکیه بر بنیاد فرهنگی نهاد دانشگاه و تالش برای توسعۀ کمی و کیفی آن، برای آیندة سیاسی خود و ارتقاء جایگاه

های اقتصادی هر چند اندکی برای توانسته بهره اند. در کنار آن، نهاد دانشگاه در هر مکان جغرافیایی که تأسیس شده است،کرده

های مختلف، الجرم باید به دستاوردهای مثبت ساختارهای اقتصادیِ محلی به ارمغان آورد. با نگاهی به توسعۀ آموزش عالی در جنبه

های آن اولین دستاورد لت، که اتفاقًا مهمترین تمرکز نوشتار حاضر بر آن است، توسعه اجتماعی و دالآن نگاه کرد. از حیث نهادی

های کلیدی توسعه اجتماعی از رهگذر ایران بوده است. به عبارت دیگر، توسعۀ انسانی به عنوان یکی از شاخص 4دیدةجامعۀ آموزش

های خود آن را المللی در شاخصرکز، تمرکزی نهادی است که نهادهای بینآید. این تممفهومی کلیدی به نام آموزش به دست می

المللی از کنند. در واقع، این نهادهای بینبندی کشورهای مختلف در این مورد خاص، از آن استفاده میرتبه ظر قرار داده و درمدن

ایِ خود، توسعه آموزش و توسعۀ انسانی را های توسعهزیرینهاد دولت و به طور کلی نهادهای حاکمیتی انتظار دارند در تمامی برنامه

ها، وجه مثبت و عینی توجه نهادی به گسترش آموزش به ویژه آموزش و حمایت دولتی را لحاظ کنند. این انگارهاز طریق پشتیبانی 

های خود به طور کلی شاخص توان به سادگی آن را نادیده گرفت. از دیگر سو، گسترشِ کمی آموزش عالی که درعالی است که نمی

 
مذکور در کتاب گادامر است. در پانویس این  ای ساده از واژة، عدم امکان استفاده از ترجمهdevelopmentعلت درج نوشتاری مفهوم توسعه به صورت  .1

 فارسی پیدا کرد.توان برای این واژه معادلی واحد در مفهوم آمده که نمی
2. massification 
3. mediates 
4. Educatedness society 
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ت(، به ویژه در سطح محلی، موجب برخی اثرات نامطلوب شده که در ایران وسطه اس)یا مت 1های ابتدایی و ثانویهمتفاوت از آموزش

 2نشناسانه در ژانوسی بودهای اجتماعی ظهور یافته است. مسئلۀ اصلی این نوشتار در همین دقیقۀ معرفتبه صورت انواع ناکارکردی

زش عالی در ایران )مربوط به چهار دهۀ از توسعۀ آموهای اجتماعی که، چه فرصتکند. اینچهرة آموزش عالی خود را نمایان می

که، چه سیاست یا پالیسی هایی را به وجود آورده است. و در پایان ایناخیر( از حیث نهادی تعین یافته و این رویکرد نهادی چه چالش

 درون این تعار،ْ استخراج و به عنوان نوعی نقشۀ راه ترسیم کرد.توان از می

گردد. در ابتدا نهاد دولت و سیاستگذار آموزش عالی با توجه به تحوالت جمعیتی و به تعبیر  برمی  ر، به چند مولفهاهمیت موضوع حاض

رویۀ نهادهای آموزشی ریز است. گسترش بیتر با توجه به پنجرة جمعیتی ایران، دچار سردرگمی در اتخاذ سیاست درست شده  دقیق

های دولتی آزاد، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، شعبات دانشگاهگاه پیام نور، دانشگاه های گوناگون مانند دانشو درشت در قالب

ی بیرونی نیز تر، موسسات آموزشی وابسته به نهادهای دولتی و غیره طیچند دهۀ گذشته که همراه با تقاضاهادر شهرهای کوچک

، سیاستگذار آموزش عالی در تشخیص اتخاذ سیاست درست بوده است، امروزه با کاهش شدید تقاضا مواجه شده است. به همین علت

جود آمده دچار نوعی سردرگمی است و سعی دارد از طرق مختلف مانند تنظیم سند آمایش آموزش و مدبرانه در حل مسئلۀ به و

صورتی که درخواست  ارائه راهکارهای قانونی، واگذاری تمام امور این نهادهای آموزشی به خودشان به  های سیاسی،عالی، رایزنی

های انشگاهی و شبیه آنها، به کمبود تقاضاهای بیرونی و بحرانحمایت دولتی نداشته باشند، پولی کردن آموزش در مراتب مختلف د

های توسعۀ اجتماعی البته باید متضمن درگیر شدن نهاد سیاستگذار در مولفه  به وجود آمده به تبع آن، پاسخ مناسب دهد. این پاسخ

ها را نادیده بگیرد. در عین حال، باید به این نکته توجه کرد که نهاد دولت به عنوان تواند این مولفهنمی  اشد و قاعدتاً سیاستگذارنیز ب

مایت کننده است و در هر نوع سیاستگذاری، باید امکان این حمایت سیاستگذار آموزش در تعریفِ نهادی از توسعۀ اجتماعی، نهادی ح

پذیرفته را دچار تحریف امر گونه سیاستگذاری که در آن این تضمین وجود نداشته باشد، عمالً سیاستگذاری انجرا تضمین کند. ه

رو، نهاد دولت اهمیت موضوع مذکور را   شود. از اینجدی کرده و توسعۀ صورت گرفته از این طریق اصطالحاً توسعۀ معوج نامیده می

ای که به عهده گرفته های توضیح داده شده، در واقع عدول از نقش نهادیعدول از مولفه  باید درک کرده و این مسئله را فهم کند که

گرفته از این نقش و این عدول در ادامه تبعات زیادی را به بار خواهد آورد. ما در این نوشتار نشان خواهیم داد که عدول صورت 

 هایی را موجب شده است.سیبنهادی در دورة اخیر در سیاستگذاری آموزش عالی در ایران، چه آ

های مناسبی از وضعیت هایی صورت گرفته که برخی از آنها دادهدر مورد رشد موسسات و نهادهای آموزش عالی در ایران، پژوهش

های به ترسیم ساخت کلی نوشتار حاضر و پیچیدگی ذاتی مفاهیم برساخت هویت ها،کمی و کیفی این نهادها دارند. این یافته

ترین اهلل فاضلی معتقد است یکی از مهمن مثال هویت دانشگاهی( کمک خواهند کرد. در همین راستا، نعمتی )به عنوااجتماع 

شناسان است. این فرآیند را جامعهگیر و عمومی شدن فرهنگ در تمام ابعاد آن فرآیندهای تغییر در جامعه معاصر، توده

massification  یابد که »اقتدار« های مردم در آموزش و فرهنگ چنان افزایش میکت و حضور تودهنامند. در این فرآیند، مشارمی

منجر به غلبه  شود. این فرآیند در زمینه نرم گرا میگرا جانشین نظام نخبهشود و به تدریج نوعی نظام تودهنخبگان شکسته می

گیر شده است. امروزه تحصیالت دانشگاهی هعالی تود  های آموزشپسند« و در زمینه آموزش عالی منجر به ظهور نظام»فرهنگ مردم
 

1. Primary and secondary education 
کند که که در یک چهره نظم و ای تشبیه مییاست را به ژانوس یعنی دو چهرة اسطورهشناس فرانسوی که س. برگرفته از استعارة موریس دوورژه جامعه 2

دوورژه این استعاره را در مورد ماهیت دوگانۀ قدرت د. شوشود و در دیگر چهره، تضاد و تعار، نماد اصلی محسوب میمشخص دیده می های انضباطیشاکله

 به کار برده است.
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شود. دانشگاه امروز وظیفه دارد با ارئه ای از »حقوق اجتماعی« در یک جامعه دموکراتیک پیشرفته شناخته میو آموزش عالی، پاره

ای با شرایط ملی و ی حاشیهاههای مختلف و گروهالزم، شرایط انتقال و سازگاری اجتماعی افراد طبقات محروم، اقلیتهای آموزش

(. طبق این یافته، توسعۀ اجتماعیِ نهادی، اساساً منجر به جایگزینی نظام نخبگانی آموزش عالی 1383جهانی را فراهم سازد )فاضلی،

قاتی نیز توان از آن نوعی تلقی طبپسند شده و فرماسیون دیگری از کنش را فراهم آورده که میمهوار با فرهنگی عابا نظامی توده

 داشت.

موسسه  741، 87-1386های به دست آمده گویای آن است که در سال تحصیلی آقا، کشاورز و رحیمی دادهبر مبنای پژوهش آل

های خصوصی تشکیل داده است. موسسه( دانشگاه 480نیمی از آنها را )اند که بیش از آموزش عالی در ایران در حال فعالیت بوده

-1386اد در ایران دایر بود که این تعداد در سال تحصیلی  واحد دانشگاه آز  9فقط    62-1361در سال تحصیلی    این در حالی است که

همین پژوهش به خوبی وضعت رشد  برگرفته از 1(. جدول شماره 1387واحد رسیده است )آل آقا، کشاورز و رحیمی، 220به  87

ة گسترش فزاینده تعداد دانشجویان نیز هست چرا که اساسًا توسعه نددهدهد. این موضوع نشانموسسات آموزش عالی را نشان می

 ها با پژوهش فاضلی نیز سازگار است.این نهادها و موسسات برای جذب دانشجوی بیشتر صورت پذیرفته است. این یافته

 (.90:1387. منبع: )آل آقا، کشاورز و رحیمی،1348-87های . تعداد موسسات آموزش عالی بین سال1شماره جدول 

 

همچنین، بررسی آمارها نشان دهنده گسترش آموزش عالی در ایران است. تعداد دانشجویان کشور طی دو دهه گذشته به بیش از 

-1381هزار نفر در سال تحصیلی  12به  1358-1359و در سال تحصیلی دانشج 452برابر و تعداد دانشجویان دوره دکترا از  10

جمعیت دانشجویی  1985-1995های برابر افزایش داشته است. در فاصله سال 20ین دوره بیش از رسیده است و در طی ا 1380

داشته است؛ این میزان رشد،  درصد رشد 260نفر رسیده است و در این دهه بیش از  1364نفر به  377هزار نفر، از  100ایران در 

سه و انگلستان از جمله ژاپن، آمریکا، هند، اندونزی، ترکیه، فران های رشد جمعیت دانشجویی در بسیاری از کشورهای جهاناز میزان

نسبت درصد افزایش یافته است و میزان رشد    14.8به    4.1نام خالص در آموزش عالی نیز در همین دوره از  تر است. نسبت ثبتبیش
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چون ایران در و اندونزی در این دوره همگفته باالتر است. آموزش عالی در کشورهایی چون ترکیه مزبور نیز از همه کشورهای پیش

ترین گسترش کمی برخوردار است، ها قبل از این از سر گذرانیده از پائینای شدن را سالحال گسترش است. آمریکا که موج توده

الی خود هنوز در حال گسترش آموزش ع  –تر از ایران هر چند در سطحی پائین -پن، فرانسه و انگلستان ولی کشورهایی چون ژا

تر از کشورهای پیشرفته نام ناخالص در آموزش عالی در ایران کمعداد دانشجویان در صد هزار نفر و میزان ثبتهستند. هر چند که ت

ای شدن آموزش عالی، به سبب متأخر بودن آن، از این کشورها باالتر شتاب تودهچون ژاپن، آمریکا، فرانسه و انگلستان است. ولی 

های جاری آموزش کشور به آموزش عالی اختصاص داشت. این مقدار در درصد از هزینه  22حدود   1995(. در  2اره  است )جدول شم

درصد(، از وضعیت کمابیش مطلوبی  16.8و  23، 23.3مقایسه با ارقام اختصاصی ژاپن، آمریکا، انگلستان و مالزی )به ترتیب معدل 

 کند.حکایت می

 

 (.1383راد،)قانعی عالی، منبه :ش آموزش های گستر. شاخص2جدول شماره 

 

ها و رشد اقتصادی نام در دانشگاهای شدن آموزش عالی در ایران، فقدان ارتباط بین افزایش نرخ ثبتهای تودهترین ویژگییکی از مهم

اضا برای نیروی کار آموزش ای شدن آموزش عالی در غرب یا ژاپن به موازات رشد اقتصادی و صنعتی و ناشی از افزایش تقتودهاست.  

با دوران کاهش یا ثبات تولید  1367-1376های شدن آموزش عالی، برای مثال در سالیافته بوده است؛ در حالی که در ایران وده

گیری نظام تولید دانش شد، و از سوی دیگر به رشد یک ست. این ویژگی اساسی از یکسو مانع شکلناخالص ملی سرانه همراه بوده ا

عنوان یک کاالی مصرفی، از آموزش عالی به عنوان یک مقوله اقتصادی، نقش موزش عالی ناموزون انجامید. در ایران آموزش عالی به  آ

ای شدن آموزش عالی پس یاسی متأثر بوده است تا عوامل اقتصادی. تودهبیشتری داشته است و رشد آن غالباً از عوامل فرهنگی و س

ها به منظور های پذیرش دانشگاههای عدالت توزیعی، و وضع سهمیهاز غلبه تفکر مساوات طلبانه و سیاستاز انقالب اسالمی متأثر 

بود. در واقع سعی شد برابری آموزشی به صورت دستیابی به نوعی توازن و برابری فرصت دسترسی به آموزش عالی برای افراد جامعه  

ها کاریریزی متمرکز و دستبایست با برنامهدنبال شود، که بر اساس آن حکومت میایدئولوژیک و با الگوی عدالت توزیعی)غیرطبیعی(  
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صورتی که الگوی عدالت طبیعی، این های محروم بپردازد. در های حداکثرگرایانۀ مردمی، به تقسیم امکانات در بخشریزیو برنامه

های متمرکز ریزینتشار رفاه و با خداقل مداخالت و برنامههدف را از طریق توسعه اقتصادی و به صورت تدریجی و طبیعی و قانون ا

 (.1383راد،:)قانعی کنددنبال می

-از آموزش عالی به صورت کارکردی و مأموریتهدف اصلی این نوشتار، نشان دادن لزوم استمرار ایفای نقش نهادی دولت در حمایت  

مند توسعۀ اجتماعی، باید با درس گرفتن از خالءهای گذشته و هدفگرایانه است. این نقشِ نهادی به عنوان ستون گزارة بنیادی 

های عینی تنظیم دهگرایانه، کارکردی و با داها، هر گونه سیاستگذاری آموزش عالی را بر مبنای عرضۀ هدفمند، مأموریتکردن حمایت

نظیم کند بلکه باید در هر حال، با اختصاص کند. در واقع، دولت نباید نقش نهادی خود را بر مبنای تقاضای بیرونی برای آموزش ت

به طور عام، و آموزش عالی به طور خاص، که در این نوشتار محل توجه  سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی به مسئلۀ آموزش 

اهد موجود نشان  ار است، همچنان مسئولیت اجتماعی خود در برابر آموزش عالی را ایفا کند. این موضوع در حالی است که شوو اعتب

دهد. پولی شدن گسترده و سیستماتیک آموزش عالی در ایران،  دهد دولت تمایل کمی برای ایفای این مسئولیت از خود نشان میمی

گذاری مایش آموزش عالی، عدم توجه به بافتارهای محلی در توسعۀ آموزش عالی، عدم سرمایهها بر مبنای سند آانحالل دانشگاه

گذاری کافی برای به زا بر روی رشد کمی علم و عدم سرمایهالتحصیالن و دوران پسادانشگاه، تمرکز آسیب فارغمناسب بر روی 

گیری دهند نهاد دولت در حال فاصلهواهدی است که نشان میهای علمیِ حاصل از همین رشد کمی، از جمله شکارگیری نتایج یافته

سی مورد توجه قرار گرفته و هم فارغ از هر نوع بنیادهای قانونی، به هم در قانون اساهای خود است که از یکی از مهمترین مأموریت

 توان اهمیت آن را نادیده گرفت.صورت مشخصی نمی

های صورت گرفته  دولت از ایفای مسئولیت خود در تضمین حمایت از آموزش عالی در سیاستگذاریدر این نوشتار، فاصله گرفتن نهاد  

تواند با وسعۀ اجتماعی در این رابطه، فرضیه مختاری است که تا حدودی میاد مفهومی تحریف شده و معوج از تو به تبع آن، ایج

گیری به صورت ، چون در این متْن روش کمِی قابل تعمیم و قابل اندازهخوان باشد. در واقعتحلیلی این نوشتار هم  -های توصیفییافته

های صورت گرفته در مورد توسعۀ اجتماعی، بندیای کیفی از مفصلبندی نوشتار ارائۀ صورتعینی لحاظ نشده است، و هدف اصلی این  

و مبتنی بر متغیرهای کمی و قابل سنجش که در  آموزش عالی و نهادگرایی بوده است، بنابراین، امکان ارائۀ یک فرضیۀ قابل اتکاء

 قابل قبولی نخواهد بود. هایی را بر آن منطبق کرد، انتظارنهایت به عینیت بتوان داده

 روش تحقیق

های یک کنش بپردازد و آن را در ابعاد مختلف و کند به ارزشتحلیلی است. توصیفی که سعی می -روش این پژوهش، توصیفی 

شْ تواند در سطح رفتاری یا ساختاری باشد و البته در اینجا، سطح کنورد توجه قرار دهد. در این توصیف، کنش میخاصِ آن کنش م

گذارانه نیز هست. »این روش ]تحقیق ارزشیابی از انواع تحقیق  بافتارهای اجتماعی است. در واقع، توصیف کنش توصیفی ارزش

پردازد و به اجتماعی، مطلوب بودن یا موثر بودن یک فرآیند، محصول، یا برنامه میگذاری دربارة فوائد تحلیلی[ به ارزش-توصیفی

هابب در جهت اقدامات سازنده همراه است و در پی یافتن قوانین نوع تحقیق اغلب با توصیه ه دارد. اینهای خود توجکاربرد یافته

(. بنابراین، باید دقت کنیم که سطح توصیف و تحلیل 1399کارگر و شیردل، ها نیست )حامیکلی و قابل گسترش به سایر موقعیت

توان این تجربی تکیه دارد. در حوزة تحلیل، همچنین می-بر منطق رفتاری تراز است و کمتردر این نوشتار، با سطحی ساختاری هم

ساختاری است که موقعیت   پژوهش را انتقادی نامید. یعنی در روش کیفیِ به کار برده شده، مهمتر از هر چیز شرایط تاریخی و

د. مثالً، پژوهش آموزشی انتقادی، بافتی را نکسازد. »پژوهش انتقادی بر فرد کمتر از بافت تمرکز میپژوهش و متغیرهای آن را می
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هایی که به عمل آموزش شکل تر جامعه، فرهنگ، سازمانهای بزرگکند، از جمله نظامدهد بررسی میکه یادگیری در آن رخ می

خدمت نیازها دهی نظام آموزشی در  دهندة عمل آموزش. دربارة اینکه این روش سازماندهند، و شرایط تاریخی و ساختاری شکلمی

های خاص دسترسی دارند، چه کسی قدرت ایجاد تغییر را دارد، و دستاوردهای چه کسانی است، واقعاً چه کسانی به برنامه و عالئق

 (.1398شود )میریام و تیسدل، هایی مطرح میالاین ساختار آموزشی چیست، سو

 

 چارچوب نظری

های مختلف دستیابی یک چارچوب عملیاتی و راهبردی را از الیه ظریه و کنشتوسعه اجتماعی؛ نجیمز میجلی درکتاب خود به نام 

شود. در ادامه، میجلی از ترسیم میکند که در آن رهیافت هنجاری به عنوان متدولوژی پژوهش، به توسعه اجتماعی تبیین می

اعی فراگیر در چارچوبی به نام ساختارگرایی ابزارهایی همچون نهادها و ساختارها در تحلیل چگونگی دستیابی به اهداف توسعه اجتم

ی و ملموس های فنی و عینکند. میجلی اشاره دارد که فرآیند توسعه اجتماعی »صرفاً مبتنی بر دستورالعمل، استفاده می1نهادی

توسعه اجتماعی  ها و باورهای ایدئولوژیک نیز در مدلی از کارگزان مختلف و راهبردهای عملی به منظورنیست بلکه انعکاس ارزش

الیه موازی و کارکردی  7شناسی خود از ساختارگرایی نهادی،هفت(. میجلی در ترسیم روشMidgley,2015نقش مهمی دارند« )

محور است که انداز دولتها چشمگیرد. یکی از این الیهمبنایی برای امکان هر نوع رویکرد اجتماعی به توسعه در نظر میرا به عنوان 

هستند و همچنین منابع مشخصی برای دستیابی به اهداف توسعه اجتماعی دارند. ها دارای اقتدار ی معتقد است دولتدر آن میجل

ها از طریق وضع ها در طول سالریزان و اصول مدیریت کارآمد، دولتصص تکنوکراتیک برنامهبه توجه به دانش علوم اجتماعی، تخ

سازی و مدیریت انواع زیادی از ریزی اجتماعی، و ایجاد، پیادهئه خدمات اجتماعی، برنامهها، تخصیص منابع، ارانامهقوانین، آئین

المللی را برای ها همچنین منابع داخلی و بیناند. دولتعه را ارتقاء دادهماعی افراد جامهای توسعه اجتماعی، سطح رفاه اجتبرنامه

ها دارای دیدگاهی کالن هستند که کنند. دولتالمللی همکاری میهای بینها و سازمانتوسعه اجتماعی بسیج کرده و با دیگر دولت

بندی کرده و منابع موجود را برای کسانی که دارای اولویت ها راند تخصیصتوارود و میها و جامعه فراتر میاز دید محدود خانواده

نظور اطمینان از اینکه آنها برای سود و منفعت همۀ جامعه توانند به مها همچنین مینیازهای بزرگتری هستند، بازتوزیع کند. دولت

توسعه اجتماعی از طرفداران استراتژی  دادی از محققانکنند، بازار را تنظیم و حتی هدایت کنند. به همین علت است که تعکار می

دهد، هستند. طرفداران ماعی را ترویج میطلبانه و جامع برای توسعه اجتریزی اجتماعی که رویکرد برابریمحور و به ویژه برنامهدولت

کید دارند که در آن دولت ای تأ گرایانهمحور مانند میردال، سیرز، گریفین، چنری، استریتن و میجلی بر اصول جامعهانداز دولتچشم

یزی و اجرای ارتقاء رفاه رتواند به برنامهمظهر منافع شهروندان آن است و اگر به صورت دموکراتیک به نیازهای آنان پاسخ دهد، می

هروندان لکه متعلق به شها و کارگزاران نیست، بای از راه دور از سازمانآنان مبادرت ورزد. در این مفهوم هنجاری، دولت مجموعه

 اند، اما همچنان این ادعا هست کههای این ایده هم به رسمیت شناخته شدهکه محدودیتدهد. در حالیهست و به آنها پاسخ می

 ها دارای قدرت و تکنیک ارتقاء توسعه اجتماعی هستند.دولت

 برای قدرت از استفاده دنبال به مختلف هایگروه که است واجد مبارزه حوزه یک بلکه نیست، واحد هدف یک با یکپارچه نهاد دولت

 هایدولت  آن  در  که  افتدمی  اتفاق   هاییفرصت  حوزه  در  اجتماعی  توسعه  هایبرنامه  اجرای  زمینه،  این  در  .هستند  متفاوت  بسیار  اهداف
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 کار  دستور  این  توانندمی  متعهد  و  دیده  آموزش  مدیران  و  ریزانبرنامه  و  هستند  خود  شهروندان  طرف  از  قدرت اعمال  به قادر قدرتمند

 هایاتحادیه  و  غیردولتی  هایسازمان  سیاسی،  احزاب  جامعه،  گرانفعاالن و کنش  مانند  ذینفع  هایگروه  ترتیب،  همین  به  .کنند  اجرا  را

 برندهتکثرگرایی پیشمفهوم    و نهادی  ساختارگرایی  علت،  همین به  .کنندمی  کمک ناکارآمدی  و  فساد  تمرکز، با  مقابله  به  نیز  کارگری

 کی قدرت اعمال آن در که است مبارزه مداوم فرایند یک شامل اجتماعی توسعه کار دستور به دستیابی که است مفهوم این پایه بر

 در  ایویژه همچنین نقش بازی کرده و  اجتماعی توسعه کار دستور اجرای در حیاتی نقش اجتماعی نهادهای .است کلیدی عامل

 هایجمله سازمان از مدنی، جامعه هایسازمان از زیادی تعداد متکثر، محیط یک در .کنندمی ایفا بازار و دولت قدرت تعادل

 کرده مهار را بازار کارگری، هایاتحادیه و ایرسانه هایسازمان سیاسی، احزاب مردمی، هایجمننا مذهبی، هایسازمان غیرانتفاعی،

 در دولت نقش بر نهادی ساختارگرایی تر عمل کنند. اگرچهاند تا به نمایندگی از جامعه گستردهقرار دادهتحت فشار  را ها دولت و

 (. Midgley,2015است ) رویکرد این از ناپذیرجدایی بخشی گریکنش و مشارکت دارد، تأکید اجتماعی توسعه

 

 هایافته

-شوند. عدم درک این موقعیتهای توسعه اجتماعی محسوب میارکان و مولفههمانطور که اشاره شد، ساختارهای نهادی از مهمترین  

های یگر، برنامهجه کرده است. به عبارت دای زیادی را با چالش مواهای توسعهمندی تاریخی، به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم، برنامه

رشد، پیشرفت و ارائه دستاوردهای اقتصادی، به علت فقدان یا های مختلف انگارة توسعه مانند رغم دستیابی به جنبهای علیتوسعه

ای است که همۀ  هشده توسعکمبود فهم اجتماعی از توسعه، به تعبیر میجلی نوعی توسعه معوج رخ داده است. توسعه معوج و تحریف

های متکثر عالی در ایران واجد یافتههای اجتماعی را. این موضوع در مورد آموزش توان درون آن دید مگر مولفهارکان توسعه را می

هایی را برای امر توسعه در حوزه و سپهر آموزش عالی ایران فراهم آورده است. ها و چالشو ارزشمندی است. به این معنی که فرصت

ند دهه ای شدن آموزش عالی بوده که به آن اشاره شد. این موضوع طی چمترین رکن اجتماعی شدن آموزش عالی، پدیدة تودهمه

 با حمایت نهاد دولت اتفاق افتاد. 1360به ویژه از دهه 

های متفاوت آموزش تهای بعد از انقالب اسالمی وجود دارد. این وضعیچند تحلیل در مورد وضعیت آموزش عالی در ایران طی دوره

دهد. های گوناگون به دست میدر پارادایمهای متعددی روبرو کرده، در نهایت نوعی از آموزش اعوجاج یافته را در ایران را با چالش

از این جهت که ساخت دانش و مهارت در برساختِ جهانیِ آن مورد غفلت واقع شده و کمتر یک راهبرد یا الگوی مشخصی در بنیان 

سرمشق در طی هشت دهه فعالیت دانشگاه در ایران، شش تی آموزش عالی در ایران وجود داشت. دکتر فراستخواه معتقد است هوی

عالی ما سایه انداخته است. سرمشق نخست که از آغاز فعالیت دانشگاه تهران، یعنی در واقع آغاز تأسیس دانشگاه در ایران بر آموزش 

گرایی آغاز کرد که این سرمشق، دهه اول تا دهه سی بود. دانشگاه کار خود را در ایران با نوعی نخبه گراییبر او سایه انداخت، نخبه 

ها سیاست زده هستیم. در آستانه انقالب، دانشگاه شمسی شاهد یک نوع سرمشق تکنوکراتیک 50و  40دهد. در دهه می را پوشش

گرایی بر اثر غلبه تقاضای اجتماعی بر دانشگاه نوعی توده  70انداخت و در دهه    ها سایه، ایدئولوژی دولتی بر دانشگاه60شدند. در دهه  

برج  بر دانشگاه هستیم. وقتی دانشگاه در ایران آغاز شد، یک مقدار ویژگی گراییز شاهد سایه پولنی 80شود و در دهه احساس می

فکری و آکادمیک شد. دانشگاه مانند برج عاج روشنی نگریسته میهایِ عمدتاً آموزشی، با یک نگاه برج عاجعاجی پیدا کرد. به  فعالیت

بینیم یک کنیم میرا بررسی می 50و  40ون دولت بود و نه در متن جامعه. وقتی دهه شد که متأسفانه عمدتاً نیز نه در درتصور می

دانشگاه تکنوکراتیکی است، یعنی دانشگاه فقط  عالینوع عقالنیت ابزاری در دانشگاه وجود دارد. وقتی نگاهمان به علم و کار آموزش  
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زدگی گردد. در آستانه انقالب که نوعی سیاسترکراسی دولت بر میخواهد نیروی انسانی متخصص عرضه کند و این امر بیشتر به بو می

قریباً در سیاست ادغام شد و ای دانشگاه سایه انداخت، دانشگاه تها و فرآیند حرفهها و منازعات سیاسی، بر فعالیتو سیطره گفتمان

ر سیاست ادغام شده و در بیگانگی با دولت به به دلیل وضعیت دولت پهلوی در آن دوره، دانشگاهیان در وضعیتی قرار گرفتند که د

جا نسازی است که در آانقالب فرهنگی و اسالمی ، دوره60ماند. دهه بردند و اصالت نگاه فرهنگی، در سایه سیاست مغفول سر می

ه عبارتی در آن زمان کند و اینجا نیز دانشگاه در دولت ادغام شده است. بولتی پویش فرهنگی دانشگاه را محدود میایدئولوژی د

شود. زیرا دانشگاه در سیاست ادغام شده بود و اینجا نیز دولت، ناکارکرد و به نوعی ناکارآمد شده و ]در نتیجه[ دانشگاه دفرمه می

ا تواند وجه فرهنگی خود رهای آکادمیک و استقالل خود میطبیعت و سرشت خود یک موجودیت پویا دارد و با آزادی  دانشگاه بنا بر

تقاضای اجتماعی مهم شد و مهم این بود که بیشتر به تقاضای اجتماعی پاسخ دهیم، رشد کمی در  70بروز دهد. بعدها که در دهه 

نیز داشت. در این دهه پس از باز شدن درهای دانشگاه به سوی تقاضای اجتماعی، بخشی از دانشگاه به وجود آمد، که البته برندگانی 

های درآمدی پایین توانستند در های جنسیتی، یعنی زنان و گروههای جغرافیایی، بخشی از گروهشی از گروهای، بخهای حاشیهگروه

عالی  عالی و انبوهگی آموزش ت بود. اما سیطره کمیت بر آموزشدانشگاه حضور پیدا کنند و درس بخوانند که از مزایای این وضعی

گرایی ای هستیم که امر حاکم بر این دوره را پولآورد و نهایتًا ما االن در دورهم نمیفرصتی برای تأمل در وجوه فرهنگی دانشگاه فراه

الی. در حال حاضر هشتاد و چند درصد ع دانند. یعنی یک نوع پولی شدن، کاالیی شدن آن هم به شکل مبتذل در آموزشمی

جا و ار دغدغه کسب درآمدند و اینکه مخارج خود را از اینها دچپردازند. اینجا دانشگاهدانشجویان ما برای تحصیل به نوعی پول می

ده شده و یا در های اجتماعی دانشگاه در معر، این است که به طاق نسیان سپرجا تهیه کنند و هویت فرهنگی دانشگاه و رسالتآن 

 (.1393)فراستخواه،شود ها صریحاً اعالم نمیحاشیه قرار گیرد. البته در جامعه ما این

درکنار تبارشناسی دانشگاه در عینیتی اجتماعی، باید نقش نهادی دولت را نیز جستجوکرد. البته همانطورکه فراستخواه نیز اشاره 

هویت دانشگاهی، نقش دولت به صورت نهان و آشکار به عنوان سیاستگذار  مورد ها درسازیکرده است، در بسیاری از این مفهوم

گرا و گذاری که در این بین به دانشگاه تکنوکراتیک وجود  گرا به دانشگاه توده. در تحول دانشگاه نخبهاصلی واضح است و بداهت دارد

شگاه از طریق احترام به استقالل دانشگاه، تحت فشار قرار داشته است، نقش نهادی دولت در توزیع نیروها، قدرت دادن به نهاد دان

فشارهای مالی و مواردی شبیه این، کاماًل ملموس بوده است. در مقولۀ اخیر، یعنی دادن دانشگاه برای انجام امور دولت از طریق 

نین رویکردی را دانشگاه دانشگاه در خدمت دولت، تاریخ مفهومیِ مشخصی ترسیم شده است و مهمترین نقطۀ شروع و عزیمت چ

مثابۀ ملت سعی داشت از دانشگاه به-ه شد و نهاد دولتملت زایید-دانند. زیرا دانشگاه هاله در عصر دولتهاله و دانشگاه ناپلئونی می

دیده است. آبراهامیان برداری کند. دانشگاه ناپلئونی نیز دانشگاهی بوده که دانشگاه را به مثابۀ ابزار مینهادی برای انجام امور خود بهره

ان بر اساس الگوی ناپلئونی طراحی شده بود و در نویسد: »دانشگاه تهرکند و میبه این موضوع اشاره می تاریخ ایران مدرندر کتاب 

، شد، بلکه تربیت نیروی کارشناسی برای بخش عمومی را هم مدنظر قرار داده بود« )آبراهامیانآن نه تنها بر یکپارچگی تأکید می

نیز وجود دارد. به عنوان  است که تاکنون(. بهرحال، دخالت دولت در دانشگاه و انتظاراتی که از این نهاد دارد امری تاریخی 1395

توجه و رسیدگی به سالمندان، بهداشت، )ها شدیداً تحت فشار وظایف مربوط به توزیع بودجه امروزه در اکثر کشورها، دولتمثال، »

ای که های عمومی قرار دارند. در نتیجه کاهش سهم بودجهو همچنین مسائل امنیتی و حفظ زیرساخت (و... های خارجیفقر، کمک

-نه کشورها، آموزش عالی از نخستین جایگاهالهنگام کاهش یا کمبود بودجه سا  گیرد قطعی است و معموالً ه آموزش عالی تعلق میب

اقتصادی، موجب ایجاد تغییرات در  ات بعد از تصویب اقدامات ریاضتال تغییرعنوان مث یابد. بههایی است که بودجه آن کاهش می

 ها در سطوح مالی و نیروی انسانی بهل دانشگاهالشود و بر همان اساس، استقادهای یک جامعه میسطوح مالی و نیروی انسانی نه
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ل دارند تا از طریق قوانین و مقررات  دولتی تمای سیاستگذاران. نمایدشدت تحت تأثیر قرار گرفته و از تغییرات جامعه، تبعیت می

توان از سطوح عنوان مثال می وارد آنها را تحت نظارت خود درآورند. بهبودجه، در رفتارهای دانشگاهی سهیم گردند و در برخی م

انداردهای فضا و ... که تحت نام، حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی و کارکنان، استها، میزان ثبتالزحمه ها و حقاستخدامی، شهریه

ها، مورد تهدید واقع های مختلفی از سوی دولتالشها همواره توسط موانع و چل مالی دانشگاهالاستق اند نام برد.نظارت دولت

المللی و اساسًا ضعف های بین(. در ایران و طی یک دهه اخیر فشارهای ناشی از تحریم1397« )غیاثی ندوشن و خلیلی، شودمی

راهبردیِ خود به سمت درآمدزایی های دولت، باعث شده حمایت از دانشگاه کمرنگ شده و دانشگاه در برنامه بنیادین اقتصادی نهاد

حرکت کنند. اولین قربانی درآمدزایی و یا به تعبیر بهتر سیاست بازرامحور دانشگاه، حمایت اجتماعی از اقشاری است که وظیفه دولت 

توان آن ار میشود که در بازهای توسعۀ اجتماعی است. در این منطق، آموزش تبدیل به کاالیی میها در برنامهپشتیبانی عملی از آن

را خرید. در این منطق، قاعدتًا سهم برخوردارها از کاالی آموزشی )و اساسًا هر کاالیی( بسیار بیشتر خواهد بود. از این رو، تسری 

شود که قرار است از معبر آموزش به ای مینهادی دولت منجر به غیراجتماعی شدن توسعه سیاست بازار به دانشگاه در غیاب نقش

 .دست آید

میلیون و  3 برعکس شده است. از کل  غیردولتی و دولتی هایدانشگاه دانشجویان نسبت دهۀ اخیر در که آنند ةدهندآمارها نشان

های نفر آنان در دانشگاه  879هزار و    949میلیون و    صیلی مختلف، یکهای تحدانشجوی مشغول به تحصیل در گروه  852هزار و    391

به  ،1395- 6ن به تحصیل. این نسبت در سال تحصیلی الدرصد مشغو 60در حدود بیش از  - تند تحصیل هس روزانه مشغول به

در آموزش عالی کشور، فقط نفر دانشجوی مشغول به تحصیل    420هزار و  794  میلیون و  3درصد رسیده است. یعنی از تعداد  10.18

 هم  از را شبانه و روزانه ةاین رقم نیز باید دانشجویان دور از .های دولتی مشغول به تحصیل هستندنفر در دانشگاه 36هزار و  687

اظهار  علوم وزارت آموزشی معاون راستا همین در. اندبوده تحصیل به مشغول شبانه ۀدرصد در دور 90 حدود تعداد این از. کرد جدا

این روند . "اندکاهش پذیرش دانشجو داشتهدرصد  27نور  درصد، پیام 4.6درصد، غیرانتفاعی  64های دولتی دانشگاه"کرده است: 

به بخش خصوصی داده و  که مدیریت مالی رانحوی سازی آموزش عالی هستند. بهدهد که سیاستها در پی خصوصینشان می

هیافت ر د.کنپرداخت وجه مالی راضی می کار بگیرد که ناخودآگاه، مردم را به ملکردی آن را بههای مدیریتی تا مشروعیت ع تکنیک

-یابد. نظریهسازی سیاستگذاری آموزش عالی ربط میمشخصاً به اصل پولی  -در تمام انواع آن -اخذ شهریه و پرداخت وام دانشجویی

های بودند که دخالت دولت در امر آموزش عالی نیز فضایی را در محیط پردازان اصلی اجرای اصول بازار در آموزش عالی نیز بر آن

. نظر دانشجویان جدی دشمن کارآفرینی و تعلیم و تعلم است نظر معلمین متعهد و هم به رده است که هم بهوجود آو آموزشی به

صورت داوطلبانه وارد بازار آموزش   هست. دانشجویان بالطبق نظرات آنان دانشجو باید به مشتری تبدیل شود، زیرا آموزش یک کا

تر باشد، عملکرد یک موسسه آموزشی گسترده برآنند که هرچه بازار در [نشجویاندا]گیرند. آنها ی آموزشی را میالشده و بهترین کا

بپردازد. سپس  هایش رادلیل پرداختن وام یا دادن حواله به دانشجو این است تا خود شهریه و دیگر هزینه. تر استبخشآن رضایت

کند تا در کند. از این طریق دانشجو امکان پیدا میمیدانشجو پس از فراغت از تحصیل وجوهی را که دریافت کرده است، بازپرداخت  

)کریمی،  اندهای بزرگ کشور نیز در پیش گرفتهکیفیت طلب کند. این سیاستی است که دانشگاه باب و یی مطلوالمقام مشتری کا

 (.1398ایی،منصوری و رض

وسعه قرار گرفته است، و اساساً با منطق ساختارگرایی کاالیی شدن امر آموزش که در این نوشتار معادل نوعی رویکرد ضداجتماعی در ت

داری به نام نهادی ترسیم شده در چارچوب پژوهش ناسازگار است، دارای ادبیاتی جهانی است. به یک تعبیر، ما در فاز سوم سرمایه
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های غیرمادی است و هسته ایی« قرار داریم. اعتقاد بر این هست که در این مرحله تمرکز اصلی بر روی دار1داری شناختی »سرمایه

شوند. یکی از این ابزارهای اصلی تولید، اطالعات و دانش هستند که از طرق مختلف از جمله حقوق مالکیت معنوی محافظت می

کشاورزی و هایی نظیر دارو، صنایع شوند و در بخشدینگ، وارد بازار میات در فرآیند برناست. این اختراع  iقانونی حق ثبت اختراع 

شود. این اعتقاد وجود دارد که به واسطه کردارهای نهادیِ قانونی، افزار، به ایجاد ارزش افزوده ناشی از اجازه انحصاری منجر مینرم

اظهار داشته که ایدئولوژی انقالب دیجیتالی  2د باربروکتغییر هستند. ریچارداری تولید در حال روابط وجوه تولید و روابط سرمایه

داری بر روی دانش تمرکز دارد و همگام با اتکاء بر کند. این نوع از سرمایهگری میعشوه 3لیفرنیا به طرز عجیبی با سایبرکمونیسم کا

گانه  15های دِ دانش متکی است. از میان ویژگیهای غیرمادی، به گسترش و گردش دانش در نقش محرک اصلی اقتصاسرمایه

های ناملموس)یا « در کتابی به همین نام برشمرده است، یک عنصر مهم در میان دارایی4ولیه بواتنگ داری شناختی که »یان مسرمایه

 –ت اجرایی دولتی توسط شرکت، بازار و قدر –غیرمادی( که نقش حیاتی و ضروری در ترویج رشد اقتصادی دارد، فرآیند تصاحب 

جتماعی و دانش ضمنی است. در این فرآیند، دانش و علم در مکانیسم های موجود در فرآیندهای شناختی تعاملی از همکاری انوآوری

شود. شوند و به عنوان بخش برجسته و پیشتاز سیستم، تبدیل به موقعیتی استراتژیک میخلق ارزش افزوده منتج از دانش، ترکیب می

 مضاعفی هژمونیک هستند، به این معنی که؛ علم به طرز دانش و

 ارزش( هستند.-شرط الزم )در رابطه با استفاده کنند: آنها پیشهای نوآوری را تعیین میمکانها و اعلم و دانش فرصت

 .(Boutang, 2011)شود هر دو آنها درون محصوالت و خدمات به مثابه بخش ضروری ارزش مبادله، متبلور می

خلق شده است.   ،  Edu-Factoryترین مفاهیم در این حوزه یعنی  کنش دانش و سرمایه، یکی از مهمتأثیر این فرآیند از درهمت  تح

داری، در شهر رم کشور گری آکادمیک در مواجهه با آینده دانشگاه در زمینه بحران جهانی سرمایه، شکلی از کنش2006در سال 

های جدید و زیادی این استدالل که نوآوری  رنت بافراتر از آن، ظاهر شد. این مفهوم ابتدا در بستر اینت  ایتالیا و سپس در سراسر اروپا و

دانشگاهی رواج یافت اما در ادامه نخستین مباحث ای، گفتگوهای بینتوان در این شبکه خلق کرد، ایجاد شد. در این بستر شبکهرا می

فاق افتاد. این تعامالت، از آن گفتگو در مورد سلسله مراتب دانشگاه در سطح جهانی، ات در رابطه با دانشگاه و تولید دانش، و پس

های محلی و راهبردهای جهانی را از سوی دیگر، تولید کرد. در سو، و همچنین بین اولویت ها بین تئوری و عمل از یکبرخی دوگانه

گری نظری تصریح شد. البته این بدین معنا ل سیاسی و کنشهای فراملی، همگونی بین عماین فضا و تحت تأثیر اهمیت سیاست

گری در خالل گری نظری نوع خاصی از کنشکه بین نظریه و عمل تفاوت وجود ندارد، بلکه تأیید این برداشت بود که کنش نبود

د. در حالی که برخی ادای بود که به صورت دقیق این ارتباط را نشان میدر واقع، پروژه Edu-Factoryفعالیت سیاسی است. 

داری هایی از بحران جهانی سرمایهبر مبنای تحلیل  Edu-Factoryفیایی متمرکز شده بود،  گفتگوها در این بین بر روی مرزهای جغرا

ها، اکنون تغییرات در آموزش عالی بدون در نظر گرفتن تغییرات در زمینه کار تعریف شد. برای بسیاری از دانشجویان و آکادمیسین

 (.,Neary,2012و تولید، غیرممکن بود )
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این نگرش این عبارت است؛ »همچنان که روزی کارخانه وجود داشت، امروز دانشگاه هست.« اگر زمانی کارخانه بند اصلی در ترجیع

کیت دانش، بازتولید داران بود، امروزه دانشگاه به عنوان مکانی که مالبه عنوان مکانی پارادایمتیک برای نزاع بین کارگران و سرمایه

ماعی و فرهنگی، همه در وضعیت خطرناکی در حال نوعی قمار هستند، به وجود آورنده سپهری های اجتبندینیروی کار و ایجاد الیه

کلیدی برای نزاع است. به عبارت دیگر، دانشگاه دیگر تنها یک نهاد با مدیریت و کنترل دولتی و حاکمیتی نیست، بلکه مکانی حیاتی 

ست. دانش به یک کاالی کلیدی و دانشگاه به یک مکان کلیدی برای ای مبارزات اجتماعی در جریان ات که در آن به طور گستردهاس

شود، یا آنچه که کار آکادمیک شده، تبدیل شده است. هر معنایی از دانش که برای تولید خیر عمومی بازنمایی میتولید دانِش کاالیی

ت معنوی، وام دانشجویی، کاهش بودجه شود، در حال حاضر در پشت قوانین مالکیتلقی می از همکاریهای بازی نیازمند شبکه

رسد، طبق آمار بررسی شده و شواهد موجود، دانشگاه، انتقال دانش، بازاری شدن و خصوصی شدن محصور شده است. به نظر می

جاج وزش به مثابۀ امری بنیادین برای توسعه اجتماعی، دچار اعودانشگاه ایرانی نیز در چنین چالشی قرار گرفته و ساخت نهادی آم

 شده است.

 گیریبحث و نتیجه

هدف از این پژوهش تأکید بر ساخت نهادی آموزش عالی در برساختن توسعۀ اجتماعی در متن جهانی و ساحت محلیِ آن بوده است. 

آموزش  ه به ویژه در حوزة ساختاریِ آموزش و به خصوص در توان بدون ایجاد و بسط درک و فهمی اجتماعی از توسعکه، نمیاین

یافته، تحریف شده و نامتوازن خواهد ای اعوجاجپذیر باشد، توسعهای امکان ای دست یافت و یا اگر توسعهعالی، اساساً به هر نوع توسعه

اجتماعی، ن مروجین تلقی نهادی به توسعۀ المللی و همچنین یکی از مهمتریبود. این موضوع در متون سیاستیِ متنوع نهادهای بین

ز میجلی، مورد تأمل و تأکید بوده و است. این موضوع در حالی است که هم در متن جهانی و هم در ایران، حمایت نهادی یعنی جیم

و، توسعۀ سنتیِ از امور آموزش به ویژه آموزش عالی ذیل سایۀ کاالیی شدن آموزش و بازاری شدن ساحت دانش قرار گرفته و از این ر

های متنوع در آموزش عالی ایران مانند رشد پولی شدن انی دچار اعوجاج گشته است. یافتهاجتماعی از طریق آموزش نیروی انس

های دولتی، کمتر شدن و سیر نزولی نرخ آموزش دولتی نسبت به آموزش پولی به ویژه در تحصیالت تکمیلی، آموزش در دانشگاه

محورانه در دانشگاه مانند ای و پولهیمی سرمایهمت درآمدزایی معتبر از طریق فروش خدمات، رشد مفاهدایت دانشگاه به س

ها در جذب بودجه از منابعی بنیان و غیره ذیل امر مفهومیِ پتنت و ثبت اختراع، مشکالت ساختاری دانشگاهکارآفرینی، شرکت دانش

ای های عمدهسانی با چالشیابی امر اجتماعی در توسعۀ انب شده است که تعینها و نهادهای عمومی، سبغیر از دولت مانند خیریه

های خود که به نقش نهادیِ دولت مواجه شود. همانطور که در چارچوب نظری اشاره شد، ساختارگرایی نهادی از طریق یکی از الیه

ه  پردازد، در پی ایجاد ساختی پایدار از توسعزش میدر توسعۀ اجتماعی در همه جوانبِ آن از جمله توسعه انسانی از طریق امر آمو

دهند دانشگاه است که به صورت پویا و از پائین به باال درصدد گسترش خیر عمومی است. در ایران متاسفانه شواهد متعددی نشان می

اند که باعث شده مواجه شده و دولت در ساختِ توسعۀ اجتماعی از طریق نیروی انسانی با چالشی به نام امر تکنیکی و کردار عینی

ها در تأمین محیط تضمین شده را در مقابل دانشگاه کمتر از پیش مورد توجه قرار دهد و از این رو، دانشگاهدولت نقش نهادی خود 

ها، گاهبرای امر آموزش و توسعۀ اجتماعیِ انسانی، دچار مخاطره شوند. در این بین، برخی این موضوع را فرصتی برای استقالل دانش

کنند. به نظر پندارند و از این موضوع استقبال میگری مانند دولت میره نهاد مداخلهاحترام به آزادی آکادمیک و جدایی از سیط

که باید از این فرصت در راستای استقالل دانشگاه و بسط اخالق دانشگاهی سود جست، ولی نباید فراموش کرد که رسد ضمن اینمی

اعی، که مضیق شدن امر آموزش وکاالیی شدن خیر عمومی از ها و گسترش توسعۀ اجتم اکنون نه استقالل دانشگاهنتیجۀ این امر ت

ها ها عمل کرده و دانشگاهطریق بازاری شدن آن بوده است. نهاد دولت باید همچنان به وظیفۀ کارکردی خود در تأمین منافع دانشگاه
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ها با حفظ احترام به استقالل دانشگاهباید مر مالی بر ارکان دانشگاه برهاند. این امر را از چالش فروش خدمات آموزشی و سیطره ا

 صورت پذیرد.

 منابع:
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 بلوچستانستان و مقدمه ای بر توسعه  در ایران و تاثیر گردشگران بر توسعه استان سی
 

 2، لیال رجبی1حمید خیرالدین 

 

 چکیده

ی اجتماعی و تحلیل این تعاریف،   شده است در گام نخست با بررسی تعاریف مختلف ارائه شده از مفهوم توسعه  کوشش  در این مقاله

های  شاخص ایی و بررسیشد با شناس تالشضمن شناسایی ابعاد مختلف این مفهوم تعریفی جامع از آن ارائه شود و در گام بعد 

با توجه به شاخص  دیگردر بخش بررسی گردد.  متعددی که برای سنجش این مفهوم از سوی سازمانهای مختلف ارائه شده است، 

ای این کشور با سایر کشورهای جهان   ی اجتماعی در ایران، وضعیت رتبه  انتخابی، ضمن ارائه شدن گزارشی از وضعیت کنونی توسعه

 استمقایسه شده 

یافته های تحقیق نشان می دهند که سیزده شاخص برای شناخت وضعیت توسعه اجتماعی، قابل استفاده می باشد و بر اساس داده 

کم ترین سطح توسعه اجتماعی را و سیستان و بلوچستان  های این شاخص ها، استان یزد بیش ترین و استان کهگیلویه و بویراحمد،  

ت آمده از استان ها، میزان همبستگی وضعیت توسعه اجتماعی با سرمایه اجتماعی استان بندی به دس ایت با رتبهداشته اند. در نه

ها، سنجیده شده است که: نتایج: نتایج نشان می دهند، بین میزان توسعه اجتماعی و برخی عناصر سرمایه اجتماعی شامل: اعتماد 

بین توسعه اجتماعی و برخی دیگر از عناصر سرمایه رد. همچنین وسی وجود داخصوصی و اعتماد عمومی رابطه معنی دار و معک

اجتماعی شامل: شبکه روابط درون گروهی، مشارکت های رسمی، مشارکت های غیر رسمی و اعتماد نهادی رابطه معناداری وجود  

ی است که گری، رویکردتوسعه گردش از فعالیت های مهم با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی در شهرهاست. سیاست .ندارد

گردشگری مجموعه ای پیچیده از  .شهر با تاکید بر آن می تواند ضمن افزایش منافع آن، تاثیرات منفی را به حداقل کاهش دهد

ت خدمات گوناگون است که سرمنشا بسیاری از آنها در رشد و توسعه اقتصاد ملی )زیربنایی و روبنایی( می باشد. مجموعه این صنع

غال گوناگونی را در بخش های مختلف ایجاد می کند و به طور مستقیم می تواند در تولید و تجارت دیگر رصت های اشتپیچیده، ف

به بررسی آماری تاثیر توسعه گردشگری بر رشد تولید ناخالص داخلی از طریق برآورد به روش  مقالهر این د . ذاردگخدمات تاثیر 

کشورهای پاکستان، ترکیه، ایران، عربستان، امارات، کویت، لبنان، اردن، براورد شدند.  دوم زمون اول و داده های تابلویی، در دو آ

و توسعه گردشگری متوسطی داشتند و رشد آنها بر اساس   مورد آزمون واقع شدند 1995-2008مصر و قطر که در بازه زمانی 

ان از درامد گردشگری کمی برخوردار بود.. و کاری شهروندعلت عدم هم صادرات نفت بود. در ایران استان سیستان و بلوچستان  به

 در امد  استان از کشاورزی و بنادر تامین میشود
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 مقدمه

ابعاد و ذهنی است که در  توسعه واقعیتی مادیوسعه عبارت است ازرشد کمی و کیفی امکانات مادی و رفاهی جامعه. به زعم وی ت

 .مختلف زندگی اعم ار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اثرات مشخصی بر جای می گذارد

توسعه عبارت است از رشد کمی و کیفی در تار و پود اجتماع. پس توسعه را باید بهتر شدن روابط تولیدی و افزایش گاه دیگر از دید 

شرایط کیفی از نظر اجتماعی) سطح سواد، رفاه عمومی، بهداشت و درمان و جامعه و باال رفتن امر تولید و مصرف  کمی اقتصادی در

غیره( و انسانیتر شدن زندگی و روابط اجتماعی دانست. با این تعریف، توسعه راغ نمی توان تنها در مفهوم اقتصادی آن محدود ساخت، 

موجود نیست، بلکه تبدیل کمیت است به کیفیتی بعاد مادی و کمیتی وسعه تنها افزایش ابلکه مفهومی وسیع و پردامنه دارد. ت

 [4و  3مطلوبتر، ]

کننده آن با هماهنگی  ال.جی.لبرت می گوید: توسعه در عمل به معنای یک رشته گذار است که درآن یک جامعه و اجزای ترکیب

از مرحله ای کمتر انسانی به  جمعهای کوچک و بزرگهمبستگی جمعیتها و هر چه سریعتر و با هزینه ای هر چه کمتر و با توجه به 

مرحله ای انسانی تر می رسند. براین اساس نمی توان تنها در محدوده اقتصاد و به کمک دانش اقتصادی بشر، درک و توجیه کرد. به 

ی ت و ارزشها بعد ذهنای یک بار ارزشی استوسعه دار زعم وی در نهایت توسعه فرایندی است که به ظهور دنیایی نو می انجامد.

 [6و5داشته و تنها از طریق قیاس عینیت می یابند.]

توسعه عبارت از کلیۀ کنشهایی که به منظور سوق دادن جامعه ای به سوی تحقق مجموعه  -جامعه شناس کانادایی -»گی روشه«

ست. از دید ب تشخیص داده شده اا بعضی ارزشها مطلوای منظم از شرایط زندگی جمعی و فردی صورت می گیرد که در ارتباط ب

وی توسعه در حقیقت به مثابه کوششی است به منظور نیل به تعادلی که تاکنون تحقق نیافته است و یا راه حلی است در جهت رفع 

 یابد«.فشارها و مشکالتی که پیوسته بین بخشهای مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود داشته و تجدید حیالت می 

است مشتمل بر تغییر که به منظور شکوفایی و تحقق ظرفیت های نهفته در درون افراد اجتماع و تبدیل  سعه فرایندیدر مجموع تو

 واحد تعریف یک توان نمی و بوده ارزشی و ذهنی مفهوم توسعه مفهوم که حال عین در [8و7 بالقوه ها به بالفعل صورت می گیرد.]

 .داد ارائه آن برای
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 شان می دهدسم در جهان را ن: رشد توری1شکل 

 

 ابعاد و شاخص های توسعه

در رابطه با توسعه باید شش مورد را در نظر داشت، به عبارت دیگر توسعه شش بعد دارد و زمانی می توان شاهد توسعه در کشور بود 

تلفه آن ت عمیق در ابعاد مخعه در اصل نگرشی اس که در ابعاد شش گانه آن تغییر و تحوالتی ایجاد شود. لذا شناخت و سنجش توس

 و سنجشی است از تغییر و تحوالتی که در این ابعاد پدید می آید.

طوری که حاصل شود. بههای اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون میتوسعه اقتصادی؛ فرایندی است که در طی آن، شالوده -1

های تولید، توزیع و الگوهای مصرف ینه ی و تغییراتی در زمهای اقتصادابرابریی اول، کاهش نچنین دگرگونی و تحوّلی در درجه

، "میردال"جامعه خواهد بود. امروزه توسعه اقتصادی تنها در چارچوب تئوری خالص اقتصادی مورد توجه نیست؛ بلکه بنابه گفته 

 سیاسی و فرهنگی است. -رشد و توسعه اقتصادی یک مسأله اجتماعی

اظر ن  بیشتر  عینی،  ابعاد  در  و  داشته  تنگاتنگ  پیوندی  جامعه  یک  افراد  زندگی  شیوه  و  چگونگی  با  عهتوس  نوع  این  تماعی؛اج  توسعه  -2 

های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، آموزش و بر باالبردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه 

 باشد.میچگونگی گذراندن اوقات فراغت 

کند و یم فراهم سیاسی مشارکت و تشکّل کردن نهادی برای را الزم زمینه که است فرایندی سیاسی توسعه سیاسی؛ توسعه -3 

 حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است.

مردم را در محور فرایند یابد. این نوع توسعه که توسعه انسانی؛ توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات بشر افزایش می -4

نزلت شخصی و حقوق انسانی م و حیثیّت از برخورداری همچون عناصری را، درآمد و  ازدیاد ثروتدهد و نه صرف سعه قرار میتو

 [9.]است شدهتضمین 

از طرف یونسکو در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهیمی است که نسبت به   1980ی فرهنگی؛ این مفهوم از اوایل دهه  توسعه  -5

سعه، چون توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تأکید بیشتری بر های توسایر بخش

ها پدید های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسانارد. براساس این توسعه، تغییراتی در حوزهنیازهای غیرمادی افراد جامعه د

 آید، می

تجارب گذشته یک جامعه است. پس  یها انباشت و ذخیرهتها نیست؛ چراکه سنّ ستن از سنّت معنای گسالبته توسعه فرهنگی به

ها. توسعه فراگردی است که در آن ا و تجارب گذشته دانست و نه نفی آنهتوسعه فرهنگی را باید توسعه براساس گسترش سنّت

ها از این طریق های بالقوّه انسانیشی و بازسازی شده و تواناییها و تجارب گذشته از نو و براساس نیازها و شرایط تازه بازاندسنّت 

عه جدا نیست. توسعه فرهنگی با تأکید بر هویّت فرهنگی، رو باید گفت که مفهوم هویّت فرهنگی از مفهوم توسشود. از اینشکوفا می

مبتنی بر پویش آگاهانه و خردمندانه در جهت سازی شرایط فرهنگی و رشد کمّی و کیفی مسایل مربوط به خود را نوید داده و  بهینه 

 دارد.حفظ هویّت ملی و فرهنگی و استفاده از تمام نیروهای موجود جامعه، گام برمی

ای است، که ابعاد گوناگون توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی )دفاعی( ی همه جانبهلی؛ فرایند توسعهتوسعه م  -6

ای که هرکدام از ابعاد این فرایند در ارتباط مستمر با ابعاد دیگر قرار داشته و در گونهگیرد؛ بهها را در برمیو ارتباطات متقابل آن

 [10آورند.]نام توسعه ملّی را پدید میو تأثّر متقابل، یکدیگر را کامل و یک پیکره واحدی بهکنش و واکنش و تأثیر 
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ایی از توسعه یافتگی کشورها به حساب مولفه هایی که می توانند به عنوان مشخصه هاما در ارتباط با شاخص های توسعه مهمترین 

فراغت، توانایی رفع نیازهای اولیه مادی، تأمین اجتماعی، برخورداری از امکانات آیند به قرار زیر هستند: کار و امکان استفاده از اوقات  

شی و برخورداری از سطح سواد مناسب و کاهش وابستگی اقتصادی و مناسب بهداشتی و درمانی، امکان استفاده از تسهیالت آموز

 [11] اتکاء بیشتر به خود.

 
 
 
 
 

 
 

 اقتصادی  کشور ها: تاثیرات توریسم بر توسعه 2شکل 

 

 برای توسعه  و کافی الزم ویژگی های 

اساسی در ساختارهای کلّی جامعه،  شمارد که عبارتند از: سیر صعودی گذار، تغییراتهای الزم جهت توسعه را هشت تا میویژگی

های درن روز در فعالیتآوری مرفت علم و تکنولوژی، استفاده از فنی مردم، پیشبهبود وضعیت اقتصادی جامعه و معیشت عامه

هی تولیدی و صنعتی، ایجاد نهادهای مناسب، برای جهت بخشیدن به فرایند توسعه به منظور نیازهای جامعه، همکاری همراه با آگا

ی اقتصاد و معیشتی به اقتصاد تجاری و ی مردم در فرایند درازمدت توسعه و تغییر اوضاع اقتصادی و تولیدی جامعه از مرحله توده

 [12]المللی.ینب

 ند؛ که عبارتند از:داولی محمود اصول ثابت توسعه را هفت می

این ای بخواهد، توسعه پیدا کند، باید انتخاب کند و تصمیم بگیرد. های فکری سازماندهی هیأت حاکم؛ اگر جامعه.بافت و توانایی1

گیرد و وقتی هیأت حاکمه تصمیم به توسعه گرفت، از امکانات و قدرت فکری و انتخاب و تصمیم از سوی هیأت حاکم صورت می

ی هیأت حاکمه و روحیه کند. در این راستا، بافتجانبه استفاده میخود برای تشریح حرکت، بسیج نیروها و حمایت همه  سازماندهی
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شدت در حال توسعه اند و یا بهظر و یا اختالف نظر خواهد بود. جوامعی که از نظر مادّی توسعه یافتهعرّف اجماع نغالب بر آن، م

 های گوناگون هیأت حاکمه برخوردار بوده و هستند.اجماع نظر در میان جناح نسبت موفقیّتشان ازهستند، به

  
آورد. دنبال میی علمی را بهیق، بحث و گفتگو ، اندیشه و روحیهشدن علم در یک جامعه، استدالل، مطالعه، تحق.توجه به علم؛ نهادی2

العمل استداللی و های اندیشه منظّم و عمل و عکسینه کند و زمهای دیگر میی علمی منطق عینی را جایگزین روش یک جامعه

سوی عینیّات، محاسبه بهبود پذیری بهنای و تصحیحگرایای، انسان از ذهنکند. در چنین جامعهروحیه تحقیق و پژوهش را فراهم می

 شود.کند و توسعه، با ابزار علم حاصل میو انتقادپذیری حرکت می

ها، استداللی، عینی و منطقی باشند و گیریئیات، ارتباطات و تصمیمها، اجراکه مشاهدات، قضاوتالبته مراد از علم این است 

 ای دور بمانند.یقه المقدور از اعمال نظرهای غیرتخصصی و کار سلحتی

  
 نظم و ترتیب در تمامی شئون زندگی وابسته است. .نظم؛ اقدامات توسعه جامعه، شدیداً به3

  
پذیری نهادی نگری و تصحیحارای آرامش اجتماعی است، که در تمامی سطوح آن روح تصحیحای دفردی؛ جامعه  .آرامش اجتماعی و4

ها و ابزاری است، که حرکت تکاملی و تصحیحی یک جامعه به طرف وضع و تداوم ارزش شده باشد. مراد از آرامش اجتماعی، وجود 

ست که افراد یک جامعه در قبال موقعیّت خود و موقعیّت جامعه در خود احساس کند. اما آرامش فردی اطمینانی امطلوب را میسّر می 

 کنند.می

  
ثبات مستقل و عادالنه که حامی افراد در کسب امکانات، امتیازات و  واسطه وجود یک سیستم قانونی محکم، به.نظام قانونی؛ به5

 کنند.پیدا می پذیری،حقوق قانونی باشد، افراد، روحیه کار، فعالیت و مسئولیت 

  
پردازند، توسعه تربیت کادر متخصص و علمی و ایجاد نوآوری می.نظام آموزش؛ در اجتماعی که در آن مراکز آموزشی و پژوهشی، به6

 کند.پردازی و حرکت از وضع موجود به مطلوب، چه در ذهن و چه در عمل اهمیّت پیدا میجدیت یافته، نوآوری، ابداع، نظریه

  
برای حدوث توسعه، ایجاد فرهنگ اقتصادی در جامعه الزم است؛ که این فرهنگ عناصری همچون دقّت در کار،   اقتصادی؛.فرهنگ  7

ارات، توجّه به نظم و سازماندهی و مقدّم شمردن اهداف مملکتی، بر اهداف گروهی و شخصی را عمل در حدود اختیپذیری، قانون

های فرهنگی است، که برداری از زمان و مکان، از جمله ویژگیکردن، تولید و نهایت بهرهیافته، کارشود. در جوامع توسعهشامل می

 [13]اند.صورت نهادی در خدمت اقتصاد قرار گرفته به

  

 ندر ایران و جها ع اقتصادی توسعه گردشگرینموا

ای برخوردار موانع اقتصادی پیشروی صنعت گردشگری که شناسایی راهکارهای مناسب برای برنامه ریزی و رفع آنها از اهمیت ویژه

 :نظر خبرگان فعالین این حوزه عبارتند ازباشند از می
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 تکیه اقتصاد ملی کشور به درآمدهای نفتی

 های کشور با استانداردهای بین المللیعدم تطابق جاده

 .های فرعی که برای دسترسی به مراکز عمده آثار باستانی و تاریخی احداث شده اندنا مناسب بودن راه

 آن با نیازهافرسودگی صنعت حمل و نقل و عدم تناسب 

 …عدم امکان رزرو هتل و خرید بلیت و

 نبود تبادالت بانکی مناسب با نظام بانکی جهانی

 ای ایجاد زیر ساخت ها و بسترهای الزمهای مناسب دولت برنبود سرمایه گذاری

 نبود زیر ساختهای الزم برای توسعه گردشگری

های خدماتی به های تجاری ارزشمند در بخشگیری از فرصت ان بهرهعنووامل موثر بر توسعه گردشگری در قرن بیست و یکم بهع 

، فرصت بزرگ اقتصادی، اجتماعی توسعه پایدار نایعترین صشود. اکنون گردشگری به عنوان یکی از مهمویژه گردشگری تعریف می

 .آوردهرها و مادر شهرهای جهانی به وجود میو فرهنگی برای کالن ش

و  مدیریت گردشگری ریزیبا توجه به ارائه نیازهای گردشگران، باید مورد اهمیت و برنامه گردشگری پایدار رقابت در جهت توسعه

ی مراحل با هم در تعامل باشد که در تماممدیریت شهری قرار گیرد. گردشگری مجموعه و نظامی از عناصر به هم پیوسته می

 .در فرآیند گردشگری و توسعه آن برخوردارند باشند که از نقشی حیاتیباشند. از جمله این عناصر، زیرساخت ها میمی

آنچه که در توسعه زیرساخت ها قابل توجه است، استفاده جامعه میزبان از این تسهیالت است. بدین گونه توسعه گردشگری منجر 

دهد، در واقع، خشی در جامعه میزبان بخصوص جوامع شهری شده و میزان رضایت از زندگی مردم بومی را افزایش میبه توسعه فراب

اجتماعی گردشگری   -تواند به پرداخته هزینه زیرساخت ها که منافع اقتصادیها در گردشگری میمنظوره زیرساخت   دکاربردهای چن

های هیزات گردشگری عامل جذب گردشگر به شهر نیست اما به عنوان یکی از زیرساخت گیرد یاری رساند. تسهیالت و تجرا در بر می

رضایت گردشگران دارد. نظر به اهمیت موضوع در این مقاله  و شود و نقش مهمی در افزایش ماندگاریمهم گردشگری مطرح می

 .عوامل موثر بر توسعه گردشگری بررسی شده است

 اهمیت بحث توسعه گردشگری 

از اهمیت گردشگری و بالطبع توسعه گردشگری دارد. گردش مالی صنعت گردشگری جهان در این سده از گردش مالی نشان    آمارها

تریلیون دالر خواهد رسید. در این فرآیند، دستیابی کشورهایی  2بخش صنعت فراتر خواهد رفت و در چند سال آینده دست کم به 

https://parsmodir.com/cityq/sustainability.php
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میلیارد  20، ساالنه درآمدی حدود ستند به یک درصد ارزش گردش مالی این صنعتهای وسیع گردشگری برخوردار هکه از جاذبه 

 .دالر ایجاد خواهد کرد

جهانی در این صنعت، نمایانگر تخصیص  GDP درصد از  6در همین راستا آثار مستقیم حاصل از صنعت گردشگری، با احتساب حدود  

قیم نیز مد نظر قرار گیرد حدود مستده و در صورتی که آثار و منافع غیرای نزدیک بوشغل به این صنعت در آینده  15یک شغل از هر  

بدیل صنعت گردشگری در شغل در این صنعت ایجاد خواهدشد. با وجود اهمیت بی 9جهان و یک شغل از هر  GDP درصد از 10

های مربوط پذیرفته و عمده تالشسبی در خصوص ارتقاء آن در کشورمان صورت نهای مناگذاریتوسعه و شکوفایی اقتصادی، سیاست

 .های تشویقی و تبلیغاتی و یا به عبارتی تقاضا محور بوده اندهای اخیر، معطوف به رهیافتصنعت گردشگری در دههبه توسعه 

 و استان سیستان  عوامل موثر بر توسعه گردشگری ایران

یر قرار دهد. با این های اقتصادی را تحت تأثاند تمامی فعالیتتواد ایران، این رقم قابل توجه است و میبرای اقتصادهایی نظیر اقتص

های مناسب در گذاریریزی جامعی صورت گرفته و سرمایهبایست برنامهوجود برای دستیابی به چنین درآمد قابل حصولی می

خارجی در این صنعت نیز بیانگر ای گردشگران داخلی و  ذیرد. بررسی مقایسهافزاری این صنعت صورت پ افزاری و نرمهای سختزمینه 

ای که بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان گردشگری جهانی، صنعت در توسعه اقتصاد داخلی کشورها است به گونهاهمیت این 

 .دهدنسبت گردشگران داخلی به خارجی، نسبت ده به یک را نشان می

ر این بخش، هنوز های مؤثر دیعی( به لحاظ عدم اتخاذ سیاستهای گردشگری )تاریخی، مذهبی، طبتن جاذبهکشور ایران با داش

 -نتوانسته است به سهم مناسب خود در بازار گردشگری جهان دست یابد و این امر سبب شده است تا بسیاری از معضالت اقتصادی

 .دد، همچنان پابرجا بماندتواند با توسعه گردشگری مرتفع گراجتماعی کشور که می

های اقامتی، تبلیغات جهانگردی، سازی واحد های اجرایی معطوف به خصوصیها و وضع دستورالعمل یشتر هدفگذاریدر این راستا ب

 جذب  بیشتر که بوده …های مالیاتی وهای تشویقی ساخت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، تخفیفآموزش نیروی انسانی، سیاست

های جانب روی این صنعت، نه تنها استحکام و تداوم بیشتر سیاست  پیش ایهشچال که حالی در است، داده قرار نظر مد را تقاضا

 .طلبدگذاری ابعاد عرضه و سازماندهی ساختار فعالیت بنگاهها را میکند، بلکه سیاستتقاضا را طلب می

 گردشگری و تاثیر آن بر توسعه  وان اجتماعیت

اصل سفر و جابجایی، سیر تکاملی خود را طی کرده است.  ه،ساس انگیزگردشگری از دیرباز با اشکال متنوع در جوامع بشری بر ا

توان شناخت. تحول اساسی در گردشگری را با انقالب صنعتی که تحول شگرفی در زندگی و به خصوص حمل و نقل به وجود آورد، می

شود مدیریت ت محسوب میعت و خدماصن  های انسان پس از کشاورزی،های گردشگری به عنوان بخش چهارم فعالیتامروزه فعالیت

پایدار گردشگری به دنبال بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی در مناطق گردشگری از طریق بهینه سازی منافع اقتصاد محلی، 

 .حفاظت از محیط طبیعی و انسان ساخت و فراهم آوردن تجارب مناسب برای بازدیدکنندگان است
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محیطی، در حرکت به سوی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی و زیست بعاد فنی،مند به ااین امر مستلزم توجه نظام

های گردشگری مطابق با نیاز امروز و حفظ و ماندگاری این منابع برای آیندگان است. بر این اساس، تاثیر عوامل استفاده از جاذبه 

های داشت. توان اجتماعی عبارتست از مجموعه ویژگیسم خواهد  اجتماعی و توان اجتماعی جامعه مقصد نقشی کلیدی در توسعه توری

ها گذارند. صنعت گردشگری صنعتی است که مستیمًا با انساناجتماعی و جمعیت شناسی که بر توسعه صنعت گردشگری تاثیر می

شناختی نقش الت جماعه)گردشگران و بومیان منطقه مقصد( سر و کار دارد، لذا جای هیچ تعجبی نیست که توان اجتماعی و مقو

 .کلیدی در آن ایفا کنند

های دولتی در توسعه صنعت گردشگری یکی از عوامل اجتماعی تاثیرگذار در توسعه توریسم است. دولت نه مشارکت دولت و برنامه

یم در صورت مستقهای کالن نقش مهمی در توسعه گردشگری دارد، بلکه در برخی موارد به  گذاری تنها با اتخاذ تصمیمات و سیاست

کند. امروزه شاهد نوع جدیدی از گردشگری به نام گردشگری اجتماعی هستیم. گردشگری اجرای یک برنامه گردشگری نقش ایفا می

شود و گردشگرانی را که خود به تنهایی قادر به های ذیصالح انجام میاجتماعی نوعی از گردشگری است که با کمک دولت و سازمان

های کارگری، دولت، های سفر عموماً توسط اتحادیهرساند. در این نوع گردشگری هزینهنیستند، مدد می ای مسافرتهتأمین هزینه

گردد. بنابراین در گردشگری اجتماعی کسانی که مورد یاری قرار ها یا انجمن ها تأمین میشرکتهای حمل و نقل عمومی، هتل

هایی که کمک هزینه یا بنهای مربوط به تعطیالت ین، سن باال یا کارکنان سازماندرآمد پایگیرند عبارتند از: گروههایی از افراد با می

 .گیردبه آنها تعلق می

 تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه توسعه گردشگری 

های های تجاری ارزشمند در بخش گیری از فرصت قرن بیست و یکم بعنوان بهره   در دشگریعوامل موثر بر توسعه گر: تعریف مفهومی

شود گردش مالی صنعت گردشگری جهان در این سده از گردش مالی بخش صنعت فراتر خدماتی به ویژه گردشگری است. گفته می

های مؤثر در این عدم اتخاذ سیاست ( به لحاظهای گردشگری )تاریخی، مذهبی، طبیعیخواهد رفت. کشور ایران با داشتن جاذبه

بخش، هنوز نتوانسته است به سهم مناسب خود در بازار گردشگری جهان دست یابد. این امر سبب شده است تا بسیاری از معضالت 

 .تواند با توسعه گردشگری مرتفع گردد، همچنان پابرجا بمانداجتماعی کشور که می -اقتصادی

های مهم گردشگری مطرح امل جذب گردشگر به شهر نیست. اما به عنوان یکی از زیرساختگردشگری ع تسهیالت و تجهیزات 

ها نقش ممتازی در گردشگری دنیا شود. این عوامل نقش مهمی در افزایش ماندگاری و رضایت گردشگران دارند. این زیرساختمی

باشد که به همراه و وسایل ارتباطی، تبلیغات و فرهنگ میمل و نقل پذیرایی، ح -کند. مهمترین این تسهیالت، مراکز اقامتیایفا می

برای سنجش عوامل موثر بر توسعه گردشگری از پنج عامل  :تعریف عملیاتی .توانند باعث رونق گردشگری منطقه شوندجاذبه ها می

ده شده است. این عوامل اعی استفااجتم-های گردشگری، توان اقتصادی، توان طبیعی، تسهیالت گردشگری، توان جمعیتیزیرساخت 

گیرند. نمره امتیازات مربوط به هر گویه یین یک تا پنج است و در مجموه با استفاده از طیف لیکرت پنج درجه مورد سنجش قرار می

 ت.هجده گویه در نظر گرفته شده اس

 نتیجه گیری 

https://parsmodir.com/tourism/tourism-development.php
https://parsmodir.com/tourism/tourism-development.php
https://parsmodir.com/tourism/tourism-development.php
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 :چهار زمینه ذیل صورت گرفته استه در هدف این مقاله پرداختن به این امر و بسط مفهومی توسعه پایدار است ک

ی  متمایز ساختن پارادیم توسعه پایدار: در این مقاله پارادایم پایداری و الگوی پایداری مطرح شد و تفاوتهای آن از پارادایم رشد و الگو

 .اصلی آن به تفکیک عنوان گردید

کننده ا. به طور کلی از توسعه پایدار به عنوان سیستم تلفیق هشته در نو  -تبیین و ترسیم چارچوب توسعه پایدار: محیطها، ابعاد و اهداف

است و به استناد همین تعریف برای آن سه دسته هدف و سه بعد اجتماعی، اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تعریف شده

یعی) زیست محیطی یا و طب اند که از طریق این سه بعد با سه محیط اجتماعی، اقتصادیاقتصادی و زیست محیطی قائل شده

اکولوژیکی( در ارتباط است.به استناد این پژوهش تلفیق این سه دسته هدف محتاج کارکرد سیستم سیاسی، محیط سیاسی و در 

 .نتیجه وجود یک دسته اهداف سیاسی است؛ یعنی الگوی مفهومی توسعه پایدار چهار دسته هدف، چهاربعد و چهار محیط دارد

ناپذیر وابسته به موفقیتی است که سیستم در ارتباط با ای اجتناب ری: توانایی سیستم برای پایداری، به گونهپایداتعیین و تبیین  

کند. اما الزمه ارتباط پایدار با محیط مستلزم توزیع منابع و مسئوولیت کار بین اجزای سیستم به نحوی است که محیط کسب می

ه با عناصر دیگر برای تداوم کارکرد و پایداری سیستم در یک محیط متغیر فعالیت همرا عناصر درونی با قبول جایگاه و نقش خود

 .شود: پایداری درونی و پایداری بیرونیکنند. در این صورت پایداری به دو قسمت اصلی تقسیم می

نی و اکوسیستمها به منظور انسا  مدیریت روابط سیستمهای  "توان  بسط معنایی توسعه پایدار: براساس این پژوهش توسعه پایدار را می

تعریف کرد. برای چنین نظام مدیریتی ضرورت دارد   "استفاده پایدار از منابع در جهت تأمین رفاه حال و آینده انسانها و اکوسیستمها

وابط، درک رکننده روابط، دانش که جوامع به تغییر و تقویت چهار موضوع مورد نیاز بپردازند که عبارت است از: ارزشهای هدایت

 .تکنولوژیهای استفاده شده در روابط و نهادهای مدیریت این روابط

 .در نهایت دو شمای مفهومی ترسیم شد: توسعه پایدار از نظر رفاه انسان و اکوسیستم و توسعه پایدار از لحاظ فرایند تغییر

 

ق و اساسی در جوامع پیشرفته سیر تحول  ت عمیتوسعه به عنوان مفهومی کلیدی در علوم اجتماعی همراه با تحوالخالصه اینکه 

مفهومی و نظری گسترده ای داشته و پس از آنکه مدت ها تحت تاثیر پوزیتیویسم تغییرات کمی را به تفکیک در حوزه های اقتصادی 

تارها و در و ساخو سیاسی می رسانده، به تدریج در قالب اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی به تغییرات کیفی و اساسی در ایستارها 

ابعاد مختلف مربوط شده و مطالعات چند رشته ای را حول محور توسعه دامن زده است. اکنون فراتر از ادبیات کالسیک نوسازی، 

توسعه به صورت جامع و چند بعدی در قالب توسعه سیاسی و اقتصادی و توسعه انسانی مورد بررسی قرار می گیرد و دارای معیارها، 

 های معینی می باشدولفه شاخص ها و م

مباحث گردشگری، به شکل گسترده و فراگیری مدنظر دولت های مختلف جهان بوده و هریک اهداف خاصی باید خاطر نشان کرد که  

را در این صنعت دنبال می کنند که با توجه به توانمندی هایشان، برای آن برنامه ریزی می نمایند. گردشگران نیز توقع دارند مفهوم 

نتایج و  برد بین آنها با جاذبه و مقصد گردشگری برقرار باشد -زینه به طور کامل در فرایند سفر آنها تحقق یابد و تعامل برده -زشار

 بررسی ها در این تحقیق نشان داده است که 

ازی، مکان و توزیعات، که عناصر به دست آمده به ترتیب اولویت شامل: فرایندها و برنامه ها، مردم/ کارمندان، مشارکت/ شخصی س

توان با استفاده از این عناصر و با به کارگیری   شواهد فیزیکی/ بسته بندی، ترفیعات/ تشویقات، محصول و قیمت بوده و در نتیجه می

 را توسعه داد استان ها  تصاد گردشگری رویکردی نظام مند، اق
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 : عوامل موثر بر توسعه گردشگری را نشان میدهد 3شکل 

 :به صورت زیر خالصه میشوند در استان سیستان و بلوچستان توسعه گردشگری نعوام

 عوامل فناوری 

 های دست ساز و مصنوعینبود جاذبه

 توریستی در کشور عدم طراحی سیستم اطالعات گردشگری و 

 های فناوریعدم امکان خرید بلیت و رزرو هتل و.. به دلیل نبود زیر ساخت

 سرفینگ کوچ های نوین مانندفناوری عدم بهره گیری از ظرفیت

 عوامل قانونی

 عدم تدوین شدن استانداردها و ضوابط فنی

https://parsmodir.com/tourism/couchsurfing.php
https://parsmodir.com/tourism/couchsurfing.php
https://parsmodir.com/tourism/couchsurfing.php
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 های موازی در تشکیالت گردشگریحضور دستگاه

 مشکالت و معضالت مربوط به ایجاد کسب و کار در کشور

 ن برای اطمینان از دریافت خدمات به موقع و مناسب در صورت نیازمناسب برای گردشگراای نبود نظام بیمه

 عوامل محیط زیستی

 ت عدم تدوین شدن چارچوب ها و قوانین مرتبط با حفظ محیطزیس

 های طبیعی کشورعدم شناسایی و برنامه ریزی برای کلیه جاذبه

 ن آنهاهای طبیعی و آسیب دیدبهره برداری نامناسب از جاذبه

 رقابتی عوامل

 وضعیت بازاریابی و تبلیغات گردشگری

 سطح پایین رقابت پذیری در گردشگری 

 نبود رقابت بین ارکان گردشگری برای بهبود سطح خدمات

 تیموانع مدیری

 نبود ثبات مدیریتی

 عدم تدوین برنامه راهبردی در صنعت گردشگری

 دوین شدهعملکرد مدیران بر اساس سالیق شخصی نه نقشه راه ت

 نبود نگرش علمی به گردشگری

 نبود تفکر سیستمی و اقتضایی برای مدیران

 های کشورهای موفق در امر گردشگری عدم توجه به عملکرد و سیاست
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 دیدگاه مدیران سطح کالن و مدیران سطح بنگاهتفاوت در سطح 

 هاهای سطح کالن با تغییر دولتتغییر سیاست 

ه ایجاد تصویر ذهنی منفی کمک کند، عدم تبیین حقوق گردشگری در تواند بدر ذهن جهانیان می یکی از موارد بسیار مهمی که

که از نظر امنیت و امکانات و خدمات زیربنایی، چارچوب قوانین  مندند به مقصدهایی سفر کنندایران است. جهانگردان معموالً عالقه

توجهی در ایجاد تصویر ذهنی مثبت و در شته باشد. این امر نقش قابلو مقررات حقوقی مشخصی در ارتباط با گردشگران خارجی دا

 .نهایت جذب گردشگر خواهد داشت

نشان میدهد: بیشترین تعداد توریسم در کشور های مختلف را 1جدول   

مواردی  هر گردشگر حق دارد به اطالعات حقوقی، امنیتی و قضایی مربوط به خود در کشور محل سفر خود دسترسی داشته باشد.

ن، حقوق گردشگر دانسته در مقصد عمل مذکور جرم است. جرائم علیه گردشگرامانند حقوق گردشگری که مرتکب جرم شده و نمی

کنندگان خدمات، حقوق گردشگر در ارتباط با دیگر گردشگران. وجود این وق گردشگر در مقابل ارائهدر مقابل جرائم میزبان، حق

تعدد دیگر، در ایجاد تصویر مثبت ذهنی و احساس امنیت نقش بسزایی خواهد داشت. لذا تدوین نظام اطالعات و اطالعات حقوقی م

 اشد، یک ضرورت است مواردی از این قبیل پرداخته بحقوقی گردشگری که در آن به 

 .تشکر و قدردانی: از ریاست محترم دانشگاه سمنان جناب اقای دکتر نصیری تشکر و قدردانی میشود
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 ستی توسعهشناسایی موانع محیط زی
 

 1حمید خیرالدین 

 

 چکیده

ای می باشد توسعه به تمامی فعالیت ها و کارهای انسان گفته می شود   رشد وپیشرفت در هر زمینهتوسعه در معنای لغوی به معنی  

از توسعه میتوان به این تعریف جامع  فوق که برای بهتر کردن زندگی خود در محیط زیست انجام می شود. با مبنا قرار دادن مطالب 

علمای علوم  .های بی پایان محیطی بشری برای مواجهه با پیچیدگی ه عبارت است از افزایش توانایی جوامعدست یافت که: توسع

بر این باور است که توسعه را باید جریانی چند بُعدی دانست که  مایکل تودارواند.  اجتماعی توسعه ، تعاریف گوناگونی ارئه داده

دی، کاهش نابرابری و ساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصامستلزم تغییرات ا

ی کلیه افراد و مجامع بین محیط زیست و لزوم حفاظت از آن در دهه های اخیر مورد توجه جدریشه کن کردن فقر مطلق است. 

های اقتصادی انسان از یک سو و اتکای بی واسطه و وابستگی معیشتی قشر  المللی و جهانی قرار گرفته است. توسعه بی رویه فعالیت

معیت رو به رشد جهان به طبیعت از سوی دیگر، روز به روز از تنوع طبیعی اکوسیستم ها و زیستگاهها می کاهد و کثیری از ج

رنامه های حفاظتی از گونه ها و ودیت های بیشتری را برای زندگی و بقای حیات وحش فراهم می کند. در نتیجه اجرای بمحد

وزه تحت عنوان مناطق حفاظت شده مشهورند. »برنامه ریزی و مدیریت اکوسیستم ها فقط به نقاط مشخصی محدود شده که امر

در یک سازمان است؛ مدیریت راهبردی هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات راهبردی« از مهمترین ارکان سیستم های مدیریت  

صحیح و موثر از »برنامه ریزی و مدیریت ظایف چندگانه ای است که سازمان را قادر می سازد به مقاصد خود دست یابد استفاده و و

قش پیش گیرنده آن، اثربخشی مثبتی بر کنترل راهبردی« به عنوان مهمترین ارکان سیستم های مدیریت و همچنین به لحاظ ن

به استناد تعاریف ذکرشده،   و در نهایت بر نتایج نهایی و برایندهای سازمان خواهد داشت.    مشخصه های فنی و غیرفنی در تمام سطوح

مکن است از طریق جامعه را در هر جا که مصحبت شده    توسعه پایدار فرایندی است که اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی  

ان ندارد به ایجاد رابطه یق میکند و در هر جایی که تلفیق امکهای الزم و عملیات حمایتی با هم تلف ها، انجام اقدام وضع سیاست

 پردازد  ها می مبادله بین آنها، بررسی و هماهنگی این مبادله

 دی توسعه کلمات کلیدی: توسعه پایدار، محیط زیست، موانع  توسعه، مدیریت راهبر
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ضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از  از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و و

های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور اجتماعی اروپا )رنسانس( و متعاقب آن انقالب صنعتی، موج پیشرفت-نقالب فرهنگیا

د کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که های نوزده و اوایل قرن بیستم میالدی غرب همراه شیی که تا حدی با جریان رشد قرنآسیا

فراوان این ملل، شکوفا و متجلی گردید، اما متاسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی های انقالبی فکری در اروپا رخ داد، پتانسیل 

 نهادهای تخصصیوضعیت توسعه اجتماعی درایران یکی از مهمترین    .رده و بعضا سیری نزولی طی نمودندرشدی را تجربه نکروند روبه

ی اجتماعی   ی اجتماعی در ایران میتوان به آن رجوع کرد و ابعاد مختلفی از مفهوم توسعه  ای که در ارتباط با بررسی وضعیت توسعه

 است، که هر پنج سال گزارشی با عنوان شاخص  ISD   المللی مطالعات اجتماعیی بین  را مورد سنجش قرار داده است، مؤسسه

ی اجتماعی  ها و منابع اطالعاتی متنوع، سازهی توسعه گیری از داده ارائه میکند. در این گزارشها، با بهره  یتماع ی اج های توسعه

بوده که خالصه آن به صورت زیر  شاخص کلی  2شاخص جزئی مورد سنجش قرار گرفته است که در نهایت در قالب  011توسط 

 :ارائه میشوند

ها و  های عملی دارد که مشارکت بیشتر شهروندان را در سیاست اجتماعی، سازمانها و شیوه فعالیت مدنی : اشاره به هنجارهای

ابزارهای مشارکت در  ها، و های مدنی، مشارکت در رسانه ی دسترسی به انجمن های عمومی تسهیل میکند و دربرگیرنده تصمیم

   آمیز و یا دادخواست است فعالیتهای مدنی هم چون تظاهرات مسالمت

ها و روستاها وجود دارد.  گیری میکند که تا چه حدّ زندگی انجمنی در داخل شهرها، محله ها : این شاخص اندازه اهها و انجمنشگبا

 سیستم روابط اجتماعی تضمین میکنندچنین پیوندهایی امنیت و رفاه افراد را از طریق یک 

گیری و مشخص میکند که تا چه اندازه انسجام  هض را اندازهای و تبعی انسجام درون گروهی : این شاخص تنش های قومی و فرق 

هی های مدنی و یا خشونت درون گرو اجتماعی میان گروههای تعریف شدهی مذهبی، قومی و زبانی وجود دارد؛ بدون آنکه به ناآرامی

  .استحاله پیدا کند

چنین  .ها وجود دارد تماعی در میان غریبهاعتماد و امنیت میان شخصی : این شاخص مشخص میکند که تا چه حدّ انسجام اج

های با امنیت و اعتماد میان فردی  انسجامی از طریق پیوندهای اعتماد، کنش متقابل، و فقدان نیت مجرمانه متجلی میشود. در جامع

 های خشونتآمیز نادر است و مردم الزم نیست از نقص حقوق شخصی و مالکیت خود در هراس باشند مباال، جر

های اشتغال، چه در  های برابر با مردان در زمینه  گیری میکند که زنان تا چه اندازه از فرصت نسیتی: این شاخص اندازهری جبراب 

 خانه و چه در زندگی سیاسی برخورداراند

طبقات ی  ها پذیر هم چون مردمان بومی، مهاجران، پناهندگان و گروه این شاخص سطح تبعیض علیه گروههای آسیب  ادغام اقلیتها :

 پایین جامعه را در بر میگیرد .

ی یک  ، در جدول شماره 2010-1990های  ی اجتماعی در ایران در طی سال  های توسعه ای شاخص ای و رتبه وضعیت نمره

 یر بوده که در این میان کشور امکانپذ 20 ها برای  امکان گردآوری داده 2010ن ذکر است که در سال نشان داده شده است. شایا

 129ها در مورد آنها گردآوری شده است  کشور نیز در دسترس نبوده و تعداد کشورهایی که اکثر داده20 ها برای این  تمامی داده

  .کشور است 
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میدهد  : حوزه های سه گانه توسعه را نشان1شکل 

 

 

 

 : ارتباط بین انواع آلودگی ها را نشان میدهد که چگونه بر توسعه موثرند2شکل 

 ی اجتماعی در ایران وضعیت شاخصهای توسعه: 1جدول 
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در هزاره سوم، محیط زیست مفهوم دیگری پیدا کرده و دیگر نمی توان با الگوها و مدل های قدیمی آن را تبیین کرد. محیط زیست، 

ی می گوییم محیط امروز در برگیرنده ی تمام مسایلی است که در صنعت، فرهنگ، اقتصاد و سیاست مطرح است. در این صورت وقت

ا یا حیات وحش نیست، بلکه شامل تمام جلوه ها و جنبه هایی است که به نوعی زندگی ما زیست، مثل گذشته مختص آلودگی ه

انسان ها را تحت الشعاع قرار می دهد. این روند تا آن حد پیش رفته که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برنامه ریزی محیط 

ثل کانادا یا استرالیا در برنامه های پنج ساله، برنامه ریزی رنامه ریزی کشوری مطرح می شود. مثال در کشوری مزیست در چارچوب ب
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 برای محیط زیست را در تمامی جنبه ها اعم از روش کار، راهکارها، بودجه بندی، زمان بندی و ساختارتشکیالتی لحاظ می کنند

 . 1350مخدوم 

 وسعه اقتصادی چیست؟ ت

اقتصادی« تمایز قائل شد. رشد اقتصادی، مفهومی کمّی است در حالی که توسعه هوم »رشد اقتصادی« و »توسعه ن دو مفباید بی

اقتصادی، مفهومی کیفی است. »رشد اقتصادی« به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با 

در سال موردنیاز به  (GDP) ناخالص داخلییا تولید  (GNP) ش تولید ناخالص ملیمقدار آن در سال پایه. در سطح کالن، افزای

ها )به خاطر شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمتنسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می

کارگیری افزایش به ابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از:نم .ای را نیز از آن کسر کردتورم( و استهالک تجهیزات و کاالهای سرمایه

های احتمالی کارگیری ظرفیت وری عوامل تولید( و بهها )افزایش سرمایه یا نیروی کار(، افزایش کارآیی اقتصاد )افزایش بهرهنهاده

 .خالی در اقتصاد

اجتماعی. در توسعه   های فیزیکی، انسانی واعم از ظرفیت  های تولیدیتوسعه اقتصادی« عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت»

ها تغییر خواهد کرد، اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش

توان انجام خواهد شد. به عالوه می برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدیتوان بهره 

 .کندها نیز در فرآیند تولید تغییر میگفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده

تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی

 کامال کمی است( و هیچ محدودیتیی کیفی است )برخالف رشد اقتصادی که ابه دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده

 .ندارد

 های توسعه اقتصادیشاخص

 :توان این موارد را برشمردیافتگی میهای توسعه اقتصادی یا سطح توسعهاز جمله شاخص 

آید. این درآمد سرانه به دست میشاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور )تولید ناخالص داخلی( به جمعیت آن،  -1

 .شودص ساده در کشورهای مختلف، معموال با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه میشاخ

شود و معموال سطح های محلی کشورها محاسبه میاز آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت  :(PPP) شاخص برابری قدرت خرید -2

 .شودرابری قدرت خرید استفاده میی مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص بقیمت محصوالت و خدمات در کشورها
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های جهانی آن کاالها ضرب شده و پس از انجام تعدیالت الزم، در این روش، مقدار تولید کاالهای مختلف در هر کشور، در قیمت

 .گرددتولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می

های شاخص درآمد سرانه و توجه به »توسعه پایدار« به جای کوشش برای غلبه بر نارسایی :(GNA, SSI) شاخص درآمد پایدار -3

 .»توسعه اقتصادی«، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید

)چه های ملی منظور گردیده  شود نیز در حسابمحیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد میهای زیستدر این روش، هزینه 

 .آیدمی هبود منابع و محیط زیست( و سپس میزان رشد و توسعه به دستبه عنوان خسارت و چه به عنوان ب 

گیری و ، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه1980های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه شاخص -4

ها بر اساس چند شاخص اصلی این شاخص های ترکیبی را پیشنهاد کردند.شاخص استفاده از مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها،

 .شدندو همچنین چند زیرشاخه تعریف می

ها توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که براساس این شاخص 1991این شاخص در سال  :(HDI) شاخص توسعه انسانی -5

دو تولد(، و دسترسی به آموزش )که برابری خرید(، امید به زندگی )در ب  گردد: درآمد سرانه واقعی )براساس روش شاخصمحاسبه می

 .رفتن افراداستهای به مدرسهتابعی از نرخ باسوادی بزرگساالن و میانگین سال

های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی: هر چه حضور فعال زنان در عرصه  -6

زنان اکثرا در خارج از خانه شاغل نیستند و به این ترتیب نیروی انسانی در این کشورها  تر است. درجوامع توسعه نیافته،افتهتوسعه ی

 .به نصف کاهش یافته است

 ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تاثیر بسزا داشته باشنداستقالل ملی: به این مفهوم که سایر دولت -7

  :رکن اصلی در کره زمین ،آلودگی آب و آلودگی خاک و آلودگی هوا می توان اشاره کردز جمله تاثیرات منفی توسعه بر ا

 آلودگی آب: 

منظور از آلودگی آب تباهی و فروافت کیفیت آب است . در تعریف آلودگی آب عموما توجه ما به موارد مورد استفاده ی موردنظر، 

به   .تاثیرش برسالمت عمومی و نیز آثار بوم شناختی آن ، متمرکز استه از وضعیت عادی خود خارج شده ، اینکه آب تا چه انداز

عنوان یک اصل اساسی می توان گفت که کیفیت آب تعیین کننده موارد استفاده ی بالقوه آن است موارد استفاده عمده کنونی آب 

تی ورفاه عموم مردم تاثیر بسزایی داشته . که آلودگی آب می تواند برسالم  عبارتند از کشاورزس و فرایندهای صنعتی و عرضه خانگی

 باشد

 آلودگی هوا: 
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طبیعت همه چیز خود را بانظم خاصی بوجود آورده است، اما انسان با دخالت خود این ثبات و خودتنظیمی را به هم می زند طبیعت 

در به هضم و یا بازیابی آن نشد لی اگر آلودگی به حدی رسید که قاخود به خود تا حدی می تواند آلودگی هوا را تصفیه کند ، و

آلودگی هوا به این صورت تعریف می شود که هر جسم خارجی که وارد هوا شود وهر عاملی که نسبت  آلودگی پیش خواهد آمد

حیات انسان و حیوان و گیاه معمولی مواد تشکیل دهنده هوا را تغییر دهد به طوری که مقدار آنها در طی زمان باعث خسارت به 

مواد آلوده کننده هوا نیز عبارتند از هر نوع ماده گازی ، مایع و جامد و یا امیخته ای از آنها که در هوای آزاد پخش می گردد  گردد.

 وباعث آلودگی هوا می گردد

 آلودگی خاک: 

آلودگی خاک طبیعی خاک ایجاد می شود را وجود مواد شیمیایی ساخت انسان در خاک ویا دگرگونیهای دیگری که در محیط 

مهمترین اهمیت آلودگی  . گویند.این گونه از آلودگی معموال از نشت تانکرها ی زیر زمینی، استفاده از آفت کش ها ...... می شود

تعددی برای خاک این است که انسان ها در محیط هلی متعددی با خاک ارتباط مستقیم دارند ارتباط با آلودگی خاک پیامدهای م

هد داشت که بسته به نوع آلودگی ، نحوه ارتباط ومدت زمان ارتباط متفاوت است .کروم و آفت کش ها سرطان سالمت انسان خوا

شود .جیوه باعث اسیب رساندن به کلیه  27زاست و سرب برای کودکان بسیار خطر ناک بوده و باعث آسیب رسیدن به مغز آنها می 

 .و کلیه و تنزل سیستم عصبی مرکزی می شوند حاوی کلر باعث تغییر در کبدو بسیاری از حالل های 

 نتیجه گیری و بحث

عبارت است از : تمام رسوم ، هنر ها  فرهنگ رهنگ ، توانایی ها و عادتهای بدست آمده بوسیله بشر تعریف شده است . در حقیقتف

جامعه  ، علوم ، مذهب و رفتار سیاسی به عنوان اجزاء بهم پیوسته ای که یک کل را تشکیل می دهد و متمایز کردن جامعه ای از

رزش ها ، رفتار و بطور کلی شیوه دیگر را امکان پذیر می کند . به کارگیری ابزارهای فرهنگی برای فراهم کردن تغییر در دانش ، ا

عنصرهای تشکیل دهنده آن می  فرهنگ سامانه ای تعریف می شود که انسان ، طبیعت و محیط زیست . زندگی اجتناب ناپذیر است

برای ادامه حیات بشری امری ضروری است .  محیط زیست رفتار جامعه در رابطه با ارزش و اهمیتباشد . بنابراین تغییر نگرش و 

زیست محیطی راهکارهای ذیل را در پیشرو داریم : آموزش های همگانی در کلیه سطوح سنی ، آموزش  نگفره جهت نیل به توسعه

، سیاست گذاری و بستر سازی مناسب ، گسترش  محیط زیست های تخصصی زیست محیطی ، تشویق عوامل فعال در امر حفاظت از

،  محیط زیست مقررات محکم برای حفظتحقیقات زیست محیطی ، حمایت از تشکل های غیردولتی زیست محیطی ، وضع قوانین و  

ن و رادیو و مطبوعات در آگاهی دادن اعمال نظارت و مجازات صنایع و افراد آالینده ، استفاده از وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیو

نهایت بوجود آوردن رسوم جدید در رابطه با به عامه مردم ، زنده نمودن باورها و آداب و رسوم زیست محیطی گذشتگان و در 

ینکه یک آموزه بصورت فرهنگی در منطبق با شرایط اجتماعی و فرهنگی . نکته قابل توجه این است که برای ا محیط زیست حفظ

ار نهادینه شود . سرآغاز هر تحولی در جامعه ، بطور عمده مسئوالن آن جامعه می باشند . آید ، باید در یک فرآیند مستمر و پاید

را کسب کنند و پس از آن است که عملکرد آنان  محیط زیست والن جامعه باید ابتدا توجیه شده و آموزش های الزم در زمینه مسئ

در کل جامعه شده و حرکتی پر شور در این زمینه ایجاد کند . این نکته روشن  محیط زیست نجر به تزریق روح حفاظت ازمی تواند م

، هرگز پایدار نخواهد سرآغاز هر تحولی در جامعه ، بطور عمده مسئوالن آن  محیط زیست نجر به آلودگی و تخریباست که توسعه م

را کسب کنند و پس از آن است   محیط زیست ئوالن جامعه باید ابتدا توجیه شده و آموزش های الزم در زمینهجامعه می باشند . مس

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-o-Title-ot-desc/
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https://civilica.com/search/paper/k-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-o-Title-ot-desc/
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https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-o-Title-ot-desc/
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در کل جامعه شده و حرکتی پر شور در این زمینه ایجاد کند  محیط زیست منجر به تزریق روح حفاظت ازکه عملکرد آنان می تواند  

 ، هرگز پایدار نخواهد محیط زیست منجر به آلودگی و تخریب. این نکته روشن است که توسعه 

نشان می دهد که جهان هستی، از نظم دقیقی برخوردار بوده و تمامی مخلوقات در تعادل و تناسب و به اندازه آفریده   تحقیق ما    تایجن

ن کره خاکی و در نتیجه در ادامه زندگی انسان نقش دارند. بنابراین، تغییر شده اند و هر یک از اجزا و عناصر خلق شده، در بقا ای

ز اجزا این سیستم عظیم، که در آن همه چیز در تعادل و تناسب است، سبب به خطر افتادن حیات نابجا و زیان رساندن به هر یک ا

خلق کرده است، می باشد و این به مفهوم و هستی می گردد. دین مبین اسالم مشحون از توصیه های حفاظت از آنچه که خدا 

گیری: در یک کالم می توان چنین نتیجه گیری کرد حفاظت از زیست گاه مخلوقات یا همان حفاظت از محیط زیست است.نتیجه 

بع که در جوامع اسالمی، می بایست با بهره گیری از تمامی امکانات قانونی، اخالقی و شرعی موجود، از تخریب زیست کره و منا

 .حیاتی آن جلوگیری کرد

ز فنآوریها و توسعه اجتماعی موجب شده از سوی دیگر، افرایش جمعیت، رشد اقتصاد، فعالیت های صنعتی و پیشرفت های حاصل ا

تا بشرجهت رفع نیازهای بی انتهای خود اقدام به تخریب طبیعت و تغییر نوع پوشش طبیعی نماید. به همین دلیل الگوی نامناسب 

ش ه از سرزمین و تغییرات شدید آن منجر به پیدایش بحران های زیست محیطی شده است به همین منظور توجه به آمایاستفاد

سرزمین جهت پیشگیری از بحران های محیط زیست و هم چنین استفاده صحیح و پایدار از تمامی امکانات پهنه ی سرزمین می 

 .ا و بخصوص سازمان مدیریت و حفاظت از محیط زیست را جلب نمایدتواند یکی از موضوعات جدیدی باشد که توجه دولت ه

توسعه به   .در جهان توسعه یافته و هم در دنیای در حال توسعه مورد نظر و توجه است امروزه مسئله توسعه پایدار و همه جانبه، هم

باشد تا تحرک همگون و همسوی نیروهای نهفته  مفهوم واقعی کلمه با بار معنایی پیشرفت یا تعالی باید همه جانبه، فراگیر و پایدار

ن توسعه پیش می آید، جامعه یک نظام در نظر گرفته می شود همه جانبه بوددر درون جامعه را باعث گردد. هنگامی که سخن از 

در مسیر پایایی  که کلیه اجزا آن نیازمند تغییر در جهت افزایش کمی و کیفی می باشند. زمانی این تغییر می تواند مفید باشد که

ت می دهد. در توسعه پایدار حفظ باشد. به عبارت دیگر توسعه ی همه جانبه بدون توسعه ی پایدار، معنای انسانی خود را از دس

منابع و محیط زیست و سهم آیندگان از آن مطرح است. توسعه نباید به قیمت از بین رفتن امکانات نسل های آینده باشد. در توسعه 

ود. و پایدار باید کل امکانات جامعه به صورت یک مجموعه، ضمن در دسترس بودن همگان، برای نسل های آینده حفظ ش  همه جانبه

 منابع و امکانات باید از بین رونده و کاهش یابنده نبوده و بلکه تجدید شونده و فزاینده باشند
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 نقش کیفیت زندگی زنان در توسعه اجتماعی و فرهنگی
 

 3عبدالحمیددهانی، 2، مهدی معینی1الهام شیردل

 

 چکیده 

محقق نخواهد شد.  یتماع جگی و اهر توسعه ای مستلزم تغییرات است و فرآیند توسعه بدون تغییرات عمیق در ساختارهای فرهن

 یاست که زمینه های مناسب را برای تعال بو مقاصد مطلو هدافامعه در راستای اجمادی و معنوی  الیتوسعه فرایند ارتقاء و اعت

ان  ه سیاستمداران مجریجکه در ایران و دیگر کشورها مورد تو الستسازد. در عصر ما توسعه هدف وا یانبه انسانها فراهم مجهمه 

و نقش  ندی زناجه چندان به حضور جشهای بسیاری در زمینه تحقق آن صورت پذیرفته است اما در این میان توامور بوده و کوش

 جذبنیازمند قبول  ی و اجتماعیبه عنوان یک از ارکان مهم توسعه نشده است. در این تحقیق توسعه فرهنگ کیفیت زندگی آنان

دهد که افراد آگاهانه آن را  یرخ م  یدر صورت جذب. این قبول و تمر آنها از سوی دیگر استامعه از یک سو و آموزش مسجافراد 

باشد ما   یند بدانند. روش مورد استفاده در این پژوهش مطالعه کتابخانه ای و گردآوری و تحلیل مطالب مبپذیرند و برای خود سودم

و اهمیت این موضوع پرداخته ایم و برای رسیدن  ی و اجتماعینگزنان در توسعه فره کیفیت زندگی نقش یدر این پژوهش به بررس

نسیت الهام بخش باشد و آینده جانسان داشته و برای حل مسائل  جهتیکه دی نیاز داریم جبه هدفهای توسعه به اندیشه و اقدام 

به کار گیرد. به این نتیجه دست را    خود  یامعه و نیازهای مردان و زنان را در هر سن درک کند و برای تحقق این نیازها همه مساعج

ریان توسعه و برخورداری از جه به منافع و سهم آنها در جتوانمندساختن آنها تو ،مناسب زنان یهت سازماندهجیافتیم که باید در 

 .صورت پذیرد الزمبرنامه ریزی  ،مواهب توسعه

 جتماعینقش زنان، کیفیت زندگی،توسعه، توسعه فرهنگی، توسعه اکلمات کلیدی: 

 مقدمه

زان اهمیـت و اعتبـاری است که زنان در آن کشور یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یـک کشـور، میـ

دارا می باشند. اکنون نگاه جهان، بیشتر به سوی زنان معطوف شـده اسـت زیرا امروز، برای تحقق توسعه اجتماعی ، تسـریع فراینـد 

شود، قطعًا تأثیر بسـیاری   حقـق شـدن عـدالت اجتماعی، چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریستهم  و  فرهنگیتوسـعه  

در رونـد توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت. نقش زنان در توسعه، مسـتقیماً با هدف توسعه 

 
 eshirdel@lihu.usb.ac.irی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان استادیار گروه علوم اجتماع 1
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.با (1385)محمدی، عـاملی بنیادی محسوب می گرددر تحول همه جوامع انسـانی، بستگی داشته و از این رو د فرهنگیاجتماعی و 

اینکه نیمی از کل جمعیت جهان را زنان تشکیل مـی دهنـد و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط زنان صورت می پذیرد،   توجه به

ان اختصاص یافته اسـت . بنـابراین وجـود تنها یک دهم درآمد جهان و فقط یـک صدم مالکیت اموال و داراییهای جهان به زن

و بیش وجود دارد که در برخی از سازمانهای جهانی در چند سال اخیر بـه این مسئله  نـابرابری بـرای زنان در تمامی جوامع کم

)مجلسی، استو اجتمـاعی سـازمان هـای مختلف جهانی قرار گرفته  فرهنگیهای خـرد وکـالن  ریزی  بیشتر توجه شده و در برنامه

در مورد تجزیـه و تحلیـل موقعیـت زنان در ونیسف سازمان ملل متحد و ی  در چند سال گذشته،مطالعات متعددی از سوی .(1385

سطوح منطقه ای، ملـی، میـزان اشـتغال آنـان و عوامـل بازدارنـده فعالیـت زنـان، نگـرش هـا وتمایالت زنان و نقش زنان در توسعه 

هت حل مشکالت مربوط به  ریزان ج سیاستگذاران وبرنامه ملتها، سـت کـه سـعی در آمـاده سـازی افکـار عمـومیانجام شـده ا

ا جتمـاعی کشـورها، توجـه فرهنگی ودستیابی زنان به اشتغال بیشتر را داشته است. ازآنجایی که در بررسی عوامل مؤثر بر توسـعه 

.اگر چه (1395)صادقی،  ن از اشتغال زن و رابطه آن با توسعه نیز امری ضروری استبـه نیروی انسانی و تخصص مطرح است لذا سخ

تابع منابع طبیعی از قبیل آب،  زیـادی حـدود و اقتصادی تـا اجتمـاعی – فرهنگیامکانات بالقوه یک کشور برای رشد و توسعه 

توسعه معتقدند آنچه در نهایت ویژگی و روند  صانمتخصخاک، معادن و مواد خـام و میـزان سـرمایه گـذاری اسـت، ولـی اکثـر 

ی را تعیـین مـی کند “ منابع انسانی” آن کشور است و نه سرمایه و منـابع طبیعـی آن . سـرمایه و منـابع ، اجتمـاعفرهنگیتوسعه 

بهره برداری مـی کنند، تولید طبیعـی کشـور عوامل تبعی تولیدند، در حالی که انسانها عواملی هستند که از سرمایه و منابع طبیعی  

به عنوان نیمی از منابع انسانی،  .مـی سـازند و تنظـیم کننـده جهـت توسـعه هستند را فرهنگی –می کنند، سازمانهای اجتماعی 

یند. و اجتماعی نیز به شمار می آ فرهنگیزنان نه تنها موضوع و هدف هر نوع توسعه ای هستند، بلکـه عامـل پیشبرد اهداف توسعه 

تر می کند، بلکـه از نظـر   نه تنها نیل به اهداف توسعه را آسانها  به کار گرفتن این منبع انسانی و مهم و باال بردن کیفیت زیست آن  

)مومنی  تحقـق هـدفهای توزیع عادالنه تر درآمدها و افزایش رفاه و سطح زندگی خـانواده هـا تـاثیرات مثبتـی ایجـاد خواهـد کرد

ت که کیفیت زندگی آنها نیز باال تر رود تا راحت تر بنابراین با توجه به اهمیتی که زنان در امر توسعه دارند نیاز اس .(1393زاده، 

افراد از وضعیت زندگی در قالب  کسازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی دربتوانند جامعه را در پیش برد اهدافش یاری رسانند. 

 هیفیت زندگی یک فرایندئق فرد است. به عبارت دیگر کاله در راستای استانداردها، انتظارات و ع فرهنگ و ارزشهای حاکم بر جامع

از ارزشها، عقاید، نمادها و تجارب شکل گرفته آن فرهنگ را نشان میدهد و  خالصهمنطقی و مفهوم استوار بر پایه فرهنگ است که 

مساله   (.1393کاظمی مجرد، بحرینان و محمدی آریا،)ی فراهم میکندو تجارب انسان در زندگ رایطراهی را برای شناخت و فهم ش

نیز در تعیین کیفیت زندگی نقش اساسی دارد. موقعیت زنان در جامعه و نقش آنان در تصمیمگیریها، در بسیاری از جوامع  جنسیت

یفیت زندگی را به خود جلب کرده نشان دهنده کیفیت زندگی آنها در آن جوامع است و توجه بسیاری از پژوهشگران مربوط به ک

میشود در کشورهای مختلف متفاوت بوده داده که به مردان و زنان و فرصت های جتماعی ی میزان مشارکت اقتصاد و افاست. از طر

 (.1389زنجانی و بیات، نقش کیفیت زندگی زنان بر توسعه اجتماعی و فرهنگی مطرح است)های مختلفی در زمینه  و دیدگاه

 مفاهیمتعریف 

 کیفیت زندگی 

های فردی و اجتماعی است که با اهداف متفاوتی نسبی متأثر از زمان و مکان و ارزشکیفیت زندگی یک مفهوم پیچیده، چند بعدی و  

( کیفیت زندگی را عنوانی جدید برای مفهوم قدیمی بهزیستی مادی و 1976شود. برای مثال لیو)کار برده میدر تحقیقات مختلف به 
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کند. می  تعریف  زندگی  از  افراد   جانبهدگی را رضایت همه( کیفیت زن2000مردم در محیط زندگی خود توصیف کرده است. فوو )  روانی

کنند. ( کیفیت زندگی را در اصطالح یک شیء گمشده یا فقدان یک چیز نسبت به چیز دیگر تعریف می2001بولینگ و ویندرسون)

راک مردم از رفاه ذهنی تعریف عنوان میزان تأمین نیازهای مورد نیاز انسان و در ارتباط با اد( کیفیت زندگی را به 2007کاستانزا )

کنند« ها در فضایی که در آن زندگی می( کیفیت زندگی را »ارتباط بین ادراک مردم و تجربه آن 2009کند. از سوی دیگر، سنالیر)می

است. پس های عینی و ذهنی از زندگی« تعریف کرده گیری ویژگیدازه ( کیفیت زندگی را »ان2011کند. اخیراً پرل )تعریف می

هایی مانند احساس عمومی خوشبختی، حس مثبت از روابط اجتماعی و توان در تعاریف مکاتب مختلف از کیفیت زندگی، واژهمی

 (.mccrea،al et،2009؛tesfazghi،2006)های فردی را مشاهده کردهای بروز تواناییفرصت

 توسعه

 تعالی را برای مناسب های زمینه که است مطلوب مقاصد و اهداف استایر در جامعه معنوی و مادی اعتالی و ارتقاء فرایند توسعه

 :است نهفته نکته چند تعریف این در. سازد می فراهم انسانها جانبه همه

 .ندارد خارجی وجود باشد رسیده عهتوس نهایی مرحله به که ای جامعه بنابراین است همیشگی و مستمر فرایند یک توسعه

 می ( قرار....و اجتماعی بعد فرهنگ بعد سیاسی بعد اقتصادی )بعد انسان حیات ابعاد تمام باید و است بعدی چند جریان یک توسعه

 .گیرد

 .است توسعه محور انسان پس انسان معنوی-مادی زندگ بهبود  جهت در است ابزاری توسعه

 (.1380)توسلی،  است همراه ارزشی قضاوت با و است نسبی مفهوم یک توسعه

 توسعه فرهنگی

به بعد از طرف یونسکو در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهیمی است که نسبت به سایر بخشهای  1980این مفهوم از اوایل دهه 

عه دارد. »بنابراین، فرایندی است که توسعه از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تاکیدبیشتری بر نیازهای غیرمادی افرادجام

ن با ایجاد تغییراتی در حوزه های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسانها، قابلیتها و باورها، شخصیت ویژه ای را در آنها در طی آ

اساسا فرهنگ  به وجود می آورد، که حاصل این باورها و قابلیتها، رفتار های کنش های خاصی است که مناسب توسعه می باشد«

عه است، و از این رو، توسعه فرهنگی، هم یکی از پیش شرطهای بنیادی تحقق توسعه و هم یکی یکی از مهمترین عوامل تحقق توس

از آرمانهای بنیادی توسعه در هر جامعه است؛ از همین رو بیشتر صاحبنظران توسعه، از جمله کارگزارن و مسئوالن سازمان ملل 

 (.1389ق توسعه دارند) بابایی فرد، بر فرهنگ به عنوان یکی از مهمترین عوامل تحقمتحد، تاکید خاصی 

. کمک به حفظ رویکرد ملی 3. ایفای نقش در شکل گیری و هویت فرهنگی جامعه  2. خودباوری  1مولفه های توسعه فرهنگی شامل 

 (.1384های فرهنگی بومی) فکوهی،  . کمک به رشد هویت4و بومی جامعه نسبت به صنایع دستی و دستاوردهای فرهنگی 

 اجتماعیتوسعه  
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توسعه اجتماعی عبارت است از امکانات رفاهی برای زندگی بهتر مردم جامعه. ماکس وبر ضمن تبیین ارتباط میان توسعه اجتماعی 

ی مناسب تر و با شانس زندگی، بر این نظر پافشاری می کند که شانس زندگی عبارت است از امکان دست یابی با شرایط زندگ

ه و پیشرفت زندگی یک جامعه با هدف تحقق ارزش های فرهنگی، به صورتی که با واقعیت کلی توسعه تجربیات زندگی بهتر و توسع

 (.1391اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شده باشد)آزادارمکی، 

را می گیرد.در دوره جدید مباحث توسعه اجتماعی در قیاس با مفاهیمی چون توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی حوزه وسیع تری 

جامعه مدنی، دموکراسی اجتماعی، عدالت اجتماعی،رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی موضوعات محوری توسعه اجتماعی  مربوط به

را تشکیل میدهند. در یک تعریف دیگر، شاخص های توسعه اجتماعی امید به زندگی، مرگ و میر نوزادان و دست یابی به آموزش 

نی، توسعه، به ویژه توسعه اجتماعی، به مردم، آسایش، رفاه وبهبودی آنها، شکوفا نی ذکر شده است. بر اساس تعریف بانک جهاهمگا

شدن قابلیتهایشان و تکوین یک جامعه مدنی از سوی آنها مربوط است. اساسا یکی از لوازم توسعه در جامعه توسعه اجتماعی است. 

تفکرها، ارزش ها، نگرش ها، رفتارها و نقش های ارت است از تحقق دگرگونی بنیادی در طرز در یک معنا، توسعه اجتماعی عب

 (.1389اجتماعی در گستره جامعه)بابایی فرد،

. امکان دستیابی 4. امکانات رفاهی برای زندگی3. کیفیت بیشتر زندگی2. بهبود وضعیت اجتماعی  1مولفه های توسعه اجتماعی شامل

ه فرصت های مناسب از طریق دسترسی به تسهیالت آموزشی، . ارائ5سب تر و تجربیات زندگی شخصی بهتربه شرایط زندگی منا

 (.1390بهداشتی، رفاهی، تغذیه، مسکن، اشتغال، مساوات اجتماعی و برابری جنسیتی می باشد)آزادارمکی، 

 

 کیفیت زندگی و توسعه

ای  مطرح شده و جایگاه ویژه نریزی توسعه و مباحث اقتصاد نوی و برنامهی پایدار  حث کیفیّت زندگی به تازگی در ادبیّات توسعهب

سازی آن کار میکنند. در واقع کیفیت  یافته است و دولتها در سطح ملی و محلّی و نیز مؤسسات متعددی بر روی سنجش و شاخص

ت بهبود بخشیدن به کیفی  د مختلف آن، هماناهای توسعه در ابعاشالچزندگی خود ارتباطی متقابل با توسعه دارد. به طوری که، تمامی  

کیفیّت زندگی است. در حقیقت کیفیت زندگی خود یک پدیده   عشاخص امروزه ی پیشرفت و توسعه یک اجتما  نزندگی است. بنابری

اقتصاد   ، محیط زیست وشو پرور  شسایر موارد، میتواند مشتمل بر بهداشت، آموز  ای آن ب  چند بُعدی است، و اجزای تشکیل دهنده

شکیل دهنده، خود در بر گیرنده شاخصهای منتخبی است که مستقیماً با توسعه در ارتباط است. چهار جزء ت نو هر یک از ایباشد 

در نتیجه دستیابی به هر یک از اجزا و شاخصهای مربوط، خود به معنای دستیابی کشورها و جوامع به توسعه است، و دستیابی به هر 

است. از آن جایی که شاخصهای کیفیت زندگی مبتنی بر دیدگاهی موکول به پیشرفت و توسعه در زمینه دیگر  جزء یا شاخص، خود  

، امنیّت اقتصادی، خودباوریو بهبود وضعیت اجتماعی، امکانات رفاهیاست که رفاه یک جامعه به سطح متوسط جریانهای مصرف، 

از شاخصهای اصلی توسعه   زندگی یکی د، در نتیجه میتوان گفت کیفیتو فروپاشی خانواده بستگی دار البیکاری، فقر در سنی با

 ندر هر کشوری است که توجه به آن می تواند سطح توسعه و سطح زندگی افراد را تحت تآثیر قرار دهد. اما با ای  اجتماعی و فرهنگی

در بهبود سطح زندگی  و جامعهنگ فرهتاکید دارند که اگرچه  عموضو ندهنده شاخص کیفیت زندگی برای وجود، اجزای تشکیل
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زندگی محسوب نمیشود و شروط دیگری نیز برای ارتقای ای شاخص، در زندگی   تنقش موثر دارد، ولی شرط کافی برای ارتقای کیفی

 .(1392)احمدی و ابتکاری، است الزمافراد

 اهمیت و جایگاه توسعه اجتماعی و فرهنگی

مت تمامــی انسانهاسـت. نیـل بـه توسـعه اجتماعـی و البــر ســعادت و ســ  تأثیــر آناهمیــت توســعه اجتماعــی بــه دلیــل 

عدالـت اجتماعـی بـرای دسـتیابی بـه صلـح و امنیــت و حفــظ آن، چــه در درون ملتهــا و چــه در میــان آنهــا ضــروری 

و آزادیهــای اساســی او امکانپذیــر نخواهــد بــود.   وق انســاناســت و ایــن هــدف بــدون قائــل شــدن احتــرام بــرای حقــ

(موردتوجــه بــوده   1995)ایــن ارتبــاط اساســی پنجــاه ســال پیــش در منشــور ســند کپنهــاگ ســازمان ملــل متحــد  

توســعه اجتماعــی و حفاظــت قتصــادی،  ازپیــش احســاس میشــود. رشــد ا  ضــرورت آن بیش  و امــروزه بــا گذشــت ایــام

حســاب   م بــرای توســعه مســتمر اجتماعــی بهالزمحیطــی زنجیــروار باهــم در ارتباطانــد و بــا تقویــت یکدیگــر عناصــر  

ــعه توس .هنــدآینــد و چارچــوب مناســبی بــرای نیــل بــه یــک زندگــی بهتــر بــرای همــگان را تشــکیل مید می

، و هسـته «دولتهـا »، هســته اصلـی نیازهـا و آمـال «مــردم سراســر جهــان»اجتماعــی هســته اصلــی نیازهــا و آمــال 

را تشــکیل میدهــد. بــه لحــاظ اقتصــادی و اجتماعــی، پربازدهتریــن   «جامعـه مدنــی»اصلـی نیازهـا و آمـال کلیـه بخشـهای  

را در بهــره گرفتــن از تواناییهــا، منابــع  ــتها و ســرمایهگذاریها آنهایــی هســتند کــه بــه مــردم بیشــترین فرصــتسیاس

 (.1395)جغتایی و همکاران، و موقعیتهــا میدهنــد 

ای پایانـی قـرن بیسـتم و ورود ـهه  المللــی ماننــد ســازمان ملــل متحــد در ده  ــعهای نهادهــای مهــم بینسیاســتهای توس

هـای توسـعه اجتماعـی بـوده اسـت. اهـداف اصلـی توسـعه هـزاره سـوم   بـه هـزاره سـوم تـوأم بـا توجـه بیشـتر بـه ابعـاد و مؤلفه

ـا ایــدز، ومیــر کــودکان، مبــارزه بـ ی بــه آمــوزش، برابــری جنســیتی، کاهــش مرگشـامل کاهــش فقــر، دســتیاب

ارائــی و )زیســت، گســترش مشــارکت و انســجام اجتماعــی اســت ریــا و ســایر بیماریهــا، تضمیــن پایــداری محیطماال

 (.1384همــکاران، 

 :نکات زیر قابل تامل است  یایگاه و اهمیت توسعه ی فرهنگجدرباره ی  

توسعه هیم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای  ربو ابعاد مخ تالماعات توسعه یافته مشکجتبا گذشت زمان و گسترش ا

تماع شیوع جهای زیست محیطی تداوم فقر و نابرابریهای ا یهان سوم آشکارتر شد. ویرانی طبیعت افزایش آلودگجدر حال توسعه و 

ش ها الا درکشورهای در حال توسعه بعد از تو ....از کارکردهای پنهان توسعه در کشورهای توسعه یافته به شمار آمده است. امفساد 

گذشت زمان نشان داد که بسیاری از این کشورها نه تنها به توسعه دست نیافتند بلکه در وضعیت  یمیلیاردها واحد پول مل فو صر

ت باشد متفاو تواند یقرار گرفتند. البته فرایند شکست توسعه در کشورهای مختلف م ینابسامان و پریشان فرهنگ و سردرگم سیاس

و...اما آنچه به عنوان وه مشترک در اکثر قریب به اتفاق این  یی انسانود نیروجمانند فقدان دولت کارآمد عدم انباشت سرمایه عدم و

ای توسعه درون زا به توسعه ی بیرون زا جتواند مطرح باشد این است که این کشورها به  یم یکشورها به عنوان عامل و دلیل اساس

اتفاق افتاده بود  بده بلکه هر آنچه را که در غریخ و سنت های خود آغاز نکررند. به عبارت دیگر توسعه را مطابق فرهنگ تارروی آو

الگو قرار دادند. کشورهای غرب بر ویرانه های سنت مدرنیته و توسعه شکوفا شدند. به عبارت دیگرآنها با دستکاری در فرهنگ  الکام
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ه فرهنگ و سنت شان با سیر تجدد را باز کنند و به توسعه دست یابند اما کشورهای دیگر از آنجا کو سنت خودشان توانستند م

توانند گام به گام مانند آنها عمل نمایند. تقلید و پیروی از الگو و شاخص های توسعه   یزمین متفاوت اسیت نم  بفرهنگ و سنت مغر

 ،و ماهیت طبقات نظام سرمایه داری و ناهماهنگ با ارزش های فرهنگ خودی یاتفاق افتاده به دلیل خاستگاه بیرون بای که در غر

 .(1392،سعادت )شد یب بروز تعار، روان و بحران هویت فرهنگجافته مویکشورهای توسعه ن در

 

 نقش زنان در توسعه فرهنگی و اجتماعی از دیدگاه امام خمینی)ره(

دارای همه ویژگی قاعده نیست. امام دختر گرامی حضرت محمد)ص( را که اندیشه های فرهنگی و اجتماعی امام مستثنی از این 

( و معتقدند اگر زنان جامعه از این بانوی 184: 19های یک انسان کامل است، را شایسته یک زن مسلمان میداند)صحیفه امام؛ج

(. این 337: 7اهد بود)صحیفه امام؛ جبزرگوار که دارای همه جلوه انسانی است تبعیت کنند جامعه همواره رو به رشد و توسعه خو

 ود:ویژگیها در سه محور تبیین می ش

ابعاد وجودی و انسانی حضرت زهرا سالم اهلل علیها بیانگر این مطلب است که همه زنان دارای هویت انسانی   .مزلت و شخصیت زن؛1

زن انسان است، آن هم یک "."آمال بشر استزن مظهر تحقق  "است و قابلیت رشد و تعالی دارد. پس بکار بردن تعابیری ممانند

 شایسه این شخصیت است)همان(."رد به معراج می روداز دامن زن م"."انسان بزرگ

ایفای نقش همسر و مادر در خانواده، یعنی اصاالت دادن به نهاد خانواده از دو منظر؛ یکی انس جویی و . نقش زن در خانواده؛2

حیاتی ترین و زیر بنایی نمودن جایگاه امن و آماده تربیت فرزندان.بنابراین خانواده یکی از محبت ورزی به همسر و دیگری فراهم 

توسعه فرهنگی و اجتماعی در جامعه   "خانواده مطلوب"و تحقق نیافتن  "نهاد خانواده"ترین نهادها است و بدون حضور سازنده و فعال

د ورد خانواده مانند انتخاب همسر شایسته، شرایط ازدواج، چگونگی فرزناسالمی امکان پذیر نیست. برنامه ها و قوانین اسالم در م

الهی در کانون خانواده  _دارشدن و آداب دیگر دالیلی بر اهمیت تربیت در خانواده می باشد و تهذیب نفس و تربیت موجود انسانی

 (.41: 6همسو با مقاصد انبیاء و مکتب اسالم است)صحیفه امام؛ج

در آن خانه افرادی تربیت شدند که تمام  میدانند که -سالم اهلل علیها -ا خانه کوچک فاطمهفق ترین خانواده رامام خمینی)ره( مو

 (.192: 16قدرت حق تعالی را تجلی دادند و خدمت هایی کردند که همه بشر را به اعجاب در آورده است)صحیفه امام؛ ج

ف هده دارند. حرمی شود و مادران مسئولیت سنگین تربیت بچه ها را بر ع خانواده اولین هسته جامعه است که در آن انسان تربیت 

مادر، خلق مادر، عمل مادر،در بچه ها اثر دارد. اگر دامن مادر طاهر، پاکیزه و مهذب باشد. بچه از اول با اخالق صحیح و تهذیب نفس 

را همان یک بچه تامین کند، همان طوری و عمل خوب رشد می کند. اگر یک بچه خوب تربیت شود ممکن است سعادت یک ملت 

(. پس شغل شریف مادری 363: 8د، ممکن است یک فساد در جامعه پیدا شود)صحیفه امام؛ جکه اگر یک بچه بد هم بزرگ شو

)صحیفه امام؛ "تجسم عطوفت و رحمت در دیدگان نورانی مادر، بارقه رحمت و عطوفت رب العالمین است. "شایسته تعابیری مانند

 (.225: 16ج 
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(، زیرا اوال مادران 192ه را در گرو صالح و فساد زنان می دانند)همان:امام خمینی)ره( صالح و فساد در جامع  . نقش زن در جامعه؛3

نقش اساسی در تربیت فرزندان دارند و اینها سرمایه های انسانی  هستند که محور اصلی توسعه در هر جامعه می باشند و با تربیت 

شقاوت جامعه تاثیر بسزایی دارد و ثانیا زنان نیمی ط آنها، انسانهای صالح و یا ناصالح درست می شود که در سعادت و یا  صحیح یا غل

از جامعه را تشکیل می دهند که در حوزه های اخالقی و تربیتی؛ زن با تربیت صحیح انسان درست می کند؛ و با تربیت صحیح 

: 6صحیفه امام؛ج(. همچنان که در تحصیل علم و کسب فضایل اخالقی خود نیز می کوشد)339:  7کشوررا آباد می کند)صحیفه امام؛ج

(. در حوزه فرهنگی و علمی؛ ایشان با اشاره به مظلومیت فرهنگ اسالم و ضرورت احیای این فرهنگ خانمها را به فعالیت در 521

آ نکه فرزندان امروز و نسل فردا در دامن زنان تربیت می ( و به لحاظ 9: 20جبهه علمی و فرهنگی تشویق می کنند) صحیفه امام؛ ج

شما بانوان در ایران ثابت کردید که در پیشاپیش این نهضت قدم برداشتید. شما سهم بزرگی در این نهضت  "رمایند؛شوند، می ف

: 6بیت می شود) صحیفه امام؛جاسالمی ما دارید. شما در آتیه برای مملکت ما پشتوانه هستید. از شماست که مردان و زنان بزرگ تر

521.) 

 

 دیدگاه زنان در مورد توسعه

ان در زمینه جهان تشویق به رشد و توسعه بیشتر و توانمندی زنیجوامع جی دستاوردهای گذشته و امروزین زنان در یی شناسابرا

و کتابهای بسیاری  االتهد ارائه مقرا دهه زنان نامید که در این دهه شا1985تا  1976سازمان ملل سالهای ی تماع جهای فردی و ا

مطرح شده و این دیدگاه ارتباط نزدیک   "دیدگاه زنان در توسعه"در ابتدا   م.کال مختلف توسعه هستیدرباره ارتباط و نقش زنان با اش

توسعه می نقش و مقام زنان در فرآیند  یلیبرال آمریکای و نظریه نوسازی دارد که به شناسای یبا رویکرد فمینیست

 (.(http://www.google.com/zdnet.com."whatiswidپردازد

 مالحظهو فردی و با    یتماع جو رفاه ا  یمشارکت سیاس  ،  ت فرصتهای اشتغالالبرای بهبود وضع تحصی  1370دیدگاه در اوایل دهه  این  

شوند ی د توسعه به نحوی درگیر ممحروم بوده و یا اینکه در فرآین یتماع جو ا فرهنگیود آمد که زنان از فرصتهای جاین مسئله به و

 ،در این زمینه شامل رفاه یمشی های عموم خط ی شوند.به منابع مورد نیاز خود محروم م یدستیابآزادی و امکان  ،که از حقوق 

ملل ای از سوی  الشهای گستردهچ ،در دهه زنان (.1388 ،الوان و ضرغام فرد)و توانمندسازی بوده است  یکارآی ی،فقرزدای ،برابری

ر فرآیند توسعه انجام گرفت و شرایط مادی زنان تا حد زیادی بهبود نقش زنان در توسعه و مشارکت آنان د یبرای شناسایمختلف 

 .زنان در مقایسه با مردان داشته است  یو مشارکت سیاس  یتماع جاین دیدگاه اثربخش کمتری در بهبود قدرت اقتصادی و ا  ییافت ول

 :دو مشکل اشاره کرده اند دیدگاه زنان درتوسعه به فمینیست ها در انتقاد به

 .پیشرفت کند در تساوی بین زنان و مردان از تهت قدرت و امکان دستیاب به منابع 1.

 1997). ،مارتینز )در حاشیه قراردادن زنان در مورد هد گذاریهای توسعه و دستیاب به آنها 2.
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هان در ج معیت جوان نیم از موفق بوده و زنان را به عن یو کارآی یو زمینه فقرزدایه به اینکه دیدگاه زنان در توسعه فقط در دجباتو

کار و سود حاصل از  ،نظر گرفته است که باید نیازهای آنان تامین شود مسئله برابری حقوق مردان و زنان که منشیا تقسییم نقشها

 (.1380،الوان و ضرغام فرد)شده است نادیده گرفته ،و فرهنگ در مورد زنان است بآدا ،آن وشکل گیری سنتها

 ه جایگاه زن نگرش جامعه نسبت ب

 یا جبر به او زندگی امروزه اما. است داشته برعهده ویژه مسئولیتی پیدایش، آغاز از و بوده زن پیوسته جهان پهناور عرصه در زن

 صد در حتی یا و  پانصدپیش در که  است یهای آگاهی ،نیازمند روزمره زندگی گذراندن برای و است  کیفی تغییر حال در اشتیاق 

 اقتصادی شکل و بافت تغییر تر مهم همه از و سیاسی های انقالب اجتماعی، کمبودهای. است نداشته نیازی آن به گذشته سال

 یاجتماع  های انقالب و سیاسی های کشمکش در. کند می طلب را هایی مسؤولیت دو ی درجه شهروند غالب در حتی او از جامعه،

 ای منطقه گاه و جامعه کل بر بلکه زنان خود زندگی بر تنها نه جویی بهره این و شود می برداری بهره زنان بالقوه توان از معموال

 بداند  و  کند  باور  را  بودنش  حقیر  نیز  زن  خود  باید  که  اند  بوده  استوار  عقیده  این  بر  گذشته  های  فرهنگ.گذارد  می  تأثیر  جهان  از  وسیع

 کرد می شکر افالطون» که است بوده مبنای همین بر شاید. وسوسه و است لغزش گناه تکرار حضور و است ازلی اهگن وجودش که

  که  چنان بود، اسیر یک همچون زن نداشت، جایی آن در انسانی صفات و توحید که گذشته جوامع در.زن نه است شده آفریده مرد

 وسیع  و  متفاوت  نگرشی  اسالم  ولی.  باشد  شهوت  و  سکس  خدمت  در  که  آید  می  حساب  به  کاال  یک  مانند  هم  هنوز  غربی  کشورهای  در

 زن  متاسفانه این، وجود با. داند می آفرین نقش و جامعه از جزیی و انسان یک را زن اسالم. دارد او منزلت و مقام و زن به نسبت

 خود واقعی جایگاه و موقعیت از هنوز و دهد ارقر خود الگوی و آرمان را کسی چه و چیزی چه که داند نمی درستی به هنوز ایرانی

 به را هایی بچه او. ندارد را خواندن کتاب فرصت و خواند می روزنامه ندرت به ما جامعه در زن. است خبر بی اسالمی جامعه یک در

 انقالب با گرچه. کند عرضه ندارد چیزی این از بیش و فرستد می مدرسه به معین سن در و کند می تغذیه را آنان آورد، می دنیا

 راه خود واقعی جایگاه به رسیدن برای هنوز اما یافت، باز را خود مقام حدودی تا( ره) خمینی امام گفته به ایرانی زن ایران، اسالمی

 (.1393همکاران، و عبوری)بپماید  باید را درازی

 که  زنی. گردد بلیغ سعی او پرورش و تربیت در که ستاج به هاست، نسل کننده تربیت و آورنده وجود به زن که آنجا از حال، هر به

 علم، بزرگان سیاستمداران، پرورش با او. فرداست جامعه گذار بنیان حقیقت در آورد می در جنبش به را ای گاهواره دست یک با

 وظیفه ایفای مسیر این در و بداند جامعه در را خود واقعی جایگاه باید پس سازد، می را کشور یک آینده...  و رزمندگان و ادیبان

 دفاع است، شایسته که چنان جامعه در او واقعی نقش از و بشناسند را او جامعه اقشار تمام که این مگر نیست، میسر این و نماید

 همان)یماینم تربیت اسالم نمونه زن یک چونان را آنها و آوریم وجود به بانوانمان در را باوری خود روحیه که کنیم سعی باید. نمایند

 (.منبع

 چگونگی رابطه میان موقعیت زنان با توسعه یافتگی و تاثیر گذاری مشارکت آنان 

با توجه به اینکه نیمی از کل جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط زنان صورت می پذیرد، 

وجود .  (1376عظیمی،  (رایی های جهان به زنان اختصاص یافته است  داو  تنها یک دهم درآمد جهان و فقط یک صدم مالکیت اموال  

نابرابری برای زنان در تمامی جوامع کم و بیش وجود دارد که در برخی از سازمان های جهانی در چند سال اخیر به این مساله بیشتر 
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ار گرفته است از آنجایی که در هانی قرمختلف جن اقتصادی و اجتماعی سازمان های التوجه شد و در برنامه ریزی های خرد و ک

بررسی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها، توجه به نیروی انسانی و تخصص مطرح است لذا سخن از اشتغال زن و 

 (.1376)لشکری، رابطه آن با توسعه نیز امری ضروری است

 شاخص توسعه انسانی برای زنان

درصد، در کشورهای  80ی توسعه نیافته نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته کشورها زنان درشاخص توسعه انسانی برای  

درصد مردان می باشد. بررسی علل این تفاوت در کشورهای توسعه نیافته نشان 61درصد مردان و در ایران شاخص،    60توسعه نیافته  

ل و سطح دستمزدها است. در حالی که در کشورهای ن اشتغااز میزامی دهد که در کشورهای توسعه یافته بیشتر این تفاوت ناشی 

)عظیمی، بر تفاوت های مربوط به بازار کار، تفاوت در تعلیم و تربیت، بهداشت و تغذیه نیز به چشم می خورد الوهتوسعه نیافته ع 

1376.) 

 نتیجه گیری

و اجتماعی  وجود نداشته، ولی واقعیت این  فرهنگی د توسعههر چند ظاهرا هیچ تفاوتی از بابت جنسیت در برنامه های توسعه  مانن

است که زنان کمتر از مردان مورد توجه برنامه های مشارکتی قرار گرفته اند و اغلب این برنامه ها برای مردان برنامه ریزی شده است. 

عی، عدم دسترسی ی اجتمابر زندگنحوه نگرش سازمان ها به مشارکت زنان، ماهیت پروژه ها، آداب و رسوم و سنت های حاکم 

مناسب به کانالهایی دستیابی به اطالعات، تفکیک جنسیتی،کار و نداشتن قدرت اقتصادی از جمله عوامل به وجود آورنده چنین 

 شرایطی است.

ر جهان باید توجه داشت که منابع انسانی، عامل کلیدی و پیش شرط ضروری دستیابی به توسعه ی اجتماعی و فرهنگی هستند. د

یل به اهداف توسعه بدون استفاده از توانایی های نیمی از افراد جامعه یعنی زنان، غیر ممکن است. مشارکت و دخالت زنان و امروز ن

باال بردن کیفیت زندگی آنان در توسعه، نقش بسیار مهم در رشد و پیشرفت جامعه و خانواده ها دارد. باال بردن کیفیت زندگی زنان 

امور فرهنگی و اجتماعی موجب افزایش سطح رفاه و آسایش همه افراد جامعه می شود و پیامد های مثبتی نان در  شارکت او افزایش م

من جمله افزایش سواد و آگاهی آنان نسبت به مسایل جامعه کمک به اهداف و برنامه های توسعه ، احیای روحیه نوآوری، افزایش 

 شد.ر خواهدکیفیت و بهره وری بیشتر فعالیت ها منج

نسیت و توسعه به هیچ روی کار آسان نیست و حمایت همه افراد در سطوح مختلف دستگاههای دولت و جبه هدفهای  یدستیاب

 یتماع ج هت ترقی اجق و شور زنان و مردان را در  الئاست آگاهانه تا به مدد آن بتوان ع   یطلبد. این امر مستلزم کوشش  یمجریان را م

الشهای زنان چکامل نسبت به نقشها روابط و   فست. تحقق این مهم همچنین نیازمند وقوجه  آن بهر  رد و ازبه حرکت درآو فرهنگیو

گذاری فعالیتهای گوناگون  است برای ارزش الزمبر این  الوهاست. ع  یو فرهنگ یتماع جا ،اقتصادی ی،و مردان در عرصه حیات سیاس

 ،امعه با تغیر و تحول بنیادی در ساختارجه سازمانهای فرهنگ ت کاس الزمدیگر فتدارک شود. از طر یچارچوب فرهنگی و اجتماعی

کاهش   ی،نظام برنامه ریزی فرهنگ  ی،اعمال مدیریت مشارکت  ،ها در صدد ایجاد ثبات مدیریت فرهنگی  ریزی  مد یریت و برنامه  ،قوانین

امعه ما نوید بخش شکست جدر    سالمیا  -  تا بازگشت به هویت فرهنگ ایران  و کاهش مقررات دست و پاگیر اداری برآیند  یبوروکراس

  .دشمن باشد یم فرهنگجهات
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، کنندگان این مهم و غفلت یهان نوین فرهنگجفاتحان ، در هزاره سوم ی و اجتماعیاست پیشاهنگان توسعه فرهنگ یآنچه بدیه

خورد. از این گذشته رسیدن به  خواهند بود که سرنوشتشان توسط دیگران رقم خواهد یمغلوبین این دوره از تاریخ و غارت زدگان

نسیت الهام بخش باشد و آینده جداشته و برای حل مسائل  یانسان یهتجدی نیاز دارد که جبه اندیشه و اقدام  ،هدفهای توسعه

 .خود را به کار گیرد یها همه مساع امعه و نیازهای مردان و زنان را در هر سن درک کند و برای تحقق این نیازج

ریان توسعه و برخورداری جه به منافع و سهم آنها در جتو، توانمندساختن آنها ، مناسب زنان یهت سازماندهجید در بدین ترتیب با

رامت انسان آن تعال وک فصورت پذیرد تا توسعه ای مناسب متوازن و پایدار تحقق یابد که هد الزمبرنامه ریزی  ، از مواهب توسعه

 .اعم از زن و مرد است

 منابع
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 1399-1349مطالعه سری زمانی  رانیدر ا یاقتصاد یبر توسعه  یعوامل فرهنگ ریتاث
 

 2، محمد رحیمی1محدثه رحیمی

 

   چکیده  

، و در نظر گرفنه  ییشناسا دیوجود دارند که با یبر رشد و توسعه اقتصاد یدر جهت اثرگذار یاریبس یفرهنگ یوامل و شاخص هاع 

 خته یرا برانگ  یخود ، رشد اقتصاد  یفرهنگ  یو داشته ها  راثیخالق ، م  یاستعدادها  یریبه کارگ  قیتوانند از طر  یشـوند . کشورها م

تاثیر ارزش های فرهنگی بر هدف از این مطالعه بررسی رفاه و سعادت جامعه شوند .  باعث تیدر نها ونموده  تیو تقو یبانی، پشت

الگوی اقتصادسنجی و تخمین آن به ،.  است  1399-1349سال های    یطسری زمانی  دادهای  توجه به  با  توسعه ی اقتصادی در ایران  

است .نتایج نشان می دهد  که عوامل فرهنگی همچون تحصیالت ابندایی وتحصیالت متوسطه وهمچنین سرمایه گذاری   OLSروش

که  یدر صورت فرهنگی  ارزش ها وعواملدهد ،  ینشان م قیتحقاین  جینتا نیهمچنروی توسعه ی اقتصادی دارند   اثر مثبتی بر 

 دهد شیافزا زیرا ن کشور  یتواند رشد اقتصاد یشود ، م یانسان هیسرما شیسبب افزا

  

 معمولیحداقل مربعات ،ایران ،  توسعه ی اقتصادی، ارزش های فرهنگی  کلمات کلیدی:  

 

 مقدمه

،  اتی، اخالق  نی، باورهـــاء هنرها ، قوانـــش هـــا از دان دهیچیپ  یا  فرهنگ ، مجموعه یفیدارد . در تعر یاریبس فیواژه فرهنگ تعار

، باورها ، ارزش ها ، دانش و (  1959،  3لوریاز جامعــــه کســــب کند ) ت یکه انسان به عنــــوان عضــــو یتیعادات و هر نوع قابل

ــه ا ییمهارتها ــه آنها مل یکه مردم جامعـ ــاص بـ مپل ل هستند ) تجبر و تباد یرونیب یها ستمیداده اند ، مکمل س یدرون یتیخـ
ــوان متغ نییرا تع یفرهنگ یاز اقتصاددانان ، شاخص ها یاریبس( .  419990 ــدع ــه ب ــد ک ــوده ان مستقل ، موجب بهبود  یرهاینم

  تیدر عرصه فعال  یری، سهم چشمگ یهنر یفرهنگ یتهایفعالاست که  ــنیشاهد بــر ا یاریسب یارهایشود . مع یم یرشد اقتصاد

ــان   نیمورد توجه اقتصاددانان است و برا ی، نقش فرهنگ در اقتصاد از محورها(   2001،  " 5یتراسبدارد )  یاقتصاد یها اساس آن

 
 :mohadesehrahimi@gmail.com email رانیو بلوچستان، زاهدان، ا ستانیگروه اقتصاد، دانشگاه س ،یاقتصادعلوم  یدانشجو . 1
 :imii@yahoo.comMohammad.rah email رانی، اشهرستان هامون، آموزش و پرورش ،آموزگار . 2

3 . Taylor 
4 . Temple 
5 . Throsby 
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مانند مهارتها و محصوالت  یادیز یهـــا یـــ یکشورها موثر است . درواقع ، فرهنگ دارا یمعتقدند ، فرهنگ بر رشد و توسعه اقلصاد

 دارد .آورد که در ارتقاء رفاه جامعه اثر  یبه وجود م

میباشد، الزم اســــت بدانیم تا چند دهه قبل های مهم و اساسی در توســــعه هر کشــــوری  که فرهنگ یکی از مؤلفه ز آنجاییا

عه مفهومی اقتـصادی دارد؛ به عقیده اکثر ـصاحب ورها  نظران این بود که توـس عه فقط جنبه اقتـصادی داـشت و کـش عبارت دیگر، توـس

ــورهایی که فقط در جهت دستیابی به توسعه، ب ــ ــت کش ــ یارهای  معه تقویت اقتصاد خویش میپرداختند . اما این وضعیت با شکس

ــت رفتن مفهوم یک بعدی   ــ ــعه گنجانده بودند تغییر یافت، و موجب از دس ــ ــتیابی به توس ــ اقتصادی را در برنامهریزی خود در دس

ــت که مبنای هر نوع توسعه، تو ــعه شد. اکنون مشخص شده اســ رو، دولتها باید در راستای رسیدن  فرهنگی است؛ از این سعهتوســ

ــند. چراکه مبنای توسعه جانبه، سع به توسعه همه ـــ ی در تغییر نگرش خویش به انسان، بصورت یک موجودی فرهنگی داشته باشـ

وســــعه )سیاســــی، اقتصادی و که درخت را تغذیه میکند، ســــایر ابعاد ت ای  مثابه ریشه حقیقی و پایدار توســــعه فرهنگی بوده و به

وند. اجتماعی( نی اعف بهز از این بعد مهم تغذیه میـش ا بوده و تالش مـض طح فرهنگ جامعه کوـش ت تا در ارتقای ـس  بنابراین، الزم اـس

 (1389)صالح نیا ،.کار بسته شود

ــعه مفهومی اقتصادی دارد ــ ــر این بود که توس ــ ــده اکثر صاحبنظران ب ــ ــا چند دهه قبل عقی ــ . بهعبارت دیگر توسعه فقط جنبه ت

توـسعه، به تقویت اقتـصاد خویش میپرداختند. اما این وـضعیت با ـشکـست کـشورهایی  اقتـصادی داـشت و کـشورها در جهت دـستیابی به

ن تغییــــر یافت که فقط معیارهای اقتصــــادی را در برنامهریزی خود در دســــتیابی به توســعه گنجانده بودند و موجب از دست رفت

ــتگذ ــ ــان، آیندهپژوهان و سیاس ــ ــد. امروز محقق ــ ــعه ش ــ اران بر این باورند که بعد از دوران جدالهای نظامی  مفهوم یک بعدی توس

ــه ) ــته تا دهــ ــرد و رقابت فرهنگهای مختلف (1970در گذشــ ــ ــر تاکنون(، آینده، صحنه نب ــ ــادی )چند دهه اخی و رقابتهای اقتصــ

قتصاد( و این شاهد این برتر داشته باشد پیروز میدان کارزار آینده است )چه در حوزه سیاست و چه ااســــــت. هر ملتی که فرهنگ 

مدعاـست که توـسعه فرهنگی، مقدم بر توـسعه ـسیاـسی و اقتـصادی اـست. به این ترتیب در آغاز قرن جدید، توـسعه دیگر مفهومی فقط 

ــعه در آن تحقق یافته و نیز شرایطی که به آن  -رهنگیهای ف ها بیش از همه به زمینه اقتصادی ندارد، بلکه نگاه ــ اجتماعی که توس

ــود معطوف شده است و بهفرهن ــر بنیان جامعه را پیریزی میکند و هر جامعه طور کلی، فرهنگ گ خاص مربوط میشــ ــ ای هر  وهن

و افراد آن را میسازد. بنابراین مهمترین قــــدر هم که نوپا باشــــد، دوام و بقای آن مبتنی بر اصول فرهنگی اســــت که هویت جامعه 

 .(1388ملکی، )ه و غنای فرهنگی آن است بخش در هر جامعه پیشین رکن هویت

  ییبه تنها یعوامل فرهنگ ؟کرد  یریتوان آنها را اندازه گ یم ایاـست، آ نیدارد؟  اگر چن ریتأث یبر توـسعه اقتـصاد یعوامل فرهنگ ایآ

د اق در نرخ یتیمل نیب  راتییهمه تغ ادرـش اد ینم حیرا توـض  یتـص ال در نت یدهند.  هر اقتـص ال به ـس عوامل کوتاه مدت مانند    جهیـس

را  نهایکند.  ا یرا تجربه م یگذارد، نوسـانات قابل توجه یم ریتأث دینشـده که بر تول ینیب شیپ   طیشـرا ای یکیتکنولوژ یشـوک ها

  یم جادیتفاوت ا زیجامعه ن کی یاـس یو ـس  یاقتصـاد یکند.  نهادها یم رییتغ جینسـبت داد که به تدر یتوان به عوامل فرهنگ ینم

 یکره جنوب یداشـتند، اما عملکرد اقتصـاد یفرهنگ مشـترک یو کره جنوب ی، کره شـمال1945کنند.  به عنوان مثال، قبل از سـال 

است.  در طول پنج دهه   استاناز د یبخش مهم یفرهنگ یدهد که تفاوت ها ینشان م شواهد گر،ید  یبرتر بوده است.  از سو اریبس

ته، ادها گذـش رق یایآـس   وسیکنفوـس  ریتحت تأث یاقتـص له ز یـش که  تیواقع نیا رغمیجهان بهتر عمل کردند.  عل هیاز بق یادیبا فاـص

ط ط ترده ا فیآنها توـس اد یاز نهادها  یگـس کل گرفته اند، ا یاـس یو ـس  یاقتـص ت.  برعکس، در همان دوره، اکثر  نیـش ادق اـس امر ـص
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دهد که  ینشــان م یو هم در ســطح فرد یرا تجربه کردند.  هم شــواهد در ســطح اجتماع  ینیینرخ رشــد پا ییقایآفر یدهااقتصــا

 مهم هستند.   زین ی.  عوامل فرهنگستندین یکننده توسعه اقتصاد نییجامعه تنها عوامل تع یاسیو س یاقتصاد ینهادها

را در بر  یزشــ یکه عوامل انگ یفرهنگ ریو آن را با  متغ پردازدیاندارد مســتا یمدل رشــد درونزا ینییقدرت تب یمقاله به بررســ  نیا

رـشته داده  کیتحقق بر  نیا  یپردازد . به منظور بررـس  یم 1399تا 1349در کـشور ابران طی ـسال های  ـشرفتیپ  زهیانگ - ردیگیم

ر بخش نخسـت، به بررسـی روند توزیع درآمد داین مقاله در چهار بخش تدوین شـده اسـت:  . کندیم هیباال تک تیفیبا کدیجد یها

دربخش می پردازد. بخش دوم، اختصـاص به مروری بر ادبیات موضـوع پژوهش دارد. در بخش سـوم  1399تا 1349کشـور در دوره 

و ارائه نتایج الگوی   OLSبه ارائه الگوی اقتصـادسـنجی و تخمین آن به روشدر بخش چهارم   سـوم پیشـینه پژوهش بیان میگردد

 .ارائه می شودوپیشنهادات  نیز نتیجه این پژوهش  پایانییم. در بخش خمین زده شده می پردازت

 مبانی نظری

أثیرش برکلی رفتار های تت انسان و ت، ولی عمومیت یافتن و درک اهمیت آن در حیاسبوده اتوجه مورد  همیشه  هفرهنگ اگرچ

 .ر در نظر قرار میگیردتجست ای بره گونه امروزه ب و....ی، اقتصادی سیاساجتماعی، 

 تعریف فرهنگ - 1- 2

 یبرا  یتوان حد و مرز یکه کمتر م ییکرده اســت تا جا دایپ  یاریبســ  یانســان کاربردها یروزمره و اجتماع  یواژه فرهنگ در زندگ

ب جا انها به تناـس د . انـس ور ـش هی، اند یاجتماع  گاهیآن متـص اد ی، مذهب یاـس یـس  یها ـش متفاوت و  یا وهیبه ـش  کیو ... هر ی، اقتـص

ــوم ، عزادار یرو امور نیاـند . از ا ردهمتـناقض از مفهوم آن بهره ب یـگاه ــنـها و رفـتارـها ـهایـمانـند آداب و رسـ و  یـخاص فرد ی، جشـ

وند و در چارچوب فرهنگ قرار م یم یتلق یامور فرهنگ یوع مختلف ن یاز حوزه ها یگروه و رندیگ یـش تردگ یی. از ـس مفهوم  یگـس

 فیتعار نی. وجود ا(1391)داوودی از آن روبرو ـشود  یگوناگون فیعارفرهنگ باعث ـشده اـست که بـشر با ت یکنندگ نییقدرت تب ایو 

ــته بند ــبت به آنها ، ما را به تعر یگذار  تیاولو ایو  یمتعدد و متنوع از فرهنگ ، بدون هرگونه دسـ  یروشـــن و قاعده مند فینسـ

ه تبع آن تعر یرهنمون نم ــازد . فرهـنگ ، و ـب ان تغ یفرهـنگ ، ط فیسـ دیـ  یم رییزـم ان اـب ا زـم ه در ـجام یو ـت هـک ارآ ـع الزم  ییاز ـک

جامعه را  کیاســت که ســرنوشــت   تیپس حســاس و پراهم یشــود . در مجموع مقوله فرهنگ مفهوم یم  تیبرخوردار باشــد تثب

ــخص م ــاس فرهنگ حاکم بر جامعه با نیکند . برا یمش ــط ب گاهیدر جا دیاس ــاتیگرا نیواس   تیهدا یمل اجتماع ع  و یاجتماع  ش

 .وکنترل شود

کار رفت. وی فرهنگ را  به 1871شــناس انگلیسی، در سال  مردم 1وســیله ســرادوارت بارنت بار به فرهنگ نخســتین مفهــوم

ه هایی ک ها و عادت ها، باورها، هنر، قوانین، اخــالق، آداب ورســوم و دیگر قابلیت ای پیچیده میداند شامل: دانش مجموعه

است از: نظام مشــترکی از باورها، ارزشها، رسوم،  گر فرهنگ عبارتعنــوان عضو جامعه آنها را فرا میگیرد به تعبیر دی ـان بهانسـ

کار میبرند و از راه آموزش از نســلی  ابطه با یکدیگر بهرشــان و در رفتارها و موضوعاتی که اعضای یک جامعه در تطبیق با جهان

 (1389)صالح نیا ،.انتقال میدهندبه نســل دیگر 

 
1  . Barnett 
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 توسعه اقتصادی   - 2- 2

 یاز توـسعه ارائه ـشده اـست که به برخ یگوناگون فیدر اـصطالح ، تعار یوـسعت دادن و فراخ کردن اـست . ول یفت به معناتوـسعه در ن

 ـشرفتیجوامع در جهت » پ  یاهیدانـسته اند که در مورد تحوالت و دگرگون یدیتوـسعه را اـصطالح جد یـشود . برخ یاز آنها اـشاره م

ــار م افتهی( جوامع معروف به توـسعه ن  ونیزاـس ی، ) مدرن ازمانـس  دی» تجد ای«  ــه کــ  نیکه در ا یاتیرود . بر اـساس افکار و نظر یبــ

به خود گرفته  ینگر ندهیو آ  یجهت اراد  شتریمطرح ـشد که ب یعموم هینظر کیبه ـصورت   ییـشکل گرفته اـست » توـسعه گرا  نهیزم

 .  ردنظردا یغرب یجوامع صنعت تیدر جهت وضع شرفتیه پ و ب

تفاده از تعار عه ، م فیبا اـس ت ، نظر یموجود از توـس ه نگرش نخـس خـص د  هیتوان در جهان امروز در نگرش را مالحظه نمود . مـش رـش

و    عیسر شیارت است از افزا، توسعه در اساس ، عب دگاهید نیبر آنها اـستوار اـست . در ا یاـست که رـشد اقتـصاد ییو ارزـشها یاقتـصاد

ــول داریپا ــه نا ــدیت ــران نگرش » برداشت اقتصادگرا ، از  نیشود . ا یعادالنه همراه م عی( که احتماال با توز یداخل ای)  یمل خالصس

 توسعه است .

ــعه را فرا دگاهید ــد آزاد  یبرا یندیدوم ، توس ــم یفرد در دنبال کردن هدفها  یرش توان »  ینگرش را م نیداند . ا یند خود مارزش

ــت مؤثر و رها ــاد یثروت ماد گاهیکه در آن جا دیبخش « نام ییبرداش ــرفاً  یو اقتص ــت و   ینظام ارزشــ  یاز کارکردها یکی، ص اس

 انسان است . ییتوانا یینگرش ، شکوفا نیتوسعه در ا یاست . مشخصه اصل یو اقتصاد یاع اجتم شرفتیکننده پ  نییفرهنگ ، تع

 نگاقتصادی و فرهسعه ی  رابطه رشد  وتو- 3- 2

اه  ، رف ترتیب ت، ک ب این ـس باط ارتمات در اد و خ تولید کاال افزایش ا ب که  توـسعه اـست ت ـس  یاـس یمی دف قد اقتـصادی، ه درـش 

ریزی  ه در برنام توسـعه  دمؤثر بر رـش یین آثار و نقش عوامل تعایی و  ـس شـنا بنابراین ی دهدانسـانی را افزایش و فقرر را کاهش م

 د.ی دارنساس، نقش ا عه توس

اد  اید بتوتن گفت اوال  رابطه فرهنگ و اقتـص ل را ـش ــانی حاـص ــــ ــ ت رفتارهای پایدار انـس های   فعالیتثانیا ،  ومتاثر از فرهنگ اـس

  آید و ثالثا شمار می های انسانی بهرفتار اقتصــــــادی از جمله رفتارهای اقتصادی انســــــان اســــــت و در نتیجه جزیی از مجموعه

انی به رهایرفتا ادی)غیر از رفتارهای انـس تداللی( مبتنی بر فرهنگ اـست و رفتارهای  اقتـص مار میآید و ثالثا رفتارهای ناپایدار و اـس ـش

تـصادی نیز به توـسعه اق .  پایدار خاص، نتیجه فرهنگخاص اـست. بنابراین رفتارهای پایدار خاص اقتـصادی نتیجه فرهنگ خاـصی اـست

ــود و هر وـضعیت خاص اقتـصادی نتیجهوـضعیتی خاص از اقتـصاد اطال ــــ رفتارهای خاـصی اـست. بنابراین توـسعه اقتـصادی   ق میـشــ

ــل میتوان نتیجه گرفت که  ــت و این رفتارهای خاص، نیز نتیجه فرهنگــــی خاص بوده و به همین دلیــ نتیجه رفتارهای خاصی اســ

 .طلبد رهنگی خاص خود را میتوسعه اقتصادی نیز وضعیت ف

ــه فرهن ــ ــعه ارابط ــ ــی و حائز اهمیت است: اول اینکه فرهنگ را مجموعهای بدانیم که در تمامً   گ وتوس ــ ز دو دیدگاه قابل بررس

مســــاعد یا مانع حرکت توســــعهای هستند؛ در این عناصر عموما جایگاه، فرهنــــگ به عنوان یک مجموعه مؤثر بر فرآیند توســــعه 

ــه فرهنگ را به  ــود. دوم اینکــ ــوان مجموعهای که در فرآیند توسعه، شتلقی میشــ ــ ــکل گرفته و محصول توسعه تلقی میشود، عن ــ

ــعه. حالت اول رابطه فرهنگوتوسعه را  ــ ــعه است و در حالت دوم نتیجه توس ــ بپذیریم. در حالت اول، فرهنگ از عوامل مؤثر بر توس

 .ودفرهنگی تعبیر نم حالت دوم را به توســعهمیتوان به »فرهنگتوســعه« و 
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ــعه را به ــــ اند و عدهای   عنوان حداقل پیـشنیازهای فکری توـسعه به حـساب آورده عدهای باور به پویایی اجتماع و اعتقاد به توـســ

ــد. به هر ح ــ ــعه میدانن ــ ــعه را از مقدمات الزم برای توس ــ ــئولین و مردم در نیل به توس ــ ــاس توانایی مس ــ ال با حذف عناصر احس

عه اتکراری که در باال ذکر  نیازهای فرهنگی مؤثر بر توـس ــد پیـش ــــ ــ الح نیا  :قتـصادی را میبایـست به ترتیب زیر خالـصه کردـش )ـص

1389)  

 نگرش مطلوب نسبت به دنیا و مظاهر آن

 نگــرش و برخورد علمی با مســائل اهمیــت دادن به نقش عقل 

 اعتقاد به آزادی ابراز اندیشه 

 ه حقوق دیگرانعتقاد به برابربودن انسانها و احترام با

 لزوم نظم پذیری جمعی  

 عدم تعار، فرهنگی در جامعه 

 اعتقاد به توسعه 

 نگونهیساده تر رابطه فرهنگ و اقتصاد را بتوان ای با عبارات دیاقتصاد وجود دارد . شا یفرهنگ و عوامل انـسان نیب یلذا رابطه تنگاتنگ

ــان داریپا یکرد : رفتارها انیب ــانها اســت و از طرفمتاثر از فرهنگ ان یانس ــانها از جمله رفتارها یاقتصــاد یتهایفعال گرید س  یانس

  یناـش  یاقتـصاد داریپا یارهارفت  جهیانـسانهاـست . در نت یاز مجموعه رفتارها یجزئ یاقتـصاد داریپا یانـسانهاـست و رفتارها یاقتـصاد

خاص اـست  یفرهنگ جهینت یخاص اقتـصاد داریاپ  یفرهنگ خاص اـست لذا رفتارها جهیخاص ، نت داریپا یاز فرهنگ اـست . رفتارها

 یخاـص  داریپا یرفتارها جهی، نت یاقتـصاد داریـشود و هر وـضع خاص پا یاز اقتـصاد اطالق م یخاـص  داریبه وـضع پا ی. توـسعه اقتـصاد

اد عه اقتـص ت . لذا توـس ت و رفتارها یخاـص  داریپا یرفتارها جهینت یاـس ت  یفرهنگ خاـص  جهینت زیخاص ن داریپا یاـس )موثایی  . اـس

1374) 

 پیشینه ی پژوهش 

 داخلی مطالعات  - 1

را بررسی کرده اند، مورد  ارزش های اقتصادی بر روی توسعه ی اقتصادی در این قسمت به اختصار برخی از پژوهش هایی که آثار 

 :اشاره قرار می دهیم

بـر کتـاب و  ـدی، با تأک یبر توسعه فرهنگ ینقش صنعت فرهنگ ی، به بررس ی، در پژوهش(  1386زادگان )   نیو حس یریام یصالح

ناشران کتاب شهر   نیشده در ب عیتوز ی، اطالعـات به دست آمده از پرسشنامهها |پـژوهش .  ـنیپرداختـه انـد . در ا یکتابخوان

 شیافزا  نهیاند که در زم  دهیرس  جهینت  نی، به ا  یو استنباط  یفیتوص  یافتههایشده و با ارائه    لیه و تحلیتجز  یشیمایتهـران به روش پ 

نقش   یو نظام آموزش  یتیریکند و نظام مد  یم  فایا  یفینقش ضع  یندارد ، نظام اجتماع   ینقش  بایتقر  ی، نظام اقتصاد  یکتابخوان  زانیم

 دارند یادیز
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ازند و راهبرد ردپ   یم  ران یدر ا یفرهنگ یعوامل مؤثر در صادرات کاالهـا  یبه بررس  ی، در پژوهش(    1389و همکاران )    یریام  یصالح

 ی بخش ها را بررس نیمانـد بازار فرهنگ ، نقش دولت در بخش هنر و صادرات ا یدهند . پژوهشگران ، موضـوعات یارائه م یتیریمد

 کند . یم

( در مقاله ای تحت عنوان ارزش های فرهنگی وتاثیرات ان بر نگرش اقتصادی وسیاسی شهروندان به 1396امام جمعه وهمکاران )

شناختی قدرت تبیینکنندگی بیشتری داشتند.  معیتکه اوال ارزشهای فرهنگی در مقایسه با متغیرهای جتیجه می رسد که این ن

بعد آمادگی برای تغییر، حفاظت، خودافزایی و تعالی بـر اسـاس نظریات شوراتز، نتایج نشان  4ثانیا با تقسیم ارزشهای فرهنگی به 

تفکرات سوسیالیسم اقتصادی ـای جهـانگرایـی و خیرخواهی ( باعث گرایش شهروندان به سمت  میدهد که ارزش تعـالی)شـامل ارزشه

مـیشـود و افرادی که از ارزشهای تعالی ضعیفتری برخوردار هستند عمدتا به سمت بـازار آزاد در حوزه های اقتصادی گرایش پیدا 

میدهد درحالیکه ارزشهای آمادگی برای تغییر، خودافزایی و  میکنند. از سوی دیگر یافتـههـا در مـورد نگـرشهـای سیاسی نشان

عالی افراد را به سمت گروههای سیاسی دموکراتیک سوق میدهد، اما ارزش حفاظـت باعـث گـرایش افراد به گروههای سیاسی ت

 .کار میشود محافظه

آن بر رشد اقتصادی استان های ایران به  (،در مقالع ای تحت عنوان ببرسی وضعیت فرهنگی وتاثیر1397سارا حنجری وهمکاران )

استان ها  یتواند رشد اقتصاد یشود ، م یانسان هیسرما شیکـه سـبب افزا یدر صورت یشاخص فرهنگه نتایج این نتیجه می رسد ک

 دهد . شیافـزا ـزیرا ن

 مطالعات خارجی  - 2

که )الف(  به این نتیجه رسیده ،ی اقتصاد وسعهو ت یفرهنگ، نوآور(در مطالعه ی خود تحت عنوان 2021)سیکوست یس سیپانتل

 یو توسعه اقتصاد یکه مانع نوآور یاصل یوجود دارد، و )ب( ابعاد فرهنگ یو توسعه اقتصاد یفرهنگ بر نوآور 1یقابل توجه ریتأث

وجود   لیستفاده در تحلوابسته مختلف مورد ا  یرهایهمه متغ  یبرا  جینتا  نیو  تسلط  ا  یعاطفرواج سلسله مراتب، استقالل    شوند،یم

 شودیبا مانع مواجه م  یو توسعه اقتصاد  یو تسلط وجود داشته باشد، نوآور  یکه سلسله مراتب، استقالل عاطف  یهنگام  ن،یادارد.  بنابر

 ی صادق است که در آن تعصب، برابر یامر در جوامع نی.  عکس اشودیم یاقتصاد جینتا یداریدر رابطه با پا یکه منجر به موانع

 حاکم است. یو هماهنگ یطلب

از  یانتقاد یابی: ارزگذاردیم ریتأث یچگونه بر رشد اقتصاد یفرهنگ یهاارزش ( در مقاله ای تحت عنوان 2017) 2کاپاس تیجود

 شتر یب شرفتیپ  یممکن را برا یریمس گر،ید یشده توسط نقدها شنهادیپ  یاصل ریاز دو مس یرویبا پبه این نتیجه رسید که  اتیادب

 یتجرب یهایاساس، بررس نیدارند.  بر ا یبر توسعه اقتصاد یخاص اثرات متفاوت یفرهنگ یهاهیالکند  و  شنهادیپ  نهیزم نیار د

 خورد،یبه چشم م یکنون اتیکه در ادب ز«یانگنسبتاً »بزرگ یهانسبت به سؤال یترخاص اریبس یهاخاص، با پرسش یهاهیال یرو

 مرتبط خواهند بود.

 
1 . Pantelis C. Kostis 
2 . Judit Kapás 
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 یکار نظر هیبر پا شهرها یفرهنگ بر توسعه اقتصاد راتیتأث( کتاب خود  تحت عنوان 2005)1پائولو روسو  ویورگ آنتوندر بون  انی

و دانش  ،یاقتصاد یهاخوشه راث،یفرهنگ و م یزیربرنامه ،یفرهنگ یمرتبط مانند گردشگر یهانهزمی در یقیتطب قاتیو تحق

و به  یمناطق شهر یبرا تیفرهنگ و خالق یاقتصاد یدر مقاومت، درمان موتورها . شودیبر دانش ساخته م یاقتصاد مبتن

 یباال در دستور کار شهرها بود و چالش سخت اریبس تیموقع کیکه امروزه دارد.  او سزاوار  یانه یدر زمی نیبازآفر کردیرو یریکارگ

 را به او ثابت کرد.

 انیکرده اند که م انیفرهنگ و اقتصـاد پرداختـه ب نیرابطه ب یگانه ، به بررس( در دو مقاله جدا 2000) 2 وهمکاران  نگتونیهانت

 معتاددار وجود یدو مؤلفه ، رابطه ا نیا

 روش شناسی پژوهش 

باتوجه به مبانی نظری ومطالعات تجربی انجام شده در زمینه توسعه ی اقتصادی  ،در این مطالعه اثر ارزش های فرهنگی برتوسعه ی 

ل عواملی  همچون  تحصیالت ابتدایی ،تحصیالت متوسطه،رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ،سرمایه گذاری  به روش اقتصادی شام

OLS حداقل مربعات (مورد  آزمون قرار می گیرد .منبع جمع اوری دادها نیز شامل گزارش ساالنه ی بانک مرکزی ،مرکز آمار ایران(

می باشد .جهت برآورد وتحلیل ضرایب متغییرها نیز از نرم افزار   1399الی  1349ای  وهمچنین دادهای بانک جهانی مربوط به سال ه

Eviews6 . استفاده شد 

 .زیر استفاده شده است متغییر های ررسی تأثیر عوامل مذکور بر توزیع درآمد از برای ب 

GDP رشد تولید ناخالص داخلی سرانه : 

PE تحصیالت ابتدایی 

SE تخصیالت متوسطه 

GFمایه ثابت )سرمایه گذاری (یل سر: تشک 

 ( معرفی میگردد .1صورت رابطه ی )و فرم کلی مدل تخمین شاخص توزیع دآمد بر اساس متغییرهای معرفی شده به 

                  (2                                      )PE,SE,GF) GDP=F(            

 ایب استفاده شد.طبق رابطه  زمانی مرتبط ،از مدل زیر  برای تخمین ضر در این مطالعه پس از جمع اوری دادهای سری

 (3)  GF   +µ𝑡                 PE+𝐵2  SE +𝐵3   𝐵1    + 𝐺𝐷𝑃 = 𝐵0   

 یافته های پژوهش  نتایج و

 
1 . M. Lavanga G. Mingardo 
2 . Huntington 
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ی برای بررسی مانایی متغییر هاوبرای ا ررسی شودبدیهی ومشخص است که قبل از برآورد مدل ابتدا باید مانایی تمامی متغییرها ب  

استفاده شده که  2( وفلیپس وپرونADFیافته )1رتعمیم متغیرهای پژوهش از آزمون دیکی فول بررسی ایستایی در این پژوهش برای

فر ص باشد فر،%معنادار  95هرگاه ارزش احتمال در سطحها در این آزمون . شده است گزارش 2و 1در جدول  ها  های آن یافته

 می دهد.. که بیان میکند متغیر نامانا است رد شده پس نشان از مانایی متغیر را

 : (Dickey  Fullerفرضیه های آزمون دیکی فولر)

                ریشه واحد وجود دارد ومتغییر مورد نظر نامانا است  

𝐻0 : 𝜃 = 0 

        ومتغییر مورد نظر مانا است  ندارد  ریشه واحد وجود

𝐻0 : 𝜃 < 0 

 : (Philips-perron:فرضیه های آزمون دیکی فولر)

                ریشه واحد وجود دارد ومتغییر مورد نظر نامانا است 

𝐻0 : 𝜃 = 0 

 ومتغییر مورد نظر مانا است         ندارد  ریشه واحد وجود

𝐻0 : 𝜃 < 0 

 

 نتایج آزمون مانایی دیکی فولر  - 1جدول

 نتیجه   ال احتم غییر نام مت

GDP 0.0000 مانا 

 PE 0.0000 مانا 

SE 0.0000 مانا 

GF 0.001 مانا 

 ماخذ: محاسبات تحقیق 

 
1 . Dickey  Fuller 
2 . Philips-perron 
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 پرون –نتایج آزمون مانایی فلیپس  -2جدول                                                 

 نتیجه   احتمال  نام متغییر 

GDP 0.0000 مانا 

 PE 0.0000 مانا 

SE 0.0000 مانا 

GF 0.0004 مانا 

 ماخذ: محاسبات تحقیق 

 

 نشان داده شده است OLSنتایج برآورد تخمین مدل  به روش  3در جدول 

 نتایج تخمین مدل  -3جدول                                                          

Prob t-Statistic Std.Error Coefficient Variable 

0518 .0  464115. 1- 191047 .0 0279715 .0  PE 

0000 .0 46020 .8 046765 .0 0563046 .0 SE 

0059 .0 929535 .2 078909 .0 0231168 .0 GF 

 ماخذ: محاسبات تحقیق 

 

 باتوجه به نتایج تخمین مشاهده می شود که :

ــرانه مثبت و ــد تولید ناخالص داخلی س ــیالت ابتدابی بر روی نرخ رش ــد افزایش  در وده به معنا دار بتاثیر تحص طوری که یک درص

درـصد افزایش  در نرخ رـشد تولید ناخالص داخلی ـسرانه می گردد  0.  02تحـصیالت ابتدایی به ـشرط ثابت بودن ـسایر متغییرها باعث

. 

ش  در درصـد افزایتاثیر تحصـیالت متوسـطه بر روی نرخ رشـد تولید ناخالص داخلی سـرانه مثبت ومعنا دار بوده به طوری که یک 

ایر متغییرها باعثت رط ثابت بودن ـس طه  به ـش یالت متوـس رانه می   0.  05تحـص د تولید ناخالص داخلی ـس د افزایش  در نرخ رـش درـص

 گردد  
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ســرمایه گذاری  بر روی نرخ رشــد تولید ناخالص داخلی ســرانه مثبت ومعنا دار بوده به طوری که یک درصــد افزایش  در ســرمایه 

  درصد افزایش  در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه می گردد . 0.  02متغییرها باعثن سایر ط ثابت بودگذاری  به شر

 ارائه می شود. 4جدولبا توجه به یافته های تحقیق، بررسی فرضیه های تحقیق در 

 

 

 جمع بندی ونتیجه گیری

ـــ ست . ببوده اصاد اقت نیاز تحوالت نو یاریمحور بسمقوله فرهنگ ،  ــان م ــا نشـ ــد ، فرهنگ و اقتصاد با  یررســـی هـ   گریکدیدهـ

داـشته باـشد . در حوزه  زین یباالتر یدارد ، رـشد اقتـصاد یباالتری که ـشاخص فرهنگ  یتوان انتظار داـشت ، کـشور یارتباط دارند و م

تواند ، هم بــه عنــوان  یم یفرهنگ یها. شاخص ردادیا ژهیو گاهیجامعه جا یت فرهنگتحوال لی، تحل یمسائل رشــد و توسعه اقتصاد

اً عوامل انـس  دیبر عوامل تول ریتأث قیبرونزا از طر یدرونزا و هم ، عامل یعامل وـص ــد اقتـصاد یان) خـص ــ ته باـشد .  ی( در رـش نقش داـش

محدود   هیه ، سرما، امروز یداقتصا اتی. در ادب  ستین ریامکان پذ ی، بدون توجــه بــه مقولــه توسعه فرهنگ یتحوالت اقتصاد یبررس

رما تین یکیزیف یها هیبه ـس رما ـس امل ـس ان هی، بلکه ـش انگرها یم زین یعیو طب ی، اجتماع  ی، فرهنگ یانـس اخص ها نـش ود . ـش   ییـش

ه فرآ د ـک ــتـن ه بـند یجمع آور ـندیهسـ ه طور کل یرا منطق یریگ ـجهیاطالـعات و نت لـی تحلو  هیـ ، تجز ی، طبـق ، جـهت  ینموده و ـب

  تیفعال یابیو ارز  یزی، برنامه ر نی، تدو یهدف گذار  یبرا ی، چارچوب مناسب یمفهوم  ثیکند و از ح یما مشخص  ا رهــ  ــتیفعال

 . دهند یها بـه دسـت م

ــه ، ابتدا با اشاره به مطالعات انجام شده،  ــن مقالـ بررسی  .دیدگاهها و برخی یافته های پژوهشگران به اختصار بیان شده استدر ایـ

اخص هایی در   ر مقولههای مطرح دنظری دیدگاه ــوم مقاله ارایه و ـش ــ ار در بخش ـس ت که به اختـص وعی اـس عوامل فرهنگی ، موـض

ــا برای اقتصاد ایران در دوره ــاخص ه بررسی، محاسبه و  1349-99 خصوص سنجش این موضوع ارایه شد. در بخش چهارم، این ش

 گزارش شد.

ــوز دادههای کی مشکل استی و اجتماع سنجش تأثیر فرهنگ بر زوایای مختلف زندگی فرد افی در این مورد وجود ندارد. ، زیرا هنـ

ــرورتا اگرچه به خودی خود تعیین کننده   ــهای فرهنگی ض ــت. ارزش ــان قطعی اس ــک نفوذ عوامل فرهنگی بر رفتار انس اما بدون ش

ــدت  ده مهمی درستند، اما یک مؤلفه از نظام پیچیده عوامل علی هستند که میتوانند عامل برانگیزانننی باشند. به همین دلیل بلندم

ری و انسـانی بـه مسـاله ارزشها توجه خاص نشان داده و نظریهپردازان متعددی در این به نظر میرسد حیطههای مختلف علوم رفتـا

 نتیجه              فرضیه                                     

 پذیرش بت ومعنا داراست مث  ی اقتصادی روی توسعه تاثیر تحصیالت ابتدابی بر

 پذیرش تاثیر تحصیالت متوسطه  بر روی توسعه ی اقتصادی  مثبت ومعنا داراست

 پذیرش مثبت ومعنا داراست  یاقتصاد یتوسعه  یبر رو  سرمایه گذاری  ریتاث
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ــود ــاس، در حپرداختهاند. برای مثال، در حیطه جامعهشناسی دورکیم، پارسونز، وبر، مارکس و هابر زمینه به بسط نظریه خـ یطه مـ

اند و در این زمینه نظریه   اصــــی به بحث ارزشها داشتهیاسی اینگلهارت و در حیطه روانشناسی آلپورت و روکیچ توجــــه خعلوم س

 اند خود را بسط داده

اهداف مهم تمام کشـورها اسـت، ولی با اهداف مختلف در کشـورهای در حال توسـعه یا پیشـرفته رشـد و توسـعه اقتصـادی یکی از 

رود و در کـشورهای مردم بکار مییـشرفته ـصنعتی به معنای کاهش بیکاری و افزایش واقعی رفاه اجتماعی کـشورهای پ  نعتی که درـص 

و به معنای کاهش یا محو فقر و محرومیت و از  عه از یک ـس ش برای باال بردن تولید ناخالص  در حال توـس وی دیگر به معنای کوـش ـس

تانداردهای زندگی مند هـستند. نقش آموزش به عنوان کـشورهای توـسعه یافته از آن بهره طحی اـست کهمردم به ـس  ملی و ارتقای اـس

ش رـسمی که در ـسطوح و ای برای رـشد و توـسعه اقتـصادی، در طول زمان کامال متفاوت اـست. به زبان ـساده تر، گـسترش آموزوـسیله

ته دبندی میانواع مختلف دـس ود، ممکن اـست در برخی مراحل جریان رـش اـسیـش د، در حالی که در مراحل دیگری ین کار باـش تر، اـس

ــدف ــت ه ــوی ــل اول ــی ــه دل ــن اســـــت ب ــک ــم ــای دم ــی شـــــوده ــق ــل ــری ت ــت ــم ــت ک ــی ــم ــا اه ــر ب ــگ  .ی

عه تما ت که موجب توـس ترش تعلیم و تربیت آن اـس ی و اجتماعی مییکی از تاثیرات مهم گـس یاـس ود. تاثیر یالت آزادی خواهانه ـس ـش

ــترش آموزش و  ــت که گس ــد جمعیت میکاهش نرخ  پرورش موجبمهم دیگر آن اس ــکل بزرگ رش ــود به این طریق یک مش ش

عه بهتر کنند و چگونگی کنترل فرزند را نیز دهد. افراد تحصـیلکرده نیز عموما دیرتر ازدواج میرا کاهش می  کشـورهای در حال توـس

ــت بهتر عـمل میدانـند و بهتر رـعاـیت میمی ــطبر این ـبا کنـند. عالوهکنـند و همچنین در مورد بـهداشـ ح آموزش عمومی ال رفتن سـ

 .زندر فعالیت بیشــتر برای بهبود زندگی اقتصــادی و اجتماعی را دامن میشــود و این امموجب افزایش طول عمر و امید زندگی می

غالب  شــود و این خود تاثیری مســتقیم بر وضــعیت اقتصــادی دارد. های افراد میها و طرز تلقیرزشآموزش و پرورش باعث تغییر ا

وادی مردم ارت ات حاکی ازتحقیق ادی با بهبود آموزش عمومی و باـس د اقتـص ت که رـش غلی و حرفهباط دارد، آموزشآن اـس ای های ـش

دی موثرند و به هر صـورت نوع سـیسـتم آموزش و اهداف و همراه با تجارب ضـمن خدمت نیز در کارآیی شـغلی و پیشـرفت اقتصـا

ــد اقـــتهـــا و امـــکـــانـــات آن نـــیـــز در مـــیـــزبـــرنـــامـــه ــادی کـــامـــالان رشـــ ــت صـــ  .مـــوثـــر اســـ

یلی دوره متوـسطه عموما جنبه آمادگی فنی و حرفهمثال اگر برنامه د و بخش محدودی از آن به آموزشهای تحـص ته باـش های ای داـش

ود به دانشــگاه برای افراد مســتعد اختصــاص یابد به رشــد اقتصــادی جامعه کمک خواهد کرد و تئوریک و فراهم کردن مقدمات ور

و توجه بیـشتری از جانب بازار   زش جنبه غیرمتمرکز یا نیمه متمرکز داـشته باـشد موجب احـساس مـسوولیتهرگاه آمو توان گفت:می

اهد زد و هم نتایج اقتـصادی بهتری به بار خواهد آورد. به آزاد و نیروهای محلی و ملی خواهد ـشد که هم به توـسعه آموزش دامن خو

عه اق د و توـس ول به رـش ادی و اجمنظور وـص عه، باید در درجه اول بر آموزش عمومی برای تمامتماعی در کتـص ورهای در حال توـس  ـش

ــتاییان و گروه ــهری زندگی میمردم به ویژه روس بیشــتری کرد و البته  کنند، تاکیدهای بزرگ محرومی که در مناطق پرجمعیت ش

های اضــافی مربوط به یرد یا آموزشگخته صــورتو دانش آموتوان گفت اگر این آموزش عمومی به ویژه اگر توســط معلمان توانا می

نتایج موثری را در بهبود زندگی اجتماعی و اقتصـــادی آنان به بار خواهد آورد. باید به این نکته  کار و زندگی این مردم داده شـــود،

رشـد و توسـعه  .دن خواهد بوهای دیگر آسـااره کنیم که رشـد اقتصـادی که اگر تحقق پیدا کند دسـتیابی به بسـیاری از هدفاـش 

اقتصـادی یکی از اهداف مهم تمام کشـورها اسـت، ولی با اهداف مختلف در کشـورهای در حال توسـعه یا پیشـرفته صـنعتی که در 

رود و در کشورهای در حال توسعه ی و افزایش واقعی رفاه اجتماعی مردم بکار میکشورهای پیشرفته صنعتی به معنای کاهش بیکار

د ناخالص ملی و ارتقای فقر و محرومیت و از ســوی دیگر به معنای کوشــش برای باال بردن تولی  اهش یا محوبه معنای کاز یک ســو  

ای برای مند هـستند. نقش آموزش به عنوان وـسیلهاـستانداردهای زندگی مردم به ـسطحی اـست که کـشورهای توـسعه یافته از آن بهره
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ادی، در طول زمان کامال عه اقتـص د و توـس طوح و انواع مختلف  ت. به زبانمتفاوت اـس  رـش می که در ـس ترش آموزش رـس اده تر، گـس ـس

ن اـست به ترین کار باـشد، در حالی که در مراحل دیگری ممکـشود، ممکن اـست در برخی مراحل جریان رـشد، اـساـسیمیبندی  دـسته

ــدف ــت هـ ــویـ ــل اولـ ــیـ ــی شــــــوددلـ ــقـ ــلـ ــری تـ ــتـ ــمـ ــت کـ ــیـ ــمـ ــا اهـ ــر بـ ــگـ ــای دیـ  .هـ

تر ت  تربیت آن اش تعلیم و یکی از تاثیرات مهم گـس ی و اجتماعی میـس یاـس عه تمایالت آزادی خواهانه ـس ود. تاثیر که موجب توـس ـش

ــد جمعیت می ــترش آموزش و پرورش موجب کاهش نرخ رش ــت که گس ــود به این طریق یک مهم دیگر آن اس ــکل بزرگ ش مش

عه را کاهش می کنترل فرزند را نیز بهتر  د و چگونگیکننواج میدهد. افراد تحصـیلکرده نیز عموما دیرتر ازدکشـورهای در حال توـس

ــت بهتر عـمل میکنـند و همچنیدانـند و بهتر رـعاـیت میمی ــطح آموزش عمومی ن در مورد بـهداشـ کنـند. عالوه بر این ـباال رفتن سـ

 .ندزدامن می شــود و این امر فعالیت بیشــتر برای بهبود زندگی اقتصــادی و اجتماعی رار و امید زندگی میموجب افزایش طول عم

شــود و این خود تاثیری مســتقیم بر وضــعیت اقتصــادی دارد. غالب  های افراد میها و طرز تلقیآموزش و پرورش باعث تغییر ارزش

ادی با بهبود   د اقتـص ت که رـش وادی مردم ارتباط دارد، آموزشتحقیقات حاکی از آن اـس غلی و حرفهآموزش عمومی و باـس ای های ـش

هداف و شـغلی و پیشـرفت اقتصـادی موثرند و به هر صـورت نوع سـیسـتم آموزش و ا در کارآیی ن خدمت نیزهمراه با تجارب ضـم

ــتبـــرنـــامـــه ــادی کـــامـــال مـــوثـــر اســـ ــد اقـــتصـــ  .هـــا و امـــکـــانـــات آن نـــیـــز در مـــیـــزان رشـــ

یلی دوره متوـسطه عموما جنبه آمادگی فنی و حرفههای تمثال اگر برنامه د و بخش محدودی از آن بهحـص ته باـش  هایآموزش ای داـش

به رشــد اقتصــادی جامعه کمک خواهد کرد و  فراهم کردن مقدمات ورود به دانشــگاه برای افراد مســتعد اختصــاص یابدتئوریک و 

داـشته باـشد موجب احـساس مـسوولیت و توجه بیـشتری از جانب بازار  توان گفت: هرگاه آموزش جنبه غیرمتمرکز یا نیمه متمرکزمی

هد آورد. به توـسعه آموزش دامن خواهد زد و هم نتایج اقتـصادی بهتری به بار خوا د که هم بهلی خواهد ـش آزاد و نیروهای محلی و م

عه، باید در درج ورهای در حال توـس ادی و اجتماعی در کـش عه اقتـص د و توـس ول به رـش ه اول بر آموزش عمومی برای تمام منظور وـص

ــتاییان و گروه ــهری مناطق پرج های بزرگ محرومی که درمردم به ویژه روس کنند، تاکید بیشــتری کرد و البته زندگی میمعیت ش

های اضــافی مربوط به گیرد یا آموزشوزش عمومی به ویژه اگر توســط معلمان توانا و دانش آموخته صــورتتوان گفت اگر این آممی

باید به این نکته  واهد آورد.ن به بار خکار و زندگی این مردم داده شـــود، نتایج موثری را در بهبود زندگی اجتماعی و اقتصـــادی آنا

 .های دیگر آسان خواهد بودند دستیابی به بسیاری از هدفاشاره کنیم که رشد اقتصادی که اگر تحقق پیدا ک

رمایه اتی میگذاری آموزش و پرورش به عنوان یک ـس رمایهدارای مـشخـص ا متفاوت از ـس د که بعـض ها اـست. کم و کیف این گذاریباـش

ــیص منابع اهمیت قابل مالحظهحکم مربوط در تعیین  هاویژگی ــیت  به تخص ــوص ــرمایهای دارد. در ادامه چند خص گذاری مهم س

 :شویمآموزش را به اجمال متذکر می

کننده یا تولیدکننده عالوه بر خود برای دیگران نیز اقدامات یک خرده بنگاه، مصـرفالف( اثرات خارجی: در ادبیات اقتصـادی هرگاه 

 گذاری در آنو پرورش و ـسرمایه ـشود و آموزشراتی در بر داـشته باـشد، پدیده و اثرات خارجی گفته مینافع یا مـض ر غیرعمد مبه طو

 .هایی است که اثرات خارجی دارداز جمله فعالیت

 اـست. جنبه گذاریـشود که آموزش و پرورش دو جنبه مـصرفی و ـسرمایهگذاری بودن آموزش پرورش: گفته میب( مـصرفی و ـسرمایه

ــرفی آن  ــی از زـندگی بهتر و ـکاـملبرمیمصـ گردد. زیرا مردم برای آن و پرورش فراهم می تر ـکه از طریق آموزشگردد ـبه ـلذت ـناشـ

رف می رمایهکنند. نتیجارزش قائلند و پول خود را برای آن ـص رفی و ـس هم ه مهم مـص ت که ـس گذاری بودن آموزش و پرورش این اـس

ــه آموزش  ــافتــه ب ــیص ی ــد کالیو پرورش نمتخصـ ــهتوان ــرمــای ــود یــک هزینــه سـ ــی در نظر گرفتــه شـ  .گــذاری آموزشـ
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بازگـشت  ـشود، به طوری که دورهج( دوره زایش طوالنی )دوره بازگـشت ـسرمایه طوالنی(: ثمره فعالیت آموزـشی خیلی دیر حاـصل می

های  گذاریی برنامه ـسرمایهتوجه برالدودیتی قابتر اـست. این فرـضیه محگذاری آموزـشی از دیگر انواع تـشکیل ـسرمایه طوالنیـسرمایه

ــمکند و آن نیاز به افق زآموزش مطرح می ــت بخش عمودی را در یک چش ــیاس ــت که هدایت س انداز مانی دراز مدت و طوالنی اس

 .طلبدتوسعه می
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بر رشد اقتصاد خانواده ها)مطالعه   یفرهنگ راث یم و یدست عیناآموزش ص ریتاث یبررس 

 صفر( یحاج یروستا یمورد

 

 2، محمد رحیمی1محدثه رحیمی

 

 

   چکیده  

 ی همبستگ-یفیبر رشد اقتصاد روستا است که به صورت توص یفرهنگ راثیوم یدست عیصنا ریتاث یپژوهش حاضر بررس یهدف اصل

صفر شهرستان هامون هست که به علت  یحاج یروستا ینفر از اهال 80پژوهش  نیا یراآم یانجام گرفت.جامعه  1400در آذر 

مورد استفاده در پژوهش حاضر  یپرسشنامه  میدرنظر گرفت یآمار ینفر را به عنوان نمونه  80همان  یآمار یمحدود بودن جامعه 

جامعه و  یمثبت  برا راتیتاث ی وستا داراردر  یگداست؛ زن 654/0کرونباخ یآلفا بیبا ضرمحقق ساخته  یا نهیچهارگز یچهارسوال

 ت یاهم  یکشور دارا  یاسیس  یایدارد در جغراف  یکنندگ  دینقش تول  نکهیدر روستا با توجه به ا  یو زندگ  تیباشد چرا که تقو  یکشور م

توجه به   نینمود.بنابرا  تیروستا را شناخت وتقو  یها  تیظرف  دیبا  نیروستاهاست؛ بنابرا  تیبر تقو  زیاست وتوجه دولت ن  یقابل توجه

نوشت   یمقاله ا یرهنگف راثیمردم نسبت به م یآگاه شیافزا نیو همچن یاثار گردشگر یتمرکز بر معرف و یدست عیصنا تیظرف

 نوشته شود. یمقاله ا داریاشتغال پا ینفش روستا در توسعه  رامونیپ  یآت یشود در پژوهش ها یم شنهادیپ 

  

 صفر یحاج ی،روستایفرهنگ راثیم ،یدست عیصنا ،اقتصاد روستاکلمات کلیدی:  
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از هر زمان  شیحاـصله از نفت ب یوابـستگ  نیـشود و همچن یمحـسوب م یاز معـضالت اـصل یکی یکاریحاـضر کـشور ما که ب  طیدر ـشرا

فوق مورد توجه  یابرون رفت از بحران ه یاز روش ها یکیتوان به عنوان   یم یدسـت عیاز صـنا تیشـود،حما یاحسـاس م یگرید

 یـسخت افزار  یتفاوت دارد. ـشاخص ها یامروز با گذـشته به طور اـساـس  یایدن یقتـصاد( ـساختار ا2014،ی.راـسچ دویگری.)فردیقرار گ

ابداع، خلق  ،یخود را به نوآور یکننده داشـت، جا نیینقش تع یبنگاه اقتصـاد کی گاهیگذشـته در جا مشـهود که در یها ییو دارا

والت جد نا  ینرم افزار یها ییدارا و دیمحـص ت ـص ت عیداده اـس نا یدـس ود که مهارت، ذوق و ب یگفته م عیبه آن گروه از ـص  نشیـش

ان در تول اـس  دیانـس ان نیخاص ا یها یژگیو لیدارد، که به دل یآن نقش اـس نعت از جمله: آـس آموزش؛ تنوع فراوان  تیقابل یهنر ـص

ارزش افزوده باال   ودکالن؛ وج یها هیبه ـسرما یازین یب د؛یمراکز تول جادیاـسهولت   ارزان؛ ی هیمواد اول عیمنا یآن؛ فراوان یرـشته ها

ــتن آال ــتیز ندهی؛نداش ــتغال زا و به عبارت  نیتوان آن را مهمتر یو... م یطیو مح یس ــنعت اش ــور  یص ــاد جامعه وکش مکمل اقتص

راکفلرها،  ریداشتند نظ  اریدر اخت  یشتریب یلمنابع ما بودند که ییآنها ایافراد دن نی(. اگر در گذشته ثروتمندتر1388ان،یدانست)قجر

. لذا توسـعه کاسـتیدر آمر کروسـافتیشـرکت ما ریمد تسیگ لیمانند ب نیدانش مدار و کارآفر یافرد ایمردم دن نیثروتمندترامروز 

اقتصـاد   ایبر دانش  ید مبتناـص اقتصـاد را اقت نیو اسـتفاده از دانش اسـتوار اسـت. ا تیو خالق  ینوآور هیامروز بر پا یایدن یاقتصـاد

مرندا . ندیگو یدانش محور م و.)ـس هری و ماـش  ی( امروز مردم از زندگ2014بوتا،  دراگاـس فر م ینیـش تاها ـس کنند با توجه به  یبه روـس

ه دوخاص آن افز ۀو جاذب  تیرو به توسعه است و روز به روز بر اهم ییگردشگری روستا ،ییروستا طیهای مح ازهاییتقاضا و ن ۀدامن

.  محققان و ندریقرار گ تیاز هر نظر مورد حما دیهمه جانبه کشور با  عهدر توس یبه عنوان رکن اساس یشگاه ها و مراکز هنرشود.دان

ات ا یا ژهیو گاهیاز جا دیبا دیاـس ند تا با آـس ند ن الیخ شیبرخوردار باـش جوان و طالب علم کشـور را اهل فکر و نظر،  یروهایقادر باـش

 .ورش دهندرپ نوآور و خالق 

 

 :پژوهش یاصل سوال

 صفر(موثر است؟آیا صنایع دستی وگردشگری بر اقتصاد روستا)مطالعه موردی روستای حاجی 

 

 :یفرع  سواالت

 آیا فروش صنایع دستی بر جذب سرمایه برای مردم روستای حاجی صفر تاثیر مثبت داشته است؟

 روستای حاجی صفر تاثیر مثبت داشته است؟ آیا معرفی جاذبه های گردشگری بر جذب سرمایه برای مردم

 ذاری برای مردم روستای حاجی صفر تاثیر مثبت داشته است؟ آیا توجه بخش دولتی به معرفی جاذبه های گردشگری و سرمایه گ

ت  فر تاثیر مثبت داـش تای حاجی ـص گری برای مردم روـس تی و گردـش نایع دـس ایل مرتبط با ـص ناخت وآگاهی مردم از مـس  هآیا میزان ـش

 است؟

 

 :ینظر میمفاه

دهد که  یها نـشان م یاـست. بررـس  تیپر اهم اریبـس  یموـضوع   رانیا یدـست عیـصنا ینیدر توـسعه کارآفر یدـست عینقش آموزش  ـصنا

ــور ما در زم دهیافراد آموزش د ــتغال در  یو کاربرد یعمل یها و مهارت ها  یمختلف، از توانمند یها نهیدر کشـ الزم به منظور اشـ

 (1392،ییوموال ،روشنیهمت یی)باباستندیبرخوردار ن کشور ردموجود  عیصنا

 شده است.  لیتبد یفراصنعت یافراد جامعه به مسئله روز کشورها نیب ینیکارآفر میاست که آموزش و تعل یدر حال نیا
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احب آنها به دانش  زید و تجهارو فرهنگ اف نشیب  رییتواند با تغ یم ژهیو  یآموزـش  یو برنامه ها ندیاند که فرآ دهیعق نینظران بر ا ـص

بالقوه را به  نیکارآفر کیکوتاه نموده و به ـسرعت  اریرـسند بـس  یبه آن م یزمان طوالن را که آنها احتماالً یخاص، راه یو مهارت ها

 (.1390،یکند)منوچهر لیتبد لفعلبا نیکارآفر کی

. 

نا ت عیـص ود که به طور   یاطالق م ییـصنعت ها-از هنر  یبه مجموعه ا یدـس تفادهمع ـش از  یو انجام قـسمت یبوم  هیاز مواد اول ده با اـس

صـنعتگر  یفکر تیو خالق یشـود. که در هر واحد از آن ذوق هنر یسـاخته م  یبه کمک دسـت و ابزاردسـت دیتول  یمراحل اسـاـس 

 یا  هنو کارخا ینیگونه محصــوالت از مصــنوعات مشــابه ماـشـ  نیا زیعامل وجه تما نیاســت. هم افتهی یتجل  یســازنده به نحو

 (1390،یهرچگان ،یاست.)غفار

 برشمرد. یمعنو راثیرا جزو م یدست عیتوان صنا یاست و م یفرهنگ راثیم ،یدست عیصنا تیماه

در تالش هستند  جذب گردشگر،  نهیراهبردی، اغلب کشورها مستعد در زم تیفعال  کیاز اموری است که به عنوان   یکی. گردشگری 

ــنعت، فر نیاز ا رییتا با بهرهگ ــند. از ا ندیآص ــتاب بخش ــاد را ش ــازی اقتص ــگری به مثابه  نیمتنوعس ــر گردش ــر حاض رو، در عص

به خود اختصــاص داده  ژهیو یگاهیجا یاســ یو ســ  ایجتماع  ،یدر هایعرصــه اقتصــادی، فرهنگ ایدن یصــنعت خدمات نیگســتردهتر

 (1389،یاست)گل محمد

د جمع امروزه تا  تیرـش رما ،ییدر مناطق روـس اختیهای ز تیتقو  ند  برایممگذاری نظا هیبدون ـس ازی متنوع آن،  رـس ادی و ـس اقتـص

به اینگونه محســوس به  زین داریگســترش ناپا نیو ا دهیانجام یعیبر منابع طب یو متک دییتول یها تیاز حد فعال شیبه گســترش ب

ت که انسان ها بدل شده اس دروستاها به کانون ترد ،یـشده است. در جهان پرتالطم کنون  نجرموجود م یعیمنابع طب ندةیفزا بیتخر

هرییپره یبرای فرار از زندگ فر مروزه. اکنندم ینیماـش  یو زندگ اهویـش تاها ـس ا و ن ۀبا توجه به دامن یبه روـس  طیهایمح ازهاییتقاـض

 (2014،یوراسچ گردویخاص آن افزوده شود)ف ۀو جاذب تیرو به توسعه است و روز به روز بر اهم ییگردشگری روستا ،ییستارو

و  یفرـصتهای ـشغل جادیا لیدارا بودن پتانـس  لیاز عوامل مکمل اقتـصاد کـشاورزی اـست. به دل یکی ییدر مناطق روـستا یدـست عیـصنا

من پرکردن اوقات فراغت و ب ب درآمد، ـض تائ کارییکـس ل انیروـس ترده فـص از  یکیآنها به عنوان  یدائم ای یمانع از مهاجرت های گـس

ــنا یم یهای اجتماع   بیآســ  ــاده و بهره ازگ یکیتکن هاییژگیبرخورداری از و لیبه دل یتســ د عی؛گردد ص ــا  رییس   لیابزارها و وس

  یخانگ ،یو به ـصورت کارگاه رییو عـشا ییآـسان، به گونه ای اـست که امکان پرداختن به آنها در جوامع ـشهری و روـستا  یکیتکنولوژ

 تواندیو دارا بودن جنبه های هنری م یاز بار فرهنگ  یرردابرخو لیبه دل یدســت عیصــنا -وجود دارد.  اریدورهگردی و ســ  یحت ایو 

 (1390،یفراسوی مرزها باشد)منوچهر یف کشور و حتدر نقاط مختل یعناصر فرهنگ جیعامل ترو

نایع ینه ترین فعالیت های بـشری اـست که به  ـص ابقه دـستی، یکی از قدیمیترین و پرپیـش ناد و مدارک تاریخی، ـس موجب برخی از اـس

 عصر حجرمی رسد. هپیدایش آن ب

وپاره ای ابزار مـصرفی دیگر زمین ـساخت ظروف  کاوـشهای باـستان ـشناـسان حکایتگر آن اـست که از آغاز زندگی بـشر بر روی حاـصل

ســنگ، آهن، مس و باالخره پوســت و پشــم و کرک حیوانات نظیر نیزه و خنجر به عنوان وســیله شــکار یا اســباب دفاع، از جنس 

 است.رواج یافته  یوهمچنین الیاف گیاه

تین کار و گردآوری    نخـس ت جوامع مبتنی بر ـش یوه معیـش انی با توجه به ـش ت اجتماعات انـس واهدی در دـس خوراک ذکر کرده اند. ـش

 -ســال برخوردارند. در اواخر نخســتین دوره زندگی اقتصــادی 12000حدود اســت که نشــان میدهد صــنایع دســتی از قدمتی در 

 داد. خدر صنایع دست ساز ر تغییراتیاجتماعی بشر، 
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کـشاورزی در مقایـسه با گذـشته پیـشرفت بـسیار قابل مالحظه ای در زدگی اجتماعات بـشری و تغیر ـشیوه معیـشت انـسان ها به  تحول

 آید و رشد چشمگیر آن در ابزارهای مربوط به کشاورزی مشهود است.انسان به شمار می 

یر تحول تاریخی و تحوالت فنی و تغیی در نعتی ارو  رـس ود پا و روش تولید، ظهور انقالب ـص وب می ـش بزرگترین رویداد تاریخی محـس

چنان تحول و دگرگونی عظیمی گردیدکه بســیاری از این صــنایع درممالک کانون زیرا صــنایع و حرفه های دســتی به یکباره دچار 

 .ترو به نابودی گذاشانقالب صنعتی 

یاـست حمایتی دولت ن  البته نایع دـستی بـستگی زیادی بـس ـشدت و ـضعف ـس نایع دـستی به ت به ـص درجه توـسعه یافتگی ، اهمیت ـص

 محدودیت منابع درآمد و نظائر آن داردموجود، مساله افزایش جمعیت و بیکاری، 

 (1390،یاهمیت موضوع اقتصادی و اجتماعی صنایع دستی)منوچهر•

تی در ارکان حیات اجتماعی، اقتمنظور درک اهمیت ـص  به ت تا نظریدی یک جامعه اـص نایع دـس به مهمترین ویژگی    تنها کافی اـس

 های صنایع دستی افکند:

نایع دـستی نقش مهمی برای نیروی انـسانی در امر تولیددر نظر می گیرند، چرا که در • فرایند تولید این مـصنوعات ، دـست انـسان ـص

 دارای نقش اساسی است.

 

مواد اولیه مورد استفاده معموال از مواد ساده  ودـستی نیازی به کارـشناس خارجی نیـست  آنجا که در فعالیت های مربوط به ـصنایعاز •

 آسانی و با بهای نسبتا ارزان قابل تامین است.و در دسترس تشکیل می گردد که به 

 

فرصت های شغلی   ددارا بودن پتانسیل ایجااست. به دلیل ـصنایع دستی در مناطق روستایی یکی از عوامل مکمل اقتصاد کشاورزی •

و بیکاری روـستائیان مانع از مهاجرت های گـسترده فـصلی یا دائمی آنها به عنوان یکی از ردن اوقات فراغت وکـسب درآمد، ـضمن پر ک

 .دآسیب های اجتماعی می گرد

 

نولوژیکی آسان، به گونه تکل ازابزارها و وسایی ساده و بهره گیری فعالیت های صنایع دستی به دلیل برخورداری از ویژگیهای تکنیک

ت که ورت کارگاهی ،خانگی و یا حتی دوره گردی امکان پرداختن به آنها در  ای اـس ایری و به ـص تایی و عـش هری و روـس و جوامع ـش

 سیار وجود دارد.

 

در نقاط مختلف  گیهنتواند عامل ترویج عناصر فری هنری می دستی به دلیل برخورداری از بار فرهنگی و دارا بودن جنبه ها صنایع

 مرزها باشد. کشور و حتی فراسوی

 ژهیدر منطقه در اورامانت  به و یاـشتغال فـصل ی  نهیزم یی(نـشان داده اـست که گردـشگری روـستا1390وهمکاران ) یغفار قاتیتحق

 کشاورزی را به سوی خود جذب کرده است ژهیو به و یبخش  اقتصاد گریدر بهار فراهم ساخته و شاغالن د

رورت یاند که هنرهای مل دهیرـس   جهینت نی( مطالعه ی خود به ا1390)یرچهمنو گران پژوهش رابطه  یبرای واکاوی علم یدارای ـض

ت؛ چراکه بدون ه  یا تمرار نا  یزیبرنامه ر دی،یترد چیاـس تای رواج و اـس الت کم رونق با تمرکز بر یبوم عصیدر راـس های   -حفظ اـص

 امر خواهد بود انیمتصد یاصل فیوظااز  ران،یا نیمتنوع سرزم یفرهنگ

اس تا زییبرنامه ر ندی(فرآ1388) انیپژوهش قجر براـس گری روـس عه گردـش  رانیامکان را برای مد نیا  زییبرنامه ر کردیبا رو ییتوـس

 از روستا داشته باشند. یورد تا درک درست یفرا آهم م ییروستا
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  یها  نهیتنها در زم ییحکمفرماسـت توسـعه روسـتا رانیر اد که یخاـص  یمیاقل  طی( باتوجه به شـرا1388ان،یپژوهش)قجر براسـاس

اورز د و وجود کاتال ینم ریامکان پذ یو دامدار یکـش اد ییزورهایباـش عه اقتـص اس م یدر روند توـس تاها احـس ود؛  .از آنجاکه  یروـس ـش

ـشوند پس   یمحـسوب م ایند در یاز آلودگ یو پاک و عار نهیپردرآمد ، کم هز عی، از ـصنا یو ـصنعت گردـشگر یدـست عیـصنا داتیتول

کمک گرفت. ر چنین شـرایطی توسـعه صـنایع دسـتی به مثابه جزء  انیروسـتائ یدر رفع مشـکالت اقتصـاد عیصـنا نیتوان از ا یم

بسیار قابل توجه گردشگرانی است که چشم انداز    مارمنطقه با جذابیت های فراوان گردشگری و شروستایی در   جدایی ناپذیر اقتصاد

اشتغال زایی آن دربرابر برنامه ریزان ومدیران دن بر ظرفیت های در جهت رشد اجتماعی و رونق اقتصادی منطقه و افزو راش امیدبخ

 اجرایی کشور می گشاید.

با مصـرف شـناسـایی و ایجاد ظرفیت های  و مطالعه پیرامون برنامه ریزی ، نقش و اهمیت توسـعه صـنایع دسـتی این رو کنکاش  از

کالن اقتصــادی و نیز ارتقاء ســطح درآمد ومعیشــت ورفاه هزاران خانه دار غال مولد و ارتقاء و بهبود شــاخص های شــتا جدید ایجاد

های  کند . ارکان این مطالعات با انجام بررســیهای تخصــصــی در زمینه  ضــرورت پیدا می  تدراین صــنعروســتایی و شــهری فعال 

 اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی تشکیل می دهد.

 

 ق تحقیروش  

 ی همبستگ-یفیبر رشد اقتصاد روستا است که به صورت توص  یفرهنگ  راثیوم  یدست  عیصنا  ریتاث  یپژوهش حاضر بررس یهدف اصل 

صفر شهرستان هامون هست که به علت  یحاج یروستا ینفر از اهال 80پژوهش  نیا یآمار یانجام گرفت.جامعه  1400در آذر 

مورد استفاده در پژوهش حاضر  یپرسشنامه  میدرنظر گرفت یآمار یرا به عنوان نمونه  فرن 80همان  یآمار یمحدود بودن جامعه 

 . است 654/0کرونباخ یآلفا بیمحقق ساخته با ضر یا نهیچهارگز یچهارسوال

 

  هایافته

 (: بررسی ضریب همبستگی  بین فروش صنایع دستی بر رشد اقتصادی روستای حاجی صفر1جدول )

 متغیر همبستگی یبضر یمیزان معنی دار

 فروش صنایع دستی 734/0 0001/0

اس جدول ) تگی مثبت ومعنی داری وجود دارد و 1براـس فر همبـس تای حاجی ـص ادی روـس د اقتـص تی در رـش نایع دـس ( بین فروش ـص

 باعث رشد اقتصادی روستا درصورت فعال بودن می شود.

 قتصادی روستای حاجی صفر شد ابر ر(: بررسی ضریب همبستگی معرفی جاذبه های گردشگری 2جدول )

 متغیر همبستگیضریب  میزان معنی داری

معرفی جاذبه  632/0 0001/0

های 

 گردشگری
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تگی مثبت ومعنی داری وجود 2براـساس جدول ) فر همبـس تای حاجی ـص د اقتـصادی روـس ( بین معرفی جاذبه های گردـشگری بر رـش

 ود.می شدارد و باعث رشد اقتصادی روستا درصورت فعال بودن 

 دولتی بر رشد اقتصادی روستای حاجی صفر(: بررسی ضریب همبستگی توجه به بخش 3جدول)

 متغیر ضریب همبستگی میزان معنی داری

توجه بخش  532/0 0001/0

 دولتی

اس جدول ) تگی مثبت ومعنی داری وجود دارد و 3براـس فر همبـس تای حاجی ـص ادی روـس د اقتـص ( بین توجه به بخش دولتی در رـش

 اقتصادی روستا درصورت فعال بودن می شود.رشد اعث ب

 (: بررسی ضریب همبستگی توجه به افزایش آگاهی بر رشد اقتصادی روستای حاجی صفر4دول)ج

 متغیر ضریب همبستگی میزان معنی داری

 افزایش آگاهی 634/0 0001/0

بـستگی مثبت ومعنی داری وجود دارد و ر همی ـصف( بین توجه به افزایش آگاهی در رـشد اقتـصادی روـستای حاج4براـساس جدول )

 باعث رشد اقتصادی روستا درصورت فعال بودن می شود.

 

 گیری نتیجه

زندگی در روستا دارای تاثیرات مثبت  برای جامعه و کشور می باشد چرا که تقویت و زندگی  در روستا با توجه به اینکه نقش تولید 

نیز بر تقویت روستا هست بنابراین باید همیت قابل توجهی است وتوجه دولت ای ادار کنندگی دارد در جغرافیای سیاسی کشور

ظرفیت های روستا را شناخت وتقویت نمود.بنابراین توجه به ظرفیت صنایع دستی و.و تمرکز بر معرفی اثار گردشگری و همچنین 

وسعه های آتی پیرامون نفش روستا در ت  ژوهشدر پ افزایش آگاهی مردم نسبت به میراث فرهنگی مقاله ای نوشت پیشنهاد می شود  

 ی اشتغال پایدار مقاله ای نوشته شود.

 

 منابع  

راله موالییب ن و نـص م  (.1392)ابایی همتی، روـش لنامه چـش تایی در بخش کوهپایه ای گیالن. فـص گری روـس عه گردـش راهکارهای توـس

 دوره هشتم.انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی. 

اقتصادی مناطق روستایی استان چهارمحال -گری در توسعۀ اجتماعی  قش گردش(ن1390ترکیف معصومه ،)نی رچگان، هغفاری، رامی

 .و بختیاری مطالعۀ موردی بخش سامان. فصلنامه روستا و توسعه

 زتبریراهکارهای توسعه صنایع دستی ایران.خالصه مقاالت دانشگاه هنرها اسالمی تبریز.انتشارت (1388قجریان، امید، )

 .3قش انقالب صنعتی در تحوالت صنایع دستی ایران. مطالعات تاریخ اسالم.سال (، ن1390کریمیان،حسن،عطارزاده، عبدالکریم،)

لنامه  (.ت1389گل محمدی، فرنود،) تایی.فـص تغال پایدار روـس م واـش ترش توریـس ط با هدف گـس تی و فناوری متوـس نایع دـس عۀ ـص وـس

 مسکن ومحیط روستا.
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روسـتاها در کار آفرینی و اشـتغال زایی جهت جذب توریسـم ایش. هم ملی  ررسـی نقش صـنایع دسـتی (ب1390،)منوچهری، منیره

 .صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار. دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه
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دانش آموزان   یدر دانش آموزان)مطالعه مورد یفرهنگ یفقر بر عقب افتادگ ریتاث یررس ب

 شهرستان هامون( یبهشت دیمدرسه شه
 

 2، محمد رحیمی1محدثه رحیمی

 

   چکیده  

انجام 1400 یدر د یهمبستگ -یفیتوص ی وهیاست که به ش یفرهنگ یفقر بر عقب افتادگ ریتاث یپژوهش حاضر بررس یهدف اصل

نفر است  61 یآمار یپژوهش حاضر با توجه به محدود بودن جامعه  یآمار ینفر ونمونه  61پژوهش حاضر  یآمار یجامعه  فتگر

 افتهیاستفاده شده است؛ براساس    654/0کرونباخ    یآلفا  بیبا ضر  یا  نهیسه گز  یسوالپژوهش از پرسشنامه محقق ساخته سه    نیدر ا

  ت یوضع یاز لحاظ اقتصاد یبهشت دیدانش آموزان دبستان شه نکهیشود  که با توجه به ا یحاصل م جهینت نیپژوهش حاضر ا یها

مطالعه،فرهنگ  یچون سرانه  یفرهنگ یعقب ماندگ یمستقل بر پارامترها ریفقز به عنوان متع یهمبستگ زانیندارند م یمطلوب

اشتغال در روستا طرح   یبرا  ییپژوهش حاضر الگو  جیانتشود براساس    یم  شنهادیپ   نیبرااست بنا  یمنف  نیمرتبط با د  لیمنطقه و مسا

  و اجرا کرد. یزیر

 هامون ،یبهشت دیدانش آموزان، دبستان شه ،یفرهنگ یفقر، عقب افتادگکلمات کلیدی: 

 

 قدمهم 

ر جامعه با -فرهنگ یک مقوله تاریخی ت که نظیر دیگر اجزاء و عناـص یاجتماعى اـس یاـس اختار ـس ادى و اجتماع -ـس ه ى هر جامعاقتـص

ها در درون خود عناصــر المللى از دیگر ســو پیوند دارد. در عین حال فرهنگ ملتهاى عوامل بینویژگى یک ســو و به مشــخص از

اى ی، و منطـقهـهاى قومـهاى فرهـنگاـند ـکه تبلورى از ویژگىـها( را ـجاى دادهفرهـنگـها ـیا ـپارهفرهـنگفرهنگى کوچکترى )یعنى خرده

(مکانیسم  2014،  بلیو  چاردیدر حال تغییر و تحول است و خصلت پویائى دارد. )ر اعی، دائماًعنصر اجتمعنوان یک  هستند فرهنگ به

ــد. گرـچه و هم ـبه ـتأثیرات عواـمل ـخارجى مرتبط مى رهـنگـهاى ـمادى و معنوى فپوـیائى فرهـنگ هم ـبه ـتأثیرات داخلى جنـبه ـباشـ

ــته باشــد، لیکن ترى اکنندهرد تعیینخاص، کارکاى )یا بخش( از فرهنگ در دورهممکن اســت یک جنبه   ز دیگر جنبه فرهنگ داش

 (2016،یومکک وگیه ر،انگارى این موضوع به مثابه یک قانونمندى عام حیات اجتماعى امرى نادرست خواهد بود.)کووک،ادگامطلق

  یاـساـس  اتیاز ـضرور یبرخ ایتمام  نیأماز تکه  ـشودیگفته م یبه کـس  ری. فقانـسان یاـساـس  یازهاین نیتأم یعبارت اـست از ناتوان فقر

ا ،یگزنده کن و وـس ا لیمانند غذا، لباس، مـس د در مورد پ  یو رفاه یـش یآـس  اتیو نظر لیفقر، دال شیدایمعمول در جامعه محروم باـش

ده و رو دهیها گنجانکتاب یدر البال یادیز ت که هرکدام از ا یادیآن مباحث ز یـش ظام  بنابر ن ،لیدال نیصـورت گرفته و ممکن اـس

 
 :mohadesehrahimi@gmail.com email رانیو بلوچستان، زاهدان، ا ستانیگروه اقتصاد، دانشگاه س ،یعلوم اقتصاد یدانشجو . 1

 :Mohammad.rahimii@yahoo.com email رانی، اشهرستان هامون، رورشآموزش و پ ،آموزگار . 2
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در  یفرهنگ یفقر بر عقب ماندگ یدر پژوهش حاضر بررس یاصل یمساله  نی( بنابرا1385،یهر جامعه متفاوت باشد.)فاضل یارساخت

 .شهرستان هامون است یبهشت دیدانش آموزان دبستان شه

 

 :پژوهش یاصل سوال

 شهرستان هامون (موثر است؟ یتهشب دیهسه شمدر یمورد یدر دانش آموزان )مطالعه  یفرهنگ یفقر بر عقب افتادگ ایآ

 

 :یفرع  سواالت

 شهرستان هامون (موثر است؟ یبهشت دیمدرسه شه یمورد یفقر بر شناخت فرهنگ منطقه در دانش آموزان )مطالعه  ایآ

 است؟شهرستان هامون (موثر  یبهشت دیمدرسه شه یمورد یبه مطالعه در دانش آموزان )مطالعه  شیگرا زانیفقر بر م ایآ

 شهرستان هامون (موثر است؟ یبهشت دیمدرسه شه یمورد یدر دانش آموزان )مطالعه  ینید  لیفقر بر مسا ایآ

 

 :ینظر میمفاه

ــر   آنجا ــت و برا یموجود چند بعد کیکه بش  یجامعه تا اندازه ا  کیبپردازد، توان او در  یگوناگون یازهایبه رفع ن دیبا یزندگ  یاس

ت که ا ونبرآور ازهاین نیاـس ود که کل ط یبدل م یرو فقر به مفهوم جامع نیااز د، ده ـش ر را در برم یزندگ فیـش انردیگ یبـش   ی. انـس

تواند کسـب کند،   یخود نم یاداره زندگ  جهت یندارد و درآمد کاف  اریدر اخت یر اسـت که ثروت کافیممکن اسـت احسـاس کند فق

ت فق د چون به لحاظ فرهنگ ریممکن اـس الح یب یباـش ت.  تیـص د چون از لحاظ روان ریت فقممکن اـس  ایاـس ع یباـش ت   فیـض   ایاـس

د ز ریفق نکهیا داقت، تیاز محروم یبیترک یقربان رایباـش ت. )ـص ل کار و  انیمتفاوت در م ی( فرهنگ ها1398هاـس ملل و اقوام، حاـص

  ،یهر ملت گر،ید یتفرهنگ هاسـت. به عبار یبلکه گذشـت روزگار، بسـتر سـازنده اصـل سـت،یتالش کوتاه مدت مردمان آن جوامع ن

نن و اتفاقات تار ب عادات و ـس ود که  یم یا ژهیفرهنگ و یاش، دارا یزندگان  یو به هنگام گذر از تونل زمان در درازا ،یخیبرحـس ـش

فانه چون بخش بزرگ ا زیهمخوان و همانند و در غالب موارد ن گرانینقاط و نکات با د یبعـض  گاه در ت. متاـس فرهنگ  نیمتفاوت اـس

 یجا ،یپرداز الیاندک دارند، خرافات و موهومات و خ یجوامع درآن ـسهم ختگانیندان و فرزانگان و فرهو دانـشمـسازند  یمرا عوام 

رفتن جامعه  یشود و پا یم لیمحکم تبد یقرون به باور یکه در ط دیآ یبه وجود م ییها یکند و آلودگ یرا پر م معلوماتدانش و 

و ت که ناـش  یاجتماع  دهیپد کید. فقر ارد یرا از حرکت باز م شـرفتیپ  یبه ـس در مناطق  تیو تراکم جمع عیتوز یاز هماهنگ یاـس

ــان ـها از زم یریجـهان و ـعدم بهره گ ــد)ـگالبرا یجـهان م یو امـکاـنات فعل نیانسـ در مورد عـلت فقر،  پردازانهیـ (نظر2015ت،یـ ـباشـ

فقر در  یاصــل ای هیعلل اول ه،ینظر نیاســت. طبق ا قرف رهیدا یوریت ها،هینظر نیتراز معروف یکیاند. داده  هیارا یگوناگون یهایوریت

ــرما ــت که کم، درآمد کم و پس یکم، بازده هیس ــوص نابرابر ینابرابر عاملانداز کم نهفته اس  یهاثروت ،یامنطقه یهایو به خص

ــرما نیزم رینظ یدیتول ــل بعد از خود منتقل م یکیزیو ف یمال یهاهیو س ــت که به نس ــودیاس عوامل   پردازان،هیظراز ن یاه. عدش

  شیدایموجب پ  ـشود،یافراد م یانامناـسب را که باعث عدم امکان رقابت کامل در بازار کار بر یو روح یکیزیف طیمانند ـشرا یـشخـص 

اً از نیـکه ا دانـندیفقر مهم م شیداـی و دانش( را در پ  کـی )آموزش، تکن یعواـمل اجتـماع  گرید . ـعدهدانـندیفقر م نـظام   عواـمل عـمدـت

 .(2006)الکاک،شودیم یجامعه ناش یصاداقت

ا اما اد دیـش ت. به ا ت«یفقر، دو عامل »کمبود« و »مالک لیدال نیترمهم ،یبتوان گفت که از نظر اقتـص از  یاریمعنا که در بـس  نیاـس

اسـت،  ابیمو ک  یضـرور ،یگزنده یهرچه که برا  جهیاز عرضـه اسـت؛ در نت شیوجود ندارد و تقاضـا ب یبه قدر کاف زیچجوامع همه
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و عده   کنندیآن را تصــاحب م یلیاز کشــورها عده قل یاریارزشــمند شــود، در بســ  کهنیو به محض ا کندیم دایپ  یارزش اقتصــاد

ا نی. به دنبال اگردندیاز آن محروم م یریکث ان دیامر، ـش ت یکـس اس  یایبه اـش  یابیکه امکان دـس بت به آن احـس نادر را ندارند، نـس

ــافقر کنند.  ــانر خود افراد منجر به فق یکه گاه ن گفتبتوا دیش ــوندیم خودش شــخص در  یکه امکانات الزم برا بیترت نی. به اش

ته و زم یگزنده ان ا ترشیو کوـشش نکرده اـست. ب یخود فرد ـسع یفراهم بوده؛ ول شیبرا رفتشیپ  نهیوجود داـش ناـس علت  نیروانـش

باـشد و  یفرد یرفتارها  جهیفقر اـساـساً نت هـشناـسان معموالً باور ندارند کامعها جام دانند؛یو خود فرد را هم مقـصر م کنندیم دییرا تأ 

شناسان اما جامعه  م،یهست  شیخو  یاجتماع  یباشند. هرچند که ما شخصاً مسوول رفتارها  شیاشخاص به عنوان فرد، مسوول فقر خو

و تند تا ثابت کنند که فراـس خـص   یدر تالش هـس وول وجو یکل یاجتماع  یهاروین ،یرفتارها و امکانات ـش فقر به  دوجود دارند که مـس

 .اندیاجتماع  دهیپد کیعنوان 

 (1385،یفقر)فاضل دکنندهیتشد عوامل

عوامل  نی. اکندیم دیو آن را تشــد زندیوجود دارد که فقر موجود را دامن م زین یگریبه وجود آورنده فقر، عوامل د یکنار عوامل در

 :عبارت است از

وم وم: ریماع جتا  رـس تاها یاجتماع   ـس ورها یبه خـصوص در روـس نگ یهانهیکه هز ریفق  یکـش امل جه ینیـس  ه،یزیرا به دنبال دارد، ـش

 .است نیو تدف یعروس نهیعروس، هز ییثروت و دارا

آزار   قتل، جنگ، ـشکنجه، ،یـساخته دـست بـشر اـست، مانند دزد هابتیمـص  نیاز ا یدارد. برخ یاـشکال متعدد هابتی: مـص هابتیمـص 

به صـورت  زین هابتیمـص  ری. سـاشیها از حقوق خوو محروم سـاختن آن گرانیتصـرف محصـوالت د ایو  بیتخر قیرندن از طرسـا

الو خـشک لی. ـس دهدیرخ م عیدر ـسطح وـس  یعیطب اعه امرا، نبات ،یـس نه هایماریب ،یزلزله، اـش  هابتیمـص  نیاز جمله ا یگو گرـس

 .است

مان یناتوان م یی: عدم توانایجـس ه  از یجـس أت م ـس ا ،یماریب رد؛یگیعامل نـش و باالخره حوادث. اثرات  یاز دوران باردار یناـش  لیمـس

درآمد  انیتوقف جر ایو  لیساالن سبب تقلوکار بزرگکسب یروین لیاول، ضعف و تحل فیاز دو جنبه قابل توجه است: در رد زیآن ن

به  تواندیم یطوالن  یماریب کیبر اـست.  نهیها، هزاغلب معالجه گریاز طرف د ـشود،یخانواده م یبرا حتاجیما نیعدم تأم  جهیو در نت

 .نجامدیفقر کامل ب

مشــروبات، مواد مخدر،  دیصــرف خر هانهیهز لیقب نیاشــکال مختلف دارد. ا زیو نامطلوب ن رمولدیغ  یهانهی: هزرمولدیغ  یهانهیهز

و در  افتهیدر تمام سـطوح جهان گسـترش   یریگور چشـمز به ط، امرواردمو نی. اشـودیم یمصـرف یهانهیهز ریسـا ایو  یقمار باز

تعهدات نامناسب و  جادیممکن است در قالب رشوت، ا هانهیهز نیشده است. ا لیتبد دهیچیپ  اریسمعضل ب کیاز جوامع به  یاریبـس 

کند که تا قبل از به  دایپ  یتجل  موزشو آ یکارآموز یهانهیممکن اـست، به ـصورت هز ایو  ابدیظهور  زین یـشخـص  یهاحـساب هیتـسو

 نخواهد داشت یادهیفا دن،یثمر رس

افراد  تیکه در جامعه و ذهن  یو در صورت ابدییتداوم م گریبه نسل د یو از نسل ـشودیفقر به مرور زمان بر جامعه فقر حاکم م فرهنگ

هیـساکن در آن ر   داریپا یخود ادامه داده و مانع اتیح مدتها به در جهت رفع فقر یرونیب یها تیپس از کـسب موفق یبدواند، حت  ـش

 یجهت کاهش دائم داریپا یکه توـسعه اقتـصاد ی. در حالـشودیبدل م یاجتماع  - یتر توـسعه اقتـصادباال  لبه مراح یابیدر جهت دـست

معه افراد جا هاى فرهنگی، بر خـصوـصیات رفتارىالزم اـست ویژگى داریتوـسعه پا  نیاـست و کاهش مداوم فقر جهت تـضم  یفقر ـضرور

هائى وجود دارند که افراد هر جامعه عمدتاً در قالب  ضوابط و ارزش ارها،در بستر فرهنگى آن، هنجقطعى دارند. در هر جامعه و  تأثیر

هاى  مادى و عناصـر معنوى فرهنگ نظرگاه شـناسـان در مورد چگونگى تغییرات و تحوالت عناصـرکنند. جامعهآنها عمل و رفتار مى
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هور معتقد ارن جامعهلیام آگبودارند. ویمتفاوتى  ناس مـش ت که جنبهـش ریع هنگهاى مادى فرـس هاى غیرمادى تغییر و تر از جنبهـس

والً. ٭یابندتحول مى ت این بر اعتقاد دیدگاهی، چنین  از اـص اختار در تحول  از پس که اـس ادى ـس  به زمانى مدت جامعه، مادى و اقتـص

متحول  جدید  شـــرایط با متناســـب( فرهنگ معنوى بُعد یعنى)  ضـــوابط و هنجارها ،اعتقادات ها،ارزش  چارچوب تا انجامدمى طول

 .گردد

نامند. این ماندگى فرهنگى )یا تأخر فرهنگی( مىـشناـسی، فاـصله حاـصله بین ابعاد مادى و ابعاد معنوى فرهنگ را عقبعلم جامعه در

ن )در مقیاس کیفى و زمانی( تغییر و تحول ه یک میزاگ جوامع بقانونمندى خود گویاى این امر اســت که عناصــر متشــکله فرهن

 .گیردفرهنگى از تغییرات و تحوالت جوامع نشئت مى ندگىماپذیرند و لذا پدیده عقبنمى

 یها اســت جامعه ا  تیقابل نیها، هم تیهمه موفق یبرا یاصــل ازین شیجامعه و پ  کی شــرفتیو پ  یافتگیوجه توســعه   نیتر مهم

رفتهیپ  تعت  اـس  ـش عه داد توو اـس ل آ یافتگیـس تدیخود با یپا یتواند رو یاو م ندهیدارد که نـس خود دفاع   یو از حقوق و ارزش ها ـس

 (2016ت،یسا یوآ وین یو تحوالت را داشته باشد.)آ طیتعامل با مح یکند و قادر به برقرار

در آن  شرفتیپ  د،یایآن به وجود ن یانسان یرویم در نزال تیوجود داـشته باـشد، اما قابل ـشرفتیپ  یهمه عناـصر و ابزارها یجامعه ا در

 به همراه خواهد داشت یتلخ و رنج آور اریبس جینتا ت،یمأمور نیغفلت از ا نینخواهد داشت، بنابرا ینبوده و اعتبار داریجامعه پا

 تیها و ظرف یندانمتو ازمندیاسـت، و ن یو  گسـترده ا قیعم  راتییو تغ یشـوند که پر از شـگفت یم تیترب یا ندهیآ یما برا نسـل

ت که او را در ا ییواال یها ته ها  یراهبر  راتییتغ نیاـس نبود، و در دهه  ریو امروز، تفاوت ها چشـمگ روزید نیدور ب یکند. در گذـش

بک   یها تفاوت آن چنان تان متفاوت و تغ ینم جادیها ا یزندگدر ـس د، اما امروزه  داـس ت و آهنگ تغ  راتییـش تاب گرفته اـس  تا رییـش

با آن مواجه نشـده و  یشـود که نسـل قبل یروبرو م ییها دهیو با پد ردیگ یقرار م یمسـائل در برابر یهرنسـل نی، بنابراسـتا عیسـر

 (2006نشده است)آلکاک، جادیدر مورد آن ا یآن شکل نگرفته  و دانش رامونیپ  یتجربه ا

 

 پیشینه پژوهش:

بـــزهکارانـــه بـــا فرهنـــگ فقـــراســـت . ایـــن پژوهش   رفتارهای اداری بین( بیانگروجود رابطۀ معن2012رون،یبراساس پژوهش)آ

 ویژگیهای خاص روانی، فرهنگی و اجتماعی کسـانی را کـه فرهنـگ فقـر را تجربـه میکنند با بزهکاری جوانان مرتبط میداند

د است که جامعه اراین اعتقو صرفاً ب( در آن جامعه را از هرگونــــه عیب و نقص مبری میداند 2012ووبل ، چاردیپژوهش )ر براساس

  .هر کـاری را بـرای نجـات فقـرا انجام میدهد و این افراد هستند که مسئول فقر خود محسوب میشوند

ــا ــا و رفتارهای  ام ــا، ارزشه ــرشه ــی نگ ــت که مسئلۀ اجتماعی فقر به لحاظ نفوذ ردپای بعد انسانی در آن، بررس ــن اس ــت ای واقعی

 به امری ضـروری مبـدل کـرده اسـت.پ تداوم آن شکلگیری وانسانی را در 

ــین  1385،یپژوهش )فاضل براساس ــر در ب (شکل گیری نوعی محرومیتهای اقتصادی و فرهنگی و در نتیجه شدت وجود فرهنگ فق

ـــادی بـــه جامعـــۀ مـــذکور اســـت. محققـــان علـــت اصلی چنین خصایصی را مهاجرتهای صورت گرفته ناشی از دافعه های اقتص

 .شهرمیدانند نحواشـی ای
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 روش تحقیق 

انجام 1400 یدر د یهمبستگ -یفیتوص ی وهیاست که به ش یفرهنگ یفقر بر عقب افتادگ ریتاث یپژوهش حاضر بررس یهدف اصل 

ر است نف 61 یآمار یپژوهش حاضر با توجه به محدود بودن جامعه  یآمار ینفر ونمونه  61پژوهش حاضر  یآمار یگرفت جامعه 

 استفاده شده است. 654/0کرونباخ  یآلفا بیبا ضر ی ا  نهیسه گز یسوالپژوهش از پرسشنامه محقق ساخته سه  نیادر 

 

  هایافته

 بهشتی شهرستان هامون ((. بررسی ضریب همبستگی بین فقر وشناخت فرهنگ منطقه)مطالعه ی موردی مدرسه شهید 1جدول)

 متغیر ضریب همبستگی میزان معنی داری

 فقر و شناخت فرهنگ -342/0 0001/0

( بین فقر و شــناخت فرهنگ منطقه همبســتگی منفی ومعنی داری وجود دارد بنابراین ســوال اول دارای پاســخ  1براســاس جدول )

 منفی است.

 عه )مطالعه ی موردی مدرسه شهید بهشتی شهرستان هامون ((. بررسی ضریب همبستگی بین فقر و میزان مطال2جدول)

 متغیر ضریب همبستگی رینی دان معمیزا

 فقر و میزان مطالعه -235/0 0001/0

 ( بین فقر و میزان مطالعه همبستگی منفی ومعنی داری وجود دارد بنابراین سوال دوم دارای پاسخ منفی است.2براساس جدول )

 

 امون (شهرستان هید بهشتی ضریب همبستگی بین فقر و میزان دین داری )مطالعه ی موردی مدرسه شه(. بررسی 3جدول)

 متغیر ضریب همبستگی میزان معنی داری

 فقر و میزان دین داری -435/0 0001/0

اس جدول ) تگی منفی ومعنی داری وجود دارد 3براـس خ  ( بین فقر و میزان دین داری مطالعه همبـس وم دارای پاـس وال  ـس بنابراین ـس

 منفی است.

 

 گیری بحث و نتیجه

ب ماندگی فرهنگی بود که با نمونه ی آماری دانش آموزان دبستان شهید بهشتی هامون فقر بر عقسی تاثیر هدف پژوهش حاضر برر

ابعاداجتماعی، اقتصادی و....تاثیر می گذارد براساس است ؛ مساله فقر و مشکالت اقتصادی دارای تاثیرات سو بر ابعاد مختلف است و 

نکه دانش آموزان دبستان شهید بهشتی از لحاظ اقتصادی وجه به ایکه با ت  یافته های پژوهش حاضر این نتیجه حاصل می شود

انه ی  ان همبستگی فقز به عنوان متعیر مستقل بر پارامترهای عقب ماندگی فرهنگی چون سر وضعیت مطلوبی ندارند میز

برای اشتغال   ضر الگوییپژوهش حا  مطالعه،فرهنگ منطقه و مسایل مرتبط با دین منفی است بنابراین پیشنهاد می شود براساس نتایج

 در روستا طرح ریزی و اجرا کرد.
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 تحلیل بازیگران موثر در توسعه اجتماعی و فرهنگی استان کرمان

 1مید شیردل ح

 

 چکیده 

وضعیت خارج بر  ایاست که ممکن است از داخل  فرهنگیو  یاجتماع  گرانیباز نیمهمتر لیو تحل ییبه دنبال شناسا تحقیق نیا

 قیبه دنبال فهم دقو استفاده از روش دلفی با نظر سنجی از خبرگان    یلیتحل  یبا نگاه  پژوهش  نیبگذارند. ا  ریاستان کرمان تاث  توسعه

های تحقیق ذینفعان بر اساس یافته. استان استتوسعه فرهنگی و اجتماعی  در یو خارج یمختلف داخل عوامل تیتر وزن و اهم

رهنگ و ارشاد اسالمی، میراث نه خارجی، اداره فکلیدی به ترتیب آموزش و پرورش، صدا و سیما، خانواده، فضای مجازی و رسا

وانان و کمیته فرهنگی، دادگستری، نیروی انتظامی، مطبوعات، سازمان بهزیستی، اداره زندان ها، تبلیغات اسالمی، سازمان ملی ج

هرداری، برنامه و بودجه، شفرهنگی استان دارند. سپس ذینفعان اولیه نظیر استانداری،  -امداد تأثیر بیشتری در وضعیت کنونی اجتماعی

فرهنگی استان با توجه -نمایندگان مجلس، اداره کار و رفاه اجتماعی، علوم پزشکی، شورای شهر در ایجاد وضعیت کنونی اجتماعی

ترک  ن قدرتی که دارند تأثیرگذارند. در مرتبه آخر ذینفعان ثانویه مردم، پژوهشکده ها، کتابخانه ها، نهادهای مردمی، مراکزبه میزا

فرهنگی تأثیر می -وره و اصناف با اینکه از قدرت برخوردار نیستند اما با عالقه ای که دارند بر شرایط موجود اجتماعیاعتیاد و مشا

فرهنگی نقش موثری ایفا می کنند و بسیاری از مواقع با نحوه بکارگیری این ذینفعان میتوان -در حوزه اجتماعیگذارند. این ذینفعان  

 م توسعه هدایت نمود. ه سمت توسعه یا عدجامعه را ب

 ذینفعان، توسعه اجتماعی، بازیگران، فرهنگ، قدرتواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه
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 یمهم و اساس اریبس یتوسعه مسئله ا یفرصت و گذار به سو جادیا ،یریگ میتصم یابر یدر هر جامعه ا گریباز یگروه ها ییشناسا

برابر  یفرصت ها جادیتحرک خود و ا ریشناخته نشوند، جامعه در مس یبه درست یه هاروگ نیکه ا یرسد تا زمان یاست. به  نظر م

صورت  گریباز یاز گروه ها یدرست نییناخت و تبدهد که ش یتجربه نشان م ز،یاستان کرمان ن رو ضعف خواهد شد. د یدچار کاست

 این پژوهش از پژوهش درناگوار مواجه شده است.  جیتاو ضعف و ن یاز برنامه ها در عمل با کاست یاریمنابع بس نینگرفته، بر هم
 مورد موثرند اجتماعی وضعیت گیریشکل در آنها آفرینینقش و عملکرد که اجتماعی نظام نزدیک و دور محیط در بازیگران و نیروها
 تحوالت بر تاثیرگذار نیروهای و  رانبازیگ و اجتماعی عرصه سیاستگذاری به پژوهش این بعبارتی دیگر، در  .گیرندمی قرار تحلیل  و تجزیه 

 اجتماعی پرداخته می شود. نظام

مجموعه  گریباز ی. گروه هامیداشته باش گریزبا یاز گروه ها یفیگروه ها در کرمان، الزم است تعر نیا ییقبل از پرداختن به شناسا

 استیس  ندیبر فرا  یرارادیغ   یو حت  یارادا  ،یمررسیمشترک شان به صورت غ  یازهایمنافع و ن  ق،یاز افراد هستند که براساس عال  یا

 سوی زا متعددی تعاریف اگرچه.  ستندیقدرت برخوردار ن  یرسم  یهمچون حکومت از شکل ها  نکهیگذارند، ضمن ا  یم  ریتأث  یگزار

 حق، ،عالقه  «نظیر های مقوله از منبعث توان می را آنها است؛ معذالک همه شده ارائه" نفع ذی "مفهوم برای نظران صاحب

 حال در امر یک به نسبت ای عالقه یا علقه ها، گروه و اشخاص آنها، بواسطه که دانست » همکاری نفوذ، یا اثر دانش، مالکیت،

  (.1396دارند)گل دار و همکاران،  یابد، می استان نمود در سیاسی فرهنگی، اقتصادی، اشکال به که جریان

نهادهای دولتی و سایر اشکال بازیگران و ذینفعان مختلف نظیر کز بر حقیق متمرنیازمند تاجتماعی توصیف جوانب سیاستگذاری 

-هنگیدر اجرای برنامه های فر می باشد. و سازمانی ، اجتماعیانتظام بخشی مورد حمایت و استفاده دولت ها، کنشگران سیاسی

ستانی امری ضروری است. این افراد و نهادها اجتماعی استانی، شناخت بازیگران کلیدی یا قدرت های اجتماعی در بین ذینفعان ا

 فرهنگی محسوب می شوند. -بازوی مدیریت و برنامه ریزی در منابع اجتماعی نقش مهمی در تصمیمات تأثیرگذار داشته و

، قدرت های مهم و نحوه تأثیرگذاری آن ها بر اساس رویکرد تحلیل شبکه ای، نظریه بازی بر این اساس، هدف این تحقیق شناخت

اجتماعی -در سطح ذینفعان و بازیگران فرهنگیرویکرد تلفیقی بوردیو و نظریه پردازان تضادگرا و جامعه شناسی مردم مدار بوراوی 

اعی استان بر اساس روش دلفی مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس اجتم-تحقیق ابتدا ذینفعان فرهنگی  استان کرمان می باشد. در این

های ذینفعان مختلف مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت سطح نیمه ساختامند و پرسشنامه، کارکردها و نقشبا استفاده از مصاحبه 

نیازمند بررسی استان  فرهنگی-وضعیت اجتماعیدرک داده می شود.  تأثیرگذاری و اهمیت هر ذینفع در مجموعه ذینفعان نشان

فرهنگی و برنامه -جهت درک درست و دقیق از وضعیت اجتماعیاست.    یگرانو سایر باز و دولتمردان نهادها و کارکردهای فعالیت ها

یر رسمی برقرار می گردند شناسایی ریزی و پیش بینی برای امور، الزم است نقش های بازیگران که هم بصورت رسمی و هم بصورت غ 

ی باشند. تشخیص کنشگران کلیدی به سایرین مو تبیین شوند. برخی از بازیگران در این مجموعه دارای اقتدار و نفوذ باالتری نسبت  

می  اجتماعی محسوب-اجتماعی یکی از الزمات اجرایی نمودن برنامه های فرهنگی-و تأثیرگذار در برنامه های مدیریت فرهنگی

 (. 1391شود)قربانی، 

 افزوده هایشان تفعالی حجم و تعداد بر روزافزون بطور که یافته سازمان نفع ذی های گروه (،2002لومیس) و سیگلر دیدگاه از

 مشی خط بر مستقیم بصورت ها گروه این اغلب کنند. می  ایفا اهمیتی حائز نقش عمومی مشی گذاری خط فرآیند در شود، می

بسی فراتر از  اجتماعیتأثیر سیاستگذاری  .هستند نفوذ ذی ها گروه این حامیان تحرّک جهت در  مستقیم غیر  رتبصو  و گذاران
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موماً به دنبال تأثیر بر گروه های مردمی، مثالً مالکین و صاحبان ثروت، کارکنان و تی است. سیاست های عمومی ع نهادهای دول

های اجناس ها شامل تأثیرات مثبت و منفی بر زندگی مردم، همچون تغییرات قیمتاین  کارفرمایان، والدین، فقرا، و سایر گروه هاست.

ارزش تگذاری عمومی از سایر بخش های جامعه منفک نیست.  تی هم هست. به عالوه، سیاسسیاست های کشاورزی یا صنع  در نتیجه

ارد. ذممکن است بر روند این سیاست ها اثر گ فرهنگی، واکنش های شهروندان و رسانه ها به سیاست های عمومی ها و نگرش های

 .گذارد تأثیر دولت ریند بر فعالیت های سیاستگذاوقایع مهم محلی، ملی، و بین المللی هم می توا

، با عبور از روابط بین کنشگرانسازمان ها، ساختارها و  ذینفعان و تأثیرگذاران، تمرکز بر انگرش به تحقیق سیاستگذاری عمومی ب

 سؤاالتی درباره به ن تحقیقایای به سیاستگذاری عمومی را فراهم نماید. قادر خواهد بود نگاه جدید و تازهمختلف  نفعانشبکه ذی

اجتماعی استان می -در وضعیت فرهنگی  تولید و بازتولید آنو  گیری سیاستگذاری عمومی،  چگونگی شکلقدرت ذینفعان در  عمل و 

استان تا  اجتماعی-م قدرت و تأثیر گذاری ذینفعان در وضعیت کنونی و ساختار فرهنگی پردازد. بر این اساس، در این فصل سه

 غیر رسمی که انتخاب می کنند مشخص می گردد. عان و ساز و کارهای رسمی وز طریق نوع کارکردهای ذینفحدودی ا

 روش پژوهش

با کارشناسان گی استان از روش دلفی به شیوه کمی  فرهن-های ذینفع و بازیگران اجتماعیگروهدر این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل  

نظرات  و قضاوتبه  قیق به دلیل نیازدلفی در این تحاز روش تحقیق  اجتماعی بکار گرفته می شود.-فرهنگیدستگاه های مختلف 

 تجربه با صینخصمت بودن  دسترس در در این زمینه، دانش بودن ناکامل یا توافق عدم،  متخصصان در مورد موضوعی وسیع و پیچیده

شد  تالش شوندگان همصاحب انتخاب فرآیند در (.2006الندتا، استفاده می گردد)ها  داده آوری جمع در گمنامی لزوم متخصص و و

در فرایند  فرهنگی و اجتماعی عرصه در غیردولتی فعاالن و موضوعی کارشناسان دستگاه ها، مدیران دانشگاه، اساتید گروه چهار

  برای  تحقیق در  سیستماتیک فاده گردید که روشیاست ه و تحلیل ذینفعان از روش دلفیلعه قرار گیرند. جهت تجزیپژوهش مورد مطا

 (. 1387است)احمدی و همکاران،  سؤال یک یا موضوع یک مورد در متخصصان گروه یک از ترانظ استخراج

اجتماعی هستند و -رند که هم تحت تأثیر امور فرهنگیاجتماعی ابعاد متعددی دارند و بازیگران مختلفی مشارکت دا-امور فرهنگی

های با استفاده از گزارش جلسات و نشستسایی ذینفعان استان در این روش، ابتدا برای شناآن تأثیر گذارند.  هم تالش می کنند بر

ش گردید که بخش ها و فرهنگی، لیستی از ذینفعان تهیه گردید. در این لیست تال-مختلف اجتماعیتخصصی دستگاه های اجرایی 

ایت و اعتبار به اساتید و مد نظر قرار گیرد. لیست مورد نظر جهت بررسی کففرهنگی  -سازمان های مختلف درگیر در حوزه اجتماعی

 شرکت تعداد فرهنگی صورت گرفت.-ست ذینفعان اجتماعیصالح ارائه گردید و تغییرات الزم جهت تکمیل لیمتخصصین ذی

از اینرو، لیست ذینفعان   (.2006الندتا،  است) نفر کافی  10-15 که نمونه دارای همگنی باشد معموالًدر صورتی    در این روش کنندگان

هت نظرسنجی ارائه گردید. اجتماعی استان که بطور تصادفی انتخاب شدند ج-هنگیاز کارشناسان دستگاه های مختلف فر  نفر  21به  

لیکرت استفاده شد. پرسشنامه از روایی صوری و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ  مقیاس برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه با

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS 19تفاده از نرم افزار برخوردار بود. اطالعات با اس 7/0باالی 

 یافته های تحقیق

شناسان ارائه شده است. بر اساس نظرات کاربر اساس  یاجتماع -یفرهنگ گرانیو باز نفعانیذ نیمهم تر ستیل 1در جدول شماره 

و در مرتبه دوم صدا  دیگرد یمعرف 95/2 نیگنایابتدا آموزش و پرورش با م یفرهنگ-یاجتماع  نفعیذ نتری¬نظرات کارشناسان مهم
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شناسان درصد از کار  3/83حدود    گر،ید  یقرار گرفت. به عبارت  9/2  نیانگینهاد آموزش و پرورش با م  از  یکینزد  اریبا اختالف بس  مایو س

 اد یز  زانیکارشناسان به م  درصد از  2/79کردند و حدود    یابیارز  یفرهنگ-یآموزش و پرورش را در حوزه اجتماع   تیاهم  ادیز  زانیبه م

  .کردند انیرا ب مایصدا و س تیاهم

خانواده،  ،ید عبارتند از: استاندارقرار گرفتن 84/2 - 86/2 نیب بایتقر نیانگیبا م یبعد فرهنگی–یاجتماع   نفعیذ 4 تیاهم بیترت به

ابراز کردند و  ادیو خانواده را در سطح ز یاستاندار تیاهم زانیدرصد از کارشناسان م 75و دانشگاه.  یمجاز یو فضا یرسانه خارج

   د.کردن انیب ادیو دانشگاه را در سطح ز یو رسانه خارج یمجاز یفضا تیاهم ناساندرصد از کارش 8/70

 ن ییدر سطح پا تیاهم زانمی نظر از را هاکه کارشناسان آن ینفعانیشدند و ذ یرتبه بند تیاهم زانیبر اساس م هیاول تسیل نفعانیذ

  ت یاهم زانیکه بر اساس م یفرهنگ -یاجتماع  نفعانیحذف شدند. ذ یفرهنگ-یاجتماع  نفعانیذ ن یمهم تر ستیکردند از ل یابیارز

 ،یاماکن مذهب ،یورزش یباشگاه ها ج،یسپاه، بس ،یرتند از: اداره اتباع خارجتند عباحذف گش ست یلبودند و از  ینییدر رتبه پا

مرحله   نیبودند در ا  نفعیذ  36که شامل    ییابتدا  ستیاز ل  فرهنگی–  یمهم اجتماع   نفعیذ  29  اساس  نیو ائمه جماعات. بر ا  نیمهاجر

 شنهادیپ  نفعیاز کارشناسان در مورد سوال باز ذ یرخد. بشدن یرفمع و یرتبه بند یفرهنگ-یاجتماع  نفعانیذ نیبه عنوان مهم تر

 جیاضافه نمود. نتا  ییابتدا  ستی به ل  توانیکردند که م  انیره را ب( و ماهوایقیموس  نما،یهنر)س  مه،یب  یاجتماع -یفرهنگ  نفعیشده سه د

 ییمردم به تنها ای  یدولت  یهادهافقط شامل ن یفرهنگ-یاجتماع  نفعانینشان داد که ذ  یاجتماع -یفرهنگ  نفعانیذ نیمهم تر لیتحل

-یدر حوزه فرهنگ یتواند نقش مهم یم زیمردم ن نیدر ب یاجتماع  یو قشرها و گروه ها یو خصوص یدولت یشود. بلکه نهادها ینم

  .دینما فایا یاجتماع 

گروه و  ،یو استاندار مایبعد از آموزش و پروش، صدا و س یاجتماع  -یفرهنگ نفعانیذ نیکه قابل مشاهده است جز اول همانطور

 یکه سازمان دولت مایدا و سدر کنار ص یقرار گرفته است. به عبارت یمجاز یو فضا یخانواده و رسانه خارج رینظ یدولت ریسازمان غ 

مهم در امر  یکند و در کنار آموزش و پرورش به عنوان نهاد دولت یم ینینقش آفر یمجاز یو فضا یشود رسانه خارج یمحسوب م

بر اساس نظر کارشناسان  یفرهنگ-یاجتماع  نفعانیذ نیمهم تر لیتحل جینتا نیشود. بنابرا یم دهید زیخانواده ن ،یفرهنگ-یاجتماع 

 ر یجامعه را تحت تأث  یفرهنگ-یاجتماع  یفضا  گریکدیدر کنار    یوصو خص  یدولت  ریو غ   یدولت  یدهد گروه ها و سازمان ها ین منشا

نقش و اثر خود را در   تیاهم  بیچهارچوب کامل در نظر گرفت که به ترت  کیدر    دیکاران را باعوامل و دست اندر  نیدهد و ا  یقرار م

  .گذارد یم یاجتماع -یامور فرهنگ

 اجتماعی- ذینفعان/ بازیگران فرهنگی : مهم ترین  1جدول

 میانگین زیاد متوسط کم اندر کارعنوان دست   ردیف 

 95/2 3/83 2/4 0 آموزش و پرورش  1

 9/2 2/79 3/8 0 صدا و سیما 2

 86/2 75 5/12 0 استانداری  3

 85/2 75 2/4 2/4  خانواده 4

 84/2 8/70 2/4 2/4 فضای مجازی و رسانه خارجی 5
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 84/2 8/70 2/4 2/4 دانشگاه 6

 72/2 2/54 8/20 0 مردم 7

 67/2 5/62 8/20 2/4 فرهنگ و ارشاد اسالمی 8

 63/2 2/54 8/20 2/4 معلمان 9

 62/2 2/54 3/33 0 هنگیمیراث فر 10

 6/2 50 3/33 0 دادگستری  11

 6/2 60 40 0 برنامه و بودجه 12

 53/2 7/41 5/37 0 پژوهشکده ها 13

 52/2 2/54 25 3/8 نیروی انتظامی 14

 5/2 8/45 3/33 2/4 مطبوعات 15

 5/2 8/45 7/41 0  سازمان بهزیستی 16

 5/2 2/54 7/16 5/12 شهرداری  17

 5/2 8/45 25 3/8 ان مجلسنمایندگ 18

 4/2 8/45 25 5/12 کتابخانه ها 19

 4/2 5/37 7/41 2/4 نهادهای مردمی 20

 38/2 7/41 5/37 3/8 ه اجتماعیاداره کار و رفا 21

 33/2 7/41 3/33 5/12 اداره زندان ها 22

 31/2 2/29 8/45 2/4 علوم پزشکی 23

 3/2 3/33 7/41 3/8 مراکز ترک اعتیاد و مشاوره 24

 24/2 46 30 24 تبلیغات اسالمی 25

 24/2 43 37 20 سازمان ملی جوانان 26

 2/2 2/29 5/37 5/12 کمیته امداد 27

 21/2 2/29 5/37 5/12 شورای شهر  28

 2/2 25 3/33 5/12 اصناف 29

 

 یفرهنگ- یاجتماع  گرانیباز  تیاهم یبند  تیو اولو  یرگذاریسطح تأث  لیو تحل  هیتجز

 ل یتحم  یعالقه آن ها برا  زانیو م  یاجتماع -یآن ها در امور فرهنگ  یبا توجه به قدرت نسب  نفعانیذ  یبند  تیو اولو  یگذار  ریتأث  سطح

معادل  3معادل منفعت /قدرت کم،  2معادل بدون منفعت / قدرت،  1) 5تا  1 فیبر ط ،یاجتماع -یت خود بر امور فرهنگظاراانت

 یگروه طبقه بند 3در  نفعانی. ذدیباال( قضاوت گرد اریقدرت/ منفعت بس 5عت باال، معادل قدرت/ منف 4قدرت/ منفعت متوسط، 

شود که   یشده خواسته م  نییاز کارشناسان تع  کیتکن  نیگردد. در ا یم نییال شود، تعدنب  ن هانسبت به آ  دیکه با  یشده و استراتژ



 

 205 

حاصل  نفعیهر ذ تیبر موقع یاجماع تیو در نها تلف اعالمنظرات مخ وکنند  نییآمده را در خانه ها تع ستیکه در ل ینفعانیذ یجا

 .دیگرد

 یم نفعانیکنند. قدرت در ذ یاز آن استفاده م یاجتماع -یوژه فرهنگنفوذ در پر یبرا نفعانیاست که ذ یسمیبه عنوان مکان قدرت

 نفعانیذ قیباشد. عال یرت شخصاز تخصص و قد یقدرت منابع، قدرت ناش ت،یاز موقع یقدرت ناش ،یکیزیتواند به صورت، قدرت ف

 ست.مرتبط ا یفرهنگ-یدر روند امور اجتماع  التشانو دخ یبا تعامل و مشارکت نسب زین

انجام امور   یکردن مسئوالن برا بیترغ  ایوادار کردن، القا نمودن و  یآن برا تیقابل نفع،یذ کیپژوهش، منظور از قدرت  نیا در

بدست   اجتماعی–  یفرهنگ  یها و دستاوردها  تیاز فعال  نفعانیاست که ذ  یدیه)منفعت(، عوااست. و منظور از عالق  یاجتماع-یفرهنگ

ارتباط  یاز چگونگ یبهتر ریتوان تصو یم نفعانیذ یدهد. با طبقه بند یرا نشان م نفعانیذ انواع یطبقه بند 6-6آورند. جدول یم

 نمود. میترس یاجتماع -یآن بر امور فرهنگ ریو تأث نفعانیذ نیب

چون   ییها  یو مسئوالن به استراتژ   زانیبرنامه ر  یعنیمتفاوت خواهد بود    نفعیچهار طبقه ذ  نیدر قبال ا  زانیبرنامه ر  های¬یژرات است

 های ¬ی. در واقع با توجه به استراتژدیشیخواهند اند  نفعیمتناسب با طبقه ذ  یعالقه مند  رییو تغ  یحفظ عالقه مند  ،یعالقه مند  جادیا

 ینفعیمصروف داشت، اما در مواجهه با ذ ادیز یدارد اما عالقه کم، توجه و انرژ ادیکه قدرت ز ینفعیوص ذخص در دیمختلف مثال با

تواند داشته باشد و  یم نفعانیاز ذ کیاز هر  یبداند چه انتظارات دیبا تیرینکرد. مد ادیز نهیدارد هزهم عالقه اندک که هم قدرت و 

و  قیرا تشو یپرورش دهد، چه کسان ایکند  تیتقو نفعیرا در ذ یکه چه رفتار نیببخشد. ا تیعتالش کند به آن انتظارات جنبه واق

 برخوردار خواهد بود. یادیشود از ارزش ز شانیا دگاهید رییموجب تغ یرد چه کسانسازد و در مو دیرا ناام یچه کسان

 انگاری¬مطلق  یبدان، به معنا شانیجدول و انتساب ا  نیا  یدر خانه ها نفعیمختلف ذ  یتوجه داشت که قراردادن گروه ها  دیبا  البته

 یحت یعنی رند،یگ یقرار م نفعیذ یان ها و گروه هاسازماز  یفیبلکه در هر دو موضوع عالقه و قدرت ط ستیعالقه و قدرت ن زانیم

درنظر  یبه مرزها دید باهر چن ست؛ین کسانیحاضر در آن خانه  نفعانیذ یبرا  ریاز دو متغ کیهر  مقدار زیخانه از جدول ن کیدر 

 مبذول داشت. یشوند توجه جد یخانه ها م میمفاه رییگرفته شده که موجب تغ

)عالقه و یدیکل نفعانیپژوهش ذ نی. در ادندیگرد ییجانما3در جدول  نفعانیذ ن،یشیدهندگان و جداول پ  توجه به نظرات پاسخ با

بر آن ها تمرکز نمود.  دی)عالقه باال و قدرت کم( هستند، که باهیثانو نفعانی)قدرت باال و عالقه کم( و ذهیاول نفعانیقدرت باال(، ذ

 راث یم ،یفرهنگ و ارشاد اسالم ،یو رسانه خارج یمجاز یخانواده، فضا ما،یصدا و س از: آموزش و پرورش، ارتندعب یدیکل نفعانیذ

 تهیجوانان و کم یسازمان مل ،یاسالم غاتین ها، تبلاداره زندا ،یستیمطبوعات، سازمان بهز ،یانتظام یروین ،یدادگستر ،یفرهنگ

علوم  ،یمجلس، اداره کار و رفاه اجتماع  ندگانینما ،یشهردار برنامه و بودجه، ،یتانداراس هیاول نفعانیامداد. در قسمت مربوط به ذ

 ادیمراکز ترک اعت ،یمردم ینهادها تنها مردم، پژوهشکده ها، کتابخانه ها، هیثانو نفعانیشهر قرار دارند. در بخش ذ یشورا ،یپزشک

 .رندیگ یو مشاوره، اصناف قرار م

 فرهنگی -اعی: نتایج تحلیل سطح تأثیرگذاری بازیگران اجتم2جدول  

 میانگین زیاد متوسط کم عنوان دست اندر کار ردیف 

 95/2 95 5 0 آموزش و پرورش  1
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 9/2 90 10 0 صدا و سیما 2

 86/2 84 16 0 استانداری  3

 85/2 90 5 5  خانواده 4

 84/2 90 5 5 فضای مجازی و رسانه خارجی 5

 84/2 90 5 5 دانشگاه 6

 72/2 70 30 0 مردم 7

 67/2 70 25 5 اسالمیارشاد  فرهنگ و 8

 63/2 68 27 5 معلمان 9

 62/2 62 38 0 میراث فرهنگی 10

 6/2 60 40 0 دادگستری  11

 6/2 60 40 0 برنامه و بودجه 12

 53/2 55 45 0 وهشکده هاژپ  13

 52/2 60 30 10 نیروی انتظامی 14

 5/2 55 40 5 مطبوعات 15

 5/2 50 50 0  سازمان بهزیستی 16

 5/2 65 20 15 شهرداری  17

 5/2 56 34 10 نمایندگان مجلس 18

 4/2 55 30 15 کتابخانه ها 19

 4/2 45 50 5 نهادهای مردمی 20

 38/2 7/41 5/37 3/8 اداره کار و رفاه اجتماعی 21

 33/2 48 37 15 اداره زندان ها 22

 31/2 37 58 5 علوم پزشکی 23

 3/2 40 50 10 مراکز ترک اعتیاد و مشاوره 24

 24/2 46 30 24 تبلیغات اسالمی 25

 24/2 43 37 20 سازمان ملی جوانان 26

 2/2 37 47 16 کمیته امداد 27

 21/2 38 47 15 شورای شهر  28

 2/2 35 50 15 فنااص 29

 

 فرهنگی- : نتایج تحلیل اولویت بندی اهمیت بازیگران اجتماعی3جدول

 ثانویه اولیه کلیدی عنوان دست اندر کار ردیف 
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   * آموزش و پرورش  1

   * صدا و سیما 2

  *  استانداری  3

   *  خانواده 4

   * فضای مجازی و رسانه خارجی 5

 *   دانشگاه 6

 *   مردم 7

   * فرهنگ و ارشاد اسالمی 8

 *   معلمان 9

   * میراث فرهنگی 10

   * دادگستری  11

  *  برنامه و بودجه 12

 *   اپژوهشکده ه 13

   * نیروی انتظامی 14

   * مطبوعات 15

   *  سازمان بهزیستی 16

  *  شهرداری  17

  *  نمایندگان مجلس 18

 *   کتابخانه ها 19

 *   دمینهادهای مر 20

  *  اداره کار و رفاه اجتماعی 21

   * اداره زندان ها 22

  *  علوم پزشکی 23

 *   مراکز ترک اعتیاد و مشاوره 24

   * تبلیغات اسالمی 25

   * سازمان ملی جوانان 26

   * کمیته امداد 27

  *  شورای شهر  28

 *   اصناف 29

 بحث و نتیجه گیری



 

 208 

بر اساس نتایج اجتماعی مشخص شد. –الویت بندی و سطح تأثیر گذاری ذینفعان فرهنگیتحقیق با روش دلفی بر اساس یافته های 

اجتماعی –ده جز مهم ترین و تأثیر گذارترین ذینفعان فرهنگی  نظیر آموزش و پرورش، صدا و سیما و خانوااین آزمون ذینفعان کلیدی  

بنابراین، اولویت حضور و تقویت این سه بنیان اصلی به نتیجه نخواهد رسید. شناخته می شوند که توسعه در هیچ جامعه ای بدون 

دهای تشکیل و فعالیت این سه عی بر اساس نتایج این تحقیق بهبود فرایناجتما-زی در یک جامعه برای توسعه فرهنگیبرنامه ری

 ذینفع با تمامی قدرت است.

رجی و مطبوعات نار این ذینفعان بازی می کنند فضای مجازی، رسانه خادر مرتبه بعد ذینفعان کلیدی دیگری که نقش مهمی در ک

فرهنگی -حوزه اجتماعی  جامعه را در بر می گیرد. این ذینفعان درهای جمعی محسوب می شوند و عده کثیری از  است که جز رسانه  

عه را به سمت توسعه یا عدم توسعه هدایت نقش موثری ایفا می کنند و بسیاری از مواقع با نحوه بکارگیری این ذینفعان میتوان جام

 نمود. 

تی فعان کلیدی نتوانستند نقش خود را به درساجتماعی استان، ذین-وضعیت کنونی فرهنگی بر این اساس می توان گفت با توجه به

د این ذینفعان کلیدی در ایفا کنند و از ضعف ها و ناتوانایی هایی برخوردارند که نیازمند توجه بیشتری است. به عبارتی، ابتدا بای

که در شناسایی و عملکرد  نگی استان اصالح و بهبود یابد. تا زمانیفره-فرایند درست قرار گیرند و اصالح شوند تا وضعیت اجتماعی

 فرهنگی استان امکان پذیر نخواهد بود.-م و تأثیرگذار اقدامی صورت نگیرد پیشرفت و توسعه اجتماعیاین ذینفعان مه

فرهنگی، دادگستری، نیروی  امل ادارات و سازمان های فرهنگی استان نظیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، میراثیدی دیگر شذینفعان کل

ت اسالمی و سازمان ملی جوانان می شود که با توجه به اهداف و کارکردی که ستی و کمیته امداد، اداره زندان، تبلیغاانتظامی، بهزی

ی آن ها اجتماعی در اختیار دارند اما متأسفانه میزان تأثیرگذار-در جهت پیشبرد اهداف فرهنگیدارند هم قدرت و هم عالقه باالیی 

 می گذارند.ده نمی گردد و گاهی حتی تأثیر منفی نیز زیاد در جامعه استان کرمان مشاه

شهر، اداره کار، تعاون و رفاه  ذینفعان اولیه نظیر استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شهرداری، نمایندگان مجلس و شورای

عان برخوردارند. ت به سایر ذینففرهنگی کمی نسب–د اما از عالیق اجتماعی اجتماعی ذینفعانی هستند که از قدرت زیادی برخوردارن

و، این سازمان ها که معموال جز سازمان های سیاسی و اقتصادی جامعه محسوب می شوند اهداف متعددی دنبال می کنند. از اینر

-جتماعیراین، میزان تأثیرگذاری آنها در وضعیت افرهنگی استان را ندارند. بناب-توانایی تمرکز بر بعد ویژه ای نظیر مسائل اجتماعی

. همچنین این ذینفعان از آن جایی که نحوه رویکرد سیاسی حاکم بر جهت گیری و برنامه های فرهنگی کنونی استان کاهش می یابد

حتی نحوه برخوردشان   فرهنگی شان طی دوره های تغییر دولت نیز کم و زیاد می شود و-می گذارد عالیق اجتماعیآن ها تأثیر زیادی  

فرهنگی -ی نادرست و موقت در نحوه برخورد با مشکالت اجتماعیی اجتماعی نیز تغییر می یابد که رویه هابا مسائل و آسیب ها

فرهنگی استان به جای گذارد. به عبارتی، این شکل برنامه ریزی و سیاستگذاری -عینمیتواند تأثیر بلند مدت خود را در توسعه اجتما

منتظر تغییر رویه و رویکرد حاکم هستند آن ها نمی دانند چه باید انجام دهند و    می شود مردم به حال خودشان واگذار شوند،باعث  

فرهنگی و عدم تالش برای -ر وضعیت موجود اجتماعیتا ببینند حال باید چه کاری انجام دهند که خود موجب دلسردی از تغیی

آن   اهش مشارکت ذینفعان ثانویه و تأثیرگذاریفرهنگی می شود. از اینرو دچار ک-اجتماعیبرداشتن قدم به سمت پیشرفت و توسعه  

 ها می شویم. 
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بخانه، پژوهشکده ها و مراکز ترک ذینفعان ثانویه که دارای نقش غیر رسمی نیز هستند شامل اصناف و نهادهای مردمی، مردم، کتا

ادی دارند و در جهت اصالح و رفع فرهنگی عالقه زی-ن به امور اجتماعیاعتیاد و مشاوره می شوند. به عبارتی این گروه از ذینفعا

 رهنگی تالش زیادی می نمایند هر چند از قدرت ذینفعان اولیه برخوردار نیستند. ف-کالت و مسائل اجتماعیمش

اجتماعی استان -واهانه و داوطلبانه و نوع نگرش و رفتار خود می توانند تأثیر بسیاری در وضعیت فرهنگیک های خیرخمردم با کم

-ر مثال تأسیس بیمارستان، دانشگاه، سرای سالمندان، مدارس و غیره از جمله فعالیت های مردمی در حیطه اجتماعیبگذارند. بطو

ر نگرفت و کمک های آن ها به دولت خیلی موثر بوده و بسیاری از خألها و توان در نظخیر را نمیی است و نقش این افراد فرهنگ

 موده و می کند. فرهنگی استان را جبران ن-کمبودهای اجتماعی

 اجتماعی استان نیز به اثربخشی -از طرف دیگر انگیزه و تالش مردم در جهت رعایت قوانین و همکاری در جهت برنامه های فرهنگی

یه و طی کردن سریعتر مسیر پیشرفت کمک زیادی می کند. به عبارتی در این مسیر دو نیروی موثر و مهم لیدی و اولذینفعان ک

ای دولتی نظیر آموزش و پروش، صدا و سیما، سازمان های فرهنگی و اجتماعی و مردم و سازمان های مردم نهاد دولت و سازمان ه

 جتماعی استان کمک خواهد نمود. ا-ه فرهنگیموتور توسعحرکت قدرتمند و پرشتاب هر دو به 

زیاد خواهد شد به عبارتی دیگر همه به  فرهنگی استان شامل همه ذینفعان به میزان کم و-عواید و سود حاصل از توسعه اجتماعی

ند ستان می برفرهنگی ا-یند برد. میزان سودی که ذینفعان ثانویه از توسعه اجتماع میزان و سهم خود از توسعه استان بهره خواه

بیشتر خواهد بود و ذینفع اصلی از نظر عواید و منافع، مردم و نهادهای مردمی خواهند بود. هر چند به نظر می رسد مسئوالن سازمان 

 ا سود عمومی. بنابراین،های دولتی بیشتر به دنبال قدرت و ارتقا در عرصه سیاسی و شغلی برای حفظ منصب و مقام خود هستند ت

فرهنگی به برنامه های دور برد و سود آور جمعی منجر نمی شود. -نه و محافظه کارانه مسئوالن در امور اجتماعیی فردگرایاانگیزه ها

فرهنگی تکمیل کننده و جبران کننده نیازمندیم و باید این ذینفعان را -از اینرو، به ذینفعان ثانویه برای اجرای فعالیت های اجتماعی

کنار ذینفعان اولیه که از قدرت الزم برخوردارند ذینفعان ثانویه نیز الزم هستند که عالقه زیادی عبارتی در ش داد. به تقویت و گستر

 فرهنگی دارند و بدون این ذینفعان ثانویه مسیر رشد و توسعه تحقق نخواهد یافت. -به امور اجتماعی

عان ثانویه استفاده کنند و با هماهنگی با ذینفعان عالیت ذینفوگیری از فاز طرف دیگر ذینفعان اولیه نیز نباید از قدرت خود جهت جل

 فرهنگی استان را از این حالت توسعه نیافتگی خارج سازند. -ثانویه اهداف یکدیگر را محقق سازند تا وضعیت اجتماعی

و ارشاد اسالمی،   داره فرهنگه خارجی، ابنابراین، ذینفعان کلیدی نظیر آموزش و پرورش، صدا و سیما، خانواده، فضای مجازی و رسان

میراث فرهنگی، دادگستری، نیروی انتظامی، مطبوعات، سازمان بهزیستی، اداره زندان ها، تبلیغات اسالمی، سازمان ملی جوانان و 

دجه، رنامه و بوفرهنگی استان دارند. سپس ذینفعان اولیه نظیر استانداری، ب-کمیته امداد تأثیر بیشتری در وضعیت کنونی اجتماعی

فرهنگی استان -ری، نمایندگان مجلس، اداره کار و رفاه اجتماعی، علوم پزشکی، شورای شهر در ایجاد وضعیت کنونی اجتماعیشهردا

 با توجه به میزان قدرتی که دارند تأثیرگذارند. در مرتبه آخر ذینفعان ثانویه مردم، پژوهشکده ها، کتابخانه ها، نهادهای مردمی، مراکز

فرهنگی تأثیر -و اصناف با اینکه از قدرت برخوردار نیستند اما با عالقه ای که دارند بر شرایط موجود اجتماعیو مشاوره  ترک اعتیاد

 می گذارند. 
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فرهنگی استان داشته -بنابراین هر یک از این ذینفعان کلیدی، اولیه و ثانویه می تواند اثر مثبت، منفی یا خنثی در توسعه اجتماعی

ینفعان کلیدی نتوانند اثر گذار باشند و یا حتی در مواقعی اثر منفی داشته باشند به توسعه استان ضربه  مشخص اگر ذشند. بطور با

فرهنگی سخت و زمان بر است. به ترتیب ذینفعان اولیه و ثانویه نیز در صورتی -بزرگی وارد می شود که جبران ان در حیطه اجتماعی

 هم خود در ایجاد وضعیت کنونی و آینده استان تأثیرگذارند. به میزان سشته باشند که اثرات خنثی و منفی دا

از اینرو قابل ذکر است در مورد بهبود عملکرد ذینفعان کلیدی باید سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد. ذینفعان کلیدی ، اولیه و 

یکدیگر را مهیا و بهتر سازند. بطور مثال  أثیر گذاریند زمینه تثانویه ارتباط هماهنگ تر و بیشتری با یکدیگر برقرار کنند تا بتوان

ذینفعان اولیه می توانند ذیتفعان ثانویه را در جهت تأثیرگذاری هر چه بیشتر فعال و نیرومند سازند و عالقه مندی آن ها را در زمینه  

گی را در ذینفعان اولیه و فرهن-تماعیبه امور اجفرهنگی حفظ نمایند. از طرف دیگر ذینفعان ثانویه عالقه مندی -فعالیت اجتماعی

 فرهنگی بهره ببرند.  -کلیدی ایجاد و بیشتر نمایند و از قدرت آن ها در جهت اهداف اجتماعی

برخی ذینفعان نظیر صدا و سیما و تبلیغات اسالمی باید عالقمندی خود را معطوف به مسائل و نیازهای امروزی نمایند. قابل ذکر 

فرهنگی -ر ذینفعان ثانویه از بین برد و همواره باید به تشویق و مشارکت آن ها در مباحث اجتماعیامید را د وجه نباید است به هیچ

پرداخت و انتظارات ذینفعان ثانویه را از ذینفعان کلیدی و اولیه افزایش داد و مطابق با مأموریت هر ذینفع از آن ها بازخواست و شرح 

 پایدار در استان دست یافت. ه جانبه و ه توسعه همعملکرد واقعی نمود تا ب
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 ای بعد از انقالب اسالمیهای توسعههای توسعه اجتماعی در برنامهبررسی شاخص
 

 اسماعیل شیرعلی1

 

 

 

 چکیده: 

 شمار به معاصر ایران تاریخ در عمران و آبادانی برای تالش از بخشی خود، هایویژگی همه با اسالمی، انقالب از بعد ایران در توسعه

های مختلف دارای شاخصهای ای قبل و بعد از انقالب، توسعه اجتماعی در دورههای توسعهبرنامه برهمین اساس در ذیل. آیدمی

اسالمی انجام  انقالب از بعد ایتوسعه هایبرنامه در اجتماعی توسعه هایپژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص متفاوتی بوده است.

ای بعد از انقالب صورت گرفت. روش گردآوری اطالعات موردنیاز، های توسعهای و با مرور برنامهشد. پژوهش حاضر به روش کتابخانه

ه های توسعه اجتماعی بودبرداری بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه متون مرتبط با شاخصای و ابزار گردآوری نیز فیشکتابخانه

ای بعد از انقالب بیشتر  های توسعهدهد در برنامهمیهای تحقیق نشان  نتخاب شده است. نتایج مربوط به یافتهکه به صورت هدفمند ا

ر بوده و توسعه اجتماعی در برنامه اول و دوم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در برنامه سوم به بعد به رغم توسعه اقتصادی مدنظ

های آن مورد توجه قرار اخصاقتصادی بسیاری از ش-مشخص در راستای توسعه اجتماعی و توانمندسازی اجتماعیی  هاارائه سیاست

های توسعه اجتماعی را تحت تأثیر منفی قرار داده نامه اول توسعه تاکنون شاخصنگرفته و سیاست تعدیل ساختاری اجراشده از بر

 است.

 ای های توسعهاجتماعی، برنامهوسعه های تتوسعه اجتماعی، شاخصها:  کلیدواژه
 

 مقدمه

 توسعه .  یابدمی  معنا  اجتماعی  اعتماد  و  اجتماعی  تعلق  اجتماعی،  مشارکت  اجتماعی،  نظم  همچون  مفاهیمی  کنار  در  2اجتماعی  توسعه

 کار تقسیم طریق از مدرن یا یعتصن به سنتی جامعه از گذر: جمله از داراست را مختلفی معناهای متفاوت هایدیدگاه از اجتماعی

 بودن انسان اعتماد، ارتباطی، عقالنیت انسانی، هویت اجتماعی، رمایهس معنی به را آن که دیگرانی و بود مطرح 3دورکیم نظر در که

 اصلی  هسته  اجتماعی  توسعه.  است  بوده  مدّنظر  بیشتر  اجتماعی  اعتماد  و  هویت  هایشاخص  با  مفهوم  این  ایران  در.  گرفتندمی  غیره  و

 جامعه» هایبخش کلیه آمال و نیازها اصلی هسته و ،«هادولت آمال و نیازها اصلی هسته» ،«جهان سراسر مردم» آمال و نیازها

 مردم به که هستند هاییآن هاگذاری سرمایه و هاسیاست ترینپربازده اجتماعی، و اقتصادی لحاظ بــه. دهدمی تشکیل را «مدنی
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 نهادهای  توسعه  هایاستسی  (.1395دهند )جغتایی و همکاران،  می  هاموقعیت  و  منابع  ها،توانایی  از  گرفتن  بهره  در  ار  فرصت  بیشترین

 هایمؤلفه   و  ابعاد  به  بیشتر  توجه  با  توأم  سوم  هزاره  به  ورود  و  بیستم  قرن  پایانی  هایدهه  در  متحد  ملل  سازمان  مانند  المللی  بین  مهم

 و مرگ کاهش جنسیتی، برابری آموزش، به دستیابی فقر، کاهش شامل سوم هزاره توسعه اصلی اهداف. است بوده اجتماعی توسعه

است.  اجتماعی انسجام و مشارکت گسترش زیست، محیط پایداری تضمین ها،بیماری سایر و ماالریا ایدز، با مبارزه کودکان، میر

 روابط» و «زیستن بـه» در بهبود به منجر که است تغییرات از فرایندی «اجتماعی توسعه» ملل، سازمان تعاریف آخرین براساس

 دستاوردهای هم شامل اجتماعی توسعه. است عادالنه و دمکراتیک حکومت اصول با سازگارتر و ترمنصفانه که شودمی «اجتماعی

 قابل محیط یک در مناسب زندگی برای خدمات و کاالها منابع، به پایدار دسترسی مناسب، پرورش و آموزش سالمت، مانند مادی

 دستاوردهای و اجتماعی شمول و امنیت کرامت، حس انندم فرهنگی و اجتماعی هایویژگی با غیرمادی دستاوردهای هم و پذیرش،

 (.2018، 1است )باراهونا بازنمایی و مشارکت فعالیت، به مربوط سیاسی

 در تغییر پی در بهبودی چنین تحقق برای که است جامعه کی افراد اجتماعی وضعیت در بهبود ایجاد پی در «اجتماعی توسعه»

 پاسخگوی  بتواند که است تریمطلوب اعتقاد و آرمان نگرش، یک به آوردن روی و شناختن ،رفتاری زاید و پاگیر و دست الگوهای

 برمی در را تریوسیع حوزه اقتصادی رشد و اقتصادی توسعه چون مفاهیمی با قیاس در اجتماعی توسعه. باشد اجتماعی مشکالت

 -1: از عبارتند نهادها این. یابد تحقق جامعه در بخش آگاهی و مناسب نهادهای که پذیردمی صورت زمانی اجتماعی توسعۀ .گیرد

  عنوان  به آموزش تلقی -4 ایحرفه  – فنی آموزش مراکز وجود -3 پرورش  و آموزش شدن همگانی -2 پرورش و آموزش گسترش

 خانوادگی  فردی،  تبهداش  رعایت  -7  خانواده  قوام  بر  روزافزون  توجه  -6  خواهی  وآزادی  آزادگی  روحیه  پرورش  -5  عهجام  حیاتی  شالوده

 گسترده اجتماعی امنیت -9 اقتصادی – اجتماعی هایفعالیت در  شرکت برای مردان و زنان برای مناسب فضای ایجاد -8 عمومی و

  بهبود   متضمن  را  اجتماعی  توسعۀ  زندگی. اگر  در  کاری  انضباط  و  نظم  حضور  -11  ممرد  بین  در  کاری  وجدان  وجود  و  کار  قداست  -10

 و مساوی هایفرصت ایجاد با تواندمی هاارزش  ترینمحوری  از یکی عنوان به اجتماعی عدالت بدانیم، گفته یشپ  هایشاخص در

 استعدادها،  شکوفایی  زمینه  کردن  فراهم  و  جامعه  اهبوم  از  هاملت  متناسب  برخورداری  و  امتیازات  و  امکانات  به  برابر  دسترسی  تضمین

 تأثیر اجتماعی توسعۀ در مستقیماً جامعه، افراد همه برای شرافتمندانه زندگی تأمین و داییز فقر و طلبی زیاده و تبعیض با مقابله

 (.1392پور و همکاران، ؛ رنج1394پور، بود )فرازمند و حسن خواهد گذار

 بیعیط تفاوت هیچ اصل در که معنی بدین داند،می خواهی مساوات را اجتماعی توسعۀ هایشاخص از یکی نیز 2کوزنتس سیمون

 برای را مناسبی بستر تواندمی طلبی مساوات و اجتماعی عدالت نظیر ارزشهایی و هااندیشه حاکمیت. ندارد وجود جامعه افراد بین

 را  تعالی و رشد هایزمینه باید هادولت و جامعه حاکمان ها،ارزش  این یتکمحا سایه در. سازد فراهم جامعه یک در اجتماعی توسعۀ

 همگان  اختیار  در باید دارد  انسانی  استعدادهای  شکوفایی  در  کلیدی  نقش  که  پرورش و  آموزش  ببینند،  تدارک  جامعه  افراد  همه  برای

 خواهی آزادی و آزادی روح. نکند ایجاد استعدادها شدن اشکوف راه در مانعی که باشد طوری باید هاخانواده معیشتی وضع. گیرد قرار

 (.2019، 3گردد )جاسکووا نهادینه جامعه در زیستی آزاد و ندیشیا آزاد تا یابد رواج جامعه در باید

پیدا  ای موضوعیتهای توسعهدر ایران قبل و بعد از انقالب کلیه مباحث مربوط به توسعه به ویژه توسعه اجتماعی در قالب برنامه

های ها و مولفهکه توسعه اجتماعی در شاخص  ای در هر دوره باعث شده بودهای توسعهکند بعد از انقالب تغییرات جامعه و سیاستمی

ها نیز برای اقشار مختلف آن به صورت متفاوتی مورد توجه قرار گیرد و اساساً در مباحث عدالت اجتماعی و دسترسی به فرصت
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ن مورد های آن در هر دوره محل یکساداشته باشد این موضوع باعث شده است که توسعه اجتماعی و شاخص هایی وجودنابرابری

ای بعد از انقالب مورد تاکید یا های توسعههای توسعه اجتماعی که در برنامهتوجه قرار نگیرد. برهمین اساس ضروری است شاخص

ای توسعه همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت و تبیین شاخصرمورد غفلت بوده است مورد بررسی و تأمل قرار گیرد ب

 ای بعد از انقالب است.ههای توسعاجتماعی در برنامه

 روش پژوهش

مند و کند با استفاده نظامای روشی کیفی است که پژوهشگر تالش میروش کتابخانهای انجام شد؛  پژوهش حاضر به صورت کتابخانه

 این روش، بندی و ارزیابی مطالب مرتبط با موضوع پژوهش خود اقدام نماید.، استخراج، طبقه نادی به کشفهای اسدادهمنظم از 

ها مستقمیا به میدان آوری دادهتوان در جمع کند. همچنین هنگامی که نمیروشی غیرمزاحمتی است و پژوهشگر را درگیر میدان نمی 

را در اختیار ما قرار   های پیشین )از قبیل آمارها(بخشی از دادهتواند  ای میتابخانهمشاهده پرداخت، روش کوارد شده و به مصاحبه یا  

های پیشین و شود و در بخش مرور پژوهشها تلقی میها و بسیاری از پژوهشبه عنوان تکنیک مکمل برای برخی از روش  دهد.

 یبه معنا  بردارییشفبود؛  برداری  ها، فیشبزار گردآوری دادهای استفاده کرد. انهتوان از تکنیک کتابخاها میچهارچوب نظری پژوهش

همچون  ییمطالعه شامل اجزا یسنت هاییشمطالعه است. ف یشمتن و نوشتن آن در ف یکاز  یاگرافپار یااستخراج عبارت، جمله 

 برداری یش. در عو، امروزه، فدندبو یخرجم، ناشر و تارمت یسنده،نام کتاب، شماره جلد، شماره فصل، شماره فصل، شماره صفحه، نو

و در سطر اول هر پاراگراف   کندیباز م  یانهدر را  یمتن  یلفا  یکهر منبع،    یپژوهشگر برا  یوه،ش  ینشده است. در ا  یگزینجا  یکیالکترون

از هر منبع،  ریبردایشف یبه جا یک،تکن ین. در انویسدیشده از محتوا را ممطلب استخراج  یینشماره صفحه را نوشته و در سطر پا

جامعه   .نمایدیم  یرها تأمل کرده و تفسدر باره آن  کرده و  یادداشتخود را    ینظر  یهامنبع، پژوهشگر برداشت   ینپس از مطالعه چند

در این روش تنها  گیری هدفمند بود؛نمونهبود. روش  آماری پژوهش حاضر، کلیه منابع مکتوب و آنالین مرتبط با توسعه اجتماعی

 بودند انتخاب شدند. ه اجتماعیکه مرتبط با موضوع توسعمتونی 

 مبانی نظری

 مقایسه  امکان  این.  کندمی  فراهم  را  کشور  هر  نیازهای  تأمین  میزان  شناسایی  امکان  که  است  آماری  عدد  یک  ا  اجتماعی  توسعه  شاخص

 نیازهای  تأمین  برای  جامعه  ظرفیت  عنوان  هب  اجتماعی  توسعه  دیگر،  طرف  از  .کندمی  فراهم  را  جهان  کشورهای  بین  اجتماعی  پیشرفت

 - اقتصادی ارتقاء رشد و زندگی کیفیت بهبود برای را هاییزمینه  حال، عین در. است شده تشکیل شهروندان از یک هر اساسی

 یایان رشته توسعه اجتماعی را یک حوزه م (،2001)  2استس(.  2018،  1اورو و سانائو-کند )گیمنز، مارتینمی ایجاد  فرد هر  اجتماعی

. که این تعریف بیانگر دو نکته نمایدی م و میان بخشی در جستجوی بهزیستی مادی و اجتماعی مردم در همه سطوح جامعه تعریف

ادی که با رشته آن نیازها و دوم، افزایش سطح آز ینرضایت مردم در سطح حداقل نیازهای اساسی از طریق تأم یناست: اول، تأم

ت مردم تا باالترین . به زعم وی اهداف توسعه اجتماعی از طریق مشارکشودیداشته باشند اندازه گیری م  توانندیمانتخابهایی که مردم  

 (.2016و همکاران، 3ورا -شوند )وراکسایحد ممکن در تعیین اهداف و نتایج توسعه تعقیب م

وی به افزایش ظرفیت و تنوع سازمانی، تعامل . داندیمعنای سرزندگی جامعه مدنی متوسعه اجتماعی را به  (،1993) 4جانسون 

ی اجتماعی و فرهنگی، افزایش تعامل بین جامعه مدنی و حکومت با حفظ دوجانبه گروهها و منافع، مشروعیت سیاسی ارزشها

 
1. Gimenez, Martin-Oro, Sanau 
2. Stess 
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تماعی عه اج. توسداندیامعه را توسعه اجتماعی مبین فرصتهای سیاسی و اقتصادی ج  تریخوداتکایی و انسجام هردوی آنها و توازن کل

فعاالنه و مؤثر شرکت  هایری سیاستها و تصمیم گتا در اجرای  کندیاز دید وی توانایی شهروندان و منافع خصوصی آنان را تقویت م

 (.2013، 1هیکیداند )یکنند و توسعه اجتماعی را راهبردی ضد فقر و پیچیده و بلند مدت م

 مترادف  اجتماعی  توسعۀ  عام گرا،  رهیافت  کرد: در  تقسیم  عام و خاص  یهاشاخص  گروه  دو  به  توانیم  را  اجتماعی  توسعه  یهاشاخص

 متمایز فنی یا توسعۀ غیراجتماعی از اجتماعی توسعۀ اینجا در. است متوازن و همه جانبه توسعۀ یا ملی توسعۀ اب چیزی مشابه با

 عامگرای  یهاهینظر  دیگر  عبارت  به.  است  یافته  تداخل  اقتصادی  سیاسی و  فرهنگی،  توسعۀ  ویژه  به  توسعه   انواع  دیگر  با  ولی  است  شده

 راهبردهای و هابرنامه اهداف، بازبینی به و است گرفته بر در را فرهنگی و سیاسی تصادی،اق توسعۀ بطن خویش در اجتماعی، توسعۀ

 جوامع،  یهاتیظرف و هاقابلیت افزایش با و تغییرات ساختاری و بازبینی هدف با اجتماعی توسعۀ. پردازدیم اجتماعی اهداف تحقق

دارد.  انسانی و سیاسی فرهنگی، بومشناختی، اجتماعی، اقتصادی، هاینیاز از اعم اجتماعات انسانی نیازهای تأمین بر خاصی تأکید

 رفته به کار اقتصادی و سیاسی فرهنگی، توسعۀ از متمایز و کلمه اخص معنای به اجتماعی توسعۀ مفهوم خاص گرا، رویکرد در اما

 دیگری تقسیم بندیهای به توانیم ردیگ سوی از اند.نشده مشخص دقیق طور به آن هایمعرف و شاخصها، ابعاد هنوز ولی است؛

 (.2019، 2کرد )یاژونگ اشاره کیفی و کمی قالب رویکرد در اجتماعی توسعۀ به نسبت

 قرارند: این از دشنبایم اندازه گیری قابل که اجتماعی توسعه کمّی یهاشاخص نیترعمده

 دست به خود برای مناسبی شغل بتواند باشد مایل و قادر هرکس آن در که است وضعی کامل اشتغال از کامل: منظور اشتغال -1

 .باشد درصد 2 مثالً مطلوب سطح حداقل مساوی یا کمتر بیکاری نرخ و آورد

 درآمد از. دیآیم دست به سرانه( مددرآ) تولید جمعیت، کل بر یمل ناخالص( درآمد) تولید کل تقسیم سرانه: از( درآمد) تولید -2

 (.2019، 3شود )یولزمی استفاده توسعه و زندگی سطح شاخص عنوان به اغلب سرانه

 زندگی سطح که شودیم گفته باشند خود پوشاک و مسکن غذایی، مواد حداقل تأمین به قادر تنها افراد زندگی: اگر باالی سطح -3

 آموزش،  خوب،  بهداشت  ظیرن  دیگر،  خدمات  و  پوشاک  مسکن،  غذا،  در  بیشتری  تنوع  از  آنان  اگر  دیگر  طرف  از.  است  پایین  اربسی  آنان

 برخوردارند. باالتری زندگی سطح از نسبی طور به باشند برخوردار غیره و فراغت

 جمعیت چه هر هستند. نوشتن و خواندن به درقا که باالتری و سال 5 افراد درصد از است عبارت باسوادی سوادی: نرخ با نرخ -4

 .بود خواهد  بیشتر اعیاجتم توسعه سطح و جامعه رفاه باشد بیشتر باسواد

 غذا، مانند نیست ممکن آنها بدون شایسته زندگی ادامه که هستند کاالهایی ضروری همه: کاالهای برای ضروری کاالهای وجود -5

 افراد همه دسترسی است الزم خوب زندگی یک برای که هستند اقالمی کاالها . اینپزشکی مراقبتهای و حمایت مسکن، پوشاک،

 شودمی محسوب اجتماعی توسعه یهاشاخص از دیگر یکی کاالها از گروه این به جامعه

 از جدید محصوالت معرفی همچنین و تولید به مربوط فعالیتهای در تولید جدید روشهای و اختراعات کاربردخالقیت:  و نوآوری -6

 و سازماندهی برای نهادی و اجتماعی جدید روشهای معرفی شامل نوآوریها آن از گذشته. است اجتماعی توسعه شاخصهای دیگر

 (.2019؛ 4)پاپازاوغلو شودیم هم اجتماعی اقتصادی فعالیتهای انجام جدید هایراه با متناسب مدیریت
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 زندگی تولد از بعد کودک رودیم انتظار که است سالهایی تعداد تولد بدو در دگینز امید از تولد: منظور بدو در زندگی به امید -7

 در زندگی به امید چه هر است افتد. بدیهیمی اتفاق جمعیت سنی مختلف گروههای برای که میر و مرگ خطرهای به جهتو با کند،

 بود. اهدو خ بیشتر اجتماعی توسعه آن دنبال به و اجتماعی رفاه باشد بیشتر تولد بدو

 یکی  چون  ابدییم  افزایش  اجتماعی  رفاه  باشد  کمتر  سال  4  تا  0  کودکان  میر  و  مرگ  میزان  چه  کودکان: هر  میر  و  مرگ  پایین  نرخ  -8

 .است یافته تولد کودکان تمام ماندن زنده از اطمینان عدم زیاد مثل تولید اصلی دالیل از

 و بیشتر بیماریها مقابل در سازی مصون برای پیشگیری طب یعنی داشتهب یهانهیهز چه درمان: هر و بهداشت یهانهیهز -9

 .شودیم بیشتر اجتماعی توسعه سطح نتیجه در باشدیم ترمرفه جامعه شدبا کمتر درمان هزینههای

 جمله  زا افراد، شخصی منافع مقابل در اجتماع کل دسترس در یا شده حاصل خدمات: منافع و کاالها تولید اجتماعی منافع -10

 بهداشتی، خدمات عرضه مؤثر نظام زا ناشی خارجی جوییهای صرفه ،شودیم فراهم انتظامی نیروهای توسط که امنیت و حمایت

 باشد آن خصوصی منافع از بیشتر خدمت یا کاال یک تولید اجتماعی منافع سواد. هرچه با جمعیت یک منافع گسترده و وسیع اثرات

 (.2: 2019و همکاران،  1است )پالگرسون رباالت اجتماعی توسعه درجه

 هایبخش  سهم  یا  گیرد؟می  تعلق  تولید  عوامل  به  چگونه  تولید  از  حاصل  درآمد  ییعن  درآمد  عادالنه: توزیع  بصورت  درآمد  توزیع  -11 

 ابعاد  حسب  بر  درآمد  توزیع  جمله  از.  ندینمایم  اندازهگیری  مختلف  روشهای  از  را  درآمد  توزیع  است؟  چقدر  حاصله  درآمد  از  اقتصادی

 از درآمد توزیع لورنز، منحنی طریق از درآمد توزیع آمد،در مقداری توزیع تولید، عوامل بر مبتنی درآمد توزیع درآمدی، گروههای

 .است  باالتر  جامعه  آن  اجتماعی  توسعه  درجه  گیرد  صورت  عادالنهتر  جامعه  یک  در  درآمد  توزیع  چه هر  .جینی  ضریب  محاسبه  طریق

 درآمد و شده تولید محصول ،درویم باالتر انسانی نیروی کیفیت باشد، کمتر جمعیت رشد  نرخ چه جمعیت: هر رشد پایین نرخ -12

 رود.می باالتر جامعه افراد رفاه ترتیب بدین. گرددیم توزیع جمعیت بین عادالنهتری شکل به رشد از حاصل

 و دانش عمر، طول یعنی انسانی توسعه اصلی بعد سه در را کشور هر یهاتیموفق میانگین شاخص انسانی: این توسعه شاخص -13

 آموزش به دستیابی عمر، میانگین متغیر سه با ترکیبی است شاخصی انسانی توسعه شاخص. کندیم وردبرآ زندگی مطلوب سطح

: 2013،  2سرانه )تیل  داخلی  ناخالص  لیدوت  و(  متوسطه  و  راهنمایی  و  ابتدایی  دورههای  در  نویسی  نام  ترکیب  و  بزرگساالن  سوادآموزی)

261.) 

 جمعیتی  به  ندینمایم  مشارکت  سیاسی  و  اجتماعی  فعالیتهای  در  که  افرادی  تعداد  اجتماعی: نسبت  یهاتیفعال  در  مشارکت  نرخ  -14

 هایفعالیت در مشارکت نرخ نیستند روبرو اجتماعی فعالیتهای برای محدودیتی با و( باال به سال 15) دارند قرار فعالیت سن در که

 .دهدمی دست به را اجتماعی

 شرکت سیاسی و اقتصادی اجتماعی، زندگی در فعاالنه توانندیم زنان آیا که است آن گرنشان معیار جنسیتی: این تقویت معیار -15

 اجتماعی، مشارکت یدیلک یهاعرصه  در جنسی نابرابری ارزیابی به و است استوار مشارکت بر جنسیتی تقویت معیار نه؟ یا کنند

 دارد. نظر گیریها تصمیم و سیاسی اقتصادی،

 
1Plagerson.  
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 یهانه یهز تأمین موجب جمعیت، بازنشستگی و درمانی اجتماعی، تأمین یهامهیببازنشستگی:  و مانیدر یهامهیب پوشش نرخ -16

 اجتماعی  توسعه  درجه  باشد  بیشتر  مهی ب  انواع  پوشش  تحت  افراد  نسبت  چه  هر.  گرددیم  بازنشستگی  و  بیکاری  دوران  درآمد و  درمانی

 (.2014، 1بود )دنیس و نانی خواهد باالتر کشور

 از گروهی اجتماعی، رفاه کننده مشخص معیار مثابه به ملی ناخالص درآمد و سرانه ملی درآمد گیری اندازه در وجودم معایب

 اجتماعی  رفاه  معیارهای.  برآیند  اجتماعی  رفاه  تعیین  برای  اجتماعی  کیفی  شاخصهای  از  استفاده  صدد  در  تا  داشت  آن  بر  را  اقتصاددانان

  تسهیالت  از استفاده مسکن، نقل، و حمل حیاتی، مواد مصرف کار  شرایط اشتغال، پرورش، و زشآمو تغذیه، بهداشت، از عبارتند

  توسعه  روند در کیفی تغییرات بر معیارها این تمام اجتماعی. امنیت و سالم تفریحات ابتکار، قوه گسترش لباس، روزمره، زندگی

 عبارتند نیستند گیری اندازه قابل تقریباً که اجتماعی توسعه فیکی یهاشاخص نیترعمده(. 2019دارند )یاژونگ،  تأکید اجتماعی

 :از

  برخوردار   ابانتخ  آزادی  از  دارد اختیار  در  مختلفی  حلهای  راه  شیآخواسته    برآوردن  برای  که  یاجامعهجامعه:    یک  انتخاب  آزادی  -1

 و  تحصیلی مختلف یهارشته  التحصیالن  فارغ برای شغلی متناسب و متنوع یهافرصت ایجاد خدمات، و کاالها تنوع است. افزایش

 .گرددیم اجتماعی توسعه موجب همگی ندارند نیاز خود درآمد از بخشی به که افرادی سرمایه گذاری برای مطمئن یهابخش تنوع

 یهامقام  مشخص  یهاانتخاب  و  نتیجه گیریها  مستقل،  و  هدفدار  آگاهانه،  قاطعانه،  یهامیتصم  سیاسی،  اراده  از  ورسیاسی: منظ  اراده  -2

 اقتصادی اجتماعی، ساختهای در مختلف اصالحات طریق از بیکاری و فقر نابرابری، بردن بین از نظیر ییهانهیزم در مملکت سیاسی

 اجتماعی توسعه یهابرنامه از بسیاری شکست عمده دلیل و توسعه موانع مهمترین از یکی اغلب سیاسی اراده فقدان است. نهادی و

 است.

 ویژه عنایت و تأکید مورد اجتماعی، و اقتصادی مثبت فعالیت هرگونه اصلی بستر عنوان به امنیت و جامعه: ثبات امنیت و ثبات -3

 عقب کلیدی عنصر امنیت و ثبات فقدان که دهدیم نشان قرن 25 از متجاوز در ایران سیاسی تاریخ. مسلکهاست و مکتبها کلیه

 در امنی نا عمق و گستره هرگاه که است آن بیانگر وضوح به تاریخی یهال یتحل. است کشورمان تاریخی ماندگی واپس و افتادگی

 ایم.بوده آبادانی و پیشرفت شاهد است شده محدود کشور

 -اقتصادی ریزی برنامه بودن، منطقی شامل است الزم اجتماعی -اقتصادی پایدار رشد برای که آرمانها نوسازی: این آرمانهای -4

 .گرددیم شده اصالح برداشتهای و نمادها و اجتماعی -اقتصادی برابری عی،اجتما

 کمال،  شأن،  قایارت  احترام،  افزایش  جهت  در  اقتصادیاش  و  سیاسی  اجتماعی،  نهادهای  و  نظامها  که  هنگامی  جامعه،  نفس: هر  عزت  -5

 به مردم و شود مردم نفس عزت رشد موجب که شرایطی ایجاد .شودیم مندبهره بیشتری نفس عزت از باشد غیره و خودتصمیمی

 ارتقای   سبب  نمایند  تحمل  را  خود  مخالف  عقاید  بتوانند  و  بگذارند  احترام  دیگران  و  خود  آزادی  به  و  بگذارند  احترام  خود  جامعه  و  خود

 (.1394پور، ؛ فرازمند و حسن1395)متقی،  گرددیم اجتماعی توسعه سطح

 پیشینه تحقیق

 اجتماعی هایبرشاخص تاکید با ایران توسعه هایبرنامه در اجتماعی توسعه وضعیت»( پژوهشی با عنوان 1399ه )زاده و ایاسواعظ

  کشور  دولتمردان اندیشه در اجتماعی توسعه که نددهمی نشاناین پژوهش اسنادی  بررسی شهری« انجام دادند. نتایج پایدار توسعه

 شهری  پایدار توسعه اصلی هایمؤلفه  از بسیاری هابرنامه این در مندرج مواد همچنین. است اولیه نیازهای از برخی تأمین به محدود

 هایشاخص  اکثر  بودن  کیفی  موارد،  این  بر  مزید.  گیرندنمیبر  در  را  خاص  هایگروه  و  هااقلیت  و  فرهنگی  تنوع  اجتماعی،  مشارکت  مانند
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 نموده سلب شدهبیان اهداف تحقق میزان خصوص در را دولت ملکردع  ارزیابی سپس و اهداف شدن عملیاتی امکان اجتماعی توسعه

« (توسعه هایبرنامه بر رویکردی) ایران اجتماعی توسعه هایشاخص واکاوی»( در پژوهشی با عنوان 1395همچنین، متقی ) .است

 انحصاری  و  عمده  نقش  حاکمیتی  سمیر  نهادهای  و  دولت  که  داد  نشان  توسعه  پنجم  تا  اول  هایبرنامه  شناختی  جامعه  داد؛ تببین  شانن

 توسعه  هایبرنامه  تا  است  شده  سبب  عمومی  هایعرصه  نشدن  شناخته  رسمیت  به.  دارند  توسعه  هایبرنامه  اجرای  و  گذاری  سیاست  در

 دلیل به گرایانه صورت و شکلی هایشاخص. باشد ناتوان کشور در توسعه چندگانه هایالیه و هایتقعوا همه انعکاس از ایران در

 ارگانیکی  ابعاد  مدیریت  و  انعکاس  در  اما  داشته نسبی  موفقیت  بررسی،  مورد  توسعه هایبرنامه  در  جامعه  به تحکمی  و  مکانیکی  نگرش

 تأکید  غیرارگانیکی هایشاخص  بر هابرنامه دیگر  از  بیش  سوم  و  اول  برنامه  در  ه،سعتو  هایبرنامه  میان در.  است  بوده  ناتوان  تفاهمی  و

 اقتصادی،  توسعه  پنجگانه  هایبرنامه  در  اجتماعی  توسعه  هایمؤلفه   و  ابعاد»( پژوهشی با عنوان  1395جغتایی و همکاران )  .است  شده

 و کیفی محتوای تحلیل روش به و بوده تحلیلی-توصیفی نوع از مطالعه ایران« انجام دادند. این اسالمی جمهوری فرهنگی اجتماعی،

 و اصلی بعد هشت) استخراج اجتماعی توسعه فرعی و اصلی هایمؤلفه و ابعاد منابع، مرور و نادیاس مطالعه با. گردید انجام کمی

 با که هابرنامه از موادی و گرفته ارقر محتوا تحلیل مورد توسعه هایبرنامه اسناد متن اساس، این بر و شده( زیرشاخه وچهارچهل 

 توسعه  هایبرنامه  دهد؛ درها نشان مییافته  .شدند  کمی  محتوای  تحلیل  کسلا  محیط  در  داشت  تطابق  هازیرشاخه  و  اصلی  ابعاد  جدول

  از  بهینه برداریبهره » ،«زیستمحیط  از حفاظت» ،«اجتماعی تأمین و حمایت» ،"آموزش" هایمؤلفه  به مشترکی توجه گانهپنج

 ، «جنسیتی عدالت» هایمؤلفه  برای .است شده« برخوردار  و محروم مناطق شکاف تعدیل» و «فناوری و گستریعلم» و «منابع

 ،«خانواده  ثبات  و  سالمت»  ،«سالمندان»  ،«جوانان»  ،«مذهبی  واگرایی  کاهش»  ،«نژادی-قومی  گراییهم»  ،«ملی  انسجام  و  همبستگی»

 .اندبوده کلی و مبهم سیاستها یا نگرفته صورت اریگذتسیاس یا «اجتماعی امنیت»

 هایبرنامه) ایران اسالمی جمهوری توسعه هایبرنامه در اجتماعی توسعه بازتاب»ای با عنوان ه( در پژوهشی کتابخان1394زاد )عالی

 بر اجتماعی رفاه رویکرد توسعه، هاینامهرب تدوین در تاکنون که دارند این بر داللت پژوهش این های« نشان داد؛ یافته(پنجم تا اول

. است شده توجه محوری مشارکت و مداری حقوق  محوریت با انسانی قابلیت ردرویک به کمتر و داشته غلبه نظری رویکردهای سایر

 است. شده استفاده باال از توسعه ریزی برنامه الگوی از گانه پنج هایبرنامه تدوین در که آن دیگر

 با منتخب میاسال کشورهای در اجتماعی توسعه شاخص بررسی و محاسبه»( پژوهشی اسنادی با عنوان 1392کاران )پور و همرنج

 دیفتری، هایبیماری علیه حاضر عبارت بودند از؛ واکسیناسیونهای مورد بررسی در پژوهش ایران« انجام دادند. شاخص بر تاکید

 نسبت - مدارس در نام ثبت میزان –میر و مرگ نرخ -تحصیل هایسال متوسط -تولد بدو در زندگی به امید -کزاز و سرفه سیاه

 39/0 ،1960-2009 دوره طی ایران اجتماعی توسعه متوسط حاصله نتایج طبق. زن کار نیروی مشارکت نرخ و معلم به آموز دانش

 .دارد تری ضعیف ردلکعم سوریه و اندونزی پاکستان، مالزی، مانند کشورها از بسیاری به نسبت که است بوده

جهان« انجام دادند. یافته این پژوهش  در ایران جایگاه و هاشاخص اجتماعی، توسعه»( پژوهشی با عنوان 1392فاضلی و همکاران )

 از منطقه گانه 16 کشورهای و جهان کشورهای سایر با مقایسه در ایران، در اجتماعی توسعه کنونی نشان داد؛ وضعیتاسنادی 

.است آن تغییر و بهبود چگونگی و امر این چرایی پیرامون جدّی تأمّلی نیازمند و نیست  برخوردار مناسبی انچند وضعیت

 بر تمرکز: رومانی روستایی مناطق  در ایمنطقه هاینابرابری و اجتماعی توسعه»( پژوهشی با عنوان 2020و همکاران ) 1میتریکا

دهد مناطق شمال شرقی، جنوب شرقی، جنوب و جنوب غربی رومانی از لحاظ ان میاجتماعی« انجام دادند. نتایج نش  محروم  مناطق

 ل در کشاوری، کیفیت مسکن، آموزش و بهداشت در وضعیت نامساعدی هستند..اجتماعی؛ بیکاری، اشتغاهای توسعه شاخص

 
1. Mitricia 



 

 218 

انسانی« نشان داد؛ در اسلوواکی روند ( پژوهشی با عنوان »ارزیابی توسعه اجتماعی در اسلوواکی با محوریت منابع 2019)1جاسکووا 

( پژوهشی با عنوان »فقط در 2018دارد. باراهونا )با بیکاری رابطه منفی  سعه اجتماعیتوسعه اجتماعی رو به رشد است و افزایش تو

یک رابطه  های اجتماعی و فرهنگی« انجام دادند. نتایج نشان داد؛ بین فقر، بیکاری و خشونت در مکزمکزیک: رابطه بین شاخص

اجتماعی متنوع است و از های توسعه شاخص دهد کههای تحقیق نشان میهای مربوط به پیشینهمستقیم وجود دارد. مجموعاً یافته

 رود.سطح تأمین نیازهای مادی و رفاهی فراتر می

 های تحقیقیافته

 ،1357 سال در انقالب زمان تا. دارد اقتصادی توسعه ایرب ریزیبرنامه از طوالنی نسبتاً ایپیشینه  خاورمیانه کشورهای بین در ایران

شد. بعد از انقالب و بعد از اتمام جنگ تحمیلی تاکنون  پیاده سالهسی بازه یک در ایران در ونگوناگ هایمدت با توسعه برنامه پنج

بود که بیشتر بر عمران و  از انقالب اینای قبل و بعد های توسعهطراحی و اجرا شده است. ویژگی مشترک برنامه برنامه توسعه 6نیز 

فرهنگی نیز در ذیل اهداف توسعه -ساً توسعه اجتماعیکمرنگ بود و اساتوسعه اقتصادی تاکید داشتند و توسعه سیاسی بسیار 

 اند؛ها به طور مختصر بررسی شدهاقتصادی قرار داشت که در ذیل این برنامه

 و  جنگی  مناطق  بازسازی  به  عمدتاً   اول  دولت  برنامه، نگاه این  مفاد اساس  (:1368- 1372)  انقالب  از  بعد  توسعه  اول  برنامه  - الف

 تغذیه  عمومی، (، خدمات68و   14(، اشتغال )مواد  94و    22آموزش )مواد    بر  ترتیب  به  را  اولویت کارش  راستا،  این  در  و  بود  سازندگی

 .داد اجتماعی قرار هایبیمه و تفریح و فراغت سالمت، و بهداشت نقل، و حمل زدایی، فقر و مسکن،

 و دولت عمومی بودجه گذاری، سرمایه تولید، اقتصادیهداف ا برنامه این مفاد اساس (:1374- 1378برنامه دوم توسعه ) - ب

 کماکان،  گرفت. اما  قرار  توجه  مورد  محروم،  مناطق  اشتغال  و  بیمه  عمومی،  بهداشت  اجتماعی،  و امنیت  عدالت  تحقق  اجتماعی  اهداف

 عرضه  و اشتغال اجتماعی(، وسعهت در اثرگذار هایاز مؤلفه )یکی آموزش به مربوط بودجه دوره، آن در کشور ویژه شرایط خاطر به

 افزایش  وجود  کردند، با  جلوه  ترکم اهمیت  بسیار  ،...  و  فقرزدایی  و  بهداشت  مانند  دیگر  هایمؤلفه  قرار داشت،  صدر  در  عمومی  خدمات

یبرالیستی کامالً نئولدولت. برنامه اول و دوم رویکردی  در این گرفته شکل هایخصوصی سازی سبب به اعیاجتم اقشار میان فاصله

 و مبتنی بر آزادسازی اقتصادی داشت که تبعات منفی آن تاکنون نیز ادامه دارد.

 نظام هایبرنامه بر و دهدا ادامه را ساختاری و اصالح اقتصادی تعدیل سیاست برنامه (:1383 - 1379برنامه سوم توسعه ) - ج

 امنیت  قالب احزاب،  در  مدنی  نهادهای  گسترش  همچون  هاییخصشا  ه عالوه،ب.  داشت  ایویژه  محوری تأکید  عدالت  و  اجتماعی  تأمین

 در  ودوج این با. سیاسی، بیشتر البته کرد،می مطرح را این برنامه محور ابزار اجتماعی - سیاسی نگاه ،... و اجتماعی عدالت انسانی،

 سالمت، و اجتماعی، بهداشت هایبیمه آنها، از پس و داشتند قرار صدر در اشتغال و آموزش پیشین، دو برنامه مانند هم برنامه این

 .گرفتند اولویت قرار در فقرزدایی و نقل و حمل تفریح، و فراغت مسکن، و تغذیه

رقابت  فنآوری، توسعه اساس، این بر و شده توسعه مطرح امر در دانایی برنامه این در(: 1384- 1388برنامه چهارم توسعه ) - د

 مورد  در فصول  ،...  و  فقرا  توانمندسازی  و  کارآفرینی  توسعه  اجتماعی،  تأمین  فراگیر نظام  ادی، برپاییاقتص  پایدار رشد  و  اقتصاد  پذیری

 وجود این با. داشت محور ابزار رویکرد شده، واننع  مطالب اجتماعی این از بسیاری سوم، برنامه مانند اما گرفت قرار برنامه این توجه

: کرد تغییر زیر به شکل ها،برنامه اولویت کهبه صورتی داشت پیشرفت قبل به نسبت ،برنامه این در اجتماعی محوری توسعه وضعیت

 هایبیمه نقل، و حمل عمومی، خدمات مسکن، اشتغال، و ، تغذیه269و  10)مواد  سالمت و (، بهداشت95و  17)مواد  آموزش

 های حمایتیسیاست اجتماعی، انضباط و یعموم امنیت برای مشخصی بندهای نین،همچ .تفریح و فراغت فقرزدایی، اجتماعی،
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 از شدن خارج تری،رسمی شکل و گرفته صورت ،...و  دینی هایاقلیت حقوق حفظ مدنی، نهادهای تقویت غیردولتی، هایسازمان

 .گرفت به خود ی،ماع اجت حوزه در محوری ابزار

 داشتند  قرار هااولویت  صدر  در  بهداشت  و  آموزش  پیشین،های  برنامه  مانند  هم  برنامه  این  (:1390  - 1394خ( برنامه پنجم توسعه )

 محوری   توسعه اجتماعی  هایبرنامه  وجود  )با  داشتند  قرار  برنامه  اهمیت  درجه  ترینپایین  در  و فقرزدایی  عمومی  خدمات  هایبخش  اما

 اجتماعی، هایبیمه اجتماعی، امنیت  ن،و زنا خانواده از حمایت ابعاد به بیشتر اجتماعی، توسعه بخش در دولت برنامه، این در لی(.بق

اقتصادی،  توسعه پنجم برنامه 230است )ماده  شده تکیه مردم نهاد، هایهای سازمانتوانمندی توسعه پژوهش، فراغت، اوقات

 ایران(. اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

 :شوندمی ندیذیل، طبقه ب شیوه به برنامه محوری رئوس (:1396-1400)برنامه ششم توسعه   - و

 محیط زیست؛ و آب مورد در راهبردی خاص موضوعات -الف

 خاص؛ اماکن توسعه مورد در مکان محور خاص موضوعات -ب

 نقل و حمل و )ترانزیت( عبوری گردشگری، ورزی،، کشامعدنی صنایع و معدن مورد در اقتصاد پیشروی بخش خاص موضوعات -پ

 انرژی؛ و فناوری و علم و کاربست توسعه نوین، فناوری ریلی،

 برای  مالی منابع تأمین بهره وری مجازی، فضای کار، اشتغال، و کسب محیط بهبود مورد در فرابخشی کالن خاص موضوعات -ت

 اجتماعی  هایخانوار(، بیمه  سرپرست  زنان  اولویت  )با  فقرا  و  محرومان  توانمندسازی  ض،تبعی  رفع  و  عادالنه پرداخت  نظام  کشور،  اقتصاد

 بنیادین تحول سند اجرای و اجتماعی هایآسیب کاهش و و پیشگیری بازنشستگی و ایبیمه هایصندوق پایداری و ندهیساما و

 اسالمی؛ - ایرانی زندگی سبک و عمومی پرورش، فرهنگ و آموزش

 امنیتی و دفاعی گیادآم توسعه -ث

 

 

 گیریبحث و نتیجه

با نگاهی عمیق به موضوع توسعه اجتماعی دنبال شد و اساسًا عناصر انسانی در  ای کشورهایهای توسعهبه بعد برنامه 1970از دهه 

رویکرد اصلی ه داشت. ای قبل از انقالب آغاز شد و بعد از انقالب نیز ادامهای توسعهای وارد شد. در ایران برنامهمباحث توسعه

های آن ذیل موضوع توسعه  د و اساس توسعه اجتماعی و شاخصای قبل و بعد از انقالب توسعه اقتصادی و عمرانی بوهای توسعهبرنامه

ای بعد از انقالب این بود که توسعه سیاسی مدنظر طراحان نبود. این موضوع های توسعهشدند. ضعف عمده برنامهاقتصادی تعریف می

تاکید داشت با نوعی غفلت های کیفی توسعه اجتماعی که بیشتر بر آزادی، حق انتخاب و مشارکت اجتماعی که شاخصباعث شد 

برنامه اول توسعه بعد از انقالب که با ماهیت سازندگی و بازسازی کشور تدوین شده بود بیشتر به حوزه اقتصاد توجه  همراه شود.

طوری   داری بود بههای سرمایهرویکرد اصلی این برنامه نئولیبرالیستی و مبتنی بر آرمان  میت بود.داشت و بهداشت و فقرزدایی کم اه

یافت و بخش خصوصی به تدریج وارد حوزه اقتصاد و جامعه های اجتماعی دولت در قبال جامعه کاهش میکه در این برنامه مسئولیت

-شدن و کاالییزوکارهای تأمین نیازهای مردم به سمت خصوصیدها و ساای که بخش خصوصی غلبه نماید و فراینشد. در جامعهمی

یابد و نظیر مشارکت، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، حق آزادی و انتخاب کمترین اهمیت را می شدن حرکت نماید موضوعاتی

های نامه دوم نیز دنبال شد؛ سیاستول در برشوند. این رویکرد برنامه اداری مطرح میاساساً به عنوان فرع در تفکر اقتصادی سرمایه

داری بود که در برنامه دوم دنبال شد. در این برنامه موضوعاتی نظیر ستی سرمایههای نئولیبرالیتعدیل ساختاری نمود عینی سیاست
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های برنامه در برنامههای عمیق نابرابری اجتماعی این دو عدالت اجتماعی بیشتر با نگاهی ابزاری مطرح بودند به طوری که شکاف

 کمی هایشاخص افزایش و اقتصادی رشد به توجه توسعه، دوم و اول برنامه دو اصلی شود. ویژگیسوم و چهارم به خوبی دیده می

در برنامه سوم هم رویکرد دولت سازندگی دنبال شد. اگرچه در این برنامه به حوزه توسعه سیاسی پرداخته شده بود لیکن اقدامات .  بود

توسعه نیز به مثابه سه برنامه  های کیفی توسعه اجتماعی را توسعه دهد. برنامه چهارمر این حوزه محدود بود و نتوانست شاخصد

های فردی ذیل رشد اقتصادی، قبلی مباحث اصلی توسعه اجتماعی را کمتر مورد توجه قرار داده بود و اساساً حقوق و آزادی

. تندداش گرایش آن، جامعیت در توسعه و جانبههمه  توسعه به توسعه، چهارم و سوم هایبرنامه واقعتوانمندسازی قرار گرفته بود. در 

 تمرکززدایی، اجتماعی، عدالت اقتصادی، هایفعالیت در مردم مشارکت گسترش و دولت تصدی کاهش همچون مواردی سوم، برنامه

 خدمات ارائه جامعه، فرهنگی تحوالت به توجه صادرات، هتوسع راهبرد زیست، محیط از حفاظت اطالعات، به عمومی دسترسی

 تعامل  همچون  مواردی  نیز  توسعه  چهارم  برنامه  همچنین.  داد  قرار  توجه  مورد  را  غذا  به  همگانی  دسترسی  و  رایگان،  درمانی  و  بهداشتی

  محیط  حفظ آموزشی، هایصتفر  برابری محور،دانایی توسعه اقتصادی، پذیریرقابت و سازیخصوصی گسترش جهانی، اقتصاد با

 اجتماعی،  سرمایه  ارتقای  اجتماعی،  هاینابرابری  کاهش  و  التعد  استقرار  بهداشتی،  خدمات  به  همگانی  دسترسی  غذایی،  امنیت  زیست،

 ی،مل امنیت  زنان،  امور  المللی، بین  مناسبات  در  زداییتنش  ایرانی،  تاریخی هویت  شناسایی  و  حفظ شهروندی،  و  انسانی  حقوق  تأمین

ن اهمیت را به فقرزدایی و خدمات عمومی برنامه پنجم توسعه نیز کمتری .داد قرار توجه مورد را دولت نوسازی و قضایی، امور توسعه

د تاکید داد و اغلب، تأمین اجتماعی در این برنامه اصل بود در حالی که به صورت صوری هم توانمندسازی نهادهای مردمی مورمی

باید گفت اغلب  ایرانی، رفع تبعیض و توانمندسازی بود. مجموعاً-زندگی اسالمی هم قالب برنامه بر توسعه سبکبود. در برنامه ششم 

اند از یوغ توسعه اقتصادی خارج شوند و در یک نگاه مستقل از  دهه نتوانسته 4ای بعد از انقالب به رغم بیش از های توسعهبرنامه

های کمی و کیفی توسعه اجتماعی را تحقق و تمامی شاخص عه ای، مورد توجه قرار گیرندمایه داری در برنامه های توساقتصاد سر

برانگیز مطرح های مدنی و سیاسی به عنوان موضوعاتی چالشهمچنان بحث عدالت اجتماعی، تأمین و رفاه اجتماعی، آزادی  بخشند و

 است.
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ای توسعه پایدار در  هبررسی نگرش مردم شهرستان سرباز نسبت به وضعیت شاخص

 1400سال 
 

 2، بهزاد سپاهی1الهام شیردل

 

 چکیده 

ی کشور را نسبت به منابع و پژوهش حاضر، وضعیت توسعه پایدار و نحوه دسترسی مردم منطقه سرباز بعنوان یکی از مناطق مرز 

روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه آنالین در   قیق حاضر با استفاده ازامکانات زندگی عادالنه مورد ارزیابی و سنجش قرار داده است. تح

ش ابعاد ای انجام گرفته است. در این پژوهگیری تصادفی خوشهی نمونهبا شیوه 1400قه سرباز در سال نفر از مردم منط 111میان 

بررسی نگرش زیرساخت های آموزشی، بهداشتی، خدماتی، رفاهی و ارتباطی مورد بررسی قرار گرفت.  مختلف توسعه پایدار نظیر

به ترتیب زیرساخت اقتصادی، رفاهی، آموزشی، خدماتی، بهداشتی و  بعد توسعه پایدار در منطقه سرباز 5مردم نشان داد وضعیت 

وسعه  رد. تحلیل وضعیت موجود توسعه پایدار در منطقه سرباز نشان داد تا رسیدن به سطح مطلوب از ت ارتباطی در سطح کم قرار دا

خدماتی، ارتباطی کمی برخوردار هستند که ی وجود دارد و مردم این منطقه از امکانات رفاهی، آموزشی، اقتصادی،  پایدار فاصله زیاد

یش سرزمین است. بنابراین، با بهبود وضعیت توسعه پایدار در مناطق مرزی عدالت نیازمند توزیع عادالنه تر منابع و امکانات در آما

 کند.های اجتماعی کاهش پیدا میبیش و سایر مشکالت و آسیاجتماعی افزا

 شاخص، منطقه سرباز   لت، توسعه پایدار،امکانات رفاهی، عدا واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

که توانایی و قدرت نسل آینده را در های نسل حال جهان را برآورده کند، بدون آن  توسعه پایدار عبارت است از توسعه ای که نیاز

جهان توجه دارد) پور اصغر ی بین طبیعت با انسان در سرتا سر بیندازد و توسعه پایدار به رابطه فراهم آوردن نیازهای خود به خطر 

بع و امکاناتی که در اختیار دارد به نحوه احسن از انها استفاده (. توسعه پایدار مستلزم این است که هر نسل از منا1394سنگاچین، 

 و برای نسل های بعدی آن منابع و امکانات را سالم نگه دارد. راتی به آن وارد نماید،کند بدون انکه صدمه و خسا

 
 el.mshirdel@gmail.comات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستانگروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیاستادیار - 1
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( و برای 1388ری فرد،توسعه پایدار در چند دهه اخیر به یکی از مفاهیم محوری در فرهنگ جهانی تبدیل شده است) صابمفهوم 

ده است که بصورت جدی ز سوی دانشمندان مطرح شپاسخ به مسائل و مشکالت اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی جهان کنونی ا

(. مهم ترین خصلت توسعه پایدار رسیدن به  1395گرفته است )سلطانی پور و دماریمورد قبول نهادهای بین المللی و دولت ها قرار 

آورد. مهم ترین می توسعه یافتگی است و به تعبیری دیگر فرصت ها، قابلیت و امکانات گسترده را در جامعه بوجود سطح مطلوبی از

(. توسعه 1384ن مورد توجه قرار گیرد) فراهانی فردگی توسعه پایدار بحث عدالت می باشد که عدالت بین نسل ها بصورت یکساویژ

دال در بین همه جوامع و نسل های بشری مورد پذیرش قرار گیرد و بطوری که همه افراد پایدار به دنبال این است که تعادل و اعت

 شکوفایی دست پیدا کنند. ع مختلف به تعالی رشد ودر جوام

در توسعه پایدار شهرنشینی و شهر مورد توجه قرارگیرند چرا که بدون شهرنشینی و شهر توسعه پایدار بی معنی خواهد بود) قرحلو 

(شهر ها بعنوان هسته اصلی توسعه پایدار نقش کلیدی را ایفا می کنند و بدون توجه به آن توسعه پایدار با چالش 1385و حسینی 

 و مردم را در ابعاد مختلف از جمله )اقتصادی(،)اجتماعی(،)فرهنگی(،)آموزشی( نیازهای جامعه پایدار هتوسع. ایی روبه رو می شوده

 بهره ببرند. آن جامعه از آنحاد مردم که آبه طوری  کند،میو... تسهیل 

های طوالنی را پیموده است هان سوم فراز و نشیبهای آن در جهان به ویژه در کشورهای جدر چند دهه اخیر توسعه پایدار و شاخص

خوبی بطوری که در برخی از کشورهای جهان سومی شاخص دسترسی به امکانات بسیار محدود بوده و مسیر توسعه یافتگی را به 

کشورهای عربستان،   نپیموده است و این کشورها را با چالش های متعدد و فراوانی روبه رو کرده است. در منطقه خاورمیانه و از جمله

ر، عراق،کویت، ایران و... شاخص های توسعه پایدار وابسته به نفت هستند. این کشور ها به اقتصاد نفتی معروف هستند شاخص قط

 ال های اخیر در این کشور ها با چالش های فراوانی رو به رو شده است.توسعه پایدار در س

عه پایدار و شاخص های مربوط به آن در ایران برداشته  جهت بهبود وضعیت توس  در طی سال های اخیر قدم های مثبت و مفیدی در

خاورمیانه وابسته به نفت و تک محصولی   شده است اما اقداماتی که صورت گرفته کافی نبوده، زیرا اقتصاد ایران هم مثل کشورهای

ایران توسعه پایدار و شاخص   در برخی از استان هایهای توسعه پایدار در ایران به حد رشد و شکوفایی نرسیده است.  است، و شاخص

ه های های آن خیلی ضعیف بوده از جمله استان سیستان و بلوچستان که از نظر دسترسی به شاخص های آموزشی، بهداشتی، را

به  تان وجود ندارد بلکه های توسعه در این اسکه نه تنها آمار دقیقی از شاخصارتباطی و ... با مشکالت فراوانی رو به رو است. بطوری

های توسعه در این استان در وضعیت مناسبی قرار ندارد و نیاز به بررسی وضعیت موجود است تا در جهت بهبود رسد شاخصنظر می

های مربوط به آن در های جدی برداشته شود. همچنین در شهرستان سرباز توسعه پایدار و شاخصدر این استان قدم توسعه پایدار

های دسترسی به منابع آب، بهداشت، آموزش، راه های ارتباطی، مسکن و.. در پایین بوده و شاخص ه با سطح کشوری بسیارمقایس

 این استان سخت کرده است. وضعیت خوب و مطلوبی قرار ندارد که زندگی در

 پیشینه تحقیق

(. 1395داده شده است)قدیری و ممسنی،باربارا وارد( نسبت  به خانم )  1970کاربرد اصطالح توسعه پایدار برای اولین بار در اواسط دهه  

شود که عه پایدار یاد میای عمران و آبادانی صورت گرفته است که از آن تحت عنوان اصول توسهای توسعههای طرحدر ایران برنامه

( 1395ممسنی،از )قدیری و  ( به نقل1378کنند. کاظمی محمدی) در یک چشم اندار بلند مدت به رشد و توسعه شهرها کمک می

در رساله دکتری خود با عنوان ارزیابی توسعه پایدار در توسعه شهری شهر قم به این نتیجه رسید که این شهر در بدو تشکیل خود 
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ل مشخص، در بستر جغرافیایی خود توسعه یافته است و بررسی های میدانی و اطالعات مناطق و حوزه های شهر، نشانه در مراح

 دید در بین آنها دارد.از نابرابری شهایی 

 ( در پژوهشی با عنوان توسعه پایدار شهری: مطالعه موردی شهر1392( به نقل از) اذانی و ملک آبادی و همکاران، 1381اذانی )

فاهیم جدیدی کند، توسعه یکی از مفاهیمی است که همواره مورد توجه بوده و بعد توسعه از دیدگاه )پایداری( از ماصفهان اشاره می

ای در خور و پایدار است که تمام ابعاد توسعه)اجتماعی، اقتصادی، ست که در نظام شهری دارای ارزش و اهمیت است.ِ لذا توسعها

( به بررسی 1394( به نقل از) شکوهی و حسینی، 1390را مورد بررسی قرار دهد. حاتمی نژاد و همکاران)فرهنگی، زیست محیطی( 

شده در شهر میاندوآب با استفاده از روش تاپسیس پرداختند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که به   وستاهای ادغامکیفیت زندگی در ر

ادغام شده نسبت به محالت شهری از سطح کیفی بسیار پایینی برخوردار   جز شاخص های اجتماعی در سایر شاخص ها، روستاهای

 رخوردارند.بوده و تنها در شاخص عملکردی از سطح باالتری ب

( نیز تحقیقی با عنوان سنجش میزان اثر پذیری پایداری شهری از 1397( به نقل از)رستمعلی زاده،1395تاری و همکاران )مخ

شهر مرزی مریوان( به بررسی توسعه پایدار شهری مناطق مرزی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان موقعیت مرزی )مطالعه موردی: 

ی در زمینه مختلف بر توسعه شهر مریوان گذاشته است به طوری که بیشتر گویه هایی که ثیر قابل توجهدهد موقعیت مرزی، تامی

ده اند، از دید گاه پاسخگویان، موقعیت مرزی تاثیرات مثبت قابل با مضمون تاثیرات مثبت موقعیت مرزی بر توسعه شهرها طرح گردی

 توجهی در بیشتر شاخص ها داشته است.

با توجه به دومین  شهر 63کیفیت زندگی در  هایبا بررسی داده (1394از) شکوهی و حسینی، ( به نقل 2014هیگنس و جاسپ )

در مقایسه با  آنها نشان داد که کیفیت زندگی در شهرهای شمالی تحقیقاتاستراتژی توسعه پایدار در انگلستان پرداخته اند. نتایج 

( پژوهشی تحت عنوان ارزیابی 1396ابی و پور کیانی و همکاران، نقل از)پور شه( به 2016شهرهای جنوبی بهتر است. تان و لو )

ند. نتایج این پژوهش نشان داده منطقه مورد از طریق ادغام تحلیل غیر خطی مولفه های اصلی انجام داده ا توسعه پایدار منطقه ای

منطقه ای  ته است و سطح توسعه پایداراهش مداوم داشای کمتمایز را طی نموده که در آن پایداری توسعه منطقه مطالعه یک دوره

  و هماهنگی سیستم بطور کلی افزایش را تجربه کرده است.

 

 مبانی نظری

 تقریبآ همه عرصه های حیات بشری  نظیر فقر، به عنوان یکی از مناظرات محوری جهان 20توسعه پایدار در سال های پایانی قرن 

اقتصاد و... همکاری بین  و کودکان و آزادی ملت ها و نیز صعنت و سیاست، حقوق زنان زیست،محیط  بهداشت، آموزش، نابرابری،

 که چرخه حیات،  ین با داعیه پاسخگویی به مسائل خطیراللملی را تحت تاثیر قرار داده و در عصر جدید به عنوان گسترده ای نو

توسعه بدون پایداری و پایداری بدون  ست که از این پسگفته اولفگانگ    مطرح شده است. طبیعت و نوع بشری را به مخاطره افکنده

ی دوباره یافته است )قهیه و این امر بیانگر پیوندی نوین است که توسعه از طریق آن شادابی و سر زندگ توسعه وجود نخواهد داشت

 .(1398یی و رحمانی و همکاران،
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در رشد و تکوین شهر تاثیر گذار بوده و عوامل ست که توسعه پایدار شهری پدیده ای، با ابعاد گسترده و پیچیده ا

ای موجود محیطی و اکولوژیک توسعه است که می تواند عاملی مهم در جهت رفع مشکالت و نارسایی ه-اقتصادی،اجتماعی،زیست

آبادی و  و کرکه( به نقل از )پروزن 24:1393برای نیل به رفاه اقتصادی،سالمتی اجتماعی و در نهایت عدالت منجر شود.)قدیری 

(. یکی از مهم ترین ابزارها برای سنجش ابعاد توسعه به طور عام  و توسعه پایدار به طور خاص می توان به شاخص  1397همکاران 

کاربردهای  1992رد.این شاخص ها در خالل سال های گذشته،به ویژه پس از کنفرانس ریودوژانیرو در سال های سر خطی اشاره ک

مورد رسیده است که به وسیله  160تعداد این شاخص ها به  2006ا کردند.به طوری که تا پایان سال ان پیدگسترده ای در جه

( به 2008)اتحادیه اروپا،  سازمان های بین المللی وابسته به سازمان بین الملل متحد،مراکز دانشگاهی و پژوهشی منتشر می شوند

 (.1397نقل از )پریزادی،بیگدلی،

توسعه،تعابیر مختلفی از واژه توسعه وجود دارد که از جمله می توان به افزایش تولید،افزایش بازدهی،ارتقاء نظران در افکار صاحب 

-سطح کمی و کیفی زندگی، ارتقاء سطح خدمات بهداشتی و درمانی،برطرف کردن مشکالت بیکاری و تورم،تامین نیازهای اقتصادی

ال در عرصه های مختلف اشاره کرد.توسعه در واقع نخستین و هدف تمامی رکت فعاجتماعی،برخورداری از آموزش و فرهنگ و مشا

دولت ها محسوب میشود.یکی از عوامل مهم توسعه همانا پیشترفت اقتصادی است.اما تنها این عامل نیست و دلیل این امر آن است 

مطلوب رشد درآمد همگانی باشد که تمام الگوی که توسعه صرفا پدیده ای اقتصادی نیست. بنابراین هدف اصلی توسعه باید ایجاد 

هایی در ساختار سیاسی، نهادی، اجتماعی، اقشار جامعه را پوشش دهد توسعه عالوه بر بهبود میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی

 (.1395حمدی،دی و ا( به نقل از )مرا18:1390اداری و اصالح آنها و همچنین وجه نظرهای عمومی مردم نیز است)زیاری و همکاران  

مفهوم پایداری حفاظت و نگهداری   درست است که از نظر برخی، گوید:و توسعه می  پایداری،  دراکاکیس اسمیت در تبین شهرنشینی

ولی  به کار می رود، به ویژه مراکز تاریخی در مورد شهرهای اروپایی، و این که اغلب این تفسیر از پایداری، دستامدهای موجود است

ان ینرفع نیازهای کنونی بایستی تداعی کننده تغییری قابل مالحظه جهت اطم  ند شهر نشینی در جهان در حال توسعه،فراین در مت

)دراکاکیس ثبات، و هماهنگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و آینده با ارزش و پایدار شدن را می سازد  از این موضوع باشد که برابری،

و سیاست سبز  در بحث از توسعه پایدار، از آن به عنوان توسعه ی سبز "آدامز". (1380،مدیی محظمبه نقل از)کا (1996و اسمیت، 

یاد می کند و حفاظت از منابع طبیعی را برای تداوم نسل بشری و نسل های آینده به عنوان پایه های توسعه ی پایدار ضروری می 

 .(1391( به نقل از )حکمت نیا و انصاری،1999داند)آدامز، 

 وهشش پژرو

انجام شده است. ابزار اصلی برای  1400تحلیلی و پیمایشی بوده که در محدوده زمانی پاییز -تحقیق حاضر از نوع کاربردی، توصیفی

جمعیت شهرستان    .است  0.7  یباالخ  کرونبای  آلفا  بیضر  با  ییایپا  و  یصور  اعتبارجمع آوردی داده ها پرسشنامه آنالین بوده که دارای  

نفر بوده و برای انتخاب نمونه مورد مطالعه، از روش  274٬91برابر با  1395ی عمومی نفوس  و مسکن در سال  شمارساس سرسرباز برا

منطقه مختلف )گویمرگ، سرکور، کیشکور، 4نفر از  111ی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش اخوشه یتصادف یرینمونه گ

 سرباز مرکزی( شهرستان سرباز است.

 

 یقتحقای  یافته ه
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بعد)آموزشی،  5های توسعه پایدار به تفکیک نشان می دهد. این شاخص ها در ( وضعیت منطقه سرباز را در شاخص1جدول شماره)

اقتصادی، ارتباطی، خدماتی، بهداشتی( دسته بندی شده و آماره های توصیفی و توزیع فراوانی نگرش مردم نسبت به هر یک از گویه 

 است. مشاهدهها در جدول زیر قابل 

 توزیع فراوانی شاخص های توسعه پایدار در منطقه سرباز -1جدول 

 
 میانه گویه ها

انحراف 

 معیار

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی ابعاد

زیرساخت 

 آموزشی

دسترسی به  

 دانشگاه
1 92/0 

68 5/63 19 8/17 14 1/13 5 7/4 0 0.00 

دسترسی به 

 کتابخانه عمومی
1 77/0 

83 6/77 16 0/15 6 6/5 0 0.00 2 9/1 

 7/3 4 4/8 9 8/31 34 6/20 22 5/35 38 15/1 2 دسترسی به مدارس

برنامه های برگزاری 

 فرهنگی و آموزشی
1 77/0 

70 4/65 23 5/21 11 3/10 2 9/1 0 0.00 

موزشی کیفیت آ

 مدارس
2 08/1 

47 9/43 25 4/23 25 4/23 8 5/7 2 9/1 

زیرساخت 

 اقتصادی

و  دسترسی به بازار

 کاالهای مورد نیاز
2 00/1 

52 6/48 23 5/21 27 2/25 2 9/1 2 9/1 

 9/0 1 0.00 0 5/7 8 1/13 14 5/78 84 71/0 1 کارگاه های تولیدی

داشتن درامد و پس 

 انداز کافی
1 83/0 

56 3/52 31 0/29 18 8/16 2 9/1 0 0.00 

فرصت شغلی برای 

 زنان
1 78/0 

78 9/72 18 8/16 9 4/8 1 9/0 1 9/0 

 بهداشتی

دسترسی به 

و  بیمارستان

 درمانگاه

1 99/0 

61 57 21 6/19 20 7/18 3 8/2 2 9/1 

خدمات بهداشتی و 

 درمانی
2 12/1 

42 2/39 28 2/26 30 0/28 4 7/3 3 8/2 

 خدماتی

دمات ی به خدسترس

 بانکی و مالی
2 82/0 36 6/33 

48 9/44 20 7/18 2 9/1 1 9/0 

دسترسی به فضای 

 سبز و پارکها
1 96/0 

73 3/68 19 8/17 7 5/6 5 7/4 2 9/1 

دسترسی به پمپ 

 بنزین
1 95/0 

54 5/50 27 2/25 22 6/20 3 8/2 1 9/0 

 9/1 2 7/3 4 8/31 34 2/25 27 4/37 40 04/1 2 خدمات کشاورزی

و کوچه بندی 

 کشی نخیابا
1 82/0 

72 3/67 19 8/17 14 1/13 0 0.00 1 9/0 
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بدست آمد. توزیع فراوانی این گویه  9/0و انحراف معیار  1نسبت به گویه دسترسی به دانشگاه با میانه تحلیل توصیفی نگرش مردم 

  7/4درصد در سطح متوسط و  1/13درصد دسترسی به دانشگاه را در سطح بسیار کم،  5/63 خگویاننشان می دهد در بین پاس

 درصد در سطح زیاد بیان کردند.

بدست امد.توزیع فراوانی  77/0و انحراف معیار  1نسبت به گویه  دسترسی به کتابخانه عمومی با میانه تحلیل توصیفی نگرش مردم 

درصد در سطح  0/15و  درصد دسترسی به دانشگاه را  در سطح بسیار کم ، 6/77ویان پاسخگ این گویه نشان می دهد در بین

 یان کردند.درصد در سطح زیاد را ب 9/1و   درصد در سطح متوسط 6/5بسیار،

ه ین گویبدست آمد. توزیع فراوانی ا  15/1و انحراف معیار    2تحلیل توصیفی نگرش مردم نسبت به گویه دسترسی  به مدارس با میانه  

درصد  8/31درصد در سطح کم، 6/20درصد دسترسی به مدارس را در سطح بسیار کم، و  5/35نشان می دهد در بین پاسخگویان  

 درصد بسیار زیاد را بیان کردند.7/3سطح زیاد و  در 4/8در سطح متوسط، 

دسترسی به پاسگاه 

 انتظامی
1 92/0 

54 4/50 33 8/30 18 8/16 0 0.00 2 9/1 

پاکیزه سازی 

خیابان ها و ظاهر 

 شهر

1 75/0 

61 57 32 9/29 13 1/12 1 9/0 0 0.00 

امکانات 

 رفاهی

دسترسی به شبکه 

 سالمآب 
3 26/1 

30 28 20 7/18 29 1/27 22 6/20 6 6/5 

دسترسی به شبکه 

 برق
3 16/1 

18 8/16 23 5/21 35 7/32 25 4/23 6 6/5 

دسترسی به شبکه 

 گاز
1 90/0 

82 6/76 14 1/13 7 5/6 1 9/0 3 8/2 

مسکن با دوام و با 

 کیفیت
1 82/0 

64 8/59 23 5/21 19 8/17 1 9/0 0 0.00 

 ه سالندسترسی ب

 ورزشی
1 63/0 

73 2/68 28 2/26 6 6/5 0 0.00 0 0.00 

جمع آوری زباله و 

 دفع فاضالب
1 92/0 

62 9/57 26 3/24 14 1/13 4 7/3 1 9/0 

زیرساخت 

 ارتباطی

دسترسی به 

 اینترنت
2 07/1 

42 2/39 21 6/19 38 5/35 4 7/3 2 9/1 

دسترسی به امکانات 

حمل و نقل و رفت 

 و آمد

2 19/1 

43 2/40 25 4/23 27 2/25 8 5/7 4 7/3 

دسترسی به 

مطبوعات و شبکه 

 تلویزیون

2 12/1 

49 8/45 28 2/26 18 8/16 10 3/9 2 9/1 
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بدست آمد.و  77/0 و انحراف معیار 1میانه تحلیل توصیفی نگرش مردم نسبت به گویه برگزاری برنامه های فرهنگی و آموزشی با 

ی را در سطح بسیار برگزاری برنامه های آموزشی و فرهنگ 4/65همچنین توزیع فراوانی این گویه نشان می دهد در بین پاسخگویان 

 درصد در سطح زیاد را بیان کردند.9/1درصد در سطح متوسط، و 3/10درصد در سطح کم،5/21کم،

و توزیع فراوانی این  بدست آمد.  08/1و انحراف معیار   2ت به گویه کیفیت آموزشی مدارس با میانه  دم نسبتحلیل توصیفی نگرش مر

درصد 4/24درصد در سطح کم،4/23،درصد کیفیت آموزشی مدارس در سطح بسیار کم9/43پاسخگویان  گویه نشان می دهد در بین  

 د را بیان کردند.ار زیادرصد در سطح بسی9/1درصد در سطح زیاد، و 5/7در سطح متوسط،

بدست آمد.توزیع  00/1 و انحراف معیار 2تحلیل توصیفی نگرش مردم نسبت به گویه دسترسی به بازار و کاالهای مورد نیاز با میانه 

رصد د5/21درصد دسترسی به بازار و کاالهای مورد نیاز در سطح بسیار کم،6/48فراوانی در این گویه نشان می دهد در بین پاسخگویان  

 درصد در سطح بسیار زیاد را بیان کردند.9/1درصد در سطح زیاد، و همچنین 9/1درصد در سطح متوسط، 2/25سطح کم، در

بدست آمد.توزیع فراوانی در این  71/0و انحراف معیار  1نگرش مردم نسبت به گویه کار گاه های تولیدی با میانه  تحلیل توصیفی

درصد در 5/7کم، درصد در سطح1/13درصد کار گاه های تولید در سطح بسیار کم، 5/78ن گویه نشان می دهد در بین پاسخگویا

 یاد را بیان کردند.درصد در سطح بسیار ز9/0سطح متوسط ، و همچنین 

بدست آمد.توزیع فراوانی 83/0و انحراف معیار  1تحلیل توصیفی نگرش مردم نسبت به گویه داشتن درآمد و پس انداز کافی با میانه 

درصد در سطح 0/29درصد داشتن درآمد و پس انداز کافی در سطح بسیار کم،3/52گویه نشان می دهد در بین پاسخگویان  در این

 درصد در سطح زیاد را بیان کردند. 9/1د در سطح متوسط، و همچنین درص8/16کم،

بدست آمد.توزیع فراوانی در این 78/0ر  ف معیاو انحرا  1تحلیل توصیفی نگرش مردم نسبت به گویه فرصت شغلی برای زنان با میانه   

درصد 4/8درصد در سطح کم،8/16،درصد فرصت شغلی برای زنان در سطح بسیار کم9/72گویه نشان می دهد در بین پاسخگویان 

 درصد در سطح بسیار زیاد را بیان کردند.9/0در سطح زیاد، و همچنین 9/0در سطح متوسط،

بدست آمد.توزیع 99/0و انحراف معیار  1دسترسی به بیمارستان و درمانگاه با میانه  ه گویهتحلیل توصیفی نگرش مردم نسبت ب

درصد 6/19درصد دسترسی به بیمارستان و درمانگاه در سطح بسیار کم،57بین پاسخگویان    فراوانی در این گویه هم نشان می دهد در

 درصد در سطح بسیار زیاد را بیان کردند.9/1ین درصد در سطح زیاد، و همچن8/2درصد درسطح متوسط،7/18در سطح کم،

بدست آمد.توزیع فروانی در 12/1اف معیارو انحر 2 تحلیل توصیفی نگرش مردم نسبت به گویه خدمات بهداشتی و درمانی با میانه

صد در در2/26درصد به خدمات بهداشتی و درمانی در سطح بسیار کم،2/39 این گویه نشان از این می دهد که در بین پاسخگویان

 درصد در سطح بسیار زیاد را بیان کردند.8/2 درصد در سطح زیاد، و همچنین7/3درصد در سطح متوسط،0/28سطح کم،

بدست آمد.توزیع 82/0و انحراف معیار  2دسترسی به خدمات بانکی و مالی با میانه  صیفی نگرش مردم نسبت به گویهتحلیل تو

درصد دسترسی به خدمات بانکی و مالی در سطح بسیار 6/33 بین پاسخگویان که در فراوانی در این گویه هم نشان می دهد

 درصد در سطح بسیار زیاد را بیان کردند.9/0رصد در سطح زیاد،د9/1درصد در سطح متوسط،7/18درصد در سطح کم،9/44کم،
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بدست آمد.توزیع فراوانی 96/0عیار  حراف مو ان  1تحلیل توصیفی نگرش مردم نسبت به گویه دسترسی به فضای سبز و پارکها با میانه  

درصد 8/17ا را در سطح بسیار کم،درصد دسترسی به فضای سبز و پارکه3/68در این گویه هم نشان می دهد که در بین پاسخگویان  

 درصد در سطح بسیار زیاد را بیان کردند.9/1درصد در سطح زیاد،7/4درصد در سطح متوسط،5/6در سطح کم،

بدست آمد.توزیع فراوانی در  95/0و انحراف معیار  1دم نسبت به گویه دسترسی به پمپ بنزین با میانه گرش مرتحلیل توصیفی ن

درصد در سطح 2/25درصد دسترسی به پمپ بنزین در سطح بسیار کم،5/50 ه در بین پاسخگویانگویه هم نشان می دهد ک

 یار زیاد را بیان کردند.سطح بسدرصد در 9/0درصد در سطح زیاد،8/2درصد در سطح متوسط،6/20کم،

وزیع فراوانی در این گویه بدست آمد.ت04/1و انحراف معیار  2تحلیل توصیفی نگرش مردم نسبت به گویه خدمات کشاورزی با میانه 

درصد در 8/31درصد در سطح کم،2/25درصد خدمات کشاورزی در سطح بسیار کم،4/37نشان می دهد که در بین پاسخگویان 

 درصد در سطح بسیار زیاد را بیان کردند.9/1صد در سطح زیاد، و همچنین در7/3،سطح متوسط

بدست آمد.توزیع فراوانی در 82/0و انحراف معیار  1بندی و خیابان کشی با میانه تحلیل توصیفی نگرش مردم نسبت به گویه کوچه 

درصد در سطح 8/17سطح بسیار کم، کشی دردرصد کوچه بندی و خیابان 3/67این گویه نشان می دهد که در بین پاسخگویان 

 درصد در سطح بسیار زیاد را بیان کردند.9/0درصد در سطح متوسط،1/13کم،

بدست امد.توزیع فراوانی در این گویه نشان 92/0با میانه  1ی نگرش مردم نسبت به گویه دسترسی به پاسگاه انتظامی تحلیل توصیف

درصد 8/16درصد در سطح کم،8/30ترسی به پاسگاه انتظامی در سطح بسیار کم،رصد دسد4/50از این می هد که در بین پاسخگویان  

 ا بیان کردند.درصد در سطح بسیار زیاد ر9/1در سطح متوسط،

بدست آمد.توزیع 75/0و انحراف معیار  1تحلیل توصیفی نگرش مردم نسبت به گویه پاکیزه سازی خیابان ها و ظاهر شهر با میانه 

درصد پاکیزه سازی خیابان ها و ظاهر شهر در سطح بسیار   57ان از این می دهد که در بین پاسخگویان ویه نشفروانی در این گ

 درصد در سطح زیاد را بیان کردند.9/0درصد در سطح متوسط،1/12طح کم،درصد در س9/29کم،

بدست آمد.توزیع فراوانی در 1/26عیار و انحراف م 3تحلیل توصیفی نگرش مردم نسبت به گویه دسترسی به شبکه آب سالم با میانه 

درصد در سطح 7/18در سطح بسیار کم،درصد دسترسی به شبکه آب سالم  28این گویه نشان از این می دهد که در بین پاسخگویان  

 درصد در سطح بسیار زیاد را بیان کردند.6/5درصد در سطح زیاد، و همچنین6/20درصد در سطح متوسط، 1/27کم،

بدست آمد.توزیع فروانی به دست 16/1و انحراف معیار    3دم نسبت به گویه دسترسی به شبکه برق با میانه  گرش مرتحلیل توصیفی ن

در سطح 5/21درصد دسترسی به شبکه برق را در سطح بسیار کم،8/16ویه نشان می دهد که در بین پاسخگویان آمده در این گ

 رصد در سطح بسیار زیاد را بیان کردند.د6/5ن در سطح زیاد، و همچنی4/23درصد در سطح متوسط،7/32کم،

بدست آمد.توزیع فراوانی بدست 90/0حراف معیار و ان 1تحلیل توصیفی نگرش مردم نسبت به گویه دسترسی به شبکه گاز با میانه 

ر سطح درصد د1/13درصد دسترسی به شبکه گاز را در سطح بسیار کم،6/76آمده در این گویه نشان می دهد که در بین پاسخگویان  

 درصد در سطح بسیار زیاد را بیان کردند.8/2درصد در سطح زیاد،9/0درصد در سطح متوسط،5/6کم،
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بدست آمد.توزیع فراوانی این 82/0و انحراف معیار  1ش مردم نسبت به گویه مسکن بادوام و با کیفیت با میانه تحلیل توصیفی نگر

درصد در سطح 5/21ن بادوام و با کیفیت را در سطح بسیار کم،صد مسکدر8/59گویه نشان می دهد که در بین پاسخگویان 

 کردند. درصد در سطح زیاد را بیان9/0درصد در سطح متوسط،8/17کم،

درصد بدست آمد.توزیع فروانی 63/0و انحراف معیار    1تحلیل توصیفی نگرش مردم نسبت به گویه دسترسی به سالن ورزشی با میانه  

درصد 2/26درصد دسترسی به سالن ورزشی در سطح بسیار کم،2/68می دهد که در بین پاسخگویان  نشان    بدست آمده در این گویه

 متوسط را بیان کردند.درصد در سطح 6/5در سطح کم،

بدست آمد.توزیع فراوانی 92/0و انحراف معیار    1تحلیل توصیفی نگرش مردم نسبت به گویه جمع آوری زباله و دفع فاضالب با میانه  

درصد 3/24درصد جمع آوری زباله و دفع فاضالب را در سطح بسیار کم،9/57ان از این می دهد که در بین پاسخگویان ویه نشاین گ

 درصد در سطح بسیار زیاد را بیان کردند.9/0درصد در سطح زیاد،7/3درصد در سطح متوسط،1/13ح کم،در سط

بدست آمد.توزیع فراوانی بدست آمده 07/1و انحراف معیار  1ه  ا میانتحلیل توصیفی نگرش مردم نسبت به گویه دسترسی به اینترنت ب

درصد در سطح 6/19دسترسی به اینترنت را در سطح بسیار کم، درصد2/39از این گویه نشان می دهد که در بین پاسخگویان 

 درصد در سطح بسیار زیاد را بیان کردند.9/1درصد در سطح زیاد،7/3درصد در سطح متوسط،5/35کم،

بدست 19/1و انحراف معیار  2یفی نگرش مردم نسبت به گویه دسترسی به امکانات حمل و نقل و رفت و آمد با میانه یل توصتحل

درصد دسترسی به امکانات حمل و نقل رفت و آمد را در 2/40وزیع فراوانی این گویه نشان از می دهد که در بین پاسخگویان آمد.ت

درصد در سطح بسیار زیاد را بیان 7/3درصد در سطح زیاد،5/7د در سطح متوسط،درص2/25درصد در سطح کم،4/23سطح بسیار کم،

 کردند.

بدست آمد.توزیع 1/12و انحراف معیار    2گویه دسترسی به مطبوعات و شبکه تلوزیون با میانه  تحلیل توصیفی نگرش مردم نسبت به  

درصد دسترسی به مطبوعات و شبکه تلوزیون را در 8/45ن فراوانی بدست آمده در این گویه نشان می دهد که در بین پاسخگویا

درصد در سطح بسیار زیاد را بیان 9/1رسطح زیاد،درصد د3/9درصد در سطح متوسط،8/16درصد در سطح کم،2/26سطح بسیار کم،

 کردند.

گرش مردم منطقه سرباز ر در نبعد توسعه پایدا  5( ابعاد توسعه پایدار بطور کلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. توصیف  2در جدول)

 ت. با شاخص میانگین، انحراف معیار و توزیع فراوانی در سطح کم، متوسط و زیاد نشان داده شده اس

 وضعیت ابعاد توسعه پایدار در منطقه سرباز  - 2جدول  

 میانگین ابعاد اصلی
انحراف 

 معیار

 زیاد متوسط  کم

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی

 7/4 5 2/54 58 1/41 44 57/0 63/1 اخت آموزشی زیرس

 7/3 4 4/22 24 8/73 79 53/0 29/1 زیرساخت اقتصادی

 8/16 18 3/52 56 8/30 33 67/0 85/1 بهداشتیزیرساخت 
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بدست امد.توزیع فراوانی این بعد  57/0و انحراف معیار  63/1تحلیل توصیفی نگرش مردم نسبت به بعد زیر ساخت آموزشی با میانه 

در  درصد7/4درصد در سطح متوسط،2/54درصد بعد زیرساخت آموزشی  را در سطح کم،1/41نشان می دهد در بین پاسخگویان 

 ح زیاد را بیان کردند.سط

بدست آمد.توزیع فراوانی این بعد  53/0ف معیارو انحرا 29/1تحلیل توصیفی نگرش مردم نسبت به بعد زیرساخت اقتصادی با میانه 

درصد در 7/3درصد در سطح متوسط،4/22درصد زیرساخت اقتصادی را در سطح کم،8/73نشان از این می دهد در بین پاسخگویان 

 بیان کردند.اد را سطح زی

بدست آمد.توزیع فراوانی این بعد  67/0و انحراف معیار 85/1تحلیل توصیفی نگرش مردم نسبت به بعد زیرساخت بهداشتی با میانه

درصد در 8/16درصد در سطح متوسط،3/52درصد بعد زیرساخت بهداشتی را در سطح کم،8/30نشان می دهد در بین پاسخگویان 

 دند.سطح زیاد را بیان کر

زیع فراوانی بدست بدست آمد.تو 55/0و انحراف معیار  64/1حلیل توصیفی نگرش مردم نسبت به بعد زیرساخت خدماتی با میانه ت

درصد در سطح 0/57درصد بعد زیرساخت خدماتی را در سطح کم،3/39آمده از این بعد نشان می دهد در بین پاسخگویان 

 ند.درصد در سطح زیاد را بیان کرد7/3متوسط،

ع فراوانی این بعد بدست آمد.توزی 56/0و اتحراف معیار  57/1لیل توصیفی نگرش مردم نسبت به بعد زیرساخت رفاهی با میانه تح

درصد در سطح 4درصد در سطح متوسط،5/50درصد بعد زیرساخت رفاهی را در سطح کم،8/45نشان می دهد در بین پاسخگویان 

 زیاد را بیان کردند.

بدست آمد.توزیع فروانی بدست  66/0و انحراف معیار 87/1دم نسبت به بعد زیرساخت ارتباطی با میانه گرش مرتحلیل توصیفی ن

درصد در سطح  2/54درصد بعد زیرساخت ارتباطی را در سطح کم،0/29ه از این بعد نشان از این می دهد در بین پاسخگویانآمد

 درصد در سطح زیاد را بیان کردند.8/16متوسط، 

 

 گیری  نتیجه

ی دولت ها در جهان بوده همهتوسعه پایدار یکی از مهم ترین نیازهای جامعه بشری است، رسیدن به رشد و شکوفایی یکی از اهداف 

کنند. منابع و امکانات موجود در دسترس انسان محدود بوده و بشر نیاز دارد از این منابع و امکانات و برای رسیدن به آن تالش می

ا را برای استفاده کنند، به طوری که کوچکترین صدمه و آسیب و به آن منابع و امکانات وارد ننمایند، و آنهن نحو محدود به بهتری

نسل های بعدی سالم نگه دارند. توسعه پایدار در جهان وضعیت ثابت و پایداری نداشته و هر روز دچار تغییر و تحول شده بطوری  

تحلیلی و پیمایشی -از ابعاد شکوفا نبوده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و توصیفیبعضی    بعضی  ابعاد آن در جهان شکوفا بوده و

 7/3 4 0/57 61 3/39 42 55/0 64/1 زیرساخت خدماتی

 4 7/3 5/50 54 8/45 49 56/0 57/1 زیرساخت رفاهی

 8/16 18 2/54 58 0/29 31 66/0 87/1 باطیزیرساخت ارت



 

 233 

های آموزشی، بهداشتی، خدماتی، رفاهی، ارتباطی مورد بررسی قرار های بدست آمده از این پژوهش در میان شاخصبوده و داده

 گرفت.

برگزاری برنامه های آموزشی و فرهنگی و دسترسی به گاه و های آموزشی نگرش مردم نسبت به گویه دسترسی به دانششاخص 

نشان می دهد مردم احساس رضایت پایینی دارند. در گویه دسترسی به مدارس و بدست  امد،که  1کتابخانه عمومی که با میانه 

سبت به گویه مردم نبدست امد، و مردم احساس رضایت پایینی دارند. شاخص های اقتصادی نگرش  2کیفیت آموزشی که با میانه 

بدست آمد، نشان می دهد مردم احساس  1ه کارگاه های تولیدی،داشتن درآمد و پس انداز کافی، فرصت شغلی برای زنان که با میان

بدست آمد،نشان داد که مردم احساس  2رضایت پایینی دارند.همچنین در گویه دسترسی به بازار و کاال های مورد نیاز که با میانه 

 دارند.ایینی رضایت پ 

بدست آمد، نشان می دهد مردم   1ه  نگرش مردم نسبت به شاخص های بهداشتی نظیر دسترسی به بیمارستان و درمانگاه که با میان 

بدست آمد، مردم احساس رضایت پایینی   2احساس رضایت پایینی دارند. و همچنین در گویه خدمات بهداشتی و درمانی که با میانه  

ی نگرش مردم نسبت به گویه فضای سبز و پارکها،دسترسی به پمپ بنزین،کوچه بندی و خیابان خدمات نشان دادند. شاخص

بدست امد،مردم احساس رضایت  پایینی دارند.   1رسی به پاسگاه انتظامی،پاکیزه سازی خیابان ها و ظاهر شهر که با میانه  کشی،دست

بدست آمد، نشان داد مردم احساس رضایت  2ی که با میانه کشاورزهمچنین  در گویه دسترسی به خدمات بانکی و مالی،خدمات 

مردم نسبت به گویه دسترسی به شبکه گاز،مسکن بادوام و کیفیت،دسترسی به سالن  پایینی دارند. شاخص امکانات رفاهی نگرش

د. همچنین در گویه ی دارنبدست آمد،نشان داد مردم احساس رضایت پایین 1ورزشی،جمع آوری زباله و دفع فاضالب که با میانه 

حساس رضایت متوسطی داشتند. شاخص های بدست آمد،مردم ا 3دسترسی به شبکه آب سالم،دسترسی به شبکه برق که با میانه 

 2ارتباطی و در گویه دسترسی به اینترنت،دسترسی به حمل و نقل رفت و آمد،دسترسی به مطبوعات و شبکه تلوزیون که با میانه 

 مردم احساس رضایت پایینی دارند.ن داد بدست آمد، نشا

شود شاخص های توسعه پایدار در د بررسی قرار گرفت نشان داده میمور  2در میان ابعاد توسعه پایدار در منطقه سرباز که در جدول  

شبکه سی به شهرستان سرباز وضعیت ثابتی نداشته، و مردم از امکانات موجود احساس رضایت پایینی داشتند، ولی در گویه دستر

بدست آمد، نشان   63/1میانه    آب سالم و دسترسی به شبکه برق مردم احساس رضایت متوسطی داشتند. در زیرساخت آموزشی که با

بدست آمد،نشان از این 29/1از این می دهد احساس رضایت در این بعد در سطح کم قرار دارد. در زیر ساخت اقتصادی که با میانه 

بدست آمد،نشان از این می دهد 85/1بعد در سطح کم قرار دارد. در زیرساخت بهداشتی که با میانه    در اینمی دهد احساس رضایت  

بدست آمد،نشان از این می دهد احساس 64/1احساس رضایت در این بعد در سطح قرار دارد. در زیرساخت خدماتی که با میانه 

بدست آمد، نشان از این می دهد احساس رضایت 57/1ی که با میانه  ت رفاهرضایت در این بعد در سطح پایینی قرار دارد. در زیر ساخ

بدست آمد، نشان از این می دهد احساس رضایت در 87/1دارد. در زیرساخت ارتباطی که با میانه در این بعد در سطح پایینی قرار 

بدست آمد نشان داد مردم بیشترین   87/1میانه  های فوق زیرساخت ارتباطی با  این بعد در سطح پایینی قرار دارد. در میان زیرساخت

بدست آمد، نشان داد مردم کمترین احساس رضایت  29/1که با میانه  احساس رضایت را از این بعد دارند. و در زیرساخت اقتصادی

 را از این بعد دارند.

طح پایینی قرار دارند، که نیازمند ز در سهای توسعه پایدار و ابعاد آن در شهرستان سربانتایج این تحقیق حاکی از آن است شاخص

دیگر امکانات بهداشتی، رفاهی، خدماتی، ارتباطی، اقتصادی و آموزشی آن است توسعه متوازن در ابعاد گوناگون صورت گیرد. بعبارتی  
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زندگی بطور کانات  در شهرستان سرباز در سطح پایینی قرار دارند و مستلزم توجه و رسیدگی به وضعیت مردم در این شاخص ها و ام

 عادالنه است.
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 چکیده  

اندیشمندان  از  ، در طی سالیان متمادی موضوع اصلی بحث و گفتمان بسیاریهمواره به اشکال گوناگون تغییر و پیشرفتمفهوم 

از قرن بیستم تبدیل به هدفی ارزشمند برای کشورهای  ،برای آن سیاستگذاریی به مفهوم توسعه و توجه اختصاص اما ،بوده است

ریزی در ایران با آغاز نخستین تجربه برنامه  صورت گرفت. هاییریزی برنامه ،آن مراحل مختلفجهان شد که در راستای رسیدن به 

بخصوص کشورهایی با تنوع  –های توسعه در کشورها ها و برنامهستهمواره سیا .شوداز پیشگامان این امر محسوب می 1948سال 

از عوامل جانبی تاثیرپذیر بوده است. این واقعیت در کشورهایی با نظام حکومتی اسالمی و مذهبی بشدت   –قومی، فرهنگی و مذهبی  

اگرچه برخی از کشورهای اسالمی در شود. ده میقابل لمس است، بطوریکه روح دینی و مذهبی حاکم بر پروسه توسعه به وضوح دی

تخصصی طراحی کنند و طبعا جهش صعودی  -های علمیهای توسعه خود را در قالباند تا برنامهسرتاسر جهان، سعی کرده

 یافتهتوسعه ریزی توسعه هرگز باعث نشد که به کشوری  یران در امر سیاستگذاری و برنامهچشمگیری را هم تجربه کردند اما پیشگامی ا

آنچه که بر فرایند توسعه یافتگی ایران سایه انداخته بود و مداما امر   –حتی قبل از انقالب    –تبدیل شود. در طول چند دهه گذشته  

ای که افراد پرنفوذ و غیرمتخصص و ... بوده است. روند فرسایشی نمود، عواملی چون فرهنگ، ایدئولوژی حاکم،خود را تحمیل می

ها، کشوری در حال توسعه باقی بماند و ی توسعه ایران ایجاد شد، باعث گردید ایران همچنان بعد از سالل جانبی براتوسط عوام

های خاصی از کشور دیده رفه در بخشهرگز از این مرحله فراتر نرود؛ اگرچه این توسعه نسبی نیز بصورت کامال نامتوازن و یکط

ها و تاثیر آن بر توسعه رسی جایگاه فرهنگ و ایدئولوژی در سیاستگذاری در پی بر لیاین پژوهش با روش توصیفی تحلیشود. می

نست  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران بعد از انقالب است. سوال مهمی که این پژوهش در پی پاسخ دادن به آن است، ای

اند. در ، چگونه مانع توسعه یافتگی ایران شدهد از انقالبهای مختلف بعهای ایدئولوژیک و متاثر از فرهنگ در طول دولت که سیاست

از جنبه اعتقادی و ایمانی برخوردار    داشته وملی و مذهبی    فرهنگ  انقالب اسالمی ایران ریشه در ایدئولوژیتوان اظهار کرد  نتیجه، می

د و این امر باعث نمایدر چارچوب اسالم شیعی جستجو می ،را بیش از آن که در ظرف ملی تعقیب نماید منافع ملیباشد، لذا می

 یافتگی ایران اسالمی شده است.ی توسعهعه و البته طرد دغدغهتاثیرگذاری بر امر توس
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 مقدمه 

هاست.  دولتها و ی تعیین مسیر منتهی به پیشرفت و توسعه یا انحطاط و نابودی در حکومتسیاستگذاری داخلی و خارجی به مثابه

ـضیح و بحثی ندارد. عمال کـشورها ـست و جای تواهمیت این وجه از مـسئولیت ـسیاـستمداران بر ـصغیر و کبیر ملت به وـضوح روـشن ا

شــوند، به از رهگذر خط و مشــی ســیاســتی که در تعامل با عوامل درونی و خارجی مرتبط با عناصــر حاکمیت و دولت، گذارده می

 ت، عمال هیچها مداما در گروی روابط با یکدیگر اسرسند. در دنیای پیچیده امروزی که منافع ملتمی های مختلفعاقبت و سرانجام

 طلبانه وجود ندارد..مند و منفعتانتخابی جز تعامل سازنده و ارتباط گرفتن هوشیارانه، استقالل

گر این ارتباط و تعامل  ست که سیاستی که هدایتباشد، متضمن این امر اها نیز میوجه هوشمند بودن ارتباط که جامع سایر ویژگی

ها  مند بودن ارتباط ملتتفاع را بر روح این تعامل و ارتباط حاکم کند. اـستقاللی انانگیزهنگری و طلبی، آیندهاـست، بایـستی مـصلحت

ی، اقتدار، عزت نفس  رافت، آزادمنـش ورها نیز بیانگر حفظ ـش ایر کـش و برخورداری از روحیه انتقادی و و نمایندگان آنها در تعامل با ـس

د. اما عمال نبود روحیه منفعتطلبی میحق ازش بیجا وطلبی و باـش ائل مطروحه در هر تعامل و ارتباطی بین  ـس افراطی پیرامون مـس

ای هکـشورها، قطعا آن ـسیاـست را با ـشکـست مواجه خواهد کرد. کـشورها برای ـسامان دادن به وـضعیت موجود اقدام به ـسیاـستگذاری

تمختلف می یاـس د.  ها با موفقیت همراه خواهد بود که نفع آن بهکنند و عمال زمانی این ـس الت حکومتملت برـس ا رـس اـس ها هم  اـس

عادت خلق خدا ایش، رفاه و نهایتا ـس تر آـس ت که بـس تند  –چیزی جز این نیـس را  –که به تعبیر پیامبر اکرم، اهل و عیال خداوند هـس

 ها باشد.ی اتفاق خواهد افتاد که منفعت و مصلحت ملت، دلیل و انگیزه سیاستگذاریفراهم کنند و این مهم زمان

ها بعنوان هدف و غایت، لحاظ ـشود اما بدیهی اـست که در فرایند که بایـستی در ـسیاـستگذاری –منفعت ملت  – ه اـصل واحدینظر ب

ا در متن ـسیاـست، چیدمان اـصول و مفاد، نحوه اجرا و حتی توانند موثر باـشند، به نحوی که اثر آنها رـسیاـستگذاری، عوامل زیادی می

ــاران می ــتش ــاعامالن و مس ــاختارهای حکومتی، اعتقادات مذهبی، تاریخ و هده نمود. ع توان مش واملی مانند فرهنگ، ایدئولوژی، س

مشـخص اسـت آنچه که در تواند بر تمامی ابعاد سـیاسـت اخذ شـده موثر باشـد. اما ی طرف مقابل تعامل و ... مسـتقیما میپیشـینه

ر بر سـایر ابعاد و ارکان بایسـتی در نظر ه همچون ناظارجحیت و اولویت قرار دارد، هدف از پیش تعیین شـده و مشـخصـی اسـت ک

 گرفته شود.

رســـد رعایت عدالت در این دیالکتیک پیچیده و نفســـگیر بین غایت و روش و ابزار در ســـیاســـتگذاری، مهمترین و البته بنظر می

تمداران بـشمار می یاـس ئولیت ـس وارترین مـس تگذاری کـشودـش یاـس ال از تنوع دینی،  رهایی که عمرود. رعایت این اعتدال و عدالت در ـس

 تری است.سنجی بیشتر و دقیقنظر و نکتهتر و مستلزم دقتمذهبی، نژادی و قومی متعددی برخوردار هستند به مراتب سخت

در تعیین ســیاســتگذاری کشــور غالب شــود، دیگر  –نگ ملی یا قومی و حتی فرهنگ دینی چه فره –آنگاه که آن وجه از فرهنگ 

های  شمول تلقی کرد. همانطور که گفته شد، مشخصا در کشورهایی با فرهنگنحو احسن، کاربردی و تمام سیاست را بهتوان آن  نمی

تر اـست. عمال با کوچکتر یار نیازمند مالحظه بیـش یاری از ـشهروندان به پویا و متکثر این امر بـس ین اهمال و یا تخطی، منافع گروه بـس

 از قابل جبران نباشد.ا سالیان درافتد به نحوی که ممکن است تخطر می

ت یاـس تی برای عدم اختالط ـس یت بایـس اـس ود. ایدئولوژی در اینجا نه به معنای دین  دقیقا این میزان از حـس با ایدئولوژی نیز لحاظ ـش

لوژی عا در راسـتای مخالفت با پیوند دین و سـیاسـت نیسـت بلکه منظور، عدم مخالطه سـیاسـت با آن ایدئواسـت. عمال طرح این اد

جاری در روح حاکمیت اســت، حاکمیتی که مختص به مرزهای محدود یک کشــور اســت و طبیعتا خارج از این مرزها  ســاری و

یامخالفان و البته موافقانی دارد. اصـرار به پیوند و درهم ت تنیدگی ـس ت خارجی  –ـس یاـس با ایدئولوژی منجر به  -علی الخصـوص ـس
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های ماخوذ برای تعامل با هم پیمانان خارجی نیز اگر در پیوند رد. عمال ـسیاـستر نخواهد آوی ـشیرینی به باطالق خواهد ـشد و ثمره

ـسازش با دـشمنان و مخالفان که  عمیقی با ایدئولوژی باـشد، مـشخـصا مورد اـستقبال قرار نخواهد گرفت، اعمال ـسیاـست برای تعامل و

 جای خود دارد.

های برخواـسته از ـضوع کنکاش و جـستجو اـست، بررـسی تاثیر ـسیاـستین پژوهش موبا عنایت به مواردی که گفته ـشد، آنچه که در ا

ت. پژوهش پیش عه اجتماعی اـس المی ایران بر توـس خ به مبانی فرهنگی و ایدئولوژیک در جمهوری اـس تای پاـس ش رو در راـس این پرـس

 اساسی و مهم است.

 ســاخت کلی کند که بطورایران اظهار مییاســت خارجی ( طی پژوهشــی با عنوان بنیادهای ایدئولوژیک در ســ 1396آقا محمدی )

یاـست در مؤثر ایدئولوژیک هویت  آن دهنده تـشکیل اجزای که میکند عمل ـشبکه یک ـصورت به اـسالمی ایران جمهوری خارجی ـس

 برقراری برای گزاره، تالش حاوی جزء تشــکیل دهنده شــبکه برند. مهمترینمی ســر به همدیگر با پیچیده بلارتباط متقا یک در

 هدف این برای که نقشی به بسته کدام هر و هستند اصلی جزء همین خدمت در اجزاء ـسایر و ـسطح جهان اـست در اـسالمی متحکو

 باعث اـست ممکن جامعه بر حاکم احوال و اوـضاع و زمانی ـشرایط اند.اختـصاص داده خود برای ـشبکه این در جایگاهی کنند،می ایفا

ود. دیگر برخی تیاهمی کم و ءاجزا از برخی افزایش نقش ترین حالت، این در ـش بکه بیـش ود.می وارد اجزاء همین روی بر وزن ـش  ـش

ت که دلیل این به وضـعیت این رخدادن علت بکه اـس المی حکومت برقراری دنبال به که ایـش ت، اـس خت حالتی اـس قابل  غیر و ـس

 همین به اســت. تأثیرگذار نیز آن خارجی تعینات در که گرددمی جزئی تغییراتی دچار احوال، و اوضــاع طبق بلکه ندارد، انعطاف

 در اولویت و تغییر جابجایی خیز، و افت ـشاهد حاـضر، زمان تا میالدی 1979 ـسال در ایران جمهوری اـسالمی تـشکیل زمان از دلیل،

 در خارجی اـستـسی اجرای و تدوین در آنها نقش اـسالمی تـشکیل جمهوری اولیه های ـسال در که رـسدمی بنظر هـستیم. عناـصر این

یاـست که زمانی از اما قرار داـشت، باالیی ـسطح وق  واقعگرایی به حالت آرمانگرایانه از خارجی و داخلی الزامات دلیل به خارجی ـس  ـس

 نظام در دولت هویت دهندهتشکیل ای اجز از بخشی چراکه نشدند؛ حذف آنها لزوما اما شد  کمرنگ نیز عناصر این نقش کرد، پیدا

 به ایم.بوده خارجی ـسیاـست در حوزه اـسالمی جمهوری انقالبی و اـسالمی عناـصر بر مجدد تأکید ـشاهد هاییدوره ند. درهـست اـسالمی

اهد عبارتی المی - انقالبی گفتمان بازتولید ـش رایط به با توجه اـس دمی بنظر البته ایم؛بوده جدید ـش دن که رـس  مجدد ایدئولوژیک ـش

ت خارجی، یاـس تبا معنای به الزاماً ـس الهای به زگـش المی انقالب اولیه ـس ت، اـس دوران،  آن هدفگذاری علیرغم این جریان، بلکه نیـس

 در تأکید را جدید بندیاولویت با اولیه ارزـشهای به بازگـشت نمود اـست. انقالبی و عناـصر اـسالمی دوباره بندیاولویت و تعریف به قائل

به  جهان مردم دعوت و جهانی حکومت و تشــکیل ظهور انتظار عدالت، اســاس بر مللالبین مناســبات تنظیم چون هاییمقوله بر

  هاییبه بررسی توجه با درنهایت کرد. مشاهده توانمی هاابرقدرت مقابل در و مستضعفین کناردر  قرارگرفتن و ایمان و خویـشتنداری

المی صـورت جمهوری دولت ایدئولوژیک هویت عناصـر خصـوص در که ت تدوین در که راهبردی و گرفت اـس یاـس  خود خارجی ـس

 وجود دارد. کشور این خارجی سیاست و ایدئولوژیک هویت بنیادهای میان مستقیمی که رابطه گفت میتوان داشته،

 آغاز ـسیاـسی، انقالبات بیـشترْ و انقالب غربی، جوامع تاریخ کند در( در پژوهش نظریه توـسعه و انقالب ایران بیان می1397طاهایی )

تقرار و توـسعه ـشرط و اجتماعی فکری دینبنیا غییراتت مـشهور  گفتۀ که به روـست آن از ـسازیدوران این اـست. بوده مدرن وـضع اـس

نیسـت. )آرنت،  انقالب نباشـد، آن همراه سـوژگی تر،و درسـت آزادی اگر انقالب و اسـت آزادی قرین انقالب انقالب، کتاب در آرنت

ــرایط ایران انقالب رو،از همین دهد.یم قرار ریخشتا بر روی را فرد انقالب (1362 ــعه ش اگر  هر انقالبی، و آوردمی فراهم را توس

ــد، اخیر معنای در انقالب ــعه تاریخی کرد. ظرفیت خواهد چنین باش ــت. کافی این اما دارد وجود ایران در توس باید  ظرفیت نیس
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 باید آزادی بیافرینیم؛ را آزادی توانیمما نمی اما است. زادیآ توسعه، وینیر خواهد.می نیرو تحققْ برای توسعه شود. جاری و عملیاتی

 قرار بگیریم، ایرانی مدرنیتۀ و توسعه موقعیت در تا شود اعطا ما به کبیر رخداد قالب در باید سوژگی آزاد و آزادی حس بیافریند. را ما

درمنطقه(  شـاید ایران )و در تاریخ آزادی واقع در ایران، ختاری بلوغ ۀمثاب به ایران انقالب با اسـت. ایران انقالب کارکرد دقیقا این و

 طورآزادی( به از فرمال -ـصوری تـصورات از ترایریـشه کریتیک ) بـسیار ـسوژگی، فعالگی، حسّ زیرا آزادی؟ تاریخ آغاز چرا ـشد. آغاز

ازی دردوران ربان 1357 انقالب ـس د؛ آغاز و گرفت ـض ولی از همچون ایران، در آزادی ـش در  کار هالت ادوارد ایران. تاریخ لوغب محـص

ت. هم تاریخی آزادی، گوید: بدونمی معنا همین ت. )کار،  ایآزادی تاریخ بدون چنانکهنیـس ی ایرانِ ( بحث1354نیـس  انقالب از ناـش

ت؛ ایرانی و ایران جدید تاریخ ، بحث1357 ود؛می آگاه خود، به ایران آن در که تاریخی اـس ه مثل آنکه جای به انیفرد ایر ـش  همیـش

وع ورش تحوالت و تاریخ موـض د، کـش وع تحوالت باـش ورش موـض ارت کـش اوت گیرد.می قرار او ابتکار و جـس روی  بر ما آیا کنیم، قـض

ت یاـس ورمان عمل ـس ورمان جدید تاریخ نگارش درحال ما آیا ما؟ روی بر آن یا کنیممی کـش تیم؟ در این حالت، کـش ممکن  فرد نیـس

ه، ظهور پیامد انقالب دارتریندامنه که بیفتد آرنت اناه ـسخن این دیا به اـست فۀ فرانـس فه در تاریخ جدید فلـس بود. )آرنت،  هگل فلـس

1362) 

( در پژوهشی با عنوان نقش فرهنگ ملی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران اظهار  1387موسوی زاده و جاودانی مقدم )

 بر آن، هویتی و فرهنگی های مبهم الیه  و  متکثر  پیچیده، ماهیت دلیل  به ان ایر اسالمی جمهوری  خارجی سیاست کنند بررسیمی

 ما و شده ایران رفتاری ابعاد از  برخی به توجه  و گرایی تقلیل نوعی سبب  الملل، روابط بین در خردگرایانه نظری های رهیافت اساس

 خارجی سیاست بررسی در رو، ازاین دارد. بازمیآن  خارجی و لی داخ اقدامات از  هریک  جزیی ماهیت و آن  رفتاری کلیت از فهم را

 اهداف ایران خود و دیگری، به ارزیابی هویت فهم و  گرایی سازه مانند تفسیری  های رهیافت گزینش به با باید ایران  اسالمی جمهوری 

 باید ایران  اسالمی ی جمهور خارجی سیاست بررسی برای سوی دیگر، از پرداخت. آن خارجی سیاست داد  برون سپس و ملی منافع و

 سیاست در  اسالمی هویت انقالب تسلط  رغم علی زیرا  کرد؛ توجه اسالمی انقالب و مدرن اسالمی، باستان، هویتی ایران  الیۀ چهار  به

 ردعملک و ساخت ذهنیت  در پنهانی و غیرمستقیم  نقش ایران، الیۀ فرهنگی سه از  هریک  هویتی های شاخص  ایران، کنونی خارجی

 کنش تحلیل که است شده مسئله سبب این دارد. ایران خارجی رفتار  تکوین بر مستقیمی تأثیر مواردی در و یاست خارجیس نخبگان

 خارجی سیاست هویت بافت گفتمانی تحلیل  یعنی طریق  دو از تنها و پیچیده گردیده مواردی  در ایران  خارجی سیاست واکنش یا

 شناخت  با تنها که رسدمی  نظر بنابراین، به باشد. ممکن  سطحی هایتحلیل  و ایران  ری رفتا لگوهایا سازی  ساده طریق یا از  و ایران 

 سیاست ساخت در هریک اولویت و نقش و المللی بین و درونی های هنجار ایران و خارجی سیاست تکوین معنوی و مادی عناصر

 هریک مسلماً میان، این  در برد. آن پی خارجی ذارانگ سیاست تاررف و  ذهنیت از  بهتری  و تردقیق تحلیل  به  توانمی  خارجی ایران،

تحلیل   برای  و  کند تبیین  را  ایران  رفتاری  واقعیت  از  بخشی تنها تواند می نیز  یا نئولیبرالیسم و نئورئالیسم مانند خردگرا  های نظریه  از

 بررسی در دیگر، عبارت  به  ؛ اختآن پرد ارجیسیاست خ ساخت اجتماعی مبانی بررسی به باید ایران خارجی سیاست  وسیع  و عمیق

های  ویژگی و )شرایط خاص خارجی( ، سیاست و الملل بین روابط کالن های )نظریه متغیر عام سه  به باید ایران خارجی سیاست

 خارجی سیاست  رفتار و منافع اهداف، هویت،ساخت   اجتماعی مبانی و ها )ویژگی اخص  و سوم(  جهان های کشور  رفتار تبیین  خاص

 را ما تواند تنها می گرایی سازه مانند معرفتی و تفسیری های برداشت حتی یا و کالن های میان، نظریه این در که پرداخت ن(ایرا

 سیاست  نظری بررسی در دیگر، سوی از کند. کمک گذاران خارجی سیاست و نخبگان عملکرد و ذهنیت ماهیت از بخشی تبیین در

 و  سازی به شاخص ای  فرارفتارگرایانه شناختی روش  رویکرد با باید الملل بین روابط های نظریه از  کاساس هری بر ایران  خارجی

 گفتمان عناصر شناسایی با ایران، هویتی های گفتمان رغم تکثر علی اساس، این بر  .پرداخت ایران رفتار در  دخیل های متغیر  تعیین
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 ایران رفتار احتمالی فهم حتی یا و خارجی سیاست عملکرد یینتب و توضیح امکان اسالمی انقالب مدرن و اسالمی، ایرانی، هویت

 دارد.  وجود

آنچه ما در این پژوهش در پی آن هستیم، بررسی پیوند میان فرهنگ و سیاستگذاری و ایدئولوژی و سیاستگذاری در جمهوری  

کنند و ی در گفتمان توسعه بازی میلوژی چه نقشتاثیر آن بر توسعه کشور است، و اینکه اساسا فرهنگ و ایدئواسالمی ایران و 

 اند.های فرهنگی، ایدئولوژیک و دینی به چه میزانی در توسعه یا عدم توسعه کشور تاثیرگذار بودهمولفه 

 

 روش تحقیق

وسعه فرهنگ، دین و ایدئولوژی و تهای صورت گرفته در حوزه پژوهشمقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و مرور ادبیات و 

 باشد.های پیشین میهای پژوهشیافتهی و سیاسی و استناد به برخی اجتماع 

 

 

 توسعه و فرهنگ ▪

ما . اهستنداند که هر یک دارای حوزه و مباحث ویژه خود توسعه و فرهنگ از اصطالحات پرکاربرد در مباحث اقتصادی و اجتماعی

های مختلف اگر توسعه را به معنای رشد و پیشرفت در حوزهآن هستند.  هاییافتگی و ریشهدارای ارتباط تنگانگی در مفهوم توسعه 

طور اکتسابی آن را های رفتاری، عقیدتی و فکری افراد جامعه که بههای آن در نظر بگیریم و فرهنگ را به مفهوم ویژگیو شاخص

ا یکدیگر پی ببریم. توسعه یک مفهوم دو مفهوم ب توانیم به قرابت و پیوند اینعریف کنیم، با قدری تامل و دقت نظر میاند تآموخته 

مند خواهد شد. در این میان فرهنگ و به عبارتی وجودآورنده آن است و در نهایت انسان از فواید آن بهرهانسانی است که انسان به

 .دارد یافتگی تاثیر بسزاییضای جامعه در به وجود آوردن وضعیت مطلوب توسعه سبک و شیوه زندگی و رفتاری اع

ای که زمینه و بسترساز تحول و توسعه فرد و ویژهبهکنیم، به واسطه فرهنگ منحصر یافته قلمداد میهایی که ما آنها را توسعهکشور

یافتگی باشد. ضرورت به توسعه  جامعهتور محرک رسیدن یک تواند مواند. پس فرهنگ در اینجا میبوده است، به این جایگاه رسیده

مدت خود و آثار این فرهنگی طوالنیبا قدمت  نایراگیرد که بحث از مساله فرهنگ در امر توسعه و تحول کشور از اینجا نشات می

یافتگی باشد، عمل نکرده است. درک مساله های افراد جامعه آن گونه که باید عامل موثر و محرک توسعهفرهنگ بر رفتار و کنش

از ساست زمینه برانگیز باشد که چرا فرهنگ ایرانی نتوانسته اند یک بحث مهم و چالشتویافتگی میهای فرهنگی توسعهریشه 

یافتگی هم شده باشد. تحلیلی بر تاریخ فرهنگی کشور نشان از آن دارد یافتگی باشد و در بسیاری از موارد مانع و مخل توسعهتوسعه 

های زیادی شده است. موقعیت دستخوش تغییر و دگرگونی اجتماعی و اقتصادیکه فرهنگ ایرانی بر اثر تغییر و تحوالت سیاسی، 

دهای سیاسی، ساز برخورب های مختلف در طول تاریخ سبهمجواری آن با بسیاری از اقوام و حکومت  جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ایران و

ها و عناصر اساسی های متعدد عامل دگرگونی پایهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری شده و بسیاری از تحوالت از جمله جنگ 

سعه یک کشور، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و فرهنگی عامل مهم فرهنگی کشور ایران شده است. اگر بپذیریم که برای تحول و تو

شوند، شواهد و قرائن نشان یافتگی میهای توسعهنبود چنین وضعیتی سبب ایجاد موانع بسیار و کند شدن چرخگذار است و و تاثیر

دوام نیاورده است و به محض رواج  اجتماعی و فرهنگیاز آن دارد که در طول تاریخ فرهنگی ایران تاکنون این یکپارچگی و انسجام 

آبادی، )شیرین .طور مشهودی نمایان شده استفرهنگی بههای رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقلیمی و محیطی، گسست شیرازه 

 (1397مارامایی، 
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اند یافته غربی از انسجام فرهنگی محکمی برخوردار بودهیافته کنونی و به خصوص جوامع توسعهه با ایران، کشورهای توسعهدر مقایس

های محکم و موثری بردارند. با بررسی و یشرفت گاماند در طول تاریخ این وضعیت را حفظ کرده و در مسیر توسعه و پ که توانسته 

آید که نشان از آن دارد فرهنگ توسعه در بین آحاد افراد هایی به دست میهنگی کشور ایران یافته های فرولفه دقت روی عناصر و م

ندارد. نبود یا کمرنگ بودن جامعه، امری تقریبا ناشناخته و ناملموس است و اینکه مفهوم توسعه، موجودیتی در میان فرهنگ مردم 

و مقید و تابع بودن به آن، کمرنگ  قانونار مضاعف، نبود درک صحیح از جویی، پشتکعناصری همانند همکاری و کار گروهی، صرفه

اندوزی و اعف در ثروتر و کوشش مضردم در روند اداره امور کشور، تقبیح و نادیده گرفتن دنیاگرایی و کابودن مشارکت عموم م

کار نگرفتن های مادی، ضعف مدیریت در تمام سطوح و فرهنگ حاکم بر آن و نبود بوروکراسی قدرتمند و کارآمد، بهانباشت سرمایه

اند و ده، وجود فرهنگ تقدیرگرایی و قائل بودن به اینکه امور از پیش ساخته شهای مختلف کشورنیروهای نخبه و شایسته در حوزه 

ر دارد. کشو  پیشرفتتوسعه و  ارد بسیار دیگر که مجال بحث و بررسی آنها نیست. همگی گواه روشنی از ضعف حوزه فرهنگ در امر  مو

های آن در کجا قرار دارد، مبحث مهم و بسیار مفصلی ای در فرهنگ ایرانی وجود دارند و ریشههای ضد توسعهاینکه چرا این مولفه 

کنیم، ها نگاه  طور خاص باید با رویکرد چندعلتی به پدیدهاینجا فرهنگ به  طور عام و درهای انسانی بهاست. از آنجا که در بحث پدیده

عنوان یکی از الگوهای یابیم که بحث ضعف فرهنگ توسعه در کشور ریشه در عوامل متعدد دارد. فرهنگ در نگاه علمی بهدر می

شود که در اثر کنش شترک دارند، تعریف میها و قواعدی که اعضای هر جامعه نسبت به آنها حس ماجتماعی، شامل باورها، ارزش

ها، تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و به تبع آن تغییر یابد. رخدادهای سیاسی و جنگمرار میآمده و است متقابل میان افراد به وجود

اندوزی را ا و ثروتدر معیشت و زندگی افراد، شهرنشین شدن مردم، برخی باورهای مذهبی که روح تقدیرگرایی و مذموم شمردن دنی

محصولی که سبب عدم اتکا به صنایع دیگر و رشد و پیشرفت در سایر تک اقتصاددهد، چرخه اقتصادی کشور و وابستگی به  ترویج می

ها ندارد، آموزش ندادن قبیل حوزه  و پیشرفت در این رشدبرای  نخبگانای جز عدم استفاده از شود که ثمرهمیهای درآمدزا حوزه 

های کار نیز مصرف صحیح منابع و امکانات در نظام آموزشی، ترویج ندادن ارزش  گرایی ونونصحیح و کامل برخی قواعد همچون قا

دم اعتماد افراد های عدم همکاری و فردگرایی را باید در ع ها و نظام آموزشی و... به عالوه ریشهاندوزی از طریق رسانهو تالش و ثروت

 .وجو کردآموزند، جستر آن را میبل با یکدیگبه یکدیگر و کار گروهی که افراد در جریان کنش متقا

آن بکاهد. البته این را   بگذارد و ازتواند در ایجاد حس اعتماد و به تبع آن همکاری تاثیر نیز می ایران ملتتنوع قومی، نژادی و زبانی 

شود و افراد درون نظام خانواده با بسیاری از گذاری میباید بپذیریم که فرهنگ و سبک و شیوه زندگی ابتدا درون نهاد خانواده پایه

ترین عنوان اولین و مهمسازند که باید بیشتر بر نهاد خانواده بهخود می ذهنند و آن را ملکه شوهنجارها، رفتارها و قواعد آشنا می

یابی ضعف و تواند در تحلیل و ریشه میشود که ای بسیار مهم تلقی میکننده تمرکز کرد. مبحث یاد شده مسالهنهاد اجتماعی

ای را برداشت کرد که برای تقویت هر چه بیشتر توان چنین نتیجه این مبحث مینی کند. از ماندگی توسعه در ایران کمک شایاعقب

ستند. اینکه سازی هترین ابزارهای فرهنگها و نظام آموزشی مهمرسانه .فرهنگ توسعه در کشور، اقدامات بسیاری مورد نیاز است

سازان این مرزوبوم تقویت کنیم و آن را رشد دهیم کاری است عنوان آیندهبه کودکانفرهنگ توسعه را در میان مردم و به خصوص 

 چینی مترقی شرق آسیا، همچون کره جنوبی، ترین وظیفه را دارند. در کشورهاعنوان دو نهاد اجتماعی مهمبه خانوادهو  ولتدکه 

مکاری کنند و همواره در این کشورها روح هتقویت فرهنگ توسعه نقش موثری ایفا می ها در ایجاد وهمواره دولت و خانواده ژاپنو 

زند و این کاری ناشدنی نیست که بتوان در کشور خودمان نیز گروهی و احساس مسوولیت در ساختن آینده کشورشان موج می  و کار

 (1397آبادی، مارامایی، )شیرین .عملی کرد
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 یرانیایدئولوژگی زدگی در سیاست ا

ویی ها و آرمانوجه به ارزشها در انتخابات ریاـست جمهوری تهای انقالبیون و مذهبییکی از دغدغه های انقالب اـسالمی اـست. از ـس

ــیاســت به ــعیت جدید س ــتغال، کاهش تورم و... ، محور اصــلی کار دولتوض ــیاســت خرد، اش   هاســت.نحوی اســت که توجه به س

ت که رئیس ائل واقعی و روزمره عمل کند؛ واقعیت این اـس رایط کنونی و ناظر به رفع مـس عیت و ـش ی  امکانات عملجمهور باید در وـض

ــکالت به کار گیرد، همان مدلکه او می ــاد  تواند در رفع مش ــتند؛ مثالً دولت طرح عملیاتی مبتنی بر اقتص ها و الگوهای موجود هس

شود این است که ای وجود ندارد. بنابراین پرسشی که مطرح میندارد؛ چراکه اکنون اقتـصاد اسالمیاـسالمی برای رفع مـشکل مـسکن 

ها با وضــعیت موجود ما وجود دارد و ریاســت جمهوری در این میان چه جایگاهی دارد؟ نســبت آرمان ها ون ارزشچه نســبتی میا

 ها برقرار کنیم؟ هایمان باید چه نسبتی میان اینابو انتخ های خرد چیست و ما در عمل سیاسیسیاست کالن و سیاست

 

 مدرن دنیای  در  ایدئولوژی  و ما  نسبت

ت در ن برخالف آنچه ممکن ی در ایران، به هیچ وجه فارغ از ایدئولوژیاـس یاـس د، منازعات ـس زدگی ها و ایدئولوژیگاه اول به نظر برـس

 تواند از ایدئولوژی آزاد باشد.نمینبوده است، چراکه اصالً دنیای ما، 

ــی همواره با یک ایدئولوژی پیش می ــیاس ــویری معین و وظیفه داربینی رود. ایدئولوژی و جهاندر دنیای امروز، فعالیت س ند تا تص

ته ان دادن اتوپیا یا وجه آرمانی جهان، بایـس من نـش ویر ـض ازند و در این تـص اتوپیا را نیز های قطعی نیل به این محدود از جهان را بـس

. ها باعث پیشـــروی اروپای غربی بودترین ایدئولوژی، لیبرالیســـم اســـت که با صـــورت کالســـیک خود تا مدتبیان کنند. قدیمی

أ آثار بودند؛ اما پس  های رقیبی بودند که تا مدتهای ناـسیونالیـستی و مارکـسیـستی یا چپ نیز ایدئولوژیژیایدئولو ها در جهان منـش

های راست دادند که یکی از تبلورهای مشهور تری از ایدئولوژیهای متعادلهای رقیب جای خود را به نسخهدئولوژیاز جنگ سرد، ای

گردد که انـسان دو ـشرط را پذیرفته باـشد؛ نخـست این ـشرط ایدئولوژی در دنیای مدرن زمانی ممکن میه هـستند. های رفاآن، دولت

ــتی بیـکه می ــویر را نیز عین حقیـقت ـبداـند؛ دوم اینـکه مینقص و متعین از تواـند رونوشـ ــاس این ـعالم بگیرد و این تصـ تواـند بر اسـ

ــهر خود را محقق کند. این دو ادعا از اواخر قرن نوزدهم زیر زاری، آرمانبر عقل ابرونوشـــت دقیق، عالم را مدیریت کند و با اتکا  شـ

پردازان سـیاسـی و توجهی ندارد و نظریهمتفکران، طرفدار قابل شـدت نقد شـد و امروزه در بینسـؤال رفت. از اوایل قرن بیسـتم به

 (1392، باغاظمی قرهنکنند. )کنند که این نقدها را لحاظ طراحان راهبردها نیز تالش می

تواند مدعی وجود یک اتوپیا، یعنی تصـویری بهشـتی و مشـخص از عالم  ماحصـل انتقادات در زمان کنونی این اسـت که انسـان نمی

تر مدیون این توانایی در انـسان قرار ندارد چون انـسانی که مفـسر عالم اـست، خودش نیز در حال تغییر اـست. خودِ انـسان، بیشباـشد. 

های ثابتی ندارد، بلکه یرها مدیونِ انـسان. از ـسوی دیگر، حرکت برای نیل به یک اتوپیای مـشخص نیز لزوماً روشـست تا تفـس تفـسیرها

ــاس درونی ـهای هر زـمانـها و روشارزش تواـند تغییر کـند. این، تعبیر ترین وجوه هر فرهنگی در هر زـمانی میترین و مبـناییبر اسـ

ها دیگر ادعاهای کالن نخواهند داشت و شود که ایدئولوژیی این طرز تلقی این مییجهگ است. نتدیگری از تبعیت سیاست از فرهن

ـشدن ایدئولوژی در عالم مدرن نیـست و گردد. بدیهیـست این به معنای مرتفعی میتر و غیراتوپیـستتر، اقتـضاییایها منطقهدعاوی آن

ی ـسیاـسی ر کـشوری در زمان کنونی، اجتناب از پذیرش هر نـسخهـست برای هبنابراین، راه در ـشاید چنین چیزی تمنای محال باـشد.

محقق کند. الزم اســت جهت مهیا شــدن برای چنان ها و آرزوها را ی آرمانتواند همهبخشــی اســت که میبه مثابه ایدئولوژی نجات

ــپ ی کنونی تالشـهای دینی و زـماـنهی بزرگی، در ـحد توان خود برای فهم دین، ارزشواقـعه س در ـحد ظرفـیت خود برای کرد و سـ

تر دین و ای اســـت که توأمان هم نیازمند به شـــناخت عمیقریزی و اجرا پرداخت. چنین کاری، وظیفهتدبیر امور کشـــور به برنامه
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ـضایی )و فرهنگ دینی و هم ـشناخت جهان امروز و اقتـضائات آن اـست. بنابراین راه درـست در ایران نیز باید مبتنی بر یک راهبرد اقت

اس مـشکالت کنونی ایران امروز ن مامی، یعنی بر اـس د. چنین رویکردی الزم اـست انـض ینی و ایجابی( باـش ه یک ایدئولوژی فراگیر پیـش

ها صرفًا هایی انتزاعی از عالم. در واقع تنها امور الیتغیر ما، اعتقادات اـصلی دینی اـست و ـسایر تفاـسیر و روایتاـساس ایدهباـشد و نه بر 

انـضمامی، جایگزین -ـشوند که تفـسیر بهتری نیامده باـشد. بر همین اـساس، ـضروری اـست تا رویکرد اقتـضاییتلقی می مانی درـستتا ز

 (1392، باغناظمی قره) .انتزاعی گردد-رویکرد پیشینی

ــی در ایران، فارغ از ایدئولوژی ــ ــیاـس ــ  ز جهان راو محدود ازدگی نبوده اـست. ایدئولوژی وظیفه دارد تا تـصویری معین منازعات ـس

 .های قطعی نیل به این اتوپیا را نیز بیان کنندبسازند و ضمن نشان دادن اتوپیا، بایسته

ت   د در واقع حرکتی اـس تهآنچه که گفته ـش حه گذاـش خهکه متفکران غربی نیز بر آن ـص های ایدئولوژیک و هر اند. لزوم اجتناب از نـس

ــخه ــینی غیرقابل نقد، لزوم توجه بنس ــمامی و و منطقه برای برنامهه اجتماع  ی پیش ــائل انض ــور، لزوم توجه به مس ریزی و اداره کش

ت )حداکثر ـسه ـساله( و در حین مـسیر و بر اـساس این مـسائل، از مدـصورت تدریجی و کوتاههای پیـشرفت بهها و برنامهـساختن نـسخه

 .گراستمدرن و نیز جامعهاقتضائات افکار بسیاری از اندیشمندان پست

 

 و انقالب اسالمی ، ایرانژیایدئولو

عه ورهای توـس پایگاه اجتماعی خاص از مردم توجهی، در تعامل با یک طیف یا ها، تا حد قابلهای آنیافته، احزاب و ایدئولوژیدر کـش

ــده ــاخته ش تعیین اســت. اما اند. به همین خاطر، هر حزبی دارای یک پایگاه اجتماعی و طبعاً قدر متیقنی از آرای کمابیش ثابتی س

ــیی نـهایی در انتـخاـبات ـبه این برمیبرـنده ــتگردد ـکه احزاب در عملکرد خود ـبه ـچه میزان موفقـیت در راضـ  ـیافـتهکردن مردم، دسـ

 خورد.ها رقم میسازی هم بر اساس توانایی تبلیغاتی آنباشند. البته بخشی از این راضی

ترین حالت، نخبگان بینانههای ســیاســی دولت و در خوشبرای تنظیم برنامه به پایین تحزب را صــرفاً یک فعالیت از باال ،اما ایرانیان

گاه ریشه نداشته باشد. امری که خود، فرایند بیگانگی مردم از حکومت و نیز کردند و این باعث شد تا تحزب در ایران هیچقلمداد می

اخت. این با اعف ـس ی از فرهنگ ایرانی را مـض یاـس د تا بیگانگی نخبگان ـس کالت واقعی و راهعث ـش های واقعی جای خود را به حلمـش

ناظمی  ) شـروع کنیم به سـاختن مبانی الهیاتی.ها شـده بدهد و چه بسـا که اصـالً برای آن نسـخههای وارداتی از پیش تعییننسـخه

 (1390، باغقره

کردند فراهم شد. اکنون مردم احساس می  مرز و بومپس از انقالب، فرصتی برای آشتی مردم با حاکمیتی برخاسته از فرهنگ دینی این  

پذیرفت. با این ل، آبرو، وقت و... انجام میحکومت از ایشان است و باید برای بهبود آن به مجاهدت بپردازند. این کار با بذل جان، ما

نی نداد که به دنبال ی ایراعهدرپی کشور، از جمله هشت سال دفاع مقدس، این فرصت را به جامنشده و پیبینیحال مشکالت پیش

ناظمی ) اسالمی باشد.هایی مشخص از فرهنگ پس از انقالب ایجاد تحزبی برخاسته از نیازها و مطالبات ایرانیان و البته در چارچوب

 (1390، باغقره

درسازی برای ی کانحوهها، ریزی درست و بومی، چگونگی اجرای برنامهاز آن زمان تا کنون همواره پرسش از چگونگی یک برنامه

حل این معضل، ی ایرانیان برای  های کشور بوده است. یکی از موانع عمدهکشور و سازوکار انتخاب مدیران شایسته و کارآمد، از چالش

ی یافت بخشی را از جایی نجاتهای توسعهتوان برنامهشود گمان برند میناآگاهی از شأن انضمامی و ذاتًا بومی علم است که باعث می

صورت مکانیکی کشور را نجات داد. طبعًا نقیض این دیدگاه نادرست، این نیست که باید توسعه را رها کرد یا کردن آن بهبا پیادهو 
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 ی توسعه انتزاعی دیگر استخراج کرد. این دومی نیز حداقل در حال حاضر ناشدنی است.طور مستقیم از دل الهیات، یک برنامههب

 (1390، باغناظمی قره)

 

 راه آینده: ایدئولوژی، گفتمان، یا...؟

را نخبگان و اندیشمندان کشور آن را  آیا باید برای نجات کشور، مدعی وجود یک ایدئولوژی شد؟ اگر چنین ایدئولوژی وجود داشت چ

دارای فرهنگ   کشوری که  بخش در جهان امروز اصالً ممکن است؟ باید یادآور شویمطرح نکردند؟ آیا سخن راندن از ایدئولوژی نجات 

ی ند، نسخهاهایی که در ایران آمدهتواند تن به یک ایدئولوژی واقعی بدهد و بنابراین اکثر ایدئولوژیسختی میدینی است، به

راحتی از یک بینیم افراد سیاسی گاهی بهاند و به همین خاطر است که میهای اصلی بودهوپاشکسته و پر از تناقضی از نسخهدست

کنند، چون واقعاً اهلیت ادعاهای ایدئولوژیک خود را هم ندارند. این بعد از انقالب به یک ایدئولوژی دیگر چرخش می ایدئولوژی

گرایی قرار دارد و باید سعی کند راه مخصوص به خود را  تر است؛ چون اصالً انقالب اسالمی در تضاد با ایدئولوژی هماسالمی هم م

های علمی متعارف شروع شود، اما قرار نیست بدان ختم شود. مقصد ریزیید از دل همین برنامهقطعاً با بیابد. این راه مخصوص،

های هایی کمابیش بومی پیدا کند. تصور این که صرفاً با نظریهها راهشناسایی کند و برای حل آن متفاوت باید بتواند مشکالت بومی را  

 توان راه معینی یافت، تصوری خام است.می و... میی اسالفهعلمی غرب یا صرفاً با قرآن و حدیث و فلس

ی است. اما آنچه مراد گویندگان از کلمه سخن جدیدی که چند صباحی است در بین ایرانیان باب شده است، تمسک به »گفتمان«

اریخی زندگی ی تدوره های سیاسی است، همان ایدئولوژی است و نه چیز دیگر. »گفتمان« حقیقی، یک»گفتمان« در جریان بحث 

»گفتمان«   انسان است و امری است که وجه انضمامی و قدرت درونی آن بر وجه انتزاعی و معرفتی آن غلبه دارد. اما دقت در اصطالح

وگوناپذیری و انحصارطلبی خود را پشت سر  ی سیاست، قصد دارند که جزمیت و گفتکاربرندگان آن در عرصهدهد که بهنشان می

گفتمان در معنای فوکویی آن، هرچند ربطی به دعاوی این افراد ندارد، ولی همان نیز دچار این معضل بود که امکان ان کنند.  آن پنه

شد. بنابراین در کنار اصطالح شدت مبهم میه و حال یا افرادی از یک گفتمان با افرادی از یک گفتمان دیگر، بهمفاهمه بین گذشت

ی »گفتمان« حتی اگر در ریشه نیز  خواه مستقل کنار رود. کلمهی لغات هر جریان تحول یرهاید از داایدئولوژی، »گفتمان« نیز ب

مدار نیست و بر اساس مدار نیست؛ مانند تاریخ که تحقق آن بر عهده سیاستسیاستی ی درستی باشد، تحقق آن بر عهدهکلمه

 .شودها، تحوالتی در آن ایجاد میبرآیند نهایی حرکت انسان

 

 اسالمی  جمهوری  در  زدگیولوژیایدئ   

ساز انحصاری پهلوی آن، زمینهی جزمی و ی قاجاری آن و چه در نسخه پاشکستهوی دستمدرنیزاسیون در ایران، چه در نسخه 

اشت ور کلی ندطدهی سیاسی را بهمانده در عصر قاجار، توان ایجاد هویت و شکلدینی باقیزدگی در کشور بود. ادبیات شبهایدئولوژی 

ای به فکر نحوهمرور طور خاص نیز نومیدکننده بود. این امر، متجددان ایرانی را متقاعد کرد تا بهی مدرنیزاسیون به و برای پروژه

ای که بتواند جای خوبی برای سیاست غربی باز کند. البته باید دقت داشت که سیاسی ترجمه از ادبیات سیاسی غرب برآیند. ترجمه

ای آن نهفته است و اصالً اگر کسی فکر کند مدرنیزاسیون بدون ایدئولوژی ممکن است، غربی شدن«، در ذات پروژهکردن به »نگاه 

طور  ای بود که بهگرایانهزدگی ایران در عصر پهلوی و ایدئولوژی ناسیونالیسم باستانروژه را درنیافته است. اوج ایدئولوژی اقتضائات پ 

شد برای آن توجیهات نظری دست و پا شود؛ کاری سازی و فشار به زبان فارسی، تالش میبا تاریخ شد وا میجانبه در کشور القیک

ژی بدان عادت دارند. انقالب اسالمی که از گیر و دار مناقشات سیاسی با بسیاری از احزاب، از جمله احزاب  که همواره اصحاب ایدئولو
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صورت ها مبرا شود. البته چنین انتظاری نیز به ن را نیافت تا کامالً از ایدئولوژیود مجال آتبع جوان بودن خچپ، بیرون آمده بود، به

ها ی آن یافتن ایدئولوژی راست همراه بود که البته ستارهمورد است. آغاز انقالب اسالمی با قدرتآرمانی از انقالب اسالمی داشتن، بی

ها بود. پس از در آن ایام، مخالفت با رژیم شاه در خفقان و محدودیت آزادیا انقالب ها بچندان پرفروغ باقی نماند. وجه شبه لیبرال 

موفق شدند از طریق برنامه های سیاسی و اجتماعی و به مدد فضای متمرکز دفاع مقدس،   ها با بازسازی خودها، چپکنار رفتن لیبرال 

فروغ چپ و راست، تحت تأثیر فضای مذهبی کشور کم زدگیلوژی همه ایدئوتری در ادبیات سیاسی کشور بیابند. با اینقدرت بیش

 (1390، باغناظمی قره) نیافت. 76باقی ماند و تطوری تا سال 

گرایی قرار دارد و انقالب اسالمی در تضاد با ایدئولوژی  .تواند تن به یک ایدئولوژی واقعی بدهدسختی میفرهنگ دینی به کشوری با

 .های علمی متعارف شروع کند، اما قرار نیست بدان ختم شـودریزیمین برنامها از دل هباید راه مخصوص به خود ر

اند، جمهور ایران که توانست حائز استقالل شود، مستقل از مشروعیت عامی که همه مسئوالن جمهوری اسالمی داشتهین رئیساول

ی او بقیه دیدای بزرگی حضور نداشت که در سایهر هیچ کانداد که این باسید محمد خاتمی است. اقبال به خاتمی، در حالی رخ می

سرعت مجذوب خاتمی شوند و او با رأی از مشکالت اقتصادی دوران سازندگی، باعث شد که به محو شوند. دلخوری و آزردگی مردم

ز سروصدا و حمایت ودند که اهرچند با شور فراوانی همراه بود، ولی طرفداران ناطق نوری ب 76باالیی انتخاب شد. ایام انتخابات 

ابات، معیار رأی دادن برای اولین بار تبدیل به یک پرسش جدی شد و جانبه برخوردار بودند و نه طرفداران خاتمی. در این انتخهمه

روع دولت ی مردمی برای خاتمی، تا قبل از شصراحت دیده شد. اما این پشتوانه گران اصلی آینده کشور بهنقش مردم به عنوان انتخاب

ی پاسخ دادن به مدیریت کشور باشد و در اندیشهریزی و سره و روان جلو رفت. فردای روز تشکیل دولت، خاتمی باید به فکر برنامه

ی مدیریت کشور ندارند، هر چیزی در عرصه مطالبات مردم. وقتی هیچ حزب واقعی وجود ندارد و کاندیداها از قبل فکر جدی درباره

قتصادی به همان سیاق ی اهای اول، برنامههایی در سالوقوسدارد. چنانکه برای خاتمی هم بعد از کش مکان تحققمدیریت کشور ا

 (1390، باغناظمی قره) ی هاشمی بازگشت.دوره

بود،   های مختلفیی جدیدی در جناح حاکم دیده شد. جناح حاکم که خود متشکل از سالیق و گرایشرغم این اتفاقات، نکتهاما علی

رت را حفظ کند، الجرم باید بتواند آن را با این نتیجه رسید که اگر قرار باشد خاص بودن خود و وجه تمایزش با سایر ارکان قدبه 

ندارد. همچنین، عملکردها  قبلی ها تمایز چندانی با دورهچیزی فراتر از عملکرد مدیریتی توضیح دهد؛ چراکه عملکرد مدیریتی آن

تمایزهای دولت جدید  ریسک بزرگی است که تمایل به جاودانگی در قدرت را به »عملکرد« گره بزنیم. اندکغییرند و تگذرا و قابل

طلب فراهم ها و رجال سیاسی اصالح ای را برای استراتژیست ها زمینه ی سیاسی و فرهنگی است. اینتر در حوزه هم دست بر قضا بیش

ه اکثریت ارکان جمهوری اسالمی داشته باشند و سعی کنند آن را با منافع طبقات مرفرقابت با ای تبیین ایدئولوژیک در کرد تا نحوه

است، گره بزنند. این گره زدن ایدئولوژی به یک طبقه  های سیاسی داشته ویژه تهران، که نقشی اساسی برای انتخاب شهرنشین به 

ها اصالً به دنبال ایرانی ندارد؛ چراکه اکثریت ایرانی با فرهنگ هایی برای آن در غرب جست، نسبتیاجتماعی، هرچند بتوان معادل

ی جمهور بوده است، مطالبهها از رئیسی اصلی آن فراتر از آنچه انقالب به ارمغان آورده نیستند و آنچه مطالبه های ایدئولوژیک  دغدغه

اند. حتی کردهدن« را برخالف دین تفسیر نمی رد عمل کرگاه این »استاندامدیریتی و عملکردهای استاندارد بوده و دست بر قضا، هیچ

توان ی شأن رهبریِ ولی فقیه میاسالمی هم شأن مدیریتی دارد و هم شأن رهبری. دربارهرهبری نیز در قانون اساسی جمهوری 

ن فرمانده عالی قوای  به عنوای شئون مدیریتی وی، مثالًها و شعائر و... است، اما دربارهگفت که وی دارای وظایفی مربوط به آرمان

و همچون ایشان تابع منطق عمومی اداره کشور و فقه اصغر است. اما  نظامی، تفاوت چندانی با رئیس جمهور و سایر مسئوالن ندارد

 ی مجریه است.این شئون غیرمدیریتی رهبری در رئیس جمهور بسیار کمتر است و وظایف اصلی رئیس جمهور، ریاست قوه
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غیردولتی بر آن شدند تا  ی عیان در نهادهای مستقل واجتماعی و مداخله -ا بسیج بسیاری از نیروهای فرهنگیطلبان بحاما اصال

تحکیم پایگاهی اجتماعی مبتنی بر جریان لیبرالیستی ایران، بنا کنند تا بتوانند با اتکا بر این پایگاه اجتماعی، حضور خود را در قدرت  

رار جزمی بر تصویری ، نیاز به نگاه اتوپیستی دارد و باید با طرح دعاوی کلی و غیرقابل رد و نیز اصوام یافتن. ایدئولوژی برای قبخشند

ها همواره یک که ایدئولوژی کند راه خود را پیش ببرد. یک چنین دعاوی امکان ایجاد شور و هیجان دارد؛ چنانکه از عالم ارائه می

نی بود در ها شدمتوجه نبودند اگر امکان طرح از باال به پایین مدرنیزاسیون یا ایدئولوژی طلبان  حاند. اصالچنین امکاناتی را طرح کرده

 (1390، باغناظمی قره)ی پهلوی این اتفاق رخ داده بود و نه اکنون. دوره

به هر حال ایدئولوژی   ت داشت کههای افراد است، اما باید دقطور کالن تابع ارادهزدگی بهاین سخنان به این معنا نیست که ایدئولوژی 

رخ داد، به هیچ وجه ذات حرکت   76رار دارد و تطور ایدئولوژیکی که در سال  ها قی انساننیز مانند هر چیز دیگری در نسبتی با اراده

چنین  انقالب اسالمی نبود؛ هرچند به دلیل باز شدن فضای کشور پس از جنگ و افزایش تعامل با غرب، تمایل زیادی برای یک

 ادی فراهم شده بود.رخد

و سیاسی جناح حاکم بودند. رادیکالیزه شدن فضای اجتماعی و گرایی، طیف وسیعی از منتقدان فرهنگی، اقتصادی جریان اصول 

جمهور محبوب و خاص، و نه یک مدیر موفق، باعث شد که این بار نیز بازی در همان تمایل همیشگی ایرانیان برای داشتن یک رئیس

اجتماعی -طلبان و انتقادات فرهنگیهای مدیریتی اصالحآمد. شکست لبان انجام شود. حاال باید طیف دیگری سر کار میطن اصالحزمی

بود، باعث شد ی  زدگی عمومی و مدیریتی هم نداشت، بلکه ناظر به تاریخ غرب و غربنظران، انتقاداتی که لزوماً ربطی به حوزهصاحب

ویژه انتخابات بهرند برای احیای هویتی که توسط آن جریان طرد شده است، باید از طریق انتخابات،  ها گمان بمذهبیاز  ای  بخش عمده

مثابه چنین احیاگری نشان دهد. ریاست جمهوری، اقدام کنند. این امر نیازمند کسی بود که قبل از هر چیز دیگری، بتواند خود را به 

 طلبان و دارای خصوصیاتی کاماًل متضاد. تا جایی که جوانان را به یادوژی اصالح ایدئولبه فردی دارای ادبیاتی تمامًا مستقل از ش

چنین فردی پیدا شد یا بهتر است بگوییم چنین فردی با شناخت اجمالی از . اندها شنیدهاند و فقط از آنالگوهایی بیندازد که ندیده

های انقالب ها و ارزشی آرمانزی کرد و توانست همچون مظهر همه اره بازساها، به مرور خود را در این قواین خواست درونی مذهبی

شد. مباحثی مانند عصر ظهور، که گفته شد، مباحث نظری بیرون از عالم سیاست هم گاهی استعمال مید. چناناسالمی طرح گرد

ها و امثال آن، ای پول نفت و آقازادهانند ماجرتر مردم مهای عمومیها البته در کنار دغدغهنقد فرهنگی غرب، هولوکاست و... این

رفت شد و گمان میها هم حمایت میو پایگاه هاایدئولوژی از دل هیئتاره. این بار شبهزمینه را فراهم کرد برای ایجاد شوری دوب

مهور جدید جان رئیسی مسائل سیاسی و فرهنگی در حال تخریب بوده است، در بیهسال گذشته دربار 8ی آن چیزی که طی همه

ی جدیدی از نجا بود که برخی گمان بردند اصالً با یک مرحلهشود. ایشود، حتی بهتر، به فراتر از مرزهای ایران صادر میجبران می

وژی، ایدئولایدئولوژی دیگری بود. طرفداران این شبه ی شبهنژاد، سازندهسال ریاست جمهوری احمدی   8اند.  انقالب اسالمی مواجه شده

 بردند.سنتی و گاهی ابداعی بهره میجای استفاده از اصطالحات سیاسی و فلسفی قرن هجدهم، از اصالحات دینی و بار بهاین 

سختی اما دو تفاوت عمده در این دو رویکرد وجود داشت. نخست اینکه ایدئولوژی ذاتاً با فرهنگ غربی نسبت دارد و بنابراین به

تا جعل  تر بودطلبان راحت یئت و ادبیات مذهبی باشد. جعل ادبیات قرن هجدهم برای اصالحمتکی بر هتواند برای قوام خود می

ی ایدئولوژیک خود و نیز به دلیل  طلبان به دلیل پشتوانه دومین تفاوت این بود که اصالح  .ادبیات دینی و انقالبی برای طیف حاکم

برای مدیریت کشور چه طرحی دارند ولی طیف جدید سخن کارشناسانه و گویند که توانستند بمندی از ارتباط با غرب، بهتر میبهره

 (1390، باغناظمی قره) ی کشور ندارد.برای اداره تخصصیمتکی بر 
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ایدئولوژیک، فضای گرم شدن مباحث، افزوده شدن برخوردها، جوالن دادن با این حال، فضای ایدئولوژیک یا به عبارت بهتر، شبه

است. ولی تعلقات ایدئولوژیک ی مدیریت کشور عیان  الذکر در عرصهایدئولوژی فوق عقل است. شکست هر دو شبهگریز از تها و  جزمیت 

شود های اجتماعی گره بخورد، باعث میفرهنگی پایگاه  ویژه آنکه با منافع اقتصادی وایجادشده برای بقای در قدرت و حذف رقیب، به

و نفی های مختلف و رجال سیاسی باقی نماند و هر چیزی با ادبیات ایدئولوژیک ه طیفله یا علیهیچ جایی برای نقد و استدالل، 

تواند برای این دو طیف، طرفداران دوآتشه درست کند، ی خود میهرگونه مبنای مشترک، تمسخر و طرد شود. این امر هرچند به نوبه

 اهد داشت.چیزی نخو های مادی و معنویاما برای مملکت و عموم مردم، جز خسارت 

ان رسته باشد، ادعای گزافی است؛ اما ادعای اولویت دادن به این ادعا که کسی در دنیای امروز باشد که از معایب ایدئولوژیک جه

گردد و اصالً وظایف ذاتی هر حکمران اسالمی است و مصالح عمومی کشور، یعنی آن مقدار متعینی که به ذات انقالب اسالمی برمی

ادی در صدر این موارد هستند؛ و حتی های اقتصها ندارد. دغدغهپوشی کند، ربطی به ایدئولوژیها چشمتواند از آنناحی نمیهیچ ج

ها کار چه باید کرد؟ چه کنیم تا ورزش ما در آلودگیهایی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از این دست که با جوانان معتاد یا بزهدغدغه

ز داریم و چگونه کنیم؟ کتابخانه، مسجد، مدرسه، سینما و... در کدام مناطق و به چه تعداد نیاور عمومی غرق نباشد؟ ورزش را چط

ی ی همهها اجازه فعالیت داد؟ و.... مسلم است که قرار نیست ما دربارهها را احداث کنیم؟ چگونه باید به احزاب و تشکلباید آن

های مشترک اجماع برسیم، اما کافی است بر اساس معقولیت عرفی جامعه و ارزشتماعی به اج-های فرهنگیویژه، برنامهها، بهبرنامه

ها توجه کنیم تا متوجه شویم که مثالً کشوری که سینمای آن در یک قدمی ورشکستگی قرار دارد، سینمای آن شور، به وضع آن ک

گیری کنیم. بماند که ودن یا نبودن آن، تصمیمره دینی بتواند دینی شود؛ چون اصالً سینمایی نخواهد داشت که بخواهیم دربانمی

کشند و نه برعکس. البته پرواضح است که دهند و سیاست را به دنبال خود میقالل از سیاست رخ میاساساً تحوالت فرهنگی، در است

ی که معموالً درباره اهایی استتوانند شکل اجماعی یا اکثریت قاطعی را پیدا کنند و این از جهای مشترک، گاهی نمیاین دغدغه

اجتماعی مردم -ال حاضر نباید منکر شکاف فرهنگی و تنوع فرهنگیگیری شود. در حمسائل فرهنگی و سیاسی قرار است تصمیم

ه توان در اکثر امور به قدر متیقن اکتفا کرد و در سایر مواضع نیز بر اساس بررسی کارشناسی حزب حاکم، بشد، اما با این حال، می

 (1390، باغناظمی قره) دست زد.انتخاب 
 

 انقالبتاثیر فرهنگ دینی در توسعه ایران بعد از  ▪

ــایر حوزه ـــبت مـیان دین و سـ اـحث ـها، یکی از ـچالشدهی ـبه آنـهای اجتـماعی و نقش دین در ـهداـیت و جـهتنسـ برانگیزترین مـب

طور کلی  ین و اقتصــاد، دین و اجتماع و بهســیاســت، د از پیروزی انقالب اســالمی بوده اســت. نســبت میان دین و پس ما ی جامعه

خصوص ی اخیر را تشکیل داده است. نسبت دین بهجتماع محور اصلی مناقشات فکری سه دههحضور حداقلی یا حداکثری دین در ا

 (1396. )کلهر، ی آن ارائه شده استهای مختلفی دربارهاسالم شیعی با توسعه در همین بستر طرح، و دیدگاه

 ی آن ارائه شده است. رههای مختلفی درباخصوص اسالم شیعی با توسعه در همین بستر طرح، و دیدگاهبهنسبت دین 

 : وجود دارد در این حوزه شناسیطور کلی دو نوع جریانبه

  شناسی انتقادی. . جریان2شناسی توصیفی . جریان1

اســت، بلکه همچون تجدد امکان آن نیز در ســازوکارهای این ینی ممکن جایی که در گفتمان توســعه نه تنها ایجاد بهشــت زماز آن

ت. در نتی ت که خود را بر پایهدنیایی اـس های فکری جریان. کندی تنظیماتی درونی اداره میجه جهان، نظام محدود و خودکفایی اـس

المی حول دو محور عمده مورد انقالب اـس ی دینی و نسـبت اسـالم با آن پس از پیرامون توسـعه، امکان یا عدم امکان آن در جامعه

 : مناقشه شکل گرفته است
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 ی اسالم با توسعههاناسازگاری آموزه -

 دین یتعار، گفتمان توسعه با فلسفه -

 که  اـست باور این بر اول جریان.  اـست فکری  جریان دو مناقـشه مورد جامعه،  ی های اـسالم با توـسعهمحور اول یعنی ناـسازگاری آموزه

یرهات برخی عه  ای از آموزهپاره زا فـس الم با توـس ازگاری اـس الم باعث ناـس ود. بهمیهای دینی در اـس عه عبارت دیگر آنـش چه مانع توـس

وب می ود، نه آموزهمحـس ت که از آن آموزهـش یری اـس عه و های دینی، بلکه تفـس یرها امکان پرداختن به توـس ده و این تفـس ها ارائه ـش

 .سازدی میرشد و آبادانی دنیا را منتف

های دین اـسالم بر تر آموزهکند، بلکه معتقد اـست بیشرد می  های دینی مخالف با توـسعه در اـسالم راجریان دوم نه تنها وجود آموزه

 و تعریف بلکه ها،آن  تفسـیر یا اسـالم هایآموزه نه اسـت، مسـاله  چهآن رویهمین  از. دارند داللت دنیا  ی ضـرورت رشـد و توسـعه

 خواهان غربی، ی چه دارای نقص اســت، تعریفی اســت که با مبنا قرار دادن توســعهشــود. آنوســعه ارائه میت از که  تاســ   تفســیری

 خـصوص در اـسالم هایآموزه و بوده نقص دارای بودن بعدی یک دلیلبه غربی یتوـسعه کهحالی در اـست؛ دینی هایآموزه بازتفـسیر

 شود.مادی و معنوی می یجنبه دو در توسعه تکمیل باعث دنیا آبادانی و رشد

های دینی است که با توسعه ناسازگار است و مراد و مقصود از توسعه ی اصلی جریان اول بازتفسیر برخی آموزهجایی که دغدغهاز آن

معتقد که ریان دوم ج و غربی ی با عنوان طرفداران توـسعه  آن رازمین طی ـشده اـست، در این جریان نیز فرایندی اـست که در مغرب

 .است شده گذارینام اسالمی ی توسعه هواداران است، اسالمی هایآموزه براساس توسعه بودن کامل و غربی ی به کاستی توسعه

ــعه اعتقاد دارند و از همین روی در جامعه ــازگاری ذاتی میان دین و توس ــعه به ناس ی دینی هیچ جایگاهی را مخالفان گفتمان توس

عه و  عههبرنامهبرای توـس عیف و امحاء دین بینند. به نظر آنای نمیای توـس عه در جامعه در نهایت باعث تـض ها هر نوع توجهی به توـس

 .خواهد شد

عه می الم با توـس ازگاری اـس خ مثبتی به ـس اخه اگرچه پاـس ازگاری اختالفاین دو ـش وص نحوه و چگونگی این ـس نظر دهند، اما در خـص

اختن زمینهش مثبت برئل به نقکه گروهی قادارند. در حالی ازگار با دنیای دین در فراهم ـس یرهای ـس عه در جامعه خی تفـس های توـس

تند و به نوعی می عههـس عه قرار دهند، گروه دیگر با تفکیک توـس عه معنوی، و مادی  ی خواهند دین را در خدمت توـس  معنای به  توـس

ــتمداد با و دینی نظام  طریق از جز  را کامل ــعه در خدمت تحقق ارزشداکن نمیی آن، ممهازهآمو از  اس ها و نند. به این ترتیب توس

ی اصلی این دو جریان بر سر این موضوع است که تا چه حد دین اسالم با توسعه به معنای خاص گیرد. مناقشهاهداف دینی قرار می

 تشـویق را  آن ی و توسـعه دنیا، رشـدتوجه به های اسـالمی و با آبادانی دنیا در معنای عام سـازگار و همخوان اسـت و چگونه آموزه

 .شودمی آن مانع یا کندمی

وص در حال این با  ازگاری  خـص الم ـس عه، با اـس بت به  کهآن از بیش که دارد وجود نیز دیگری فکری جریان توـس  هایآموزه میان نـس

ــالم ــعه و اس ــعه گفتمان هایفر،پیش میان تعار، بپردازد،  توس ــفه با توس ــی و کنکرا مورد برین د ی فلس دهد.  اش قرار میرس

 ها و اصول معین و گفتمان توسعه.فر،ی اصلی این جریان، شکافی است پرناشدنی میان دین با پیشدغدغه

کند و بر این باور اـست که پذیرش هرکدام به معنای نفی دیگری خواهد این جریان امکان هر نوع ـسازش میان این دو تفکر را رد می

ت، اما در ارائههدر اندیـش   ریان اگرچهبود. این ج عه متحد اـس الم و توـس ازگاری اـس کاف و حل برای ادارهی راهی ناـس ی جامعه دچار ـش

پذیرد، طیف که یک طیف جریان به گریزناپذیری توســعه باور دارد و آن را از روی ناچاری و ضــرورت میشــود. در حالیانشــقاق می

روی اگرچه سازد. از همینعنوان گریزگاه توسعه مطرح میحلی ــ مقطعی را بهحل مراه کید کرده ودیگر بر انکار و رد کامل توسعه تا
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گذاری شــده اســت، اما به دو جناح موافقان گریزناپذیری توســعه و این جریان تحت عنوان مخالفان ســازگاری اســالم با توســعه نام

 مخالفان گفتمان توسعه تقسیم شده است.

 

 سعهدین با تون سازگاری جریان اول: موافقا

 (خطی ی توسعه)غربی ی . مدافعان الگوی توسعه1-1

 (خطی غیر ی توسعه)بومی ی . مدافعان الگوی توسعه1-2

 جریان دوم: مخالفان سازگاری دین با توسعه

 . مدافعان گریزناپذیری توسعه2-1

 . مخالفان گفتمان توسعه2-2

های  فر،ها بر مبنای اصول و پیشیک از آننظر دارند؛ اما هراتفاق ب اسالمی ایران تا زمان انقالماندگی ها بر عقبی این جریانهمه

 (1396)کلهر،  ی ایران دارند.شان را در قبال نقش دین در فرایند توسعه در جامعهها و مواضعخاص خود، دیدگاه

 

 . موافقان سازگاری دین با توسعه1

 (خطی ی توسعه)غربی ی توسعهمدافعان الگوی  -1-1

ها از رو برای رشــد و پیشــرفت جامعه اســت. به همین خاطر آنها و امکان پیشماندگی جامعه و راهی این گروه عقبی اصــلدغهدغ 

ــرفت به رابطهماندگی و امکانرفت از عقبهای برونی راهزاویه ــد و پیش ــعه و نقش باورهای دینی در فرایند های رش ی دین و توس

 آن به دـستیابی های نظر از جامعه و معین کردن روشئز اهمیت اـست، ترـسیم مطلوب موردچه حاآن کنند. بنابراینتوـسعه توجه می

 .است مطلوب

پذیری جمع، معتقد هایی است از قبیل: نگرش علمی به دنیا، دارای نظمای است که دارای ویژگیی مورد نظر این گروه جامعهجامعه

جویی از طیبعت، رم شـــمردن علم و عالمان طبیعت، طمع و تکاثر در بهرهها، محتنیی امور معیشـــت و برابری انســـابه تدبیر عقال

ــتن همهگریختن از عالم درون و روی آوردن به عالم بیرون، تقدس ــف رازها، دارای روحیه زدایی از فکر و محرم دانس ی کس در کش

 ت از:عبارت اس هاترین تغییرات مورد نظر آنمهم گرایی.مند به مصرفاندوزی و عالقهمال

 تغییر در نوع نگاه به انسان -1

ها باور دارند نگاهی که به انـسان بعد از رنـساس در غرب پیدا ـشد و نقش و جایگاهی که برای انـسان در جامعه در نظر گرفته ـشد، آن

های  ده و ویژگیمقایسه ش بی، انسان مدرن با انسان سنتیعامل اساسی در رشد و پیشرفت جوامع غربی بوده است. در اکثر منابع غر

مرده می عه را عبارت از آن میهر یک ـش ود و توـس ان با ویژگیـش نتیدانند که انـس ود. بههای ـس انی مدرن ـش عنوان اش تبدیل به انـس

  ها را داشته باشد.نبینی آها و توان پیشدانند که قدرت تبیین علمی پدیدهیافته را انسانی میمثال انسان توسعه

 مدرن های ارزش گزینیجای و هاسنت حذف و حاصال  -2

عنوان مـشوق، محرک و یا مانع در برابر هایی نهفته اـست که بهها و ـسنتماندگی و عامل رـشد و توـسعه، در حاکمیت ارزشعلت عقب

عه عمل می لی جامعهتوـس ت و کنند. » ویژگی اـص دن عقالنیت اـس کل جامعهی مدرن، حاکم ـش نتی مثل جامعهمـش  ما فقدان یی ـس

  یجامعه ایجاد خدمت در که شوند  تفسیر  ایگونهبه کهاین یا و شوند گذاشته کنار باید یا هاسنت نگرشی  چنین در  عقالنیت اـست«

 ند.باش مدرن
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 پایبندی به اصول ثابت توسعه -3

  کند؛می  تبعییت عینی و خـصیـش  غیر هایمعیار و  اـصول از بلکه ـشود؛نمی تعیین افراد دلخواه به آن، به دـستیابی و توـسعه تحقق راه 

 توسعه  ای برخورد کنند.سلیقه  آن با توانندنمی آن، به مندعالقه مردم عموم یا و نخبگان که دارد ثابتی  اصول یافتگیتوسعه بنابراین

  نوعی هب.  اجراســت قابل دنیا نقاط یهمه در و بوده واحدی  اصــول دارای مختلف، کشــورهای هایتفاوت رغمعلی که اســت جریانی

 تفسیرباز و تغییر امکان و  است واقعی و ذاتی تعریف یک توسعه تعریف معتقدند که معنا این به. دانست ذاتی اـصالت  را هاآن توانمی

 آن وجود ندارد.

ــالم و های فکری موجود دربارهدر میان جریان ــعه موافقت دارند و یک جریای رابطه دین اس ــه جریان با توس ــعه، س ن حتی با  توس

 (1396. )کلهر، استفاده از الفاظ توسعه نیز موافق نیست
 

 

 (خطی غیر یتوسعه)بومی ی .مدافعان الگوی توسعه1-2

 بومی یاما برخالف جریان طرفدار توـسعه غربی قائل به الگوی توـسعه ،جریان دیگری که موافق ـسازگاری میان اـسالم و توـسعه اـست

ت، غیرخطی و اله اـس الم نمیا چالش و مـس عه و اـس ی را  توـس عه از که داندمی تعریفی از ناـش ده ارائه  توـس ت ـش عه هاآن. اـس  مورد  توـس

 معتقدند که:د و داننمی ضروری و الزم جامعه برای نتیجه در و مثبت امری را خود نظر

 توسعه امری مثبت است؛ یعنی منفی نیست و مطلوب است، -1

 امری ممکن است، -2

 ضع موجود است،ه و حفظ ومخالف نگاه به گذشت -3

های ی ابعاد و جنبهـشود که تعریف ارائه ـشده از توـسعه ناقص اـست و به همهمـساله و چالش میان توـسعه و دین از آن روی ایجاد می

 دارد.توسعه توجه ن

ازگاری آن با مبانی دین معنا پیدا می یوهف توـسعه بکند. بازتعریبا چنین نگرـشی اـست که بازتعریف توـسعه و تالش برای ـس های ه ـش

ای اســت که کمترین چالش را با  گونهی تعریف توســعه بهها تغییر حدود و دامنهشــود و وجه مشــترک همه آنگوناگونی انجام می

 ی رایج برای بازتعریف توسعه در این جریان فکری وجود دارد:باشد. سه شیوه های دینی داشتهآموزه

 نیعنوان صفت اعمال انساتوسعه به -1

عه در این یوه ابتدا میان توـس ورت میـش عهیافتگی و مظاهر و لوازم مدرن تفکیک ـص فات و اعمال گیرد و توـس فتی از ـص یافتگی به ـص

شود.  یافتگی مییافتگی اعمال انسان، شاخصی برای تعیین میزان توسعهنتیجه کاوش در میزان توـسعهـشود. در انـسان نـسبت داده می

د«ی زمانی پ بنابراین »یک تجمع مدن رفته باـش ت که اعمالش پیـش رفته اـس عه  میزان  یـش انی اعمال یافتگیتوـس تفاده با نیز انـس  از اـس

ابطه چهار اخصِ و ـض تن ـش ویر  »داـش ت  تـص عیت، از  درـس هدن چارچوب هدفبو دارا وـض تن نقـش یج دار برای اعمال، داـش ی عملی و بـس

 شود.امکانات« سنجیده می

عه به فت با تعریف توـس الم فراهم میانی زمینهاعمال انـس عنوان ـص عه با اـس ازگاری توـس عه ی ـس کل توـس ورت که مـش ود. به این ـص ـش

گرایی دخیل باـشد و اهداف توـسعه دار برای اعمال، اـصولچارچوب هدفجهت زمینی و مادی آن اـست؛ اما اگر در ـشاخص دارا بودن 

این ترتیب جهت حرکت توسعه با جهت حرکت آن در شود و به را دین تعیین کند، مساله زمینی بودن و مادی بودن توسعه حل می

  کند.ی مدرنیته تفاوت پیدا میجوامع غربی و اندیشه

 توسعه به معنای مشارکت -2
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ــتناد آیه گروهی دی ــارکت را به اس ــارکت، دو نوع مش ــعه به معنای مش ــعه بومی، با در نظر گرفتن توس ی گر از هواداران الگوی توس

ــل آن مهمر و التقوالب»تعاونوا علی ــارکت را از اص دانند. با  تر میی و ال تعاونوا علی االثم و العدوان«، از هم تفکیک کرده و جهت مش

ارکت، ع  دن جهت مـش ول دین فراهم میمهم تلقی ـش ت با اـص ارکت اـس عه که به معنای معنای مـش ازگاری توـس آید؛ چرا مال امکان ـس

  و شرعا مطلوب است.باشد، عقالکه مشارکتی که جهت آن به سمت بر و تقوی 

 توسعه به معنای تغییر و تحول -3

عه و ارائه ی به توـس عه، نگاه روـش رـشت ی معنای متفاوت در باب جراه دیگر بازتعریف توـس عه اـست. »جوهره و ـس رـشت توـس وهره و ـس

ذا اگر با این منظر به مفهوم ماعی ...لدرونی توـسعه، تغییر و حرکت اـست ... توـسعه ... فرایندی اـست که در جهت نیل به تغییرات اجت

تیابی  ی مطلوب، هدف و غایت امر توانیم توـسعه را دقیقا وـضعیتی تلقی کنیم که در آن جامعهتوـسعه نگاه کنیم، می بوده و روند دـس

 .باشد که در مفهوم توسعه نهفته است«ی مطلوب.. هدف تغییر میبه جامعه

ـــعه الزاـما از مدر نتیـجه ــورت نمینظر تلقی ی تعریف توسـ ــت ـیازـید. گیرد و میغرب صـ توان از منظر دیگری نیز ـبه تعریف آن دسـ

 توســعه  الگوی ســازیبومی نظری بنیان. ســازدمی فراهم را بد  یتوســعه رد و  خوب  یبازتعریف توســعه امکان گزینش میان توســعه

ت فر، این بر مبتنی عه که اـس ول  دارای بازتعریف  طریق از توـس ت بد و خوب  اجزای و هاارزش و  اـص   با توانمی میان این در که اـس

 بومی ی گروه در دفاع از توسعهسب، الگوی مناسبی برای کشور طراحی کرد. این نامنا اجزای رد و خوب  های ارزش و اصول گزینش

  با دیگر  ـسوی از و ربیغ   ی توـسعه الگوهای و خطی  ی توـسعه  طرفداران با  ـسو یک از بجنگد؛  جبهه دو در همواره که  اـست بوده ناچار

 یابد.میفاهیم توسعه در همین راستا معنا م اصالح و حک برای گرفته صورت نظری هایتالش تمام. توسعه گفتمان مخالفان

 

 مخالفان سازگاری دین و توسعه.  2

 . مخالفان گفتمان توسعه2-1

ت ی اـس و زن و در حال خاموـش وـس ی ـس عه فانوـس انی که معتقدند با. توـس رایط  بازتعریف برخالف کـس عه و انطباق آن با ـش مفهوم توـس

المی را می عه مطلوب نظام جمهوری اـس ور، الگوی نظری توـس عه آن را گفتمانی  توان ایجتاریخی و فرهنگی کـش اد کرد، مخالفان توـس

فکری ین جریان ی اترین چهرهی دینی وجود ندارد. برجســـتهشـــدن آن در جامعهدانند که به لحاظ نظری و عملی امکان پیادهمی

تند. مهم ین کچویان هـس ت ازحـس الم عبارت اـس عه با اـس ازگاری گفتمان توـس ه ترین دالیل ناـس فه و تاریخی هایریـش  تاریخ ی فلـس

های  فر،های انســان، با پیشها و تواناییهای توســعه در مورد انســان، جهان، غایات و مقاصــد و قابلیتفر،پیشتوســعه.  گفتمان

 ی  فلـسفه. اـست آن خلف فرزند  توـسعه گفتمان که گرددبرمی تاریخی ی ر نیـست. علت آن نیز به فلـسفهـسان ـسازگای اندینی درباره

ته متافیزیک حذف و نفی در ـسعی و بوده  ـسکوالریـستی ماهیت  رایدا زمینمغرب در تاریخ  چنین منظر از جهان بنابراین. اـست  داـش

فه ته یدایره ایفلـس ت  ایبـس ت طبیعی و مادی یدنیا به محدود که اـس ورت گرفته در این جهان همه و اـس ی تحوالت و تغییرات ـص

 بدون استناد به عاملی خارج از این جهان، در حال حرکت است.خودبنیاد بوده و براساس مکانیزم درون ذاتی خویش و 

وژه ان، ـس انیتانـس ت خودمحور که نفـس تهای اـس کل داده و در طول تاراش هـس لی حیات او را ـش تی، جهت یخ پیدایشی اـص ده و هـس

 را آن انجام و آغاز و بوده خیتاری تحوالت یهمه بنیاد انسان عمل تاریخی ی برسازنده اصلی جهان بوده است. از منظر چنین فلسفه

 (1396)کلهر،  .دهدمی شکل
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فه عه، از دل چنین فلـس عه از نگاه مخالفان توـس ط و آمده بیرون تاریخی ی مفهوم توـس ت کرده پیدا بـس  طورهمان روی همین از. اـس

  درونی هایمکانیزم براـساس انـسان عمل و اـست آن نهایی مقـصد یکنندهتعیین و تاریخ برندهپیش انـسان تاریخ  ی فلـسفه این در که

 .کنندمی پیروی ایفلسفه چنین از نیز آن به معطوف هایبرنامه و توسعه است، مؤثر تاریخ حرکت در خودش

 

 کوالریسمس با  وسعهت گفتمان  پیوند 

ــم و خانه ــکوالریس ــعه با س ــعه با پیوند گفتمان توس ــین کردن دین، تردیدی برای مخالفت گفتمان توس ــالم برای آننش ها باقی  اس

اس آن، آننمی ت. و براـس کوالر اـس عه همچون جهان تجدد محدود به حدود یا قلمرو ـس چه خارج از گذارد؛ زیرا جهان گفتمانی توـس

ی واسطه که بهشود؛ و جهانی است متوهم یا اینی فراموشی و غفلت سپرده میانکار گردیده یا به ورطه ار اـست یاحدود حس و پدید

کند که ی هیچ صـرف وقتی نیسـت. »در نتیجه با ورود به گفتمان توسـعه، انسـان جهانی پیدا میانجامی، اهتمام بدان شـایسـتهبی

ت، چه در تجربهجهانی و آناز زندگی اینبه فراتر انتهایی رغم گسـتردگی و بیمرزهای آن علی های همگانی قابل حس و دریافت اـس

انده نمی ود. در آن نه رمز کـش هوداتش هدایت کند، یافت  که آنو رازی وجود دارد نه اینـش ات و مـش وـس ان را به بیرون محـس چه انـس

نظر آید و قصه میان این دو آغاز و انجام ناتمام یا ناقص به  کهدون آنیابد، بگردد و با مرگ او پایان میشود. با تولد انسان آغاز میمی

 معنایی فراتر از این برای آن جستجو شود.«

کند؛ زیرا در معنا میی دیگری را بیی واقعی انـسان اـست. »و هر دغدغهی زندگی این جهانی تنها دغدغهدر گفتمان توـسعه، دغدغه

ا میلی غیر از آن ــان نیرو ـی ه این ز ـچهانسـ اـبد، مفرو، نمیـندگی ربط میـب ه این گفتـمان جز دـغدـغهـی ــانِ متعلق ـب ـهای  گیرد. انسـ

ــطهبی ــتغال چه به تمشــیت زندگی این جهانی وی مربوط میزهای فوری و مشــکالت آنی یا درکل آنی درگیر با نیاواس ــود، اش ش

خیزد که تحقق این مهم را دشوار ز از شرایطی برمیالت وی نیاندیشد و مسائل و مشکخاطری ندارد. او تنها به بهبود این زندگی می

ایل  عه خالی از فـض انِ گفتمان توـس ت. البته انـس اخته اـس یلت ـس م اخالق کار و فـض ایل و اخالقیات او از قـس و اخالقیات نیـست، اما فـض

این جهان نیاید، یا نیـست و کار ـساخت کارآفرینی اـست که ـسمت و ـسویی به غیر از این جهان ندارد. برای او اخالق و فـضیلتی که به

 .یا معنایی ندارد«

 

 تجربی علم  اصالت 

ا ایجاد بهشــت زمینی ممکن اســت، بلکه همچون تجدد امکان آن نیز در ســازوکارهای این جایی که در گفتمان توســعه نه تنهاز آن

 کند.درونی اداره میتنظیماتی ی دنیایی است. در نتیجه جهان، نظام محدود و خودکفایی است که خود را بر پایه

ازوکارهای درونی این جهان محدود و خودکفا را پیدا کرد و به ق ورت هر آن بنابراین اگر بتوان ـس لط یافت، در آن ـص چه وانین آن تـس

ان به عه تنانـس ت. پس »برای تحقق اهداف توـس تثنی نیـس عه نیز از این قاعده مـس ت. توـس د در این جهان ممکن اـس ها دنبال آن باـش

ــت  کنـند. بـنابراینای عـمل میاـند ـکه مـطابق قوانین خودبیـناداـنهیی ـکه ـبدان نـیاز داریم، نیروـهای این دنـیایینیروـها ـکار تحقق بهشـ

های طبیعی بر زمینی کاری یکسـره انسـانی اسـت که بدون نیاز به نیروهای غیر این دنیایی و تنها از طریق تفسـیر و تصـرف پدیده

انی گیرد. برای انجام این مهم تنها چیزی که بدان نیازمندیم، عقل، علم و فنانجام میها ی قوانین آنپایه ت که همگی انـس آوری اـس

ای غیر از این خواه از طریق تـشکیک در توانایی انـسان در انجام این کار، یا  باـشد. اندیـشههای انـسان میی امکانات و قابلیتوزهو در ح

نیافتگی یا به بیان کانت عدم  وری، در تـضاد با گفتمان توـسعه، بلکه مبین توـسعهآعلم و فناز عقل و طرح نیاز به طرق و وـسایلی غیر 
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 خدا مقابل  در انسان  

عه، بر این باورن ان هدف توـس عه و انـس وع توـس ان موـض عه، انـس ان عامل توـس ه مفهوم انـس ان د که در ااین جریان با تفکیک میان ـس نـس

انی ایجاد می عه را چه نوع انـس اله این اـست که فرایند توـس عه، مـس عهعامل توـس وع توـس ان موـض تر یک فرایند کند؟ در انـس ان بـس ، انـس

کند. در های مختلف پیدا میشــود. به این معنی که گویی تحت تاثیر ســازوکارهایی، این انســان صــورت خاص و گونهمحســوب می

ان به عه، عنوان هدانـس ود، از منظر ف توـس اخته ـش د که در آخر موجودی ـس ت؟ اگر قرار باـش عه چیـس ل توـس ت که حاـص وال این اـس ـس

ن فرایند، این موجود چه چیزی خواهد بود؟ صـــورت مطلوب و غایی و نهایی او در این فرایند چه چیزی خواهد حاصـــل و نتیجه ای

ن قائل هسـتند، آ سـاختن و تاریخ در انسـانی عامل نقش و  نسـانا برای را  چه»آن الهی ادیان تاریخ  ی ها در فلسـفهبود؟ به نظر آن

ت که خداوند به آن   ان، به منزله عمل به تکلیف و وظایفی اـس ت. هرگونه عملی خارج از چارچوب تکالیف الهی انـس ی فرمان داده اـس

 روایات و آیات برخی  تفسیر الفمخ هاآن رویهمین  از  خروج از ـصراط مـستقیمی اـست که خداوند برای انـسان در نظر گرفته است.«

که در تفکر دینی هدف اعمال انـسانی عمل به د. در حالیای هـستند که بتوان از این طریق مفهوم توـسعه را توجیه کرنهگوبه اـسالمی

 تکلیف الهی است. در تفکر توسعه هدف آبادانی توسعه است و این تعار، بنیادی میان اسالم و توسعه است.

 

 جهان  رد انسان  فهد 

های الزم برای شکوفایی استعدادهای زمینهچه انـسان در جهان بایـستی انجام دهد، فراهم ـساختن شرایط و نظر مخالفان توـسعه آنبه

ــت ــارع مقدس زمینهخویش جهت دس ــرایطی که با عمل به تکالیف ش ــت. ش یابد نه با  ی ظهور و بروز مییابی به کمال اخالقی اس

ر از ما مکلف به تکلیف و حل و فصــل مســائل این جهانی خویش هســتیم. یعنی بنا به دالیلی غی بنابراین  ؛ایوســعهریزی تبرنامه

 نـسبت که تکلیفی اقتـضاء به. بـسازیم را خودمان  اـست ـشده  قرار بلکه بـسازیم، را دنیا نیـست  قرار و ایمآمده دنیا به دنیا، این  ی توـسعه

ت هدف ما نیست. ولی اگر تکلیف ما در مورد بالذا و اوال  آن کردن ترپیچیده و عالم ختنسا ولی. مسازیمی هم را عالم داریم، خود به

ازیم اء کرد که نهادهای جدید بـس ازی اقتـض اء آن کارها را هم انجام می دهیم ،خودـس عه را دور  بنابراین ،به این اقتـض باید مفهوم توـس

ب با نگا ده دینی باانداخته و مفاهیمی را پیدا کرد که متناـس عه، ـش  ریزیبرنامه دینی  ی بنابراین از منظر دینی امکان ندارد برای توـس

یرهایی .کرد ورتبه که ـس ان دارند، این ایجداگانه  گیریجهت و بوده متفاوت یکدیگر از بنیادی  ـص  و اـسالم میان تعار، یدهندهنـش

 (1396)کلهر،  .است توسعه

 

 توسعه  در  اخالق 

ازگاری اـسال عهمخالفان ـس عه ماهیتا   م و توـس تناد در تفکر توـس متفاوت اـست. اخالق مورد معتقدند که اخالق دینی با اخالق مورد اـس

رویکرد   بعنوان مثال برای ،انگارداـستناد در توـسعه، اخالق ـسکوالر اـست و نقش عوامل غیرمادی را در کمال اخالقی انـسان نادیده می

ــعه ــان... تعبیری در موردمذهبی و  های دینی وبحث پیدایش جنبش ،اخالق توس ــانهم ها وجود دارد که این  ش ــاز مذاهب انس س

ی دارند و راه برآورده ـشدن آن را در این هایافراد نیاز .ها مذهبیت تعبدآور نیـستـساز. مذهبیت این گروهد و هم خداهای دـستهـستن

ــال دیگر فروکش خواهد کرد. در مورد اخالق تها میفرقه ــعه هم ببینند و تا چند س اید گفت که تحقیقاتی در چارچوب نظریات وس

د که  تو انجام ـش تایی ید کردندتاکلرنر و روـس تاییروـس عه ندارند، چون روـس ها بعد از دریافت پول و ها و افراد این جامعه اخالق توـس

برای ازدیاد تولید اقتصــادی  که آن را مجددا در کاربه جای این ،روندحل و فصــل مشــکالتشــان با بقیه پولشــان مثال به زیارت می
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، عفاف یا ـصرف پول برای زیارت که اخالق توـسعه نیـست. اخالق توـسعه یعنی گذاری کنند. پس اخالق توـسعه ندارند. قناعتـسرمایه

 انجام کار برای دنیا و باال بردن مصرف و تولید.

شود، باعث انشقاق این ه به این پرسش داده میحلی کراهتوان جامعه را اداره کرد؟ اگر توـسعه با اـسالم ناـسازگار اـست پس چگونه می

ها و فنی شــدن هی مخالف اســتفاده از مفهوم توســعه هســتند و عالوه بر دالیل فوق حاکمیت بوروکراتشــود. گروجریان فکری می

ائل، ناکامی عه، فراهممـس ازی زمینههای نظری و عملی گفتمان توـس تعمار از دالیل دیگر مخالفت آنـس تفاده از مفهوم ها با اـس ی اـس

های  اورند که دولت به جای صــرف منابع مالی عظیم جهت تدوین برنامهتوســعه اســت. مخالفان اســتفاده از مفهوم توســعه بر این ب

توان می»ها باشــد. توســعه که در نهایت نیز ناکارآمد و فاقد اثر خواهد بود، باید مســائل و مشــکالت جامعه را یافته و در پی حل آن

کل کلیاب مـش ت کهحلو مـش عه ندارد. یک نبی آمده اـس فه کن بود و این ارتباطی به توـس  دیگر نبی بر دینی تاریخی ی از نظر فلـس

ست. چرا که بعضا حتی ا نشده حاصل تاریخ افق در کمالی هیچ ولی است، شده حاصل دینی ی فلسفه تاریخ در کمالی و  دارد برتری

 (1396لهر، « )ککشند.مردم همان نبی را می

ت بر این میان مباحث نظری و الزامات عملی از نظر عالوه  الت جهان جدید این اـس عه، تمایز وجود دارد. »یکی از معـض مخالفان توـس

عهمیهای بیگانه که با ابزار کل اول مقام: داریم مقام دو ما. کنیم  برقرار دینی  ی خواهیم توـس ت؛ مقام دیگر تئوری ـش ک یک بحث اـس

ت که در مورد عم د که به کجا میچه کنیم؟زمانی که به لحاظ تئوریک یک هدف  کنونال اـس د و معلوم ـش خواهیم برویم،  گذاری ـش

 به اقتضائات محدود تاریخی هم باید جواب بدهیم.«

ــعه اعتقاد دارند و از همین روی در جامعه ــازگاری ذاتی میان دین و توس ــعه به ناس ی را ی دینی هیچ جایگاهمخالفان گفتمان توس

ع برای عهه و برنامهتوـس عیف و امحاء دین بینند. به نظر آنای نمیهای توـس عه در جامعه در نهایت باعث تـض ها هر نوع توجهی به توـس

د. همان خ آنخواهد ـش د پاـس وال وظیفهطور که گفته ـش مها به ـس ند چـش تن ـس ت که به جای نوـش انداز و ی دولت در جامعه این اـس

عه دولبرنامه الت جامعه بپردازد. اما جریان دیگر راهحل م ت باید بههای توـس کالت و رفع معـض عه میـش ل به توـس دانند از حل را توـس

 ای جز توجه به آن نیست.آن روی که چاره

 

 مدافعان گریز ناپذیری توسعه 2-2

ــود ــت که به ناچار باید طی ش ــعه راهی اس ــعه جریانی غر. توس ــمن پذیرش این نکته که توس ــت و این جریان ض ن هدف آ بی اس

عه را امری گریزناپذیر میغربی ت، توـس ری اـس ایر جوامع بـش اختن ـس ازی و یا متجدد ـس ازگاری میان دین و ـس داند. این جریان به ناـس

ترین نماینده و شــاخص اصــلی این جریان توان مهمبیند. رضــا داوری اردکانی را میتوســعه باور دارد؛ اما راه گریزی از توســعه نمی

 انست.فکری د

 

 ی تاریخوگانهسیم دتق

. دنیای درگیر شـونده با سـودای تجدد. او 2. دنیای متجدد و 1شـود. کوشـد نشـان دهد که تاریخ به دو بخش تقسـیم میداوری می

ریخ داند و معتقد اـست» ـصدر تاریخ تجدد یا تجدد زدگی ما ذیل تانیافته و از جمله ایران را جزء گروه دوم میتمام کـشورهای توـسعه

  با درگیر  کشــورهای نتیجه در ســت. یعنی ما وقتی قدم در راه تجدد گذاشــتیم که غرب به پایان راه خود رســیده بود.«وده اغرب ب

ودای ورهایی تجدد،  ـس تند کـش تند متجدد نه که هـس ایی و عالمی در هاآن. متجدد غیر نه و هـس اند و نه اند که نه اینتار ـشدهگرف فـض

ه دو ه ـب الم  آن و » مردمی ـک ارـع د( معموال نمیـت ــرگردانـن الم سـ ان دو ـع د)یعنی مـی اریخ تعلق دارـن ه دو ـت ادی یخی و ـب ه نـق د ـب توانـن
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)کلهر،  کند.می تبین را  توـسعه گریزناپذیری  آن از اـستفاده با  داوری که  اـست مبنایی  توـسعه نکردن نقد و نقادی توان عدم  بپردازند«

1396) 

 

 توسعه تنها امکان پیش رو

ت کهمعتداوری  ر وجود ندارد. »تاریخ افق امکان قد اـس ر در حال حاـض رفت و حرکت بـش عه امکانی برای پیـش ت و به غیر از توـس هاـس

بها آنمردمان از میان امکان ب یا مناـس ت به تفاریق بر میها را که مناـس ود گزیند؛ ولی گاهی افق چندان تنگ و کوتاه میتر اـس ـش

م هیچ جا را نمی رورت غالب میمکانی پیدچ ابیند و هیکه چـش ع ـض ت. در این وـض یون در افق ا نیـس عه و مدرنیزاـس ود. اکنون توـس ـش

عه اید تنها امکان اـست و این تنها امکان هم برای عالمِ توـس عه نیافته بهعالم غربی یک امکان و ـش رورت در آمده اـست. توـس ورت ـض ـص

نیافته قرار گرفته است. آیا امکان قوام و کشورهای توسعهر برابر ات ددر عصر ما و شرایط کنونی تنها امکانی است که به صورت ضرور

شوند، ولی  تواند ضرورت باشد؟ در منطق امکان و ضرورت با هم جمع نمیـ آن هم تنها امکان برای اکثریت مردم جهان کنونی ـ می

 های صوری انتزاعی است.«منطق تاریخ غیر از منطق

ــتناد به منطق متفاوت تار ــت که دایخ با اس ــعه را توجیه میاس ــرورت با هم جمع وری گریزناپذیری توس کند. »در تاریخ امکان و ض

که توسعه که در حقیقت امکان و راهی است که بشر اختیار کرده، اکنون ضرورتی شده است که هیچ حکومتی شوند و مگر نه اینمی

ـست الزم نیـست که به آن معتقد باـشیم. یعنی توـسعه ن ـضرورت اچو تواند از آن رو بگرداند؟ آری توـسعه برای ما ـضرورت اـست ونمی

یار  عه یک امکان بـس وه آن را رد کنیم یا بپذیریم. توـس ند و مثال بتوانیم با ناز و عـش ت که آن را در اختیار ما قرار داده باـش چیزی نیـس

 (1396، لهر)ک شود.«توانیم آن را رها کنیم و نه رام ما میدشوار در برابر ماست که نه می

 

 بومی یی توسعهمخالفت با ایده

عه، مفهوم بومی تدالل گریزناپذیری توـس عه نیز در این جریان فکری رنگ میبا اـس ازی توـس وص امکان گزینشبازد. بهـس گری در خـص

ــعه را رد می ــعه به بد و خوب و طرح گزینش خکند. داوری در اینتوس ــیم توس ــت »من اگر با بحث تقس و رد بد  وب باره معتقد اس

اله این اـست خالفت کردهم لیم آن ـشد. مـس ام نه بدین معنی اـست که بگویم توـسعه یکـسره خوب یا بد اـست و باید در هر ـصورت تـس

تباه کرده ایش اـش عب تاریخ را با گهوراه آـس ت که راه ـص ده اـس تهکه بدانیم ما را چه ـش ـس ودگی نـش پنداریم  ایم و میایم و در منزل آـس

ــر و آماده در اختیارمان قرار می بدانیم و لوبچه را مطکه هر ــعه گیرد و به دیگران هم درس میبخواهیم، حاض دهیم که در راه توس

 (1396)کلهر،  ای و زیانی نشوند.«هیچ چیز مفید را از دست ندهند و دامن خود را باال بگیرند که آلوده به هیچ مفسده

 

 مخالفت با مبادی تفکر غربی و پذیرش توسعه

انی با مخالفت با مبادی تفکر غربی شــناخته شــده اســت؛ از همین روی موافقت او با توســعه و دفاع او از توســعه اوری اردکا درضــ 

کند،  تعارضی است که پذیرش آن دشوار است. چگونه ممکن است کسی که به مبادی و مبانی غرب اعتقاد ندارد و با آن مخالفت می

ای با این ـصراحت از خ به این پرـسش معتقد اـست که »من هیچ وقت در هیچ نوـشتهاو در پاـس د؟ ی توـسعه را می پذیراـصول و برنامه

ــعه دفاع نکرده بودم ــعه را با نظری که راجع به غرب دارم منافی نمی .توس ــبح  زیرا  دانم!«دفاع از توس  گرفته فرا را جا همه غرب ش

متصـور شـویم و از همین روی با تمام مخالفتی که با مبادی  دیگری را توانیم امکاننمیرد. ما ندا وجود آن از رفتیبرون راه و اسـت

جا را فرا گرفته اســت و هیچ طرح کند شــبح غرب همهغربی داریم، از پذیرش توســعه گزیری و گریزی نیســت. »کســی که فکر می
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ــعهدیگری برای آینده وجود ندارد، در مورد آینده ــور توس ــاله قرار  د؟ اگر ماتواند بیندیشــ می نیافته خود چهی کش در برابر این مس

خواهیم، ولی چنین پرـسـشی از ما نـشده  نظر کنیم، مانعی نداـشت که بگویم توـسعه را نمیداـشتیم که توـسعه را بپذیریم یا از آن ـصرف

یده عه را میاـست. ما نیز از خود نپرـس رخواهیم یا نمیایم که توـس نیـست، اه دیگری اغ دارد؟ و اگر رخواهیم. مگر کـسی راه دیگری ـس

 همت مردمان  چگونه نیاید نظر در هاامکان این تا اما هاـست،امکان ی انتخاب و اختیار چه معنی دارد؟ درـست اـست که تاریخ عرـصه

 کنند؟« هاآن ساختن محقق صرف را خود

عه نیـست و راهی جز آن پیش روی ما نیـست، اما این اجبار   رط تحقق نیـست. اگرچه چاره جز توـس یتنها ـش عه، »برای رـس دن به توـس

رمایه ول و قواعد ـس رف اطالع از اـص ت، اما غرب به ـص رط اـس عه ـش تن توـس رفی و با آرزوی علم و اطالع از آن و خواـس داری و نظام مـص

  به وضع کنونی نرسیده است.« ،وضعی که در آن عقیده آزاد باشد

 توـسعه به غرب  رـسیدن راه که  اـست باور این بر بود بومی  ی توـسعه ه مورد توجه طرفداراننیا کد و انـسان بر حاکم نگاه نوع رد با او 

 و زدوده خود عقاید  از را اندیشــیآخرت و کرده رو دنیا به »غرب که  جمله این. اســت نبوده دنیا به هاآن نگرش و نگاه نوع در تغییر

رف راه الح و  موجودات در تـص ت؛ گرفته پیش را زندگی اـص ت کهاین قول عالوه بر این اـس طحی اـس فه  ) ـس طحی در فلـس و به قول ـس

که در این قول معلوم نیسـت که غرب این جرئت را از کجا آورد که به دنیا اعتنا کند و نباید اعتنا کرد( دو عیب عمده دارد: یکی این

به عقبی که  اعتنابی  فته نیز تعداد دنیاخواراننیاآخرت را ـسبک ـشمارد. اـشکال دیگر این اـست که در عالم کنونی و در مناطق توـسعه

برند، کم نیـست. پدید آمدن تلقی خاص نـسبت به عالم و بـشر و مبدا عالم را کاری ـساده و کوچک نباید  در درکات انحطاط به ـسر می

  اعتقاد به مبدا و معادبیطلب و تواند دنیااعتقادی به آخرت که هیچ هنری نیســت و هر جاهلی میگرفت و آن را با دنیاخواهی و بی

د، اـش  ول با  جز تجدد تحقق  نتیجه در .تباه نباید گرفت«باـش رایط حـص ناخت اما بود؛ نخواهد ممکن آن ـش رایط ـش  نیز تجدد تحقق ـش

 «.دانست یکی نباید است، شده پیدا راه در چهآن با را راه و شناخت را آن راه باید تجدد تحقق برای دارد» شرایطی

ــعه موافقت دارند و یک جریان حتی با  رابطه دی یهای فکری موجود دربارهجریاندر میان  ــه جریان با توس ــعه، س ــالم و توس ن اس

ت و یک جریان  الم اـس عه با اـس تن توـس ازگار دانـس عه به دلیل ـس ت. موافقت دو جریان با توـس عه نیز موافق نیـس تفاده از الفاظ توـس اـس

ــت. جریانبا آ اشناپذیریفکری نیز از باب گریز ــازگهای فکری کن موافق اس ــتند با مبانی و ه به س ــعه قائل هس ــالم و توس اری اس

 ی  ی توسعههای فکری اندیشهکنند. تنها در دل یکی از این جریانهای کامال متفاوتی این سازگاری را توجیه و تبیین میفر،پیش

 (1396)کلهر،  .تاس معنادار و پذیرامکان توسعه ایرانی و اسالمی الگوهای و بومی

 

 گیریبحث و نتیجه

زه علمای توـسعه، بیش از هر زمان دیگری به این باور رـسیده اند که تا فرهنگ یک جامعه ای موافق با توـسعه نباـشد، پیـشرفت و امرو

داـشته باـشند. این تمایل توـسعه آن جامعه میـسر نخواهد بود. زیرا انـسانها به عنوان عامالن محوری توـسعه باید برای عمل خود تمایل 

ه اـست و در عمل پس از انتخاب به منـصه ظهور می رـسد، باید ـشرایط ایجاد تمایل در انـسان را داـشته باشد.  تخاب همراکه با قدرت ان

ایی که تمایلهای افراد نیز از طریق ارزـشها و باورهایـشان ایجاد می ـشود. با این وجود ممکن اـست این تمایلها در انتخاب با محدودیته

ت تمایالت، ارزشــها و امکانات مختلف فرد و جامعه، فرد را به انتخاب در عمل وادار می  و در نهایبرای فرد وجود دارد مواجه شــود  

 .کند و این انتخاب عملی فرد است که می تواند در جهت توسعه جامعه یا برخالف آن باشد
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ــها، اعتقادات و با مختلف علمی، هنری و نیز  ه از جهاتورهای افراد و نیز امکانات فرد و جامعمی بینیم که عمل افراد متکی به ارزش

ات می   یر تکاملی جامعه از آن نـش انها و به تبع آن مـس ت که اعمال انـس اس می توان گفت فرهنگ مبداءی اـس مادی دارد. بر این اـس

 (1373،مقاالت مختلف سمینار. )گیرد

معه خواهد شد که نه تنها در اعضای جا  ه باشد، این فرهنگ موجد اعمالی از سویچنان چه اگر جامعه ای فرهنگی ـضد توـسعه داـشت

جهت توسـعه و پیشـرفت جامعه عمل نخواهند کرد، بلکه راه پیشـرفت را نیز سـد می کنند و موجب انحطاط جامعه می شـوند. لذا 

 .شدبرای تحقق پیشرفت و توسعه جامعه، ضرورت دارد فرهنگ آن جامعه موافق با توسعه با

که اصــالح امور باید طی کند، بســتر فرهنگ اســت. یعنی جامعه تنها در بســتر و مســیری   با این توضــیحات می توان گفت، بســتر

فرهنگی مناـسب اـست که می تواند به توـسعه و پیـشرفت دلخواه دـست یابد. بدیهی اـست که اگر این بـستر نامناـسب باـشد، توـسعه نیز 

 :صورت دلخواه نخواهد بود. بر این اساس تحقق نخواهد یافت و یا حداقل به

الح یک مملکتی، فرهنگ آن مملکت اسـت. اصـالح باید از فرهنگ شـروع بشـود ... اگر فرهنگ درسـت بشـود یک مملکت راه اـص »

  (1374«. )موسایی، اصالح می شود

و به طرف تعالی حرکت کند، باید   در اینجاـست که ـضرورت تحول فرهنگی ایجاد می ـشود. زیرا اگر بخواهیم جامعه ای پیـشرفت کند

ر مجریان این پیـشرفت و حرکت ایجاد ـشود و گفتیم که این زمینه ها نیز چیزی جز فرهنگ جامعه نیـست. بنابراین های آن د  زمینه

  (1374د. )منصوری، ضرورت تحول فرهنگی برای دستیابی به توسعه نمایان می شو

جامعه اـست و تا زمانی که  فرهنگ آن ـسی و اجتماعی زندگی یک جامعه، متکی بهدیدیم که پیـشرفت در همه ـشؤون اقتـصادی، ـسیا

اگر فرهنگ  بر این اـساس می توان گفت فرهنگ جامعه ای موافق با پیـشرفت و توـسعه نباـشد، پیـشرفت آن جامعه میـسر نخواهد بود.

عه در ابع تیابی به توـس د، برای دـس عه )به معنی عام آن( نباـش الح فرهنگ در جهجامعه ای موافق توـس ت توافق اد گوناگون باید به اـص

 : تاکید نموده اند کهامام خمینی چنانچه (؛ 1368. )سجادی، ن با توسعه همت گماشتآ

اجانب خصــوصــا آمریکا در نیم قرن اخیر کوشــش داشــتند و دارند فرهنگ و برنامه های فرهنگی و علمی و ادبی ما را از محتوای »

انند. فرهنگ زمان طاغوت، کشور ما را تا لب پرتگاه  بدادی بنشالی و به جای آن فرهنگ استعماری و استاـسالمی انسانی ملی خود خ

حیح بنیادی و تحول فرهنگی و علمی، امکان  ید. ولی بدون تغییرات ـص المی رـس ور اـس اند و خداوند تعالی به داد این کـش قوط کـش ـس

دانـشجو به مقـصود  و جوانان رف دولت و رؤـسای دانـشگاهها و فرهنگیانتحول فکری و روحی نیـست و باید با کوـشش همه جانبه از ط

  (1369«. )تودارو، شاءاهلل تعالی از پیوستگی و وابستگی نجات پیدا کنیم و کشور عزیزمان را نجات دهیمنزدیک شویم و ان

ملکت در جهت اهداف انقالب، باید  طور صـریح تاکید دارند که برای دسـتیابی به پیشـرفت و اصـالح م امام خمینی هم بهمی بینیم 

عه  فرهنگ عه، می تواند ضـدتوـس ود. بنابراین، تحول در فرهنگ در جهت موافق توـس عه و پیشـرفت اصـالح ـش به فرهنگ موافق توـس

مقدمه ای برای توســعه در ابعاد گوناگون باشــد. البته بدیهی اســت که تحول فرهنگ صــالح )موافق پیشــرفت( به فرهنگ ناصــالح  

 .واهد کردیشرفت( نیز در جهت انحطاط جامعه عمل خ)مخالف پ 

روری اـست که بی ـشک چنانچه  رفت همه جانبه در اجتماع اـست و در این که دیدیمدر اینجا بیان این نکته نیز ـض عه یک پیـش ، توـس

ه اسـت، اما مقوله، پیشـرفت فرهنگ نیز بخشـی از توسـعه می باشـد. اگرچه گفتیم تحول فرهنگی موافق توسـعه، زمینه سـاز توسـع

یکی عواملی از فرهنگ که عامل پیشـرفت جامعه در ابعاد مختلف هسـتند و  : جنبه اسـتدارای دو فرهنگ در عملکرد توسـعه ای 

 .هایی برای توسعه یافتگی یک جامعه استکند و شاخصدیگری، بخشی از فرهنگ که در جریان توسعه، پیشرفت می
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به جهت بسـیار زیادی دارد،  مسـتقیم و که بر توسـعه کشـور تاثیراسـالمی ایران    خارجی جمهوری هایسـیاسـتالزم به ذکر اسـت 

انقالب  ایدئولوژی .آیدایدئولوژیک و دینی بودن نظام ـسیاـسی، ایدئولوژیک محور بوده و یکی از عناـصر تاثیرگذار و محوری بـشمار می

را بیش از آن که  منافع ملیباـشد، لذا از جنبه اعتقادی و ایمانی برخوردار می داـشته وملی و مذهبی  فرهنگاـسالمی ایران ریـشه در 

تجو می ،در ظرف ملی تعقیب نماید یعی جـس الم ـش ت خارجی نماید.در چارچوب اـس یاـس المی از ج ـس به عنوان  ایدئولوژیمهوری اـس

ــازی در ــیانت از ارزش های ایدئولوژیک و دینی در رفتار  بهره برده ام بین المللنظ ابزاری جهت هویت س ــت و به دنبال ص ــیاس س

های نظامی، ـسیاـسی و اقتـصادی موقعیت ژئوپلیتیک و توانائی ها ومی ایران ـضمن برخورداری از قابلیتجمهوری اـسال .اـست خارجی

المی ایران، تنظیم  ی جمهوری اـس اـس ت. قانون اـس ده اـس یه رانده ـش ت خارجیولی بخاطر نگاه ایدئولوژیک به حاـش یاـس بر مبنای  ـس

تمفاهیم و ارزش ده اـس عه اجتماعی، ا های ایدئولوژیک و دینی بنیان نهاده ـش تقیما بر عدم توـس ادی، ـس و این رویه مـس ی،  قتـص یاـس

گذاری خارجی را در توـسعه اقتـصادی، نقش دیپلماـسی ـسیاـسی را وانیم نقش ـسرمایهتنظامی، علمی و ... تاثیرگذار بوده اـست. ما نمی

نعت بین ی، نقش ـص یاـس عه ـس عه در توـس ادی را در توـس ادی و نقش تعامالت اقتـص عه اجتماعی و اقتـص گری را در توـس المللی گردـش

رار افراطی بر فرهنگم. عمال رنظامی کتمان کنی المی و مختص به های فتار ایدئولوژیک و تاکید و اـص ر در مرز و بوم ایران اـس منحـص

ادی، انحطاط فرهنگی و  تگی اقتـص کـس دگی بین المللی، رکود، تحریم و ورـش ی ارمغانی جز انزوا و طردـش یر دیپلماـس این ملت در مـس

 نارضایتی عمومی نخواهد داشت.

یان ـسال به زحمت و مـشقت فراوان، ـسینه به دارایی اـصلی هر تمدن و ملتی، فرهنگ آن ملت اـست که ـسال مایه وبنبدیهی اـست که 

اند. همانطور ایدئولوژی حاکم نیز به های فرهنگی فدا شـدههای زیادی در راسـتای صـیانت از آن ارزشسـینه منتقل شـده و انسـان

بل  تحمیلی برای حفظ و بسـط آن کشـیده شـده اسـت، برای ملت قا پس در جنگطفیل زحمات فراوانی که در ابتدای انقالب و ـس 

ی رود این اسـت که با تفکیک هوشـمندانه میان حوزه احترام اسـت، اما انتظاری که از سـیاسـتگذاران حکومتی و مسـئولین امر می

ــر اعتدالی و عادالنه، اولویت اول  ــراس ــعه و فرهنگ و ایدئولوژی و با اتکا به روند س ــت را در طرحتوس ــیاس های مختلف و اجرای س

احوزه ت مردم های اجرایی، رفاه و آـس یدن به معیـش امان بخـش ئول ـس لمین، مـس ت که ولی امور مـس یش ملت قرار دهند. جز این نیـس

ئولین امر را مواخذه نمی ئول اـست و آنکه بایاـست و خداوند بیش از این مـس د در کند. رعیت در قبال رفتار و عملکرد دینی خود مـس

تند و الغیر. بنابربراب ان هـس د، خودـش خگو باـش طح دغدغهر این موارد پاـس ت ـس ته اـس ایـس تگذاریاین ـش یاـس ها کمی های موجود در ـس

 ی رسیدگی به امور معیشتی مردم و ساماندهی آن قرار گیرد.تغییر کرده و بر پایه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%84%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-o-Title-ot-desc/


 

 259 

 منابع

اسالمی،  ست خارجی جمهوری اسالمی ایران، حکومتیک در سیا(، بنیادهای هویت ایدئولوژ1396آقامحمدی، ابراهیم، ) .1

 85 پیاپی سوم، بیست و دوم،شمارة سال

 .سازمان برنامه و بودجه، چاپ چهارم ;جلد اول، ترجمه غالمعلی سجادی (،1368؛ )توسعه اقتصادی در جهان سوم .2

سازمان   ;جادی و حمید سهرابیغالمعلی سجلد دوم، ترجمه    ;»توسعه اقتصادی در جهان سوم «  (،1369؛ )مایکل  –تودارو   .3

 .برنامه و بودجه، چاپ دوم

 4520 :شماره روزنامه(، توسعه و فرهنگ، روزنامه دنیای اقتصاد، 1397، علی، )مارامایی، علی، شیرین آبادی .4

 اسالمی، نشریه سوره. انقالب از پس ایران در توسعه فکری ناسیش جریان، (1396کلهر، سینا، ) .5

 ،8دورة سیاست گذاری عمومی، راهبردی مطالعات (، نظریه توسعه و انقالب اسالمی، فصلنامۀ1397طاهایی، سیدجواد، ) .6

 2 شمارة

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(، 1371) ;مقاالت مختلف سمینار »فرهنگ و توسعه « .7

ایران،  اسالمی جمهوری خارجی سیاست در ملی فرهنگ (، نقش1387علیرضا، جاودانی مقدم، مهدی، )وی زاده، موس .8

 زمستان. و دوم، پاییز شماره چهارم، سال سیاسی، دانش

 .گ توسعه «، سازمان تبلیغات اسالمی»دین و فرهن (،1374) ;میثم -موسایی  .9

 . مان چاپ و انتشارات وزارت امور خارجهساز ;عه «»فرهنگ،استقالل و توس (،1374) ;جواد -منصوری  .10

 (70-69ماهنامه سوره، شماره سیزدهم ) ،ایدئولوژی زدگی در سیاست ایرانی(، 1392، )سید مهدی،  باغناظمی قره .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/newspaper-4520
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/newspaper-4520


 

 260 

 

 تاثیر آن بر توسعه اجتماعیفساد اداری و 
 

 2، الهام شیردل1شکیب ضربی  

 

 

 چکیده  

یر و نیکی مفهومی است که از اولین روزهای خلقت انسان مطرح شد و همواره نمود بسیار تقابل با خ فساد بعنوان تجلی شر در

روشنی در تمام ابعاد جوامع مختلف داشته است. قطعا فساد و خوی انزجارآفرین آن از بزرگترین خصائل رذیله وجود آدمی است که 

شود. گذاران مستولی میساده دفتری و گاه بر پیکر حکام و قانونیک کارمند  و روح آن، گاه بر کالبددر سرتاسر دنیا نیز وجود دارد 

در دنیای سوپرمدرن کنونی که جهان بروکراتیزه شده مدام در حال پیشرفت و ترقی است، بیش از هر دوران تاریخی دیگری بستر و 

ی تری رخ دهد به تناوب، دامنهابعاد کالن، هر چه در  ینکه این فساد پست مدرنعوامل فساد برای آدمیان مهیا و فراهم است، نظر به ا

تر خواهد بود. فساد در موسسات اداری و دولتی که مرکز و پایگاه سازماندهی به تمامی شئونات تر و گستردهآثار و نتایج آن عمیق 

های حساس این پایگاهاکه اگر ما  تواند باشد چرفساد می  اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زندگی مردم است، قطعا بدترین نوع

دهی به نظم و همبستگی اجتماعی بدانیم، آنگاه تصور ی ساماناند را سرچشمه رسانی به مردم نهادینه شدهکه با رسالِت خدمات

رو با هدف پژوهش پیشانگیز خواهد بود. های مختلف آن در چنین مراکز حساسی قطعا ترسناک و هولشیوع فساد و زیرشاخه

سازی تاثیر مخرب فساد موجود در ادارات دولتی بر عدم توسعه اجتماعی ساد اداری بر توسعه اجتماعی به دنبال شفافرسی تاثیر فبر

علی  –ای انجام شده است، این نتیجه بدست آمد که فساد باشد. در این پژوهش که با روش تحلیل اسنادی و کتابخانهایران می 

های بسیار گزافی را بر سایر نهادها مانند و پیشرفت اجتماعی خواهد شد، بلکه هزینه مانع توسعه نه تنها –ص فساد اداری الخصو

ی اقتصادی، فرهنگی و اقتصاد نیز تحمیل خواهد کرد. پرواضح است که به تبع عدم رشد و توسعه اجتماعی یک ملت، آرمان توسعه 

 بر باد خواهد رفت.عی است نیز سی سازنده و رفاه اجتماساز احیای دموکراسیاسی که زمینه

 

 فساد اداری، توسعه اجتماعی، ادارات دولتی، شفافیت، رفاه. کلمات کلیدی:

 

 مقدمه 

به اندازه تمدن داشــته و اکنون نیز یکی از  مطالعه تاریخ تمدن های باســتان، بیانگر این اســت که فســاد در جوامع بشــری قدمتی

پی در پی،   های بـسیاری برای جوامع بـشری به دنبال داـشته و جنگ هایبـسامانینا ،ـسادباـشد. ف مبتالبه کـشورهای جهان میمـسائل 

هم ریختن جوامع همیشــه ناشــی از فســاد بوده اســت. در   ها و درهای حاکم، از بین رفتن ســازمانها و قیام علیه تمدنخشــونت
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ها بوده اسـت. در طی قرون و  تمدن ه بسـاتها و چحکوم عوامل مهم فروپاشـیمهمترین  از یکی عوامل، مجموع، فسـاد در کنار بقیه

وجود داـشته اـست و زمانی که از قدرت به   همواره رابطه معکوـسی بین اـستفاده درـست و بجا از قدرت و قلمرو گـسترش فـساد اعـصار،

 بوده است.فرصتی برای افزایش افسار گسیخته فساد مهیا نشد، طور مطلوب استفاده می

اد اداری« از جمله  » ورها را به طورهپدیدهفـس عه کـش ت که روند توـس ازمانی اـس اخته و موجب  ای ـس مگیری با چالش مواجه ـس چـش

در   بر اـساس آمار منتـشره از ـسوی ـسازمان جهانی ـشفافیت .ـسراـسر جامعه ـشده اـست های اـساـسی درگیری مـشکالت و بحرانـشکل

که این امر بیانگر میزان باالی فسـاد در جامعه   اسـتگرفته  از نظر فسـاد قرار 146 وردر رتبه کـش  180میان  ایران از 2019 سـال

رفت از این کارهای مناـسب برای برونراه . بر همین اـساس، پرداختن به تبیین و چرایی این مـسئله و ارائه1حاـضر اـست ایران در حال

 .برخوردار است وضرورت اساسیمعضل اساسی از اهمیت

یابر )  اداری فـساد و انـسانی توـسعه های ـشاخص بین رابطه بررـسی و با عنوان مطالعه پژوهـشی (1398نجار نهاوندی و خورـسند آـس

 و  UNDP المللی بین های سـایت در شـده ثبت اطالعاتبا اسـتناد به  2020الی  2010 های سـال طی منتخب کشـورهای در
ازمان فافیت ـس تقیم رابطهاند و دریافتند که نجام دادهالملال بین ـش اخص بین مثبتی و مـس انی)تو ـش عه انـس اخص و (HDIـس اد ـش  فـس

 بین اسـت. رابطه تأثیرگذار جوامع در اداری فسـاد وضـعیت بهبود در زیادی میزان به ناخالص درآمد افزایش .دارد وجود(CPI) اداری

 ـشیب و قدرت دارند فـساد قرار از بهتری وـضعیت در که کـشورهای در اداری فـساد با تحـصیلی پیـشرفت و زندگی به امید هایزیرـشاخص
 زمینه در مناـسب گذاری موجب ـسرمایه اداری فـساد کم میزان که هـستند پیـشرفته دموکراتیک کـشورهای کـشورها، این .دارد بیـشتری

 بررـسی در اـست؛ بنابراین ـشده پیـشرفت تحـصیلی و زندگی به امید افزایش موجب و گـشته اجتماعی رفاه و آموزش درمان، و بهداـشت
اخ رابطه رفت و زندگی به میدا های زیرـش یلی پیـش اخص با تحـص اد ـش اد کاهش نقش تأثیرگذار اداری فـس  به امید میزان بر اداری فـس

یلی پیـشرفت و زندگی اهده قابل تحـص یلی پیـشرفت زیرـشاخص لیکن اـست؛ مـش اد کاهش روند بهبود نیز در تحـص  تأثیرگذار اداری فـس
 .کند می کمک آن کاهش به اداری فساد به عواقب ارتکاب و نویمع های ارزش به نسبت جامعه افراد آگاهی سطح افزایش با و بوده

لی ) اد1391عبدالرحمن فـض عه  بر آن تأثیر و اداری ( طی پژوهـشی که با عنوان فـس رفت انجام  برون راهکارهای و پیامدها علل، -توـس

دارد،  کشــورها اداری مدیریت نظام یاثربخشــ  و کارایی بر که زیادی منفی تأثیرات و نقش علت به اداری داده، تاکید داردکه فســاد

 برنامه و توســعه اقتصــادی و همکاری ســازمان متحد، ملل عمران برنامه مانند المللی، بین های نهاد و ها دولت توجه مورد همواره
فافیت خ و ـش ت. و بوده گویی پاـس ورها عمومی تلقی هـس اد مفهوم از کـش وء فـس تفاده اداری، ـس  هدافا نفع هب دولتی امکانات از اـس

 اـست توـسعه تأثیرگذار جریان بر هم اجتماعی ـسرمایه عبارتی، به دارند؛ ـسویه دو ایربطه توـسعه، و اجتماعی ـسرمایه .اـست ـشخـصی

 ـشود، می حاـصل فـساد و تبعیض منابع و نبود و امکانات عادالنه توزیع از که اجتماعی ـشرایط در اعتدال پذیرد.می تأثیر آن از هم و

 ارتکاب انگیزه کاهش و مداریقانون و قانون به اجتماعی، احترام هنجارهای تقویت اجتماعی، اعتماد زایشاف موجب تواند می

 پیدا گـسترش و توـسعه جامعه در فراگیر ـصورت به اجتماعی اعتماد حس ـشود. زمانی که ـشهروندان در فـسادآمیز و مجرمانه اعمال

 و گذاریـسرمایه کاهش موجب اداری فـساد که جا آن باـشد. از پایدار توـسعه بر نیمبت هایاز برنامه بـسیاری ـساززمینه تواندمی کند،

 رشـد کاهش ها،قیمت و زندگی هزینه افزایش درآمد، کم و فقیر افراد برای به ویژه اجتماعی خدمات سـطح تقلیل آن، وریبهره

ادی اد تر افزایش بیش نهایت در و اقتـص ح گردد،می فـس ت پرواـض وم پدیده این با نچهچنا که اـس ود، مقابله ـش د به امیدی نـش  و رـش

ور عه کـش رفت و توـس هروندان رفاه و پیـش تقیمی بین بود. ارتباط نخواهد ـش اد مـس ورهای در ناکارامدی و فـس عه کـش نیز  و نیافته توـس
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تقیمی رابطه اد و دولت بزرگی و اندازه بین مـس ازمانی هایمحیط وجود دارد. فـس اد زمینه که ایـس ورت هب ها آندر  فـس  بالقوه ـص

 ـسوی به به آـسانی توانندمی نباـشند، و کنترل نظارت گویی، پاـسخ پذیری،مـسئولیت مناـسب هایـسیـستم دارای چنانچه دارد، وجود

اد اد، کنند.  میل فـس ی ندارد. مرزی و حد فـس ت از حاکی هابررـس اد که آن اـس ر به اختالس و فـس ور و خاص گروهی یا قـش  یا کـش

رورت ندارد؛ تعلق خصمـش  های جامع طح در آن با مقابله بنابراین ـض اس المللیبین ـس ود؛می احـس تفاده منظور، همین به ـش  از اـس

ل و جهانی تجربه ورها تجارب همچنین و هاگردهمایی و هاکنفرانس برگزاری از نتایج حاـص اد با برخورد در کـش یار فـس و  مفید بـس

 پدیده این با به مبارزه نسـبت حکومتی و جغرافیایی ملی، مقتضـیات شـرایط هب توجه با متناسـب باید کشـوری هر و اسـت مؤثر

اد با مبارزه کند. اقدام خطرناک د موفق تواند می هنگامی فـس ورت برنامه به که باـش ده ریزی ـص  و مردم حمایت از و گیرد انجام ـش

 باشد. برخودار نیز حاکمیت باالی سطوح

 کارآمدی مکتب جوامع به رد ادعای طرفداران انـسانی توـسعه بر اداری فـساد تأثیر  ا عنوان( در پژوهـشی ب1386عیزاده ثانی و فانی )

اره  فسـاد طح در پدیده این کردندکهاداری پرداختند و اـش عه، مانع حال در جوامع برای بویژه جهانی، ـس ر بر ایعمده توـس  راه ـس

عه د،می جوامع انسـانی توـس عه مهم متغیرهای با اداری دفسـا یانم باال همبسـتگی منفی که ایگونه به باـش همچون  انسـانی توـس

ی، طح داخلی، ناخالص تولید دموکراـس واد ـس ت و ـس تدالل بر این مؤیدی جامعه، در بهداـش د. ازمی اـس وی باـش  هایگرایش دیگر ـس

ر اد زمینه در مهمی چالش دهنده نوید مدار، بازار هایارزش و به رویکردها دولتی بخش معاـص  د؛ بنابراینباـش می بخش در این فـس

تگذاران یاـس تراتژیک با رویکردی دولتی باید بخش مدیران و ـس  مبانی ارزـشی به توجه با دهند. پاـسخ چالش این به انفعالی نه و اـس

 لذا دارند، تکیه گراییفایده و گراییعمل لذتگرایی، مانند هاییبر مکتب که عمومی انتخاب نظریه همچون بازارمدار رویکردهای

الحات به وجهبر ت وهعال ازمانی اـص ل، بهره ین ا با مبارزه راهکار مهمترین دی، نها و ـس یل و عمیق ایمجموعه از گیریمعـض  از اـص

دمی اخالقی هایارزش ور چارچوب عنوان تحت که امروزه باـش اغلحرفه رفتار قوانین و اخالقی )کد(های منـش  درون به پا ای مـش

ازمان ت. به ویژه نهاده هاـس ورها این گرا اـس تر یک در منـش ی نظام بـس المی هایارزش مانند یکپارچه، اعتقادی و ارزـش  تدوین اـس

 و انســجام وحدت، نوعی و برگرفته را در شــخصــی و ســازمانی حکومتی، و عمومی مصــالح همه فراگیر چتری گردند، همچون

 کند.نمی سازمانی بروز اخالقیات منشور رد تعارضی و ناسازگاری گونه هیچ و نمایدبرقرار می عوامل این میان هماهنگی

 

 روش تحقیق 

ای انجام شده و منابع این پژوهش، آمار و ارقام رسمی ارائه شده توسط سازمان اسنادی و کتابخانهرو با روش تحلیل پژوهش پیش

 های پیشین بوده است.ها و اطالعات پژوهششفافیت بین الملل و داده

 

 فساد  مفهوم

و  (corrmption)ریشه فرانسوی  از فساد کلمه است. شده مطرح فساد از گوناگونی تعاریف ها،نگرش حسب رب  گونگونا جوامع در

 شودمی  نقض یا شکسته که آنچه  (149گرفته شده است. )تانزی،  شکستن  یا کردن (  به معنای نقضRumpereریشه التینی )
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تباهی، ستم،   مانند مختلفی معانی فساد برای فارسی زبان ی باشد. درادار مقررات ویا اجتماعی یا اخالقی یک شیوه رفتار تواندمی

 است. شده بدکاری، شرارت، ظلم و ستم، مال کسی را به زور گرفتن و گزند ذکر

 

 تعریف فساد اداری

 محوله ظیفهو از تخلف به فرد)کارگزار( دولتی ورود برای که است نامشروعی فساد »پاداش وبستر، فرهنگ در شده بیان تعریف طبق

 (.1380شود« )سرداری،  می پرداخت

 موقعیت و مقام از نامشروع استفاده و شخصی قدرت اعمال یا انحراف از گوناگون موارد به اداری فساد که دارد میردال عقیده گونار

 (1383زادگان، است. )عباس اطالق  قابل شغلی

 به و باشد وظیفه انجام عادی شیوه از انحراف معرف شخصی، ایه لبیط جاه دلیل که به داند می رفتاری را نای فساد اس جی

 ( 1389کند. )قرنی و همکاران،  می تجلی اختالس و بازی پارتی ارتشا، قبیل از اعمالی دادن انجام و  مقررات قوانین و از تخلف صورت

نقد و یا  ایرشوه شده، نهی آن از که ریکا دادن انجام ازای به دولت مأمور یک که دهد رخ زمانی فساد، است مک مولن معتقد

 جنسی قبول کند.

کارمند و مسئول  کیمعنا است که  نیکارمندان به ا میدر تصم یو خانوادگ یاجتماع  یهایفساد براساس نقش وابستگ ینزتااز نظر 

  ر ی مس نیاز ا و ر گرفتهقرا یو اجتماع  یخانوادگ قیروابط و عال ایو  یمنافع شخص ریتحت تأث یادار یهامیدر اتخاذ تصم یدولت

 (1375. )نادری، شودیمرتکب فساد م

 (1389ی. )خلفخانی، نفع شخص یبرا یو دولت یادار اراتیاز اخت یرقانونیغ  یاستفاده یعنی یفساد ادار وبالد،تئ دگاهیاز د

قرارداد ببندند  ،رندیتا مجوز بگ دهندیرشوه م یها شهروندان و مقامات دولتآن  قیاز طر یرقانونیفساد را اقدامات غ ،مؤسسه گالوپ

 (1389. )عطائی، استکرده فیتعر یقواعد بوروکراس ایفائق آمدن بر قانون  یاطورخالصه رشوه دادن بر و به زندیاز مجازات بگر ایو 
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 که نیا ایو  یو اخاذ ارتشادر انجام آن دخالت داشته باشند مانند  گریکدیدو گروه با مشارکت  ایکه دو نفر  یاگونهه ب تواندیفساد م

 .مانند اختالس ردیصورت پذ ییتنهابه یمقام دولت کیتوسط 

 . فساد وجود دارد زین یخصوص یهاتیبلکه در فعال ،است یبرداشت کرد که فساد منحصر به بخش دولت نیچن دینبا فیتعر نیاز ا

 (1381دیگران،  هبر و. )رتصور استقابل یو خصوص یامکان فساد در هر دو بخش دولت نیبنابرا

 یکسب منافع شخص  یبرا  ی(عموم  تقدر)  یدولت  اراتیفساد را سوءاستفاده از اخت  ،المللنیب  تیو سازمان شفاف  یبانک جهان  تینها  در

 (1389یع زاده، . )شفدر جهان است یمورد توافق عموم فیتعر نیا که دندانیم یو خصوص

 

 یانواع فساد ادار

تفاوت   لیبه دل  گریکه هر جامعه را از جامعه د  یینظرهانظر از اختالفصرف  رایز  ،دیآیشوار به حساب مد  یمرانواع فساد ا  یبندمیتقس

در طرز  یعموم یهادگاهید یگوناگون لیبه دل زیمردم ن یهانخبگان و توده انیم ،سازدیم زیمتما یو اخالق یفرهنگ یهادر ارزش 

 .ابدییم رییدر طول زمان تغ یممدوح و اخالق یهاارزش  زیجامعه ن کیداخل  در نیوجود دارد. همچن نظرفاز فساد اختال یتلق

 یهاتیدر چارچوب فعال  ی،اقدام  رونیازا  .کرد  فیمردم تعر  یعموم  یهادگاهیبا توجه به د  دیرا با  یاز محققان معتقدند فساد ادار  یبرخ

 دنیه»به نام    یاسیمحقق علوم س  کی  حالنیا  با  .مضر باشدو    یقراخالیمردم جامعه غ   دیکه از د  ابدییمصداق فساد را م  یاداره دولت

 .کندیم میتقس دیو سف یخاکستر ،اهیگونه سرا به سه  یفساد ادار «مریها

 

 اهیس  یفساد ادار

 گرفتندهیادن  یرارشوه ب  افتیاز در  توانیمثال م  یبرا  ؛شود  هیتنب  دیمنفور است و عامل آن با  یاسیها و نخبگان سکه از نظر توده  یکار 

 .در احداث ساختمان نام برد یمنیا یارهایمع

 

 یخاکستر  یفساد ادار  

 نیکه در ب ینیقوان یکارمندان در اجرا یمثالً کوتاه هستند؛ اعتنایمردم به آن ب یهاکه از نظر نخبگان منفور است اما توده یکار 

 .ستیها معتقد نبودن آن دیبه مف یاسیگان ساز نخب ریغ  یو کس ستندیبرخوردار ن یچندان تیمردم از محبوب

 

 دیسف  یفساد ادار  

 دانندینم  تیآن را چندان مضر و بااهم  یو اکثر مردم عاد  یاسینخبگان س  ،جامعه  یاست اما اکثر اعضا  نیکه ظاهراً مخالف قوان  یکار 

ضرورت خود را از  یو فرهنگ یاجتماع  ترا ییغاز موارد نقض مقررات که در اثر ت یپوشمثل چشم ،عامل آن باشند هیکه خواستار تنب

 .انددست داده

بازار محور   ،محور  یدولت  -ی  ادار»  : کنندیم  یبندفساد را در سه دسته طبقه   زشده اگوناگون ارائه   فیتعار  دیگر،  سندگانیاز نو  یبرخ

عنوان نقطه  به  ،اندهورد استناد واقع شدساد مفساد که بارها در متون مربوط به ف  فیسه گروه از تعار  نیا  «.خوب  یبر حکمران  یو مبتن
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 مریها دنیتوسط ه یفالیموفق ت یانسخه و  1970در سال  یاسیبا نام فساد س مریها دنیه قیدر تحق یاسیفساد س لیتحل نیآغاز

 (1379. )عابدی و جعفری، اندبکار برده شده 1989در سال  ینن ولووتوو جاس

 ل یکه به دل یانحرافات:» است نیو مرتبط با بحث ماست چن دهیفساد مطرح گرد یبرا یط ناه توسفساد ک یدولت -ی ادار فیاما تعر 

 یعدول از قواعد به نوع خاص ایو  یتیموقع ای یکسب منافع ماد ی(خصوص یلیخ یو باندباز یخانوادگ) ینظرها و منافع شخصنقطه 

 (1997)نای، «. ردیپذیصورت م یانهگرایشخص یاز اعمال نفوذها

 یبازیپارت (،نیفرد ام کی ضاوتبر ق یرگذاریپاداش منظور تأث کیاستفاده از ) یخواررشوه : است  ریشامل موارد ز فیتعر نیا

 یاز منابع دولت  یرقانونیغ   یبرداربهره  یو سوءاستفاده مال  ی(اخالق  تیصالح  یجابه  یاز روابط شخص  یبذل و بخشش ناش  ای  تیحما)

 ی.در جهت منفعت شخص

 

 اداری  فساد  سطوح

 :یابدسطح تظاهر می دو در عمدتاً اداری فساد

 نوع این درگیر ها ارشد دولت مقامات و یرتبه عال کارمندان بوده، مرتبط سیاسی نخبگان با بیشتر سطح اول، مفاسدی است که

 آید.  می شمار به هافساد نوع این سیاسی همزاد بندهای و زد و درگیرند فساد از نوع این در سیاسی احزاب هستند. فساد

داخلی  و خارجی های خریدهایبخش در مفاسد، نوع کار بست. این به توان می اول سطح در « را یقه سفید باالنشینان تعبیر » فساد

دهد. )ربیعی،  می رخ عمرانی بزرگ هایپروژهزمینی و  زیر منابع فروش با مرتبط های ها، واردات، بخشمزایده ها،کالن، مناقصه

1383) 

قانونی  غیر های های عمومی، کارسازیمفاسد رشوه نوع این در و رده پایین شکل گیرد کارمندان میان در دوم، غالباً سطح در سادف

 .است در ارتباط و ردرگی جامعه عمومی سطح و خصوصی است. فساد در سطح دوم اصوال با بخش ذکر قابل دست این از مواردی و

 از برخی سوی از سطوح فساد، مورد در دیگری بندی دسته شد، اشاره بدان باال در که اداری فساد سطوح بندیبر تقسیم عالوه

 :پردازیممی آن به به اجمال که است شده مطرح  نویسندگان و اندیشمندان

 

 )حاد( مندنظام فساد و تصادفی )اتفاقی( فساد .1

 کند.می همند تغییر قاعد و رایج بسیار  درجه تا ستثناییا و مک درجه  از و است  متفاوت مختلف جوامع  میان  در فساد شیوع  درجه

 مند قاعده شکل به و رایج شود بسیار جامعه در فساد وقتی اما است؛ نابودی و مجازات و کشف قابل آسانی باشد، به کم فساد اگر

 اتفاقی، حالت برخالف زیرا یابد؛ می شافزای به فساد یازیدن دست هایانگیزه و کاهش مجرمان، مجازات و فساد کشف احتمال درآید،

 رفتاری  ضوابط و قوانین نهادها، باشد، شده همند قاعد فساد جا هر  .ندارند ذیصالح مراجع به خالف کردن گزارش به تمایلی طرفین

 ندشدنک اعثب تواند می نیز رشوه حالت، این یابند. در می تطابق مفسد کارگزاران دولتی و ساالران  دیوان الگوهای ناصواب با
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 که است کرده تشبیه فوتبال بازی در خطا انجام به را اتفاقی ورلین، فساد نام هربرت به از متفکران یکی شود. هاپرونده به رسیدگی

  نشان با داور

 که ریطو  به فوتبال است؛ بازی در خشونت تشویق مانند مند )حاد( نظام فساد که حالی در کند؛می جریمه را بازیکن کارتی، دادن

 حال در کشورهای از بسیاری توسعه اقتصادی فساد، از شکل این شود. می تبدیل درگیری عامل به و دهدمی ماهیت تغییر بازی

 (1383زادگان، )عباس  کند.می تهدید را توسعه

 سازمان سافته یا فساد فردیفساد   .2

 به رشوه قبال در چه چیزی و دهند رشوه کسانی چه به انندد می گذاران سرمایه دارد، وجود یافته سازمان فساد که اداری نظام در

 که افتد می اتفاق  هنگامی یافته، سازمان فساد  .کنندمی اخذ خود هایبنگاه برای را الزم مجوزهای که دارند اطمینان و آورند دست

 .شودمی دهنده رشوه نظر ردمو رشسفا اجرای تضمین موجب پرداخت وجه، و است معین آن، کنندهدریافت و نیاز مورد )رشوه( وجه

 کامالً سهم فاسد، ساالر دیوان یک نظامی، چنین در چون دارد، تری کم ضرر یافته فساد سازمان که کنند می استدالل چنین برخی

 رشوه رسمیمقام   چندین به باید گذارانسرمایه فردی، فساد در است. بنگاه موفقیت در او نفع و کندمی طلب را بنگاهسود   از معینی

 یعنی ای،سامانه فساد شود. نیز تهیه الزم مجوزهای و نشوند رو روبه تری بیش رشوه تقاضای با که نیست هم ضمانتی و بدهند

 یکسان نحوی به دو هر سیاستمداران و دولتی که مأموران دولت مختلف سطوح کلیه در گسترده و یافتهسازمان فراگیر، فسادی

 گارگزاران آن، لوای در که است سیاسی ایپدیده واقع در ای،سامانه فساد .مشارکت دارند آن در دولتی های دستگاه تمام در تقریباً

 .کنند می ریزیبرنامه شان،وابستگان و خود به نامشروع عواید و منافع انتقال برای اداری، موقعیت ءاستفاده از سو با دولتی عمال و

 تضعیف یا حذف نیز و خدمات مهم تصدی و آن بر نظارت و بازار تنظیم مالی، های زمینه  در تدول وظایف بسط با گروه این واقع، در

کنند.  هدایت دلخواه مسیر به رسمی مجاری  از طریق را نامشروع عواید و منافع جریان که آمد برخواهند  درصدد اقتصادی، رقابت

 (1383زادگان، )عباس

 فساد خرد  - فساد کالن  .3

اد ا اب کالن ـسطح در فـس اد که ای گونه اـست؛ متفاوت کامالً خرد ـسطح در دفـس اد را رتبهعالی و کارمندان وزرا دولتمردان، فـس  فـس

اد و کالن اد را گمرگ مأموران و پلیس افراد مثل جزء، کارمندان فـس اد کنترل گویند.خرد می فـس اد بر مقدم کالن، فـس  خرد فـس

 باالی رده مقامات توـسط که اـست فـسادی کالن، فـساد نیـست. خرد ادکل فـس مـش  حل به امیدی کالن، فـساد کنترل بدون زیرا اـست؛

 و ـسفید« مجرمان »یقه گروه جزء فـساد، نوع این مرتکبان گیرد. می ـصورت توجه قابل مبالغ با ای وـشبکه گروهی، ـصورت به اداری

ازند،می وارد عاجتما پیکر بر جبرانی غیرقابل خسـارات و هازیان نکه آ با و هسـتند و زور  زر صـاحبان از  تعقیب و تحت کمتر ـس

 تعقیب مـصون از مـصون توجیه یا امکان فرار اـصوالً توان یا از حمایت برخورداری با گروه گیرند. این می قرار عدالت دـستگاه مجازات

 به زیادی حد تا یادار نظام پایینی و میانی هایدر رده اداری فسـاد مختلف، کشـورهای در که دهدمی نشـان مطالعات مانند.می

 دـستیابی برای باـشد فاـسد حاکمه، هیأت از قـسمتی دارد؛ چنانچه رتبه، بـستگیعالی کارمندان و ـسیاـستگذاران بین در فـساد میزان

د های درآمد به و یک از فاـس وی از و اـست نیازمند میانی، مدیران به کمک ـس ی، و نظارتی نهادهای اـست ناچار دیگر، ـس ابرـس  حـس

 کند. تضعیف را قضایی عمراج و نقش مطبوعات
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 المللیبین اسناد در فساد مفهوم

 فساد با مقابله امریکایی کنوانسیون .1

 تعریف ـشرح بدین فـساد را ـشود،می محـسوب خود نوع در فـساد با مقابله به مربوط چندجانبه کنوانـسیون اولین که کنوانـسیون این

 :کند  می

 مأمور یک سوی از یا امتیاز وعده پیـشکش، ازقبیل هدیه، منافع دیگر یا پول ش،ارز یدارا ـشیء نوع هر پذیرش یا خواـست در الف(

 یا فرد هر یا خود برای مسـتقیم، غیر یا طور مسـتقیم به دارد، اشـتغال عمومی وظایف انجام به که فردی هر یا دولت کارمند یا

 شود. می او یعموم و رسمی به وظایف مربوط که فعلی ترک یا فعل انجام عو، در دیگر، نهادی

 به امتیاز یا وعده هدیه، پیـشکش، قبیل از ارزـشپولی یا منفعت دارای ـشیء نوع هر مـستقیم غیر یا مـستقیم اعطای یا پیـشنهاد ب(

منظور  به دیگر، نهادی یا فرد برای یا خودش دارد، برای اـشتغال عمومی وظایف انجام به که فردی هر یا دولت مأمور یا کارمند یک

 وی. عمومی و رسمی انجام وظایف راستای در فعلی ترک یا فعل انجام به وا شتندا وا

 منظور به دارد، عمومی اشــتغال وظایف انجام به که فردی یا دولت مأمور یا کارمند یک ســوی از فعل ترک یا فعل هرگونه پ(

 ثالث. طرف برای یا خود برای نامشروع منافع کسب

 فوق. مجرمانه اعمال از یک هر از حاصل عواید اختفای یا متقلبانه استفاده ت(

ــروع کارمندان اندوزی عالوه بر آن، ثروت ــتفاده با دولتی مقامات و نامش ــب از اس  از دیگر یکی عنوان به نیز خود عمومی منص

 (1375دیده، است. )دوناتال، جهان شده منظور فساد هایمصداق 

 (1997اتحادیه اروپا ) عضو های دولت اماتمق یا اروپایی جوامع مقامات فساد با مبارزه کنوانسیون .2

ی فـساد غیرفعال و دو دـسته به فـساد ـشود،می محـسوب فـساد با مقابله برای اروپایی جامع ـسند اولین واقع در که کنوانـسیون این در

 به اـست. ـشده درج یکاییکنوانـسیون آمر 6ـشود. در واقع منظور از فـساد فعال همان اـست که در بند الف ماده فـساد فعال تقـسیم می

 عمومی، یا دولتی منـصب هر دارنده یا دولت مأمور یا کارمند ـسوی از مادی ـشیء یا ـسود امتیاز یا درخواـست هرگونه دیگر، عبارت

تقیم یا طور به تقیم، غیر مـس می وظایف محدوده در که عمل انجام از خودداری یا انجام ازای در مـس ت، وی رـس اد غیرفعال اـس  فـس

 دریافت یا پذیرش ـشود.می محـسوبجرم   خیر، یا ـشده محقق آیا که این از فارغ تقاـضایی، چنین ـصرف واقع، در .ـشود یم محـسوب

 شود.می غیرفعال فساد حکم نیز مشمول دولت مأمور یا کارمند سوی از مادی، منفعت یا امتیاز هرگونه

 دولتی مقام یک به مادی امتیازهای دادن وعده یا اعطا دیـشنهاپ  هرگونه فعال، فـساد از منظور اـست. ـسکه این دیگر فـساد فعال روی

 6 بند ب ماده در که اـست همان مفهوم، این در فـساد باـشد.رـسمی وی می وظایف انجام از خودداری یا انجام به وی تعهد ازای در

 ـشاغل یا دولتی منـصب دارنده ردف یا دولت مأمور یا تر، در فـساد غیرفعال کارمنداـست. یعبارت ـساده ـشده ذکر امریکایی کنوانـسیون

نیـست؛ اما در فـساد  مـشتری( یا رجوع دیگر)ارباب طرف دانـستن مبرا معنای به این اگرچهدارد،  را اـصلی نقش در عمومی، بخش در

ت،  جرم آغازکننده رجوع فعال ارباب ند دو از که جایی تا اـس تنباط توان می فوق  ـس اد کرد مفهوم اـس  جز چیزی عمده طور به فـس

 است. شده ذکر صریحاً فساد با مقابله زمینهدر  ذیل اروپایی مهم سند سه در موضوع این نیست. ارتشا و رشا مانه
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 المللیبین تجاری معامالت در خارجی عمومی مقامات به دهیرشوه با مقابله کنوانسیون .3

 ( پنجOECDهمکاری اقتـصادی ) و توـسعه ازمانـس  عـضو کـشورهای تـصویب به 1997 نوامبر 21 تاریخ در که کنوانـسیون این در

 تعریف گونه این دهی به مقامات عمومی خارجیرـسید، جرم رـشوه اـسلواکی( و ـشیلی بلغارـستان، برزیل، )آرژانتین، عـضو غیر کـشور

 است : شده

 دولتی رسـمی اممق یک به ها، واسـطه طریق از یا مسـتقیم طور به غیر آن، یا مادی امتیازی اعطای یا وعده پیشـنهاد »هرگونه

تن به ثالث فرد یا خارجی )عمومی( د واداـش می، وظایف خالف بر خاص عملی انجام از خودداری و یا انجام به مقام آن قـص  به رـس

 المللی«. بین تجاری فعالیت در نامشروع امتیازات سایر یا تجاری امتیازات یا حفظ کسب منظور

 مراودات به مزبور جرم دامنه اینجا در که تفاوت این با هوم فسـاد فعال اسـت؛مف با تعریف ارائه شـده در این کنوانسـیون منطبق

 است. یافته تسری المللی بین کنوانسیون تجاری

 فساد خصوص در مدنی حقوق کنوانسیون .4

 فسـاد گردیده، فسـاد تدوین علیه اروپایی کشـورهای حقوقی نظامهای در هماهنگی بیشـتر ایجاد هدف با که کنوانسـیون این در

 :است شده تعریف اینگونه

 ـشدن مخدوش موجب غیرمـستقیم که یا مـستقیم طور به دیگر، غیرقانونی امتیاز هر یا رـشوه پذیرش یا اعطا پیـشنهاد درخواـست، »

 یا عواید غیرقانونی برای او داشته باشد«. امتیازات یا شود رشوه گیرنده به محول های مسئولیت یا وظایف صحیح انجام

 (1999اروپا )شورایفساد   درخصوص جزایی قحقو نکنوانسیو .5

 بر عالوه که اـست المللی چندجانبه بین ـسند مهمترین و اولین فراملی، یافته ـسازمان جرائم با مقابل برای ملل ـسازمان کنوانـسیون

وعات اد به مربوط جرائم به دیگر، موـض ت. پرداخته فـس ده ارائه تعریف اـس ند، در این ـش ده ارائه عاریفت با چندانی تفاوت ـس  در ـش

 است. هاآن همه از ای برگزیدهمجموعه واقع، در و ندارد اروپایی و امریکایی اسناد

 کند : می انگاری جرم اینگونه را فساد 8 ماده 1 بند در کنوانسیون این

 یا خودش برای ـستقیم،غیرم یا مـستقیم طور به )دولتی( عمومی مقام یک به قانونی غیر اعطای امتیاز یا پیـشنهاد اعطا، وعده الف(

 باشد.می اشرسمی وظایف راستای در که عملی انجام از خودداری یا مقام آن واداشتن قصد به دیگر، یا نهادی فرد برای

ت ب( وی یک از غیرقانونی امتیازی پذیرش یا درخواـس تقیم طور به )دولتی( عمومی مقام ـس تقیم، مـس  یا فرد خود برای یا غیرمـس

 آن. ازای در اش یاوظایف رسمی راستای در عملی انجام از خودداری یا انجام قصد هب دیگری نهاد

   (United Nations Convention Against Corruption)فساد  با مبارزه برای ملل سازمان کنوانسیون .6

 داده قرار توجه را مورد املیفر تهیافـسازمان جرائم با مبارزه کنوانـسیون در مندرج تدابیر از ایگـسترده مجموعه نیز کنوانـسیون این

 (1386کند. )آقائی، می را الزامی فساد با مبارزه کاران اندر دست به تعقیب و تحقیق اختیارات اعطای و انگاری جرم و

وه بر عالوه می مقامات به غیرفعال و فعال دهیرـش ناد تمامی در که خارجی و داخلی رـس ینهای منطق اـس یون نیز و پیـش  کنوانـس

 اند :شده گرفته نظر در فساد مصادیق عنوان کنوانسیون به این در نیز زیر اعمال است، شده معرفی فساد مصداق  عنوان هب رموپال

 از نفوذ تجارت( )یا عمومی، ـسوءاـستفاده مناـصب دارندگان توـسط دولتی و عمومی هایدارایی و اموال تـضییع یا نادرـست » اـستفاده

اد، از حاـصل عواید اختفای ی،دولت و عمومی مناـصب دارندگان ـسوی تفاده ارتکاب فـس وءاـس ئولیت از ـس   ـشخـصی انتفاع هدف با مـس

 انتفاع هدف با محرمانه یا شـده بندیطبقه اطالعات از رسـمی، اسـتفاده از مقام سـوءاسـتفاده وسـیله به غیرقانونی اندوزی ثروت
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خـصوـصی  بخش در رـشا( و فـساد) ارتـشا غیرمـشروع، هایـسود بکـس  عمومی، اموال از نادرـست برداری و بهره کاربری تغییر ـشخـصی،

 متخصص«. افراد توسط نفوذ داللی حسابرسی، با مرتبط جرائم فساد، از حاصل عواید و هاپول تطهیر

 

 برتوسعه اجتماعی اداری فساد تأثیر

مت در این عه، مفهوم قـس اخص و معیارها توـس اد تأثیر ـسپس و آن هایـش عه بر اداری فـس ادی،اقت توـس انی ـص عه انـس  انتها در و توـس

 گیرد.قرار می بررسی مورد توسعه، و رشد برای مهم متغیرهای از یکی به عنوان اجتماعی سرمایه

 

 توسعه مفهوم

عه در طالح توـس د. فراگیر دوم جهانی جنگ از پس تنها آن، جدید معنای اـص طالح این ـش ان واژه ترقی  مفهوم اـص را که بیانگر انـس

 از خروج معنای به توسـعه ن بار معنایی واژه تکامل را که دارای کاربرد اجتماعی اسـت، با خود همراه دارد.همچنیامروزی اسـت و 

ت. لفاف تین اـس عه نظریه پردازان نخـس انهاینظریه بعداً که جهانی دوم جنگ از پس توـس ازی نظریه نام به ـش هور نوـس د، مـش  بر ـش

 سنتی مرحله این از باید شدن متجدد برای جوامع که است جامعه این ارزشهای و تیجامعه ـسن همان لفاف، این که بودند نظر این

وند. خارج عه اولیه، مباحث در رو، ( از این1384)ازکیا و غفاری،  ـش ازی با مترادف توـس د؛ می تلقی نوـس عه مرور به اما ـش  در توـس

ادی تبیین رـشد قالب عه و رـشد دیگر، عبارت گردید. به اقتـص تهدا یکی را توـس عه پس اند؛نـس هایی  فعالیت توان »مجموعهمی را توـس

 (1369)اسدی،  کرد. تعریف جامعه« پذیرش مورد و موجود ارزشی نظام براساس زندگی مطلوب شرایط ایجاد جهت در

 هتوســع بیان دیگر، به اســت. جامعه گســترش به رو نیازهای تأمین جهت در پیوســته هم به تغییرات از طیفی توســعه، بنابراین

 کند.می تبدیل مطلوب شرایط به را نامطلوب زندگی شرایط که است یندیفرا

 

 توسعه های شاخص

 شمارند : می بر توسعه معیارهای به عنوان را زیر هایشاخص نویسندگان، معموالً

ته بتوانند که طوری به خانوارها، برای کافی درآمد داـشتن • امل که را خود معیـشتی بـس رپناه، حداقل ـش  و پوـشاک غذا، ـس

 کنند. شود، فراهممی درمان و بهداشت

تن • تان برای کار داـش رپرـس تغال .خانوارها ـس مین تواند می فقط نه کار و اـش ت حداقل کننده تـض د، برای افراد معیـش  باـش

تن بدون بلکه غل، و کار داـش تعدادهای توانندنمی افراد ـش کوفا را آنها داده، بروز را خود اـس ازند و ـش  رنظ از زندگی در ـس

 شود. می افراد در شور زندگی و نشاط احساس بروز و نفس به اعتماد موجب کار کنند. پیشرفت معنوی و یماد

 جامعه. در باسوادی نرخ ازدیاد و آموزش به افراد دسترسی افزایش •

 (1380حکومت. )طاهری،  و جامعه اداره در مشارکت فرصت و امکانات از جامعه افراد عموم برخورداری •

ور فعا • هل زناحـض ور فعال زنان در عرـص ه اجتماعی: هر چه حـض د،  ن در عرـص تر باـش ی بیـش یاـس های اجتماعی، فرهنگی و ـس

ترتیب نیروی  تر اســت. درجوامع توســعه نیافته، زنان اکثرا در خارج از خانه شــاغل نیســتند و به اینجامعه توســعه یافته

 .انسانی در این کشورها به نصف کاهش یافته است

 داشته باشند. نفوذ و یا تأثیر ملی دولت تصمیمات بر نتوانند دیگر هایدولت که معنا این به ،ملی استقالل •
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 اجتماعی یتوسعه تعریف و اهمیت

ده ارائه تعاریف توان می کلی به طور عه از ـش ته دو به را اجتماعی یتوـس یم عام تعاریف و تعاریف خاص کلی یدـس  در کرد. تقـس
 فرایند در ابعاد یا و بعد آن اهمیت و کرده تأکید مختصـر بعد چند یا بر یک بیشـتر تعریف ،تماعیاج یتوسـعه از خاص تعاریف
 که اـست ـشده نظر گرفته در کلیت یک یمثابه به اجتماعی یتوـسعه عام، تعاریف در اما اـست ـساخته را برجـسته اجتماعی یتوـسعه
 هستیم. آن مجموعه زیر ابعاد تمامی سنجش نیازمند مفهوم این سنجش برای و بوده مختلفی ابعاد دارای

 در که اسـت بخشـی دانسـته میان و ایرشـته میان ایحوزه را اجتماعی یتوسـعه آزادی، و اقتصـاد بعد دو بر با تأکید اسـتس
 :تاس نکته دو یکننده بیان ـضمنی طور به تعریف این جامعه اـست. ـسطوح یهمه در مردم اجتماعی و مادی رفاه بهبود جـستجوی

رشــته  با که آزادی ســطح افزایش دوم، و نیازها آن تأمین راه از اســاســی نیازهای ســطح حداقل در مردم رضــایت تأمین ل،او

ته توانندمی مردم که هاییانتخاب ند، داـش ود. می گیری اندازه باـش تس، زعم به ـش عه اـس ارکت طریق از اجتماعی یاهداف توـس  مـش
 همکاران، و فیروزآبادی از نقل به 2001اسـتس،(شـوند. می تعقیب نتایج توسـعه و افاهد نتعیی در ممکن حدّ باالترین تا مردم

1389) 

 شـرابط مهمترین از یکی آن ابعاد گسـترشبر  عالوه اجتماعی یتوسـعه از شـده ارائه تعاریف به اجتماعی یسـرمایه مفهوم ورود
 این بر تأکید با اـستیگلیتز جوزف اقتـصادی، یبرجـسته ظرن احبـص  اـست. قرار داده تأکید مورد را اجتماعی یتوـسعه به یابی دـست

عه بعد، لح حل برای جامعه هر توانایی را ی اجتماعیتوـس ادها آمیز ـص ترک، عالیق و منابع پیوند و تـض  منافع اختالف هنگامبه  مـش
رمایه بر وی اـست؛ دانـسته  دارد تأکید اجتماعی یتوـسعه مهم عناـصر به عنوان ی متقابلمعامله تـسهیل در اعتماد و اجتماعی یـس

 (2002استیگلیتز،(

ازمان ـسات و ها ـس عه یحوزه در فعّال المللی بین مؤـس  این مبنای بر که اند کرده ارائه مفهوم از این را خود خاص تعاریف نیز توـس
ــالیانه های گزارش تعاریف، ــعه تعریف در جهانی بانک زمینه این کنند. در می تهیه را خود یس  دگرگونی بر اعیاجتم یتوس

اختاری جام ی افزایشزمینه در ـس خگو و  اجتماع انـس ازمان و کارگزاران کردن پاـس احب های ـس ت. )بانک   تأکید کرده قدرت ـص اـس

 (2002جهانی، 

تن نظر در با ده ارائه خاص تعاریف داـش عه یزمینه در ـش ی به که اجتماعی یتوـس اره از آنها بخـش د؛ اـش  مفهوم ابعاد توان می ـش
 شمرد : بر زیر به صورت را اجتماعی یتوسعه

اخص بر تأکید و توجه • جام اجتماعی و ادغام اعتماد، قبیل از اجتماعی مختلف هایـش  مفهوم ذیل را آنها توانمی که انـس
 داد؛ قرار اجتماعی یسرمایه

 محیطی؛ زیست پیامدهای و عوامل بر تأکید و توجه •
 توسعه؛ برای ثبات با ای آوردن زمینه پدید در امنیت و جنسی یضاتتبع عرف اجتماعی، و فردی هایآزادی به توجه •

 اقتصادی؛ هایشاخص به توجه •
 قدرت؛ های صاحب سازمان و امکانات کارگزاران، کردن پاسخگو چون، اهدافی داشتن درنظر •
 ها؛انسان اجتماعی و فردی نیازهای تأمین حسب بر توسعه دستاوردهای و پیامدها ارزیابی •
 غیردولتی، های ـسازمان با عاملیت غالباً(ای  توـسعه های طرح ارزیابی و اجرا منابع، تأمین ریزی،برنامه در دممر کتمـشار •

 محلی( بر اجتماعات مبتنی هایسازمان و مدنی یجامعه هایسازمان
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 اجتماعی یتوسعه از عام تعاریف

 – نظری( جانبه همه عزیمت را آن ی اجتماعیتوـسعه و توـسعه مفهوم دادن قرار معادل با ( نیز1387آـسوکان ) و فارلند مک گونبر،

ــطوح از جامعه کمال به رو عملی( و ــطوح پایین س  خلّاقیت، درک، پیچیدگی، وری،بهره کیفیت، کارآمدی، توانایی، باالی به س
 .انددانسته فضیلت و مهارت، لذت

عه با خود یمقاله ( در1387پند ) و جونز تن نظر در با دگرگونی از طریق دگرگونی نهادی و طریق زا اعیاجتم یعنوان توـس  داـش
 و ریزی برنامه و اجتماعی ـسازماندهی از تلفیقی اجتماعی یان :» توـسعه داده ارائه را تعریف این اجتماعی یتوـسعه از عام تعریفی
 یسـیاسـی، توسـعه تراتژیاـس  ی،اجتماع  یتوسـعه اسـت. حوزه دو این سـاده تجمیع از بیش چیزی اسـت اما اجتماعی طراحی

 خواهد«.می هم کنار در را آنها و شودمی را شامل ارزشیابی پژوهش و دولت، ریزی، برنامه تحلیل اجتماعی، حمایت اقتصادی،

پاـسخی  همچنین و ... و فرهنگ اقتـصاد، ـسیاـست، یبرگیرنده در معنای به جامعه مفهوم برای حداکثری ایحیطه گرفتن نظر در با

نظری  پژوهش های برخی با آن ترکیب و آید می به دسـت یابند؟ توسـعه جوامع باید چرا یعنی اصـوالً بنیادی پرسـش ینا از که

عه ی از کارامد توان تعریفی می موجود تری به را مفهوم این در نهفته توانایی و کرد ارائه اجتماعی توـس  آنچه کرد. آزاد میزان بیـش
 .مقصود است این به نیل برای تیمقدما تالشی آید می بعد سطور در که

ر که نیازی ترین ابتدایی ت،   بوده مواجه خود تاریخ طول در آن با بـش ت. پیچیده در محیطی بقاء به نیازاـس ان که آنجا از اـس  انـس
 دگیزن و نهادها ســازماندهی نیازمند بقا برای اســت، نشــده تجهیز نظر زیســتی از خود پیرامون پیچیده ی محیط در بقا برای

ــت.  جتماعیا ــان همانند نیز آن در موجود مختلف نهادهای و جامعه خود ( اما31، 2006ترنر، (اس  نحوه ی محیطی که با انس

خ و محیط این با مواجهه تند، کلیت روبه رو پیچیده جامعه یک که در هایی پاـس  بقای طول دهد، می هاپیچیدگی این به آن هـس
 را اجتماعی یتوـسعه از تعریف یک توان می مباحث این داـشتن نظر در با زند. می رقم مختلف انـسانی جوامع میان در را جامعه آن

 :کرد ارائه زیر به ترتیب

عه ت عبارت اجتماعی یتوـس انی جوامع توانایی افزایش از اـس أله به که ای محیطی های با پیچیدگی مواجهه برای انـس  بقای یمـس
 جامعه یک زوال و بقاء با که اجتماعی زندگی ابعاد تمامی شــناســایی برای ایی علمتوان عدم به توجه با یابند.می ارتباط جوامع
 جوامع بقای مخاطراتی که پیرامون بشـری دانش گسـترش با و اسـت سـیّال مفهومی اجتماعی یتوسـعه یابد، مفهوم می ارتباط
 ـسطوح در اجتماعی یتوـسعه میزان نظر از معیر جوامنظ این از یابد. می تری گـسترده ابعاد مفهوم این کنند می تهدید را انـسانی
ه در که دارند قرار باالتری ایر  با مقایـس  و دارند بهتری های واکنش و عملکردها محیطی های پیچیدگی با مواجهه نظر از جوامعـس

ایر با مقایـسه در را خود بقای احتمال در نتیجه  در هایی مزیّت از تیجها زا این تعریف رـسد می نظر به اند. داده افزایش جوامع ـس
ه ایر با مقایـس ده ارائه تعاریف ـس ت. برخوردار ـش ت اینکه اـس عه مفهوم کردن مبتنی با نخـس  و بنیادین نیاز یک بر اجتماعی یتوـس
 به شده تعاریف ارائه سایر بر موارد بعضی در که ارزشی های نگرش از بـسیاری حدود تا انـسانی، جوامع ها و انـسان میان در مـشترک

دّت تن نظر در با ثانی در مینماید. کند، دوری مواجه می مـشکل با را مختلف جوامع به آنها تعمیم رو این از و اـست حاکم ـش  داـش
ده ارائه خاص تعاریف در تمامی که ابعادی یکلیه محیطی های پیچیدگی عه از ـش ده ذکر اجتماعی یتوـس ت ـش گیرد.  می بر در اـس

 (1391)فاضلی و همکاران، 
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ند اولین تاریخی، لحاظ به ازمان مهم ـس عه درباب متحد ملل ـس ال به گزارش مربوط اجتماعی یتوـس ت 1954 ـس  از گروهی .اـس

 شده نامگذاری زندگی سطوح زمان آن در که اجتماعی یتوسعه سطوح معیارها و ـسنجش و المللیبین تعریف یدرباره کارـشناـسان
ل  گزارش بود، رایط از:  بودند عبارت گزارش این ـشاخـصهای بودند. کرده تهیه را یمفـص ناختی، جمعیت بهداـشت، ـش تغذیه،   و غذا ـش

 شــامل نقل، مســکن، و حمل اندازها، پس کل اشــتغال، مصــرف وضــعیت کار، مهارت آموزی، شــرایط و مواد پرورش، و آموزش
 (1386بشری. )زاهدی،  های دیآزا یاستراحت، امنیت اجتماع  و تفریح پوشاک، خانگی، تسهیالت

 موجب مـشخـصاً 1990 ـسال از  ملل متحد ـسازمان عمران یبرنامه ـسوی از  انـسانی یتوـسعه یـساالنه های گزارش ـسلـسله انتـشار
نجش به عمومی رویکردهای ارتقای عه ـس د. ی اجتماعیتوـس ده اعالم های روش یپایه بر ـش اخص اجزای ها،گزارش این در ـش  ـش
عه وادی میزان تولّد، هنگام به زندگی به امید یگیرنده بر در انیی انـس توـس االن، باـس بت ترکیبی بزرگـس  های دوره در نام ثبت نـس

طه ابتدایی، تان و متوـس رانه داخلی ناخالص تولید و دبیرـس اخص یپایه بر به دالر ـس تند. پس خرید توان برابری ـش  برآورد از هـس
اخص ده، یاد های ـش ه نماگر ـش طح ،)تولد بدو در زندگی به امید( عمر ولط :بیترکی ـس االن میزان( آموزش ـس وادی بزرگـس  با باـس

 ناخالص تولید یـسرانه( آبرومند معاش ـسطح و)یک ـسوم ـضریب با تحـصیلی مقاطع یکلیه در نام ثبت میزان نیز و ـسوم دو ـضریب

 .است شاخص سه این نیوز یرغ  میانگین انسانی یتوسعه شاخص که شود محاسبه می )دالر  حسب بر داخلی

ته بخواهیم اگر مجموع در اخص از ایبندیدـس ده گرفته به کار هایـش الیان اخیر طی در ـش نجش برای ـس عه ـس انی یتوـس  و انـس
 کنیم : بندی طبقه دسته چهار در را های پیشنهادیشاخص چنین میتوانیم، دهیم ارائه اجتماعی

 ها آن مـشابه و بهداـشتی تـسهیالت و آب به دـسترـسی یه، مـسکن،تغذ ،بهداـشت زندگی ـشامل ـشرایط به دـسته نخـستین •
اره ته دارد. اـش امل و اطالعاتی هایبه جنبه دوم یدـس وادآموزی، فرهنگی ـش ها،   روزنامه ها، کتابخانه پرورش، و آموزش ـس

 پردازد.می زیبا هنرهای و تئاتر موسیقی،

عبـشر حقوق  اجتماعی مانند مـسائل به مربوط دـسته ـسومین •  کار، کودکان فردی، امنیت برابری، مـشارکت، زنان، یت، وـض
 است.  زیست محیط و وضعیت فساد مخدر، مواد استعمال

ته • اخص نیز چهارم یدـس بختی، جان و ذهن به مربوط هایـش ایت امنیت، احـساس آدمی مانند خوـش  آرامش، مندی، رـض
 (1380است. )اکبری،  ها آن مشابه و زندگی به امید

 

 ISSاجتماعی  توسعههای شاخص

ی نهادهای ترین مهم از یکی ـص ی با ارتباط در که ایتخـص عیت بررـس عه وـض  و کرد رجوع آن به توان می ایران در ی اجتماعیتوـس

عه مفهوم از مختلفی ابعاد ت، داده قرار ـسنجش را مورد اجتماعی یتوـس ه اـس ـس ت،ISS) اجتماعی مطالعات المللی بین یمؤـس  ( اـس

اخص انعنو اهایی بگزارش که عه هایـش  منابع و هاداده از گیری با بهره ها، گزارش این کند. در می ( ارائهISDاجتماعی ) یتوـس

ازه متنوع، اطالعاتی عه یـس ط اجتماعی یتوـس اخص جزئی 200 توـس نجش مورد ـش ت گرفته قرار ـس  6 قالب در نهایت در که اـس

 :شوندمی خالصه زیر کلی شاخص

 هااقلیت ادغام -جنسیتی  برابری -شخصی  میان امنیت و اعتماد -گروهی  درون انسجام -ها  انجمن و ها باشگاه -مدنی  فعالیت
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 های توسعه اجتماعیوضعیت ایران در شاخص

ل پروگرس ایمپرتیو« در ارزیابی خود وـش ه »ـس ـس ال  موـس عه 2017در ـس عیت توـس گوید ایران میاجتماعی در جامعه جهانی  از وـض

ور 189 میان را در 86جایگاه  ت کـش ته اـس ت،   .داـش ده اـس ر ـش می این نهاد آمریکایی منتـش ایت رـس اس این گزارش که در ـس بر اـس

 .بندی شده استاین شاخص از صفر )بدترین( تا صد )بهترین( رده .است 65.15امتیاز ایران از لحاظ شاخص توسعه اجتماعی 

 .کشور داشت 149را از میان  91ه جایگابود و  61.63حدود  2014در سال شاخص توسعه اجتماعی ایران 

اســت از وضــعیت تعذیه، بهداشــت و ســالمتی،  های دخیل در توســعه اجتماعی ایران عبارتگوید بهترین شــاخصاین گزارش می

ترـسی به الم، و دـس ترـسی به آب ـس ترـسی به تحـصیالت های فردی و اجتهایی مانند آزادیاما ـشاخص؛ آموزش ابتدایی دـس ماعی، دـس

برای ؛ اسـت 54تا  30با امتیازهایی از  ها در سـطح بسـیار پایینت محیط زیسـت و حق انتخاب در زندگی برای ایرانیوضـعی عالی،

ــور مطبوعات جایگاه  ــانس ــور دارد. ایران در رابطه با برخورد با اقلیت 189را در میان  142نمونه ایران از لحاظ س های دینی یا  کش

 .گاه نازل را داردن جایدینی نیز دقیقا همی زادی عقایدآ

به  2014در سال  62.16مواجه بوده و کال از امتیاز  گوید وـضعیت ـشاخص توـسعه اجتماعی در جهان، کال با پیشرفتاین گزارش می

به  2014در سال  84.74یکا از  اند و امتیاز آمربرخی کشورها مانند آمریکا با پسرفت مواجه بوده .است در ـسال جاری رـسیده 64.47

ت 83.62 ورهای .افت کرده اـس ت، کـش در جدول اـس عه اجتماعی آنها در ـص اخص توـس ورهایی که ـش ثروتمند با درآمد باال   تمام کـش

مال و ورهای ـش ترالیا، کانادا و برخی کـش امل ژاپن، اـس تند ـش ت 90.95نروژ با  .غرب اروپا هـس در جدول اـس البته برخی  .امتیاز در ـص

 .  تر از ایران است، مانند قطرعه اجتماعی آنها پایینت توسهای ثروتمند نیز هستند که وضعیکشور

 

 اقتصادی توسعه و اداری فساد

 مورد ـسایرین از را بیش فقیر کـشورهای ـشواهد  براـساس لکن دارد، وجود کـشورها همه در که اـست جهانی پدیده یک اداری فـساد

رکوب را اقتـصادی رـشد دهد،می قرار آـسیب ایر و بهداـشت برای آموزش، زنیا دمور هایبودجه و کندمی ـس  از را عمومی خدمات ـس

 و رد رـشوه طریق از امریکا دالر تریلیون یک بر بالغ تقریبی طوربه ـساالنه و جهانی، بانک آمار براـساس ـسازد.می منحرف خود مـسیر

 شود.  می بدل

ازمان جرم و مخدر مواد با مقابله دفتر اجرایی یوری فدوتوف، مدیر ای کنفرانس چهارم جالسا در ملل متحد  ـس یون اعـض  کنوانـس

اد با مبارزه ازمان فـس اد یک اظهار (2011 اکتبر 28 تا 24) مراکش در متحد ملل ـس ت که فـس مانع  یک اس و جهانی تهدید داـش

ی اـس یر در اـس عه مـس ادی توـس ت. اقتـص ان وی اـس اد که کرد خاطرنـش  را تثبا هایپایه و افزاید می عدالتیبی و عدم برابری بر فـس

 برد.می بین از بااهمیت مناطق در بخصوص

 از هریک دهد.می را افزایش توـسعه هایهزینه فـساد، گفت تواننحوی که می به اـست؛ برقرار معکوـسی رابطه توـسعه، و فـساد میان

عه هایـشاخص انی، توـس ادی، و اجتماعی انـس تگی اقتـص اد با میزان معناداری کامالً همبـس ان فـس ترب در دهند.می نـش ورهای یـش  کـش

 عدم و اقتـصاد بودن باز آیند.می ـشمار به فـسادآمیز رفتارهای برای اند، مانعیگرفته ـشکل توـسعه فرایند در که قوانینی یافته، توـسعه

ادی امور تمرکز عه در اقتـص ورهای توـس اد متقابالً و یافته کـش ترش و متمرکز اقتـص  محدود و دولت دـست در عمومی هایبخش گـس

 سیاسی مالی و فساد سوم، جهان کـشورهای در اـست. نیافته توـسعه کـشورهای در فـساد بروز عوامل از خـصوـصی، قتـصادفـضای ا بودن

 باالی هایرده در ر بیش فـساد قدرتمند،و  ـصنعتی کـشورهای در ـشود.می قلمداد هادولت هایویژگی و هامـشخـصه از یکی عنوان به

 .اسـت  گرفته بر در را اجتماعی و اقتصـادی زندگی تمامی سـطوح فسـاد وسـعه،ت حال در کشـورهای در اما اسـت؛ متمرکز قدرت
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اد، مورد در مجازات نظام و کنترل و مراقبت هاینظام هنجاری، هاینظام ها،تلقی ها،رویه قوانین، ورهای فـس عه در کـش  یافته توـس

فاف و واـضح ت. ـش ورهای در که اـست حالی در این اـس وم، جهان کـش ده تا موارد ـس دارد.  قرار ابهام از ایهاله در زیادی حدود یادـش

 آنان فراملیتی هایـشرکت نقش و ـسیاـسی نخبگان بزرگ، اقتـصادی، احزاب هایفعالیت در بیـشتر فـساد یافته، توـسعه درکـشورهای

ت. نهفته طوح در اـس االران نیز دیوان تر پایین ـس ا اعمال به ارتکاب امکان پنهانی و مجزا طور به ـس  ایرابطه اما ؛دارند را دآمیز فـس

 یک توانبه راحتی می نیافته توـسعه کـشورهای در نیـست. مـشاهده قابل ـسطح این در یافته تعمیم و مـشخص ـشده، ـصریح، تعریف

له لـس خص و مندنظام مراتب ـس طوح بین را مـش اد مختلف ـس اهده فـس اد کرد. مـش  جا جابه بالعکس و باال به از پایین راحتی به فـس

 فـساد گـسترش و بروز عوامل از ـسوم، جهان در کـشورهای پایین دـستمزدهای یابد. می انتـشار نیز عر، در و پایین به باال از ـشده،

 (1390است. )افضلی،  مالی و اداری

 اندازی دـست به اقدام غنیمت ـشمرده، را فرـصت گیرند،می دـست در مقطعی در را قدرت که افرادی ثبات،بی ـسیاـسی هاینظام در

 در که اندکی فرـصت در ـسیاـستمداران، از نوع میان این در ثبات و ماندگاری احـساس نبود به توجه با و کنندیم ادیاقتـص  منابع به

 خود سیاسی و مالی فساد دیگر، سوی از .بود نخواهد ها آن اختیار دیگر در بعدها که هـستند منابعی تـصاحب خواهان دارند، اختیار

 .سازدمی رو به رو ثباتیبی و مشروعیت فقدان با را هانظام این به نوعی شده، معهجا در آمیز اعترا، و منفی نگرش ایجاد موجب

اد کلی، طور به ت؛ همراه ملی منابع دادن هدر با اداری فـس یوه به باید منابع این که درحالی اـس تـش لی جایگاه در و های درـس  اـص

د موجب تا گیرند قرار برداریبهره مورد خود کوفایی و رـش ور ـش اد، که جا آن از گردند. حکومت و اقتدار یاییپو و کـش  فرایند فـس

 اقتـصادی توـسعه و رـشد به چندانی کمک بود نخواهند قادر منابع ـسازد، این می منحرف خود مفرو، هدف از را مالی منابع ـصرف

 (1389و آریان مهری،  )ایجیاـست. کرده قلمداد اقتـصادی و اجتماعی توـسعه مانع ترینرا بزرگ فـساد جهانی، بانک کنند. کـشورها

 .برد می بین از را رشد هایزیرساخت کرده، سست را آن اساسی های بنیان و را تخریب توسعه قانونی، مقررات تحریف با فساد

 :گذاشت جای خواهد بر را زیر مخرب آثار اقتصادی، توسعه های برنامه بر اداری فساد است نویسندگان معتقد از یکی

 خارجی و اخلید اریگذسرمایه کاهش •

 عمومی هایگذاریسرمایه وریبهره کاهش •

 درآمد کم و فقیر افراد برای بویژه اجتماعی خدمات سطح کاهش •

 زندگی هزینه افزایش •

 هاقیمت افزایش •

 اقتصادی هایفعالیت در ناسالم رقابت افزایش و اقتصادی رشد کاهش •

 (1383فساد. )ربیعی،  افزایش بیشتر •

 

مار جدول که همانگونه ان 1 هـش یاری دهد،می نـش اد را اثر محققان از بـس ادی متغیرهای انواع بر فـس ی مورد کالن اقتـص  قرار بررـس

 باشند.می فساد اقتصادی هزینه هنگفت بیانگر و اند داده
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 اثرات فساد اداری – 1جدول شماره 

 (Transparancy International, 2001:256)منبع : 
 هاافتهی تاثیرگذاری بر  محققان 

 درصد  -  1/8الی    -3 ( GDPرشد سرانه تولید ناخالص داخلی ) ( 12مائورو )

 درصد  -  1/2الی    -7 ( GDPرشد سرانه ) ( 1999لیت و ویدمن )

 درصد  -4 ( GDPرشد سرانه ) ( 14تانزی و داودی )

 درصد  -  3/1الی    -1 ( GDPرشد سرانه ) ( 15عابد و داودی )

 درصد  -2/8الی     -GDP 1رای  گذاری بنرخ سرمایه ( 12مائورو )

 درصد  -9الی    -GDP 7نسبت هزینه عمومی آموزش به   ( 1998مائورو )

 درصد  –  1/7الی    -GDP 6نسبت هزینه عمومی بهداشت به   ( 1998مائورو )

 درصد  2/1الی    9 نابرابری درآمد  ( 19گوپتا، داودی، آلونسو )

 درصد  -10الی    -2 ر رشد درآمد در اقشار فقی ( 19گوپتا، داودی، آلونسو )

 درصد  –  2/9الی  -GDP 1نرخ درآمدهای مالیاتی به   ( 1998قورا )

 درصد  -4/5الی  -GDP 1نسبت درآمدهای دولت به   ( 14تانزی و داودی )

 درصد  GDP 32های نظامی به  نسبت هزینه ( 2001ملو، شاران )گوپتا، دی 

 1000نفر در هر    2/7ی  ال  1/1 نرخ مرگ و میر کودکان  ( 2000گوپتا، داودی، تیانگسون )

 درصد   4/8الی  1/4 نرخ ترک تحصیل در مقطع دبستان  ( 2000گوپتا، داودی، تیانگسون )

 درصد  -3/9الی    -2/2 های آسفالت شده درصد جاده  ( 1997تانزی و داودی )

 درصد  26الی    17 تورم  ( 18مرحوبی )

 درصد  -545 رشد اقتصادی  ( 16مو )

 درصد  -51 گذاری مستقیم خارجی هسرمای ( 2001حبیب و زوراویکی )

 

 گیریبحث و نتیجه

کردیم، فساد و بخصوص فساد در بخش اداری، جز تباهی و عقب ماندگی و پسرفت هیچ نتیجه و ارمغان همانطور که پیشتر اشاره 

ی مطالعات اجتماعی و نتایج المللدیگری ندارد. این ادعا با آمارهای متعدد ارائه شده از سوی سازمان شفافیت بین الملل، موسسه بین  

ی سرطانی کند که غدهین اعداد و ارقام، ذهن سلیم هر انسانی قاعدتا حکم میپژوهشهای پیشین کامال قابل اثبات است. سوای از ا

صلی ی نظام حکومتی یک کشور قطعا باعث علیل شدن نظام و کاهش بازدهی خواهد شد و ماحفساد در هر بافت و اندامی از پیکره

و مبارزه با فساد تنها با اعالم انزجار از مفسدین  ز پروارشدن و مال اندوختگی عامالن فساد نخواهد داشت. ما معتقدیم، فسادزداییج

ی خودش بایستی فساد شود، بلکه هر فرد در دنیای خودساخته و گزارش فساد و سعی در اثبات آن و رسوایی مفسدین خالصه نمی

انی که بستر ارتکاب  میل و گریزان باشد. بدیهی است زمقرمز خودش تلقی کرده و قلبا نسبت به آن بیخطوط و متعقالت آن را جز 

شود، بایستی حسن نیت و صداقت خود را ثابت کنند؛ بسیاری های شغلی و اجتماعی مختلف فراهم میبه فساد برای افراد در موقعیت
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زگاری اند، روی ایران به اتهام فساد و دریافت رشوه و امتیاز و ... مجرم تلقی شدهاسالمی اداری و دولتی جمهوری  از افرادی که در بدنه

 شمردند.خود را از مبارزین با فساد می

علی الخصوص بعد از به روی کار آمدن دولت انقالبی سیزدهم که اتفاقا با شعار مبارزه با فساد  –به هر روی، فساد اداری که امروزه 

های اصلی روز در بین در قالب انواع و اقسام اقدامات ریز و درشت نمود پیدا کرده و به یکی از گفتمان  – ع کردکار خود را شرو

تمداران و حتی مردم عامه تبدیل شده است. سالهاست که بخشی از فساد شناسان، تحلیلگران اجتماعی، منتقدین دولت، سیاسجامعه

ماه اخیر این  6شود که در طی های فامیلی طی زد و بندهای مختلف دیده میتصابلب اناداری موجود در نظام اداری و دولتی در قا

شود و این ن این اقدام نابخردانه دیده نمیای ورای ایجویی و منفعت طلبیموضوع بشدت افزایش پیدا کرده است. عمال هیچ مصلحت

افتد، حقیقتا آینده اس و کالن مدیریتی کشور اتفاق میای حسهی دولتی و در مورد پستشکل از فساد که در بین مقامات بلندپایه

 کند.را برای مردم سیاه و تاریک تجسم می

اعتماد اجتماعی،  کاهشه با مفسدین اقتصادی در کشور خودش بر تاثیر مستقیم ناکارآمدی دولتی که ناتوان از فسادزدایی و مبارز

ها، امید به زندگی، آموزش و ... واضح و جنسیتی، تجمیع و یکپارگی اقلیت رابریامنیت اجتماعی، فعالیت مدنی، انسجام اجتماعی، ب

 روشن است. 

ی مستقیمی با بهبود گذرد و رابطه ن کشور میعمال توسعه، عمران و آبادانی هر کشوری از رهگذر توسعه انسانی و اقتصادی آ

ز مستلزم مهیا شدن بستر مناسب، غنی و مستعدی عی نیی اجتماهای توسعه انسانی دارد. بدیهی است که رشد و توسعه شاخص

پاکسازی هایی که از های انسانی و اقتصادی میسر نخواهد بود. کشورها و دولتاست که جز در کشوری توسعه یافته از حیث شاخص 

تالق تحجر، عقب ماندگی، در باهای منتج به فساد و روح فاسد بر نظام اداری خود عاجز و ناتوان است، یکسره  فساد، عامالن فساد، راه

 ظلم، انزوا و تحقیر دست و پا خواهد زد.
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 علمی و فرهنگی جوامع بشری راهکارهای دینی تحقق توسعه 
 

 1محمد عترت دوست

 

 

 چکیده 

یکی از مهمترین عوامل ایجاد توسعه علمی و فرهنگی در جوامع بشری، دین و مذهب است. بی شک تالش برای تحقق و تعالی 

نقش دین و مذهب امکان پذیر نیست و نمی توان به این مقوله مهم بی ن توسعه علمی و فرهنگی در یک جامعه بدون درنظر گرفت

مذهب، مالک و معیار ارائه تعریف صحیح از توسعه علمی و فرهنگی در جوامع بشری می توان گفت که دین و یمتوجه بود. حتی 

شناسایی نموده و راهکارهایی که  رااین مقاله تالش شده تا نقش دین و مذهب در توسعه علمی و فرهنگی جوامع بشری در  باشند.

در طول تاریخ ارائه شده است را شناسایی و تبیین نمائیم.   توسط ادیان آسمانی بویژه دین اسالم برای توسعه علمی و فرهنگی انسانها

مساجد، یک  قشاز آنجا که مساجد از جمله مهمترین نمادهای تحقق این گونه از توسعه در جوامع بشری هستند، لذا با نگاهی به ن

در آموزه های دینی منقول از امامان مطالعه تحلیلی و توصیفی در این زمینه انجام شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن هستند که  

 شیعه، راهکارهایی برای تحقق توسعه علمی و فرهنگی در جوامع بشری بیان شده است.

 

 ای تحقق توسعهره، راهکاتوسعه فرهنگی ،توسعهفرهنگ،  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

. در جهان معاصر ارتباط، پیوند و تأثیر و تأثر ها ثابت کرده که توسعه به مثابه واقعیتی مطلوب، دارای ابعاد گوناگونی استپژوهش

به ه متقابلی که بین ابعاد مختلف توسعه از جمله توسعه فرهنگی وجود دارد، مورد توجه اندیشمندان و متفکرین قرار گرفته چرا ک

ی و توسعه منابع خوبی آشکار شده دیگر ابعاد توسعه همچون توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بدون توجه به توسعه فرهنگ

باشد، همچنان که توسعه فرهنگی و توسعه منابع انسانی نیز بدون رشد توسعه اقتصادی، یمانسانی امری کاماًل دور از دسترس 

 شود.یموانی مواجه رااجتماعی و سیاسی، با مشکالت ف

های توسعه فرهنگی در توانا به مثابه یکی از شاخصبر این اساس ضرورت تعلیم و تربیت و پرورش نیروی انسانی پارسا، کارآمد و 

تحقق دیگر ابعاد توسعه واقعیتی انکارناپذیر است. بدون تردید در توسعه یک کشور مهمترین بُعد، مسائل فرهنگی است و اگر در 

یافت. یکی از ارکان سیاسی و اقتصادی به مسائل فرهنگی توجه نشود، توسعه اجتماعی به مفهوم امروزی آن تحقق نخواهد ه توسع

 باشد.یممهم توسعه فرهنگی در جوامع بشری وجود نسل جوان به عنوان نیروی انسانی فعال آن جامعه 

 
 Etratdoost@sru.ac.ir.    یرانتهران، ا یی،رجا یدشه یردب  یتدانشگاه ترب  یو معارف اسالم یاتگروه اله یاراستاد.  1
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ت کافی است که جوانان هم منشاء تحول در جوامع هستند و هم کادر رابطه با نقش و جایگاه جوانان در فرایند توسعه ذکر این ن

دهند. همچنین آینده هر کشور را تا حد زیادی جوانان آن ترسیم و تعیین عه را تشکیل میبخش مهمی از نیروی انسانی فعال جام

 گردد.می

توان به این حدیث است. در این باره می آورده او شأن در را واالیی تعابیر و داده قرار ارزشمند جایگاهی در را جوان ،اسالم فرهنگ

 «.نشد  عطا  دانش  جوانی،  در  جز  دانشمندی  هیچ  به  و  نکرد  مبعوث  جوانی،  در  جز  را  پیامبری  هیچ  شریف نبوی اشاره نمود که »خداوند

 .(شابٌّ هُوَ وَ  إالّ ِعلماً عاِلمٌ اُوتِیَ ال و شابٌّ هُوَ و إالّ َنبِیّاً َعزَّوَجَلَّ ُاللّه بَعَثَ  : ما(6611حدیث ،372ص ،4ج األخبار، فردوس)

باشد و از این رو دوران بسیار حساس و قابل توجهی است بسیار مهمی در آموزش و تثبیت اعتقادات دینی فرد می  دوره،  جوانی  دوران

طه با اهمیت این دوران در زندگی ابدر ر (السالم  علیه)علیکه اگر این فرصت از دست برود، دیگر امکان بازیابی آن وجود ندارد. حضرت 

: (5764 حدیث غررالحکم؛) «.سالمتی و جوانی: شناسندنمی دهند، دست از را آنها که آنان جز را چیز دو فرمایند: »ارزشانسان می

 .(العافِیَۀُ وَ الشَّبابُ: فََقدَهُما مَن إالّ فَضلَهُما یَعرِفُ ال شَیئانِ

این نسل توجه نموده و برای ذهبی و فرهنگی کشور الزم است که بیش از دیگر امور به این دوران و م بنابراین بر کلیه متولیان امور

 تأمین سالمت آینده جامعه، بر روی نسل جوان سرمایه گذاری کرده و این فرصت را مغتنم بشمارند.

ر توسعه و تعالی فرهنگی جوانان ایفاء د هدف این مقاله بیان نقش، جایگاه و کارکردهایی است که نهادهای مذهبی، بویژه مساجد

به عنوان چارچوب نظری و مدل تحلیلی این نوشتار انتخاب شده   )ع(یثی از موالی متقیان امیرالمؤمنیننمایند. به همین منظور حدمی

 تا بر اساس آن مسیر تحقیق را پیش گیریم. 

 

 . مفاهیم1

 . مفهوم توسعه1- 1

های اقتصادی، اجتماعی بنیانهای زندگی انسانی، اعم از مادی و معنوی و نیز  وم همه عرصهداتوسعه سیری است که متضمن بهبود م

ای پذیرفته باشد و انسان در این سیر به حیاتی با عزت نفس و اتّکا به خود همراه با گسترش دایره انتخاب در محدودهو سیاسی می

همین  گردد و بهکه ارتقای مادی و معنوی جوامع انسانی را باعث میت هایی اسیابد. توسعه دارای اهداف و آرمانشده، دست می

ورزی اندیشمندان مسلمان قرار گرفته است. توسعه دارای ابعاد مختلفی نظیر توسعه اقتصادی، سیاسی، دلیل مورد توجه و اندیشه 

 (51، ص 1381باشد. )خلیلیان، اجتماعی، فرهنگی و انسانی می

از  نیز  5و گسترش 4پیشرفت  3رشد، 2،گردیده است و گرچه مفهوم ترقی ارائهنظران وتی توسط صاحبفاتعاریف مت 1از »توسعه« 

بیشتر مدنظر بوده  لیکن واژه توسعه به مفهوم متداول کنونی آن ،اجتماعی مطرح بوده های خیلی دور در ادبیات اقتصادی وگذشته

سبت د، اما به ننود اوضاع و شرایط موجود یک جامعه را مدنظر دارهبمفاهیم در حقیقت، گرچه حرکتی در جهت باست چرا که این 

  توسعه از معانی و مفاهیم محدودتری برخوردارند. توسعه، حرکت به سمت بهبودی و تغییر شرایط از وضع کنونی به شرایطی مطلوبتر

 (80، ص1381)خلیلیان،  .گیردرا به عنوان هدف آرمانی خود در نظر می
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ی برای بازگشت بشر به دین و مدخلیت یافتن ین مفاهیم است که در عصر حاضر پس از فراهم شدن زمینه مساعدا توسعه، یکی از

ها دچار تغییر، تحول و تکامل معنایی شده های اجتماعی حتی در دنیای سکوالر غربی، در برخی فرهنگهای اخالقی در عرصهارزش

نی اخالقی نیز های متعالی و مبااند، مفاهیمی همچون ارزشی دینی یاد کردهگراست. در عصر حاضر که بعضی از آن به عصر احیاء

 (20، ص 1381اند. )علی اکبری، به دایره عناصر اصلی توسعه راه یافته

 با این وصف، توسعه در باور دینی بر دو پایه مهم استوار است: 

نیازهای مادی و معنوی، علمی، عاطفی، جسمی و روحی ه نگاه همه جانبه به انسان و ابعاد وجودی او؛ به معنای توجه به هم .1

 نگاهی متعادل و نه الزاماً مساوی.بشر در 

محدود ندانستن زندگی انسان به حیات دنیوی و نگاه ابزاری به دنیا. در نگاه دینی حیات انسان محدود به دوره حضور او در این  .2

 ی او تعیین کننده چگونگی زیست اخروی اوست یعنی دنیا نسبت یودنیا نیست و انسان دارای حیات جاویدان است و زندگی دن

ها نیست و توشه آخرت را باید از به آخرت نقش ابزاری دارد. البته این سخن به معنای عدم تالش برای آباد کردن دنیای انسان

 (82، ص 1386، ریهمین دنیا برگرفت و این مزرعه اگر آباد نباشد، محصولی درخور از آن درو نخواهد شد. )الوی

ا نهادهای دینی برعهده دارند. مسجد یکی از این نهادهای دینی است که با هدف در توسعه دین محور، نقش بنیادین و محوری ر

 معینی از سوی شارع تأسیس شده است و کارکردهای متنوعی را دربردارد که به این مطلب به تفصیل در ادامه مقاله خواهیم پرداخت. 

 

 وسعه فرهنگیت  . مفهوم1-2

»فرهنگ عبارت از همه نهادها، فنون، هنرها، رسوم و سنتها، ادبیات و اعتقادات متعلق اگر با این تعریف از فرهنگ موافق باشیم که: 

« )فصلنامه فرهنگ ابدییمی گوناگون از نسلی به نسل دیگر انتقال هاآموزشبه یک قوم است که به طور اکتسابی و نیز در جریان 

ت، امت، دین و خلق در پاره ای از آیات قرآن و احادیث در هایی چون؛ ملت، سن(، آنگاه باید گفت که واژه42، ص5شماره، عمومی

ها بیانگر عنصری از عناصر متعدد فرهنگ مفاهیمی نزدیک به مفهوم واژه فرهنگ به کار گرفته شده است و یا الاقل هر یک از این واژه

 است.

دانند. )مصباح اخالقیات، رفتارها و مصنوعات می ها،ای از باورها، اعتقادات، ارزشن نیز فرهنگ را آمیختهدابرخی دیگر از اندیشمن

داند ( این تعریف تا حدودی مشابه تعریف دین است که آن را مجموعه اعتقادات، اخالقیات و احکام می104-103، صص1379یزدی،  

 (108ص ،1372شود. )روح االمینی، ن زیادی به مفهوم دین نزدیک میزارسد از این دیدگاه فرهنگ به میو به نظر می

پیش از آنکه محصول   ودر عرصه حیات اجتماعی است  جدیدیکی از مفاهیم  (Cultural development). «توسعه فرهنگی»

وسعه پایدار و یکی از تامروزه توسعه فرهنگی جزو جدایی ناپذیر  رشد فرهنگی باشد، بیشتر نتیجه توسعه عمومی جوامع است.

آن چنان که برای سنجش میزان توسعه واقعی، میزان توسعه و ارتقای بخش فرهنگ را  شودیممهمترین محورهای آن محسوب 

ان جایگاهی برخوردار است که . فرهنگ و توسعه آن در فرآیند توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از چندهندیممورد ارزیابی قرار 

. از همین رو است که از توسعه فرهنگی به رسدیمها ناممکن به نظر در این بخش، دستیابی به توسعه در سایر بخش بدون موفقیت

 (84، ص1381. )خلیلیان، شودیمعنوان بستر تحقق توسعه یاد 

و اورهای دینی بور و ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش، تقویت در این میان توجه به رشد فکری و اخالقی جامعه، ارتقای علمی کش

های اجتماعی و ایجاد خودباروی ملی و بهبود و گسترش های علمی، تالش برای توسعه و اعتالی جایـگاه هنـر، تقویت ارزش سنت 
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سازد. )حسینی را میسر میهای ارتباطی، مهم ترین مسائلی است که دستیابی به توسعه فرهنگی ها و تکنولوژی دسترسی به رسانه

 (38، ص1372منش، 

جایگاهی که فرهنگ در هویت و موجودیت جامعه دارد و دیگری  نخست ؛اهمیت فرهنگ را در دو جنبه دید توانمیبه طور کلی 

موجودیت جامعه انگاشت و وجه  در اهمیت و جایگاه فرهنگ توانمیجنبه اول را  .کندمینقشی که فرهنگ در پیشرفت جوامع ایفا 

، 1381؛ ازکیا، 65، ص 1378)عزتی،  در حرکت به سمت اعتال یا انحطاط جوامع دانست. گاهمیت و نقش فرهن توانمیدوم را 

 (78ص

 

 . عقب ماندگی فرهنگی  3-1

یا به عبارتی  های فرهنگی. وجود آسیبباشدمییکی از مهمترین راهکارهای توسعه فرهنگی، شناسایی موانع موجود در این زمینه 

شناسی فرهنگی از طریق تحقیق و پژوهش و بررسی ضرورت آسیب و  بودهرشد فرهنگی  معامل مهمی در عد عقب ماندگی فرهنگی

 دشمنان برای تضعیف نظام هایمهمترین برنامه یکی از تهاجم فرهنگی اکنون اینکه توجه بهبا  .الزم است بسیار علل و عوامل آن

همان گونه که استاد شهید  اهکار مقابله با این عواملرمهمترین  است، لذاهویت کردن جوانان  بی ایران از طریق جمهوری اسالمی

 ،1378مطهری، ) .باشدیباورهای دینی مو تقویت  فرهنگی هاییتگسترش فعال اند،مطهری نیز در سالهای قبل از انقالب ذکر کرده

 (17-13صص

گیر نسل جوان است، موارد ذیل یبانردر طی مطالعات انجام شده در سالهای اخیر پیرامون معضالت فرهنگی اجتماعی که امروزه گ

 مورد اشاره قرار گرفته اند:

 ملی -گریز از فرهنگی دینی -

 شخصیت شکل نگرفته  -

 فساد و فحشا( ، روابط نامشروع،بیکاریهای اجتماعی )مانند اعتیاد، وجود ناهنجاری -

 احساس بی هویتی یا چندگانگی شخصیتی  -

 با آرمانهای انقالب و نظام عدم برقراری ارتباط با نسل گذشته و بیگانگی -

 (1383های پژوهشی سازمان ملی جوانان، عدم وجود زایش، پویایی و خالقیت )طرح -

رسد که ریشه بسیاری از این جوان برشمرد ولیکن به نظر میتوان موارد دیگری را نیز به عنوان معضالت فرهنگی نسل هرچند می

 شود در عوامل ذیل جستجو نمود:موارد را می

 آوردهای انحراف و گمراهی جوان را فراهم میتان ناباب و نا اهل که اسباب و زمینهسدو -

 جهل و عدم آگاهی -

 شک و تردید نسبت به مبانی دینی و ضعف اعتقادی -

 و مبلغان دینی )روحانیت( عدم ارتباط با عالمان -

 عدم ترس از محاسبه اعمال و عقوبت الهی  -

 در جامعه های اخالقی و حیااز میان رفتن حریم -
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 . نقش دین در توسعه فرهنگی جوامع بشری2

عنای عام یکی از ارکان اساسی ادیان الهی به ویژه دین اسالم، عبادت است. این واژه در فرهنگ دینی دارای دو معناست: عبادت در م

عبادت راز و نیاز نمودن با  صگیرد. مفهوم خاو گسترده، هر رفتار و کرداری را که مایه خشنودی و رضایت خداوند باشد دربر می

شود که در این میان نماز خداوند و نجوا گفتن با اوست. عبادت در این معنا اموری همچون نماز، دعا، ذکر و تالوت قرآن را شامل می

 ای برخوردار است.ایگاه ویژهاز شأن و ج

خی درونی همچون شرایط درونی و روحی شخص ربرای پیدایش عبادتی این چنین، اسباب و عوامل فراوانی مورد نیاز است که ب

توان گفت که یکی از رموز گردد. در حقیقت میکننده و بخشی نیز به عوامل بیرونی همچون مکان و زمان انجام عبادت باز میعبادت

ندانه برای خداوند ساصلی بنای مسجد در اسالم، فراهم آوردن مکانی برای کسب عوامل درونی و بیرونی انجام عبادت خالصانه و خداپ 

 (.62، ص 1386)الویری، است 

). و اینکه مساجد از آن خداست، پس هیچ کس را با خدا «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَال َتدُْعوا مَعَ اللَّهِ َأحَداًمسجد از نگاهی خانه خدا »

ها نزد خداوند ترین مکاننه همه تقواپیشگانو محبوباآوران بزرگ الهی و خو از نگاهی دیگر، محل و جایگاه پیام ((18نخوانید. )جن/ 

 است. 

 که انواع مختلف از مساجد جمعه تا محله درحکومت دینی و مرتبط با مردم مسلمان  نماد به عنوانبنای مساجد را اسالمی فرهنگ 

اجد و تالش اسالم برای توسعه روابط سمکارایی    ای ازنمونهاین    تشکیل داد که  های متنوع بودندپذیرای اقشار مختلف مردم در ساعت

 (.46، ص1384مساجد در تمدن اسالمی، ) از دیرباز تاکنون بوده است. به واسطه مساجد در فضاهای شهری اجتماعی و فرهنگی

د که از نماهای مجلل و آباد باقی میرسد که از مساجد فقط ساختمانبینی نمودند که دورانی فرا میبا بصیرت پیش )ع(امیرالمومنین

 جز اسالم از و نشانى جز ماندنمى باقى چیزى قرآن از که رسدمى فرا مردم براى هرگونه کارکرد هدایتی تهی خواهند بود: »زمانى

 مساجد  آبادکنندگان  و  ساکنین  خراب،  خلق  هدایت  و  ارشاد  جهت  از  ولى  است  آباد  ساختمان  نظر  از  مسجدهایشان  زمان  آن  در.  اسمى

 کناره فتنه آن از که هر برد،مى پناه آنها به خطا و لغزش و برخیزد فتنه وجودشان از. هستند زمین روى مردم نیبدتر از زمان آن

 چنان  سوگند خودم حق به: فرمایدمى سبحان خداوند. رانندشمى آن طرف به افتاده عقب آن از آنکه و گردانندمى بازش بدان گیرد

 پروردگار از ما و است کرده چنین پروردگار که براستى و کنم سرگردان آن در را عاقل انممرد که انگیزممى بر برایشان را فتنه

 إِلَّا الْقُرْآنِ مِنَ فِیهِمْ یَبْقَى لَا زََمانٌ النَّاسِ َعَلى یَْأتِی).(369حکمت البالغۀ، نهج) «.بگذرد زند،مى سر ما از که لغزشى از خواهیممى

 الْفِتْنَۀُ  تَخْرُجُ  مِنْهُمْ   الَْأرْ،ِ   أَهْلِ   شَرُّ  ُعمَّارُهَا  وَ   سُکَّانُهَا  الْهُدَى  مِنَ   خَرَابٌ  الْبِنَاءِ  مِنَ   َعامِرَةٌ   یَوْمَئِذٍ   مَسَاجِدُهُمْ   وَ   اسْمُهُ  إِلَّا  الْإِسْلَامِ   مِنَ   وَ  رَسْمُهُ

 فِتْنَۀً أُولَئِکَ َعلَى لَأَبْعَثَنَّ حَلَفْتُ فَبِی سُبْحَانَهُ اللَّهُ یَقُولُ إِلَیْهَا َعنْهَا تََأخَّرَ مَنْ  یَسُوقُونَ وَ فِیهَا َعنْهَا شَذَّ مَنْ یَرُدُّونَ الْخَطِیئَۀُ تَْأوِی إِلَیْهِمْ وَ

 (     الْغَفْلَۀ َعثْرَةَ اللَّهَ نَسْتَقِیلُ نَحْنُ وَ فََعلَ قَدْ  وَ حَیْرَانَ فِیهَا الْحَلِیمَ أَتْرُکُ

از نظر هدایت فکری در جامعه  اند: دسته اول؛ مساجدی کهد را مورد نکوهش قرار دادهجدر این سخن، حضرت دو دسته از مسا

الْهُدَى« و دسته دیگر مساجدی  مِنَ اسالمی خنثی و غیر فعال عمل کرده و در واقع بدون کارکرد فرهنگی و هدایتی هستند »خَرَابٌ

الْخَطِیئَۀُ« به چنین مساجدی  یَتْأوِ إِلَیْهِمْ وَ الْفِتْنَۀُ تَخْرُجُ »مِنْهُمْ که مرکز نشر افکار نادرست و غیر اسالمی بوده و در واقع عبارت

 اشاره دارد.

تحقق یافته است. با نگاهی گذرا به مجموعه  )ع(بار در عصر ما به مراتب بدتر از زمان امیرالمومنینمتأسفانه باید گفت این وضع غم

شود که در حال حاضر بسیاری از مساجد توان الزم را جهت تقویت بنیه  ن میشمساجد در کشورهای اسالمی این حقیقت تلخ رو
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و بوی دینی ها، رنگ ترین اندیشهکنندهفکری، فرهنگی و معنوی مسلمانان ندارند و از این دردناکتر مساجدی هستند که به گمراه

 نمایند.بخشند و آن را در جهان منتشر میمی
 

 وسعه فرهنگی در جوامع اسالمیتمسجد، مهمترین نماد تحقق    .3

بایست ارتباط و تقابل بیشتری با نسل مساجد به عنوان مهمترین مرکز دینی جهت انسجام بخشی نیروی انسانی جوامع اسالمی می

ن از ا، الزم است که در اداره مساجد اعمال نظر مجدد نموده چرا که از این زاویه دیگر تعریفمجوان جامعه داشته باشند. با این فر

آیند فقط به عنوان مسلمانانی که قصد انجام عبادت دارند، نخواهد بود بلکه به آنان همچون اهالی مسجد و آنهایی که به مسجد می

خواهیم کرد که احترامشان واجب است و بایستی بهترین امکانات و وسایل را برای های اجتماعی جامعه نگاه میهمان یا سرمایه

 فراهم کرد. آسایش و خشنودی آنان

ای روی مخاطبان خود دارد و تمام سرمایه گذاری این نوع نگاه مستلزم مدیریت فرهنگی مساجد است که حساسیت فوق العاده

باشد و برای هر چیزی کارکردهای خاص مدیریت فرهنگی در این معنا کارکرد محور می  اصلیش بر روی مخاطبین و جذب آنان است.

 کند.آن را تعریف می

أَخاً مُسْتَفَاداً ِفی   ؛مَنِ اخْتَلَفَ إِلَى الْمَسَاجِِد أَصَابَ ِإحْدَى الثَّمَانِ»  شمرند:در حدیثی کارکردهای مسجد را چنین بر می  )ع(المومنینرامی

(. 579ص  یار،باشد )مه  ینو دانستن م  ار  یبرگزیده شمردن و چیز  ی)طَرَفَ( به معنا  یشهوَجَلَّ أَوْ ِعلْمًا مُسْتَطْرَفاً). »اسْتَطْرَفَ« از راللَّهِ َعزَّ

( و منظور از موضوعات 512، ص7ج یض،و ف 214، ص9را مجدداً به وجود آوردن )ابن منظور، ج یزیچ یعنیءَ اسْتَطْرَفْت الشی 

ۀً تَرُدُّهُ َعْن رَدًى). »الرَّدى« از مَ(( أَوْ آیَۀً مُحْکَمَۀً أَوْ رَحْمَۀً مُنْتَظَرَةً أَوْ کَلِ 68ص ،7ج ی،است. )مصطفو یدوضوعات نو و جدمستطرفه، م

( است.( أَْو 43ص یار،فرو افتاده )مه یبه معن ین( و همچن317، ص14هالک شونده، نابود شده )ابن منظور، ج ی)رَدَیَ( به معن یشهر

مترادف )الخَائِف(  -( 365ص یار،ترسیدن )مه ی( به معنیَ)خَشَ یشه یَسْمَعُ کَلِمَۀً تَدُلُُّه َعَلى هُدًى أَْو یَتْرُکُ َذنْبًا خَشْیَۀً). »خَشْیَۀً« از ر

است )خَوفٌ یُشَبِهُ التَعظیم( و  یمتعظ یخوف برا ین: ایدگو یم ی( راغب اصفهان229، ص14یز کردن است. )ابن منظور، جو پره -

 یماست که در قرآن کر یللد ین( و به هم284)راغب، ص شدبا یاست که مستحق ترس م یزیفرد از آن چ یعلت آن اطالع و آگاه

: »إِنَّما یَخْشَى اللَّهَ مِنْ ِعبادِهِ الْعُلَماءُ« یدفرما یاست آنجا که ممنحصر شده  ینشمندان راستاز خداوند تنها به علما و دان یتمقام خش

 ((238، ص1الفقیه، ج ). )من ال یحضره«.(  ( َأوْ حَیَاء28ًترسند. )فاطر/ از میان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او مى

 شود:باشد، یکی از این هشت مورد شامل حال او میهر کس که به مساجد رفت و آمد داشته 

 برادری ایمانی که در مسیر خداوند از او استفاده کند. .1

 کسب علم و دانشی جدید. .2

 فهم و درک آیات قرآن.  .3

های مادی و ت دعاها و برطرف شدن حوایج و خواستهبکشد. ]شاید منظور اجارحمتی که انتظار آن را از جانب خداوند می .4

 سان باشد که در انتظار تحقق آن از جانب خداوند است[.معنوی ان

 شنیدن سخنی که او را از هالکت و گمراهی باز دارد. .5

 شنیدن سخنی که او را به هدایت رهنمون سازد.  .6

 ترک گناه به سبب خشیت ]از خداوند[. .7

 دران ایمانی[.اترک گناه به سبب حیا ]از بر .8
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(، لذا کارکردهای هر 10، ص1387بنیان است: فرهنگ، اقتصاد و سیاست )پورعزت، از آنجا که جامعه از منظری کالن دارای سه 

یابیم که همه این موارد فرهنگی توان از این سه منظر بررسی نمود. با دقت در هشت کارکرد مذکور، در میموجودیت اجتماعی را می

مدارانه به طور مستقیم یا تمامی این موارد با نگاه دینبه رشد و تعالی فرهنگ جامعه دینی. البته پر واضح است که  هستند و ناظر

 های اقتصاد و سیاست جامعه تأثیر قطعی دارند که بحث پیرامون این امر از مجال این نوشتار خارج است. غیرمستقیم در بخش

رائت قرآن است. بدیهی است که مسجد اواًل و بالذات برای اقامه نماز و قرائت قرآن وضع قفلسفه وجودی مسجد همان اقامه نماز و 

، 3شده اند. )تهذیب األحکام، ج یینقرائت قرآن تع یکه مساجد تنها برا ی). به درست«إِنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجُِد لِلْقُرْآنِشده است؛ »

دارد که راه حل بسیاری از معضالت امروز افراد جامعه به ویژه جوانان است و   اما این هدف مقدس و عالی، کارکردهایی ( (259ص

 توان مدل آن را چنین ترسیم کرد:می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایی حلجوان، راههای اجتماعی موجود در رابطه با معضالت فعلی نسل  در این مقاله سعی داریم به واسطه مستندات دینی و گزارش

های برخی معضالت و بیان نقش مسجد در رفع آنها بسنده جوان ارائه کنیم، لذا به بیان مواردی از ریشه  نسلرا برای توسعه فرهنگی  

 کنیم.می

 

 . راهکارهای دینی تحقق توسعه فرهنگی جوامع بشری3-2

این مسئله را  نی توسعه فرهنگی جوامع بشری بوده و راهکارهای دیاز آنجا که در این مقاله به دنبال بیان نقش دین و مذهب در 

به بحث تفصیلی درباره کارکردهای مسجد جهت از میان بردن عقب   )ع(پیجویی می کنیم، لذا در ادامه با تأکید بر روایت امیرالمومنین 

 ماندگی فرهنگی و تحقق توسعه فرهنگی خواهیم پرداخت.

 

 یافتن دوستان الهی  .  3-2-1

 فلسفه وجودی مسجد:

 نماز و قرآن

در توسعه فرهنگی :  اهداف و کارکردهای مسجد1اره مدل شم  
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بی نیاز نیست. دوست خوب معین و یاور انسان در طی راه سعادت، کمال وب یچ انسانی در زندگی اجتماعی خویش از دوستان خه

و مصاحب او در عرصه بروز مشکالت و سختیهاست. مشکالتی که الزمه اجتناب ناپذیر عالم بشری و زندگی اجتماعی است و هیچ 

بی و اینکه انسان دوستان صمیمی و همدل تیااشد گریزی از آنها ندارد، بنابراین مسأله دوسانسانی هر قدر هم که توانا و نیرومند ب

 خویش را از میان چه افرادی برگزیند، از اهمیت خاصی برخوردار است.

یکی از مراکزی که در روایات به عنوان کانون یافتن دوستان خوب و صمیمی مطرح شده است، مسجد است. در روایتی از امام 

نس دارد حداقل یکی از توفیقات زیر نصیب او خواهد شد: یا اینکه موفق به د اچنین بیان شده است که: »کسی که با مسج )ع(ادق ص

کند که خداوند به سبب آن، بالی دنیا را از برد یا اینکه دعایی میشود که خداوند به برکت همان دعا او را به بهشت میدعایی می

). َلا یَرْجُِع «.4، ص 81بحار األنوار، جکند« ) استفاده میاهلل کند که از او در مسیردوست و برادری پیدا می کند یا اینکهوی دور می

مَّا أَخٌ إِ فَیَصْرِفُ اللَّهُ َعنْهُ بََلاءَ الدُّنْیَا وَ َعاءٌ َیدُْعو بِهِ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ بِأَقَلَّ مِنْ إِحْدَى َثلَاثٍ إِمَّا دَُعاءٌ َیدُْعو بِهِ یُدْخِلُهُ اللَّهُ ِبهِ الْجَنَّۀَ وَ إِمَّا دُ

  یَسْتَفِیدُهُ فِی اللَّهِ َعزَّ وَ جَلَّ(

دهند، یاد شده است. از مسجد به عنوان مرکز یافتن برادران دینی که انسان را در مسیر خداوند یاری می )ع(در حدیث امیرالمومنین

تقوی پیشه است، چنان که در روایت   ح وهای برگزیده، صال محل اجتماع و رفت و آمد انساندلیل این امر این است که مسجد عموماً

 دیگری نیز بر این امر تأکید شده. 
 

 و دانش جدید علم. کسب  3-2-2

از جمله دیگر کارکردهای مسجد، مسأله توسعه علم و دانش است و آدمی همواره به کسب دانش جدید نیازمند است، چنان که آن 

 درستی  فرمایند: »بهح مباحث جدید در میان مسلمانان اشاره کرده و میطر  حضرت نیز در کالم دیگری بر این نیاز طبیعی و ضرورت

 نهج) «.باشید تازه و نو هایحکمت دنبال به پس شوندمی رنجوز و خسته شما اجسام که همچنان شوندمی خسته نیز قلوب که

 (       الْحِکَمِ طَرَائِفَ لَهَا بْتَغُوافَا الَْأبْدَانُ تَمَلُّ  کَمَا تَمَلُّ الْقُلُوبَ هَذِهِ  إِنَّ(). 91حکمت البالغۀ،

البته نقش و جایگاه مسجد در رشد و بالندگی سطح دانش جامعه اسالمی در طول تاریخ بر کسی پوشیده نیست. مسجد به عنوان 

نکه مدارس ز آشوایان دین و مذهب، علما و حکمای هر عصر بوده و پیشتر امحور اصلی درس و بحث در مورد آیات الهی، سخنان پی

 رفته است.به شکل امروزی سامان یابند، مسجد مرکز اصلی علمی جامعه اسالمی به شمار می

 –شده است، شاهد شکل گیری پدیده »مسجد هایی که در مساجد ارائه میدر طول تاریخ اسالم نیز به علت حجم گسترده آموزش 

های فراوانی در جامعه اسالمی شده است و و بروز خالقیت دهامدرسه« هستیم که موجب شکوه مذهبی، علمی، پرورش استعدا

اند. آنچه که در کتب تاریخی از آن تحت های متنوعی در این مورد نوشتهبسیاری از اسالم شناسان مسلمان و غیر مسلمان نیز رساله

 (132، ص1373عی، سباشود، اشاره به این موضوع دارد. )مکی اریان قرآن یاد میعنوان »دار القراء« یا خانه ق

 )ص( با درک و یادگیری فرمایشات پیامبر این امر و هبا مسجد ارتباط تنگاتنگ داشت و تعلم از نخستین روزهای ترویج اسالم، تعلیم

 بوده است.دینی مسلمانان  در امور ءتحکیم پیوندها و تبادل آرا دنبال به عنوان کانون همبستگی مسلمانان، به ه و مسجدآغاز شد

ورانت در قسمتی از کتاب تاریخ تمدن خود به طور خاص پیرامون نقش مسجد و ارتباط آن با آموزش و توسعه علوم دینی در ل دوی

نشست و درسی از تفسیر، حدیث، فقه و شریعت تقریر هلوی ستون یا دیواری میگوید: »معلم در مسجد پ طول تاریخ اسالمی می

ود، معلمان و شاگردان مقرری و مخارج خود را احیانًا از دولت یا از منابع خیرات و صدقات ن بها تعلیم رایگاکرد. در این مدرسهمی

 آموختند. و شاگردان بیشتر از افراد دیگر نمازگذار می گرفتند. در مساجد جز در مورد قرآن، اهمیت معلم بیشتر از کتاب بودمی
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تواند در مسجد بزرگ شهر یک ه تقریباً در هر یک از اوقات روز میت کرسید یقین داشمسافران در قلمرو اسالمی به هر شهری می

یگان، جا و غذا نیز داشته باشد. در توانست در مدرسه شهر برای مدتی عالوه بر تعلیم رابحث علمی را بشنود و طلبه مسافر غالباً می

بان علم گشوده بود. در چهار قرن اول اسالمی طالای بود که تعداد زیادی کتاب داشت و درهای آن به روی غالب مساجد کتابخانه

ها نبود و زندگی فرهنگی مسلمانان به اوج رسید، در هزاران مسجد قلمرو اسالم از قرطبه تا سمرقند شمار دانشوران کمتر از ستون

 (213، ص3ها انعکاس داشت«. )ویل دورانت، جشان در ایوانعلم و فصاحت

 

 ادیهای اعتق. تقویت بنیان3-2-3

بیان شده، تعلیم، تعلّم و آموزش است چنان که در قرآن  )ص(در حقیقت یکی از وظایف اصلی که بنابر آیات قرآن برای پیامبر اکرم

 که  برانگیخت خودشان از رسولى نخوانده درس جمعیت میان در که است کسى کریم پیرامون این رسالت پیامبران چنین آمده؛ » و

 آشکارى  گمراهى  در آن  از  پیش چند  هر آموزدمى  حکمت  و(  قرآن)  کتاب  آنان  به و  کندمى  تزکیه را  آنها  و  ندخوامى  آنها  بر  را  آیاتش

 قَبْلُ   مِنْ  کانُوا  إِنْ  وَ  ۀَالْحِکْمَ  وَ  الْکِتابَ   یُعَلِّمُهُمُ  وَ یُزَکِّیهِمْ  وَ  آیاتِهِ  َعلَیْهِمْ  یَتْلُوا  مِنْهُمْ  رَسُوالً  الُْأمِّیِّینَ  فِی  بَعَثَ   الَّذی  هُوَ().  2  /جمعه)  «.بودند

 (          مُبین ضَاللٍ لَفی

وجه ولیکن در عین حال نباید از    بیشتر نمایان و برجسته استی عبادی مسجد  هاجنبه هر چند که بنابر آیات و روایات گفته شد که  

ایجاد فضای روشنگری و هدایت را    مسجد یدهاو کارکر  آوردهایکی از رهنیز غافل بود و از این رو است که  جد  اتربیتی و آموزشی مس

 (95، ص1386دانسته اند. )الویری، علمی و تربیت اخالقی 

را به نیکی تربیت کردند تا در دین خدا فقیه و دانا  شانبا دست خود یاران )ص(نبی اکرم مسجد نخستین دانشگاهی بود که حضرت

نقل شده است که در هنگام  )ص(در حدیثی از پیامبر اکرم. دهندزمین رواج  ره توانستد اسالم را در گست که همین افراد بودندو  ندوش

  چیز   سه  در  منحصر  علم  که  درستی  ای که برای طلب علم اطراف فردی حلقه زده بودند فرمودند: »بهحضور در مسجد و مشاهده عده

 آیَۀٌ ثَلَاثَۀٌ الْعِلْمُ إِنَّمَا). (32ص ،1ج الکافی،) ت«اس فضیلت است آن غیر هرآنچه و قائمه سنت یا و عادله فریضه یا محکمه آیه است؛

  ((فَهُوَ خََلاهُنَّ مَا وَ َقاِئمَۀٌ سُنَّۀٌ أَوْ عَادِلَۀٌ فَرِیضَۀٌ أَوْ مُحْکَمَۀٌ

ه در تفسیر و شرح این حدیث فراوان سخن گفت  )ره(دانشمندان بزرگی همچون مالصدرا، فیض کاشانی، عالمه مجلسی و امام خمینی

قَائِمَۀٌ« را نیز اشاره به احکام شریعت  َعادِلَۀٌ« را ناظر به علم اخالق و »سُنَّۀٌ مُحْکَمَۀٌ« را به مباحث اعتقادی و »فَرِیضَۀٌ معموالً »آیَۀٌ و

 (325، ص1386، گردد. )امام خمینیدانسته اند که در حقیقت هر سه دسته به علوم دینی باز می

قَائِمَۀٌ« را به آموختن سنت   عَادِلَۀٌ و سُنَّۀٌ  مُحْکَمَۀٌ« را تفسیر آیات قرآن و »فَرِیضَۀٌ  نیز مقصود از »آیَۀٌ  هری در این میان استاد شهید مط

 (174-170، صص1387اند. )مطهری، که دربردارنده واجبات و مستحبات دینی است، تعبیر نموده )ص(پیامبر

و تربیت در نهاد خانواده   امروز، ضعف بنیه اعتقادی ناشی از ضعف آموزش  وانگونه که گذشت از جمله معضالت نسل جهمان  متأسفانه

و مدرسه است که تهاجم فرهنگی دشمنان نیز مزید بر این علت شده تا او را منحرف کند. همچنین روحیه شکاکیت که در دوران 

ین اگر بخواهیم عمل جوانان اصالح شود و اعمال براد بستر مناسبی برای این انحراف باشد، بناتوانرسد نیز میجوانی به اوج خود می

دین مدارانه در میان جوانان جامعه رشد و گسترش یابد، بایستی مبانی آنها را که ریشه در مسائل اعتقادی و دینی دارند، تقویت 

 کند.مایش حضرت این مقصود را حاصل میهای است که بنا به فرنمائیم و مسجد یکی از بهترین مکان

 

 . برخورداری از رحمت الهی 3-2-4
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شود که یکی از مفهومی عام است که به علل و اسباب مختلفی بر بندگان نازل می )ع(رحمت الهی در قرآن کریم و روایات ائمه اطهار

 "أفتر" و "ود"، "حب"هایی همچون؛ رفت و آمد به مساجد است. در شبکه معنایی رحمت به واژه )ع(آنها بنا به روایت امیرالمومنین

  از ) خدا به عشقشان دارند، ایمان که آنها امّا). «لِلَّه  حُبًّا أَشَدُّ آمَنُوا الَّذینَ فرماید »وَتوان اشاره کرد؛ با توجه به آیه قرآن که میمی

است جد یکی از جمله مصادیق حب الهی، انس و عالقه داشتن به مس ((165 /بقره. )است شدیدتر( معبودهایشان به نسبت مشرکان

ها را دارد، به مسجد هم که گونه که انسان مومن به ذات حق تعالی شدیدترین عالقهچرا که مسجد متعلق به حق تعالی است و همان

 ورزد. خانه اوست عشق می

و رحمت   لطفدهند، متقاباًل مورد  به مسجد عشق ورزیده و عالقه خود را به ذات اقدس الهی نشان میبنابراین این افراد همچنان که  

حق تعالی نیز قرار گرفته و در نزد خداوند متعال از منزلتی واال برخوردارند و جایگاه آنان در روزی که هیچ پناهگاهی نیست، سکونت 

 در جوار عرش الهی است. 

 جز رحمتی یهسا هیچ که روزی در را آنان خداوند که هستند طایفه »هفت چنین نقل شده است که: )ص(رمدر روایتی از پیامبر اک

 آنان قلبهای شوند،می خارج مسجد از وقتی که هستند کسانی سوم طایفه...  دهدمی قرار خویش عنایت و لطف مورد نیست او سایه

 یُظِلُّهُمُ سَبْعَۀٌ(). 200ص ،5ج الشیعۀ، وسائل) «.برگردند مسجد به مجدداً که آنگاه تا است مسجد به مند عالقه و دلبسته همچنان

 یَعُودَ  حَتَّى مِنْهُ خَرَجَ إِذَا ِبالْمَسْجِدِ مُتَعَلِّقٌ  قَلْبُهُ رَجُلٌ وَ جَلَّ وَ  َعزَّ اللَّهِ ِعبَادَةِ  فِی نَشَأَ  شَابٌّ وَ  َعادِلٌ  إَِمامٌ ظِلُّهُ إِلَّا ظِلَّ  لَا یَوْمَ  ظِلِّهِ فِی هُاللَّ

 حَسَبٍ  ذَاتُ  امْرَأَةٌ  َدَعتْهُ  رَجُلٌ  وَ  َعیْنَاهُ  فََفاضَتْ  خَالِیاً   اللَّهَ  ذَکَرَ  رَجُلٌ  وَ   تَفَرَّقَا  وَ   ذَلِکَ   َعَلى  فَاجْتَمَعَا  لَّجَ  وَ  َعزَّ   اللَّهِ  طَاَعۀِ   فِی  َکانَا  رَجُلَانِ  وَ  إِلَیْهِ

 (     بِیَمِینِه یَتَصَدَُّق امَ  شِمَالُهُ َتعْلَمَ لَا حَتَّى فََأخْفَاهَا بِصََدقَۀٍ تَصَدَّقَ  رَجُلٌ وَ  اللَّهَ أَخَافُ إِنِّی فَقَالَ  جَمَالٍ وَ

ال در حدیث شریف معراج نیز انس با مسجد، نشان و جلوه ای از عشق و محبت به خداوند متعال به شمار رفته است و خداوند متع

 را مسجد...  اینکه مگر نیست من دوستدار حقیقتاً نمود، مرا محبت دعوی هرکس احمد، فرماید: »ایمی )ص(خطاب به رسول اکرم

 حَتَّى أَحَبَّنِی اللَّهَ أُحِبُّ َقالَ مَنْ کُلُّ  لَیْسَ  أَحْمَدُ یَا).   (363ص ،3المسائل، ج مستنبط و الوسائل مستدرک) «.دهد قرار خویش خانه

 یَتَّخِذَ وَ  هَوَاهُ  یُخَالِفَ  وَ  ضِحْکاً  یُِقلَّ وَ  کَثِیراً یَبْکِیَ  وَ  یَّ لَ َع یَتَوَکَّلَ  وَ صَمْتاً  َیلْزَمَ وَ  قِیَاماً  یُطِیلَ  وَ ُسجُوداً یَنَامَ  وَ  دُوناً َیلْبَسَ  وَ  قُوتاً  یَْأخُذَ 

 (    بَیْتاً الْمَسْجِدَ

های فرخنده و مبارک به شمار آورده اند، در پاره ای دیگر از روایات وجود برخی روایات صریحاً اهل مسجد را انسانعالوه بر آنکه در 

اند که این خود یکی از مصادیق رحمت و تأخیر در نزول خشم و غضب الهی بر جامعه شناخته بالانسانهای مسجدی را موجب رفع 

 نَفَرٍ ثَلَاثَۀُ فِیهَا وَ  الْمَعَاِصی فِی أَسْرَفُوا قَدْ  قَرْیَۀٍ أَهْلَ رَأَى إِذَا جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهَ إِنَّ().93ص ،16ج الشیعۀ، وسائل)الهی بر اهل مسجد است. 

 وَ   مَسَاجِدِی  وَ   أَرْضِی  بِصَلَاتِهِمْ  الْعَامِرِینَ  بِجَلَالِی  الْمُتَحَابِّینَ  الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ   فِیکُمْ   مَنْ   لَا  لَوْ  َمعْصِیَتِی  َأهْلَ  َیا  جََلالُهُ  جَلَّ  نَادَاهُمْ   مُؤْمِنِینَالْ  مِنَ

 ( أَُبالِی َلا ثُمَّ ذَابِیعَ  بِکُمْ َلَأْنزَلْتُ مِنِّی خَوْفاً بِالَْأسْحَارِ الْمُسْتَغْفِرِینَ

 

 مندی از هدایت الهی. نجات از هالکت و بهره3-2-5

سیر به سوی خالق و مبدأ خویش است، برخی آگاهانه و برخی ناآگاهانه، گاه از مسیر حق و گاه از آدمی همواره در حال حرکت و 

 رَبِّکَ  إِلى کادِحٌ إِنَّکَ الْإِنْسانُ َأیُّهَا شوند: »یاار نائل میردگکنند و به لقاء پرومسیر باطل این مسیر را در طول زندگی خود طی می

 ((6 /انشقاق . )کرد خواهى مالقات را او و روىمى پروردگارت بسوى رنج و تالش با تو !انسان اى). «فَماُلقیه کَدْحاً

 معنوی  و  مادی  تکامل  راه  سر  در  فراوانی  کالتمش و است و موانع  نابودی  و  هالکت  معر،  در  همواره  از این رو بشر در طی این مسیر

 به خویش غفلت کرده و همواره باید پروردگار از نباید گاه هیچ مسلمان فرد لذا یک کند.مى تهدید را او سعادت دارد که وجود او
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 کمال  و مقصد ه سویو بسعادت )صراط مستقیم( قرار گیرد  راه در تا نماید رهبرى و هدایت درخواست او از و ببرد پناه او سوى

 گام بردارد. نهایى

ی مردم است چرا که اساسًا فلسفه تشکیل جامعه اسالمی، فراهم مدارهای توسعه از نگاه اسالم، افزایش میزان دیناز جمله شاخص

فرایض و با کردن بستری برای هدایت و دستیابی انسان به سعادت دنیوی و اخروی است که تجلی آن در نوع برخورد مردم جامعه 

که با توجه به آنچه در ابتدای مقاله ذکر شد نقش کلیدی  –باشد. حضور اکثریت جامعه و به خصوص نسل جوان مناسک دینی می

در مسجد و اقامه نماز و و پرداختن به فرایض دینی عالوه بر کارکردهای عبادی و  –و محوری در توسعه فرهنگی جامعه دارند 

ظ و خطابه است که این یتی نیز برخوردار است چرا که از رهگذر حضور در مسجد، برپایی جلسات وع هدااجتماعی، از کارکردهای 

 مهم نقشی به سزا در هدایت انسان و جلوگیری از ضاللت او دارد. 

خوانند، از مینم از جوانان شهر تهران اظهار نموده اند که  %55تعداد    1383های سازمان ملی جوانان تنها در سال  بنابر آمار و گزارش

باشند و به فرایض دینی اهتمام ندارند که این رقم نسبت ز کم توجه میجوانان شهر تهران نسبت به مسأله نما %45یعنی در مقابل 

به تعداد جوانان شهر تهران به عنوان پرجمعیت ترین شهر کشور میزان قابل توجهی است. )طرح پژوهشی اقامه نماز در بین جوانان 

 (1383ن شهر تهران، اناو نوجو

بدان تمسک جست، تقویت فضای فرهنگی و عبادی مساجد و ایجاد فضایی توان از جمله راهکارهایی که برای حل این معضل می

فرمایند: »استفاده از مسجد برای در این رابطه می )مدظله(مقام معظم رهبریجذاب است تا مشوق حضور جوانان در مساجد باشد. 

ها به آمدن مسجد رغبت باید دلشود منتهی چون آمدن اجباری، در آمدن به مسجد نیست  یمت مغتنمی محسوب  فرصدنیای اسالم  

با شرکت  یدارد ی،). مقام معظم رهبرو شوق پیدا کنند و این ممکن نیست مگر اینکه کانون مسجد شوق آفرین و شوق آور باشد«.

 ( 30/5/1384مسجد،  یهفته جهان یالملل ینب یشکنندگان هما

 اینکه  بدون است، مساعد هاىزمینه  بردن بین از معنى به «اضالل» و سعادت وسائل آوردن فراهم معنى به »هدایت« قرآن کریم در

 که خذالنى و کرامت انواع تمامى که هستند جامع کلمه دو اضالل و هدایت که دانست باید نیز را بگیرد و این خود به اجبارى جنبه

 (40ص، 1)مکارم شیرازی، ج شود.می را شامل رسدمى و شقى سعید ندگانب ىبسو خدا سوى از

 إِنَّا: »آمده ذیل آیه در چنانکه نیست، آن در شرطى و قید هیچ و دارد همگانى و عمومى جنبه طریق، ارائه معنى به تشریعى هدایت

 هدایت اما ((3 /انسان. )ناسپاس یا( گردد پذیرا و) باشد شاکر خواه دادیم، نشان او  به را راه ما). «کَفُورا إِمَّا وَ شاکِراً إِمَّا السَّبیلَ هَدَیْناهُ

 قرآن  در  آنها  اوصاف  که  است  گروهى  مخصوص  است  آن  مقابل  نقطه  که اضالل  و  هدایت  این  باشد ونمى  شرط  و  قیدبى  هرگز  تکوینى

 توان به موارد ذیل اشاره کرد.که به عنوان نمونه می شده بیان

نیست مانند   الهى  حکمت  خالف  بر  و  علت  این هدایت بدون  دهدمى  نشان که  شده  بیان  قرآن  در  اوصافى  و  شرائط  «هدایت»  ردمو  در

  سُبُلَ  رِضْوانَهُ اتَّبَعَ مَنِ اللَّهُ بِهِ است »یَهْدی بر شمرده الهى هدایت ساززمینه او را خشنودى جلب و خدا فرمان آیه ذیل که پیروى

 او  خشنودى از که را کسانى آن، برکت به خداوند). مُسْتَقیمٍ« صِراطٍ إِلى یَهْدیِهمْ وَ  هِبِإِذْنِ النُّورِ إَِلى الظُّلُماتِ مِنَ  جُهُمْخْرِیُ وَ السَّالمِ

 ت،راس راه سوى به را آنها و بردمى روشنایى سوى به تاریکیها از خود، فرمان به و کندمى هدایت سالمت، هاىراه به کنند، پیروى

 إِلَیْهِ یَهْدی وَ یَشاءُ  مَنْ یُضِلُّ اللَّهَ إِنَّ داند: »قُلْمی هدایت استحقاق  عامل انابه را و توبه دیگر جاى در(( 16 /مائده. )نمایدمى رهبرى

 آیه در(  (27 /رعد. )کندمى هدایت خودش سوى به بازگردد، که را کس هر و گمراه، بخواهد را کس هر خداوند: »بگو). «أَناب مَنْ

  لَمَعَ  اللَّهَ إِنَّ وَ سُبُلَنا َلنَهْدِیَنَّهُمْ فینا جاَهدُوا الَّذینَ شده »وَ ذکر هدایت اصلى شرط عنوان به خدا راه در مخلصانه جهاد دیگر

 نیکوکاران  با وندخدا و کرد خواهیم هدایتشان خود، هاىراه به قطعاً  کنند، جهاد( نیّت خلوص با) ما راه در که آنها و). «الْمُحْسِنین 
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 ذکر خداوند لطف به راه این ادامه براى شرطى عنوان به هدایت راه از مقدارى پیمودن دیگر آیه در باالخره و(( 69 /عنکبوت. )است

 به تقوا روح و افزایدمى هدایتشان بر خداوند اند،یافته هدایت که کسانى). «تَقْواهُم آتاهُمْ  وَ هُدىً  زادَهُمْ  اهْتََدوْا الَّذینَ است »وَ شده

 تالش و جهاد تا نباشند و خدا فرمان پیرو تا نباشد، اىانابه و توبه بندگان سوى از تا اینکه نتیجه و(( 17 /محمد) بخشدمى آنان

 را   شود. حضور انسان مسلمان در مسجدنمى آنان  حال  شامل  الهى  لطف  برندارند،  حق  مسیر  در  را  نخستین  گامهاى تا  و  نگیرد  صورت

او به سوی پرودرگار و پیروی از فرمان خداوند، تالش و برداشتن گام در مسیر حق دانست که به استناد توان مصداقی از بازگشت می

 (230 ص ،4ج گردد. )مکارم شیرازی،آیات مذکور این فرد مشمول هدایت الهی می

 هدایت  راست  راه  به  را  ما).  «الْمُسْتَقیم  الصِّراطَ  داوند »اْهدِنَاز خنتیجه اینکه اگرچه انسان به واسطه خواندن نماز و درخواست هدایت ا

( 645ص  توان نامید )خویی،مشمول عنایت خاص پروردگار و آنچه به اعتقاد آیت اهلل خویی هدایت خصوصی الهی می  ( (6  /فاتحه)  کن

گیرد، اما ینی الهی قرار میر معر، هدایت تکور دگردد و نیز به واسطه گام برداشتن در مسیر حق و بازگشت به سمت پروردگامی

« بر این مطلب داللت دارد که فرد مسلمان با أَوْ کَلِمَۀً تَرُدُّهُ َعنْ رَدًى أَوْ یَسْمَعُ کَلِمَۀً تَدُلُّهُ َعلَى ُهدًىاشاره امیرالمومنین در عبارت »

 (37-36، صص1387ی، آملگردد. )جوادی حضور در مسجد و شنیدن کلماتی به هدایت رهنمون می

 

 . ترک گناه به موجب خشیت و حیا3-2-6

های موجود در جامعه اشاره کرد؛ روابط نامشروع جنسی، اعتیاد، دزدی، بی بندوباری توان به ناهنجاریاز دیگر معضالت اجتماعی می

مسأله مبارزه با فساد و کشیده است. رت اخالقی و مواردی از این دست که هر کدام به نوعی نسل جوان امروز جامعه را به بند اسا

مندان مسائل فرهنگی جامعه را به خود معطوف داشته فحشا از جمله مسائلی است که در سالهای اخیر توجه همه مسئولین و دغدغه

رده و به ف کها را برطرهای دولتی و ذیربط توانسته است این ناهنجاری و به راستی آیا تاکنون اقدامات انجام شده توسط سازمان

 الح امور بپردازد؟ اص

های سازمان ملی جوانان به عنوان سازمانی که متولی امور نسل جوان کشور است، درصد قابل توجهی از جوانان بنابر آمار و گزارش

ح )طر کنند.های اجتماعی بوده و از آن به عنوان بزرگترین معضل فکری و روحی خود یاد میبه نوعی درگیر یکی از ناهنجاری

 ( 1383امه نماز در بین جوانان و نوجوانان شهر تهران، پژوهشی اق

های اجتماعی است. بیان شده است، مسأله جلوگیری از ناهنجاری )ع(از جمله کارکردهایی که برای مسجد در حدیث امیرالمومنین

تواند مانع است که حضور در مسجد می گر این مطلبیان« بیَتْرُکُ ذَنْباً خَشْیَۀً أَوْ حَیَاءًفرماید: »عبارت بسیار ظریف حضرت که می

های فردی و اجتماعی شود. خشیت به عوامل درونی بازگشته و حیا یک عامل بیرونی است و ترک گناه بر ها و گناهبسیاری از ذنب

 اثر عوامل درونی و بیرونی، بهترین وسیله نجات و دستیابی به سعادت است.

مومنین در جهت ترک گناه مدح شده و در جانب مقابل، آنان که با گستاخی و بی حیایی و به خصوص    ردمدر روایات حیا نمودن از م

از پیامبر  )ع(اند. امیرالمونینکنند مورد مالمت و سرزنش قرار گرفتهو بدون اعتنا به قضاوت جامعه به هر عمل ناپسندی اقدام می

 آنچه  و خود هایگفته به توجهی که شرمی کم و آبرو بی فحاش شخص هر بر را بهشت متعال کنند که: »خداوندنقل می )ص(اکرم

 و است زنازاده یا که یافت خواهی کنی بررسی خوب را شخصی چنین حال اگر. است کرده حرام ندارد گویندمی او مورد در دیگران

 ءٍ َبذِی فَحَّاشٍ  کُلِّ  َعلَى الْجَنَّۀَ حَرَّمَ اللَّهَ إِنَّ().324ص ،2ج الْبَذَاء، َبابُ الکافی،) است« بوده شریک او نطفه انعقاد در شیطان اینکه یا

 (                     شَیْطَانٍ شِرْکِ أَوْ لِغَیَّۀٍ إِلَّا تَجِدْهُ لَمْ فَتَّشْتَهُ إِنْ فَإِنَّکَ لَهُ قِیلَ مَا لَا وَ  َقالَ مَا یُبَالِی لَا الْحَیَاءِ قَلِیلِ
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گیرد که سبب حیاء رود در واقع در یک ساختار اجتماعی متشکل از برادران ایمانی قرار میوانی به مسجد میی جوقتبه عبارت دیگر  

 نماید.ترک گناه را برای وی فراهم می  گردد و این حیاء که هم از خداوند است و هم از آن برادران دینی، زمینهوی می

 اللَّهُ أَکْبَر وَ  اللَّهِ لَِذکْرُ وَ الْمُنْکَرِ وَ  الْفَحْشاءِ َعنِ تَنْهى الصَّالةَ  الصَّالة إِنَّ أَِقمِ وَ  الْکِتابِ مِنَ کَیْإِلَ أُوحِیَ ما در قرآن کریم آمده است: »اتْلُ

 گناه و اتیهزش از( را انسان) نماز که دار، برپا را نماز و کن، تالوت شده وحى تو به( آسمانى) کتاب از را آنچه). «.تَصْنَعُون ما یَعْلَمُ

 گرامى  خداوند در این آیه رسول  ( (45/عنکبوت. )دهیدمى  انجام  کارهایى  چه  شما  داندمى  خداوند  و  است  بزرگتر  خدا  یاد  و  دارد،بازمى

 منکرات است، و فحشاء ارتکاب و شرک از رادع بهترین قرآن تالوت چون دهدمى دستور شده، وحى وى به آنچه تالوت به را خود

 بر است مشتمل هم و سازدمى روشن باید که طور آن را حق که است نورانى هایىحجت  متضمن که است روشنى یاتآ نآ در زیرا

 ضمیمه   را  امر  آن  سپس  دارد ومى  باز  گناهان  از  را  خواننده  و  شنونده  که  وعیدها و  انذار، وعده  ها،بشارت  مواعظ،  آور،عبرت  داستانهاى

 (199 ص ،16ج )طباطبایی، .داردباز مى منکر و فحشاء از نماز که چون است عمالا نبهتری که نماز به امر به کندمی

دین  که  عملى  هر و  معصیتى هر  از  را  انسان  باید  طبیعتاً  محیطی همچون مسجد،  چنین  در  آن هم بندگى،  روی  از  خدا  به  توجه  آرى،

 خود نماز بر مدتى انسان اگر پس .دارد باز فساد و فحشا ام،ایت مال به و جانها به تجاوز نفس، قتل قبیل از داند،مى شنیع را آن

 و فحشاء از پرهیز ملکه که تدریجاً شودمى باعث مسلم طور به استدامت این باشد، داشته صادق  نیت آن انجام در و کند پایدارى

 شود.  پیدا او در منکر

 

 گیرینتیجه

اسالم وضع شده و در صورتی که به درستی طراحی و مدیریت دس اجتماعی است که از سوی شریعت مقمسجد، نهادی مذهبی ـ 

گردد، حائز نقش مؤثری در توسعه فرهنگی جامعه اسالمی و تعالی فرهنگی آحاد افراد اجتماع است. در این میان نوجوانان و جوانان 

مواجهه با تهدیدات  -اسب آنتن به -گیری شخصیت خود و شد و شکلبه علت گام نهادن در دوران بلوغ و قرار گرفتن در مسیر ر

ها و استعدادهای دوچندان تأثیرپذیری و یادگیری، نیاز مضاعفی به پذیری بیشتر، و از سوی دیگر قابلیتبیشتر و نیز امکان آسیب

 گیری از کارکردهای گوناگون آن دارند. ارتباط با مساجد و بهره

توان به مثابه راهکارهایی برای حل معضالت لی)ع( به آنها اشاره شد را میم ع ن مقاله با استفاده از کالم اماکارکردهایی که در ای

فرهنگی جوانان در جامعه دانست. البته به میزانی که ارتباط جوانان با مساجد افزون گردد و مساجد نیز این کارکردها را بیشتر و به 

 یت و رشد فرهنگی برخوردار خواهد شد. امند، جوانان از مراتب باالتری از تری به منثه ظهور درآورننحو کامل

به مثابه عاملی برای توسعه فرهنگی سخن گفته شد، این نهاد مقدس در وضع   -در وضع مطلوب -گونه که از مسجد بنابراین همان

یغی و تبلهای آموزشی، زی و ارتقاء ظرفیتساموجود خود نیازمند توسعه فرهنگی است. مقصود از توسعه فرهنگی مساجد؛ بهینه

های الزم جهت بهره برداری افراد جامعه اسالمی به ویژه جوانان از این نهاد دینیِ ذو تربیتی آنها و نیز فراهم نمودن مقدمات و زمینه

مسجد در متن زندگی مردم   های مسجد به منظور اقبال نوجوانان و جوانان به آن و در یک جمله آوردنوجوه، و افزون ساختن جاذبه

 برقراری و مستحکم نمودن پیوند بین مسجد و امور گوناگون در حیات بشری است. و  مسلمان
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)مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید محرومیت نسبی، اقتصاد و امید به زندگی

 چمران اهواز(
 

 2، نیلوفر امیری1علی عربی

 

 

 چکیده  

تواند مهمترین ر است که به ویژه در مسیر توسعه میهان معاصمفهوم امید یک سپر پیشگیرانه بسیار مهم در مواجه با مخاطرات ج

ای که باید در جهان معاصر در ارتباط با تعیین اهداف و صرف انرژی برای پیگیری آن اهداف باشد. نکتهکنشگر انسانی در محرک 

های معناداری در تفاوتاست که  پذیرفته در کشورهای توسعه یافته مد نظر قرار داد آنلعات صورت امید به زندگی مبتنی بر مطا

های اجتماعی قابل مشاهده است. در این ارتباط با توجه به وضعیت حال حاضر کشور به کمیت این متغیر با توجه به متغیر نابرابری

در مقاله حاضر به بررسی رابطه بین  19-گیری کوئیدامدهای همهای و جهانی و همچنین پیلحاظ شرایط استراتژیک منطقه 

سبی، امید اقتصادی و اعتماد نهادی با امید به زندگی در جامعه آماری دانشجویان با روش پیمایش و استفاده از ابزار نحرومیتم

نمونه مورد مطالعه در سطح متوسط رو   پرسشنامه پرداخته شده است. نتایج توصیفی حاکی از آن بود که میانگین امید به زندگی در

ای اصلی تحقیق نیز حاکی از ارتباط معنادار بین محرومیت نسبی )(، اعتماد نهادی )(، و امید هفرضیه به باال قرار دارد. آزمون

ها و همچنین ر منابع و فرصتها باید این نکته را مد نظر قرار داد که توزیع برابباشد. با توجه به یافتهاقتصادی )( با امید به زندگی می

ها و سازیای در تصمیمت بنیادینی است که باید برای رسیدن به اهداف توسعه صاد ضرورشفافیت نهادی به ویژه در حوزه اقت

 ها مدنظر قرار گیرد.گذاری سیاست
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 مقدمه و بیان مسئله

شـناختی اسـت که به شـناسـی و همچنین رویکردهای جمعیتماعی، روانعلوم اجتامید به زندگی یکی از مفاهیم مهم در مطالعات 

ــت. در واقع می ه اسـ ه قرار گرفـت ک مورد توـج ادمـی ات آـک ه خوبی در بطن تحقیـق ه اخیر ـب ه زعم ویژه در دو دـه توان عنوان کرد ـب

ــوال که  ( ا2006بونگارتس ) ــان"ین س علمی در ارتباط با این مفهوم های اییمهمترین محرک پوی "ها تا کی زنده خواهند ماندانس

ــت نکته ــگران همچون باربیکلیدی بوده اس ــیاری از پژوهش و   3(، دونگ2017و همکاران ) 2بیر(، دی2018و همکاران ) 1ای که بس

ه زندگی  اند. البته همچنان که پیشـتر عنوان شـد امید ب( به آن پرداخته2018) 5( و نیومن2017) 4(، لنارت و واپل2016همکاران )

(،  2012) 6شناسان و محققان متخصص در این امر همچون بادیچ و واپلدر ابعاد بیولوژیک آن نیز به شکلی تخصصی توسط جمعیت

تن نکریـس یرها و فرایندهای ب2010(، و واپل )2006و همکاران )  7ـس ف مـس وال حداکثر (، با هدف کـش خ به ـس یولوژیکی پیری و پاـس

گیرد. در این ارتباط با نگاهی به مطالعات انجام ـشده به خوبی قابل مـشاهده اـست که محققان قرار میطول عمر انـسان مورد مطالعه 

ال وال ابتدایی مرتبط با امید به زندگی را که بر تعداد ـس مرگ متمرکز بود به های عمر فرد از کودکی تا در فرایندی رو به معاصـر ـس

ــواالتی اجتـماعی ـــمت سـ جـهت ـیافتن الگوـهای متنوع  "کنـند؟تری را تجرـبه میزـندگی طوالنیا افراد ـها یـ ـکدام گروه"تر همچون سـ

الاند و نگاهی عمیقمرتبط با امید به زندگی تغییر داده مار ـس تهتر از ـش اند. چنین دیدگاهی را به ویژه در آثار های عمر مد نظر داـش

توان مورد نظر ای متفاوت از مطالعات را نیز میان شـاخهتوان مشـاهده نمود. در این میمی 2013تا  2002از   8رنز و اولشـنسـکیکا

زمان از ابتدای برجسته شدن مفهوم امید به زندگی در جامعه آکادمیک موازی با سایر رویکردهای قرار داد. مطالعاتی که به شکل هم

ان و ااند. در این مطالعات که به ـشکل ویژه توـسط جامعهیوده عنوان ـشده در حال انجام ناـس ان اجتماعی مانند:  یتلبته جمعـش ناـس ـش

و  13(، الرســی2015و همکاران ) 12(، هوارد2014و همکاران ) 11(، فیربوگ2019) 10(، فلوئن و بودرئاکس2011) 9منتز و همکاران

اـسون و هیوارد2016همکارن ) واالت پیرامون تعیین (، ـصورت پذیرفته2019)  14(، ـس های اجتماعی موثر بر کنندهاـست، مهمترین ـس

 (.502-501: 2021های مختلف بوده است )گوتین و هیومر، ندگی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر طول عمر افراد در جمعیتمید به زا

ه تعیین ت پرداختن ـب دهاهمـی دگی بر این فر، مهم قراکنـن ه زـن د ـب اعی موثر بر امـی ای اجتـم ــپر ـه ک سـ د ـی ه مفهوم امـی د ـک ر دارـن

تواند مهمترین محرک تعیین اهداف  هان معاـصر اـست که به ویژه در مـسیر توـسعه میخاطرات جپیـشگیرانه بـسیار مهم در مواجه با م

ـشناختی نیـست، همچنان و ـصرف انرژی برای پیگیری آن اهداف باـشد. پیامدهای چنین بینـشی محدود به تاثیرات غیر ملموس روان

تقویت امید به زندگی در ایشــان بوده اســت که فراد با ( حاکی از ارتقای ســالمت عمومی ا2017های موحدی و همکاران )یافته که

 (.2: 1400نیا و همکاران، اوری و کیفیت زندگی ایشان نیز شده است )صفاریموجب افزایش تاب
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ت که و جامعهنکته قابل تاملی که باید در رابطه با تقابل متغیرهای بیولوژیک   ناختی در ارتباط با امید به زندگی طرح نمود آن اـس ـش

د علم و فناوریلیرغم تاع  دت ملموس رـش ده به ویژه در ایاالت ثیرات به ـش کی بر افزایش طول عمر افراد، مطالعات انجام ـش های پزـش

های اخیر با  های ثبت شـده در سـالرو میهای معناداری در نرخ مرگمتحده حاکی از این واقعیت اسـت که در سـمت مقابل تفاوت

اهده اـست. چنین یافتهتماعی قاهای اجتوجه به متغیر نابرابری ر کنونی اـست بل مـش ای تهدیدی جدی برای ـسالمت جمعیت در عـص

ـــبت ـبه امـید ـبه آیـنده دـچار ـیاس نـماـید )گوتین و هیومر، ـکه ـبه ویژه می ــل جوان را نسـ ن (، واقعیتی ـکه از آ 502: 2021تواـند نسـ

 کرد. سعه یاد توان به عنوان پاشنه آشیل روند رو به رشد کشورهای در حال تومی

های اقتصادی ناشی از فرایندهای های اجتماعی، باید بر این نکته تاکید داشته باشیم که در شرایط حاضر، بحراندر ارتباط با نابرابری

از سویی دیگر با افزایش فقر، بیکاری، مشکالت مسکن و  19-وئیددیپلماتیک در سطح جهانی و منطقه از یک سو، و شیوع پاندمی ک

های اجتماعی در جامعه شده است و سالمت و نشاط عمومی جامعه را به شکل جدی مورد تهدید تشدید شدید نابرابری  منجر به  غیره

این گزند در امان نبوده است. نتایج  های سالمت نیز ازاند. در این میان امید به زندگی بعنوان یکی از مهمترین شاخصقرار داده

در اروپای   2020تا    2015های  از این واقعیت است که کاهش امید به زندگی در میانه سال(، حاکی  2021تحقیق آبرتو و همکاران )

ایم )آبرتو دهجهانی دوم و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شاهد آن نبوغربی و اروپای شرقی به نحوی بوده است که به ترتیب از جنگ

 (.10: 2021و همکاران، 

انگیز در دستیابی به ای نشاطها و افکاری است که با امید به آیندهل توسعه، نیازمند اندیشهور در حااکنون ایران به عنوان یک کش

در این مسیر خواهد  ایهای پیشرفت، جامعه را همراهی نمایند. با این بینشی، یکی از مهمترین اقشاری که نقش بسیار برجسته قله

های مرتبط با گذاریای در سیاست و جمعیت فعال جامعه از جایگاه ویژهشر جوان داشت، دانشجویان هستند. دانشجویان به عنوان ق

های تواند یافتهشناختی امید به زندگی می(. از این رو مطالعه جامعه21:1393سازندگی و توسعه ی کشور برخوردارند )قاری قرآنی،

نگی، و چگونگی تخصیص منابع به قصد رسیدن به فره-ماعیهای اجتریزی بل تاملی را جهت بازاندیشی در شیوه حکمرانی، برنامهقا

 توسعه فراهم نماید. 

 

 ادبیات تحقیق

فعال و تاثیرگذار های آکادمیک بوده است. در این ارتباط کنشگری  ها و پژوهشدر دو سده اخیر، انسان محور مرکزی بسیاری از اندیشه

شته است. یکی از متغیرهای برجسته در این ارتباط امید به زندگی ناختی داشانسان به مثابه عامل، نقش پر رنگی در تحقیقات جامعه

د، ان( عنوان کرده2003)  1وال و استادینگرشناختی با تاکید بر نقش انطباقی تفکر مثبت، همچنان که اسپینباشد. در مطالعات روانمی

زیست در جهان کنونی قرار گرفته است. در این هیجانی -امید به عنوان یک سازه اجتماعی در مرکز بسیاری از رویکردهای انگیزشی

ی شناختی معطوف به هدف که دربرگیرنده دو جزء مرتبط با هم ( این مفهوم را به عنوان مجموعه 2003راستا، اشنایدر و همکاران )

ماعی برای تصویر گر اجتشتفکر راهبردی و عاملی. تفکر راهبردی به معنای توانایی ادراک شده در کن کنند:باشد تعریف میمی

باشد مسیرهایی دستیابی موفق به اهداف، و تفکر عاملی )عاملیت( منعکس کننده باور و انگیزه ادراک شده فرد در این مسیرها می

 (. 228: 2007خالد و اشنایدر، )عبدل

کند که تفکر معطوف به هدف می  ته تاکیدنماید و بر این نکگرا تعریف می(ف انسان را موجودی هدف1995، اشنایدر )در تئوری امید

ای های ساختمان ذهنی انسان در یادگیری و کنارآمدن در زندگی معطوف به آینده هستند. به زعم اشنایدر انسان در هر نقطهبلوک
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سیرهای نرژی و مه سمت آینده است. از این رو اشنایدر امید را در معنایی جدید به عنوان ااز زیست خود نیازمند اراده و مسیری ب

دهد، به (. چنین تعریفی امید به زندگی را در مرکز مسیر توسعه قرار می355: 1995نماید )اشنایدر، رسیدن به اهداف تعریف می

نی بر توانایی انسان در حل مشکالت، سازگاری با تغییرات مداوم و ویژه در نظریه نوسازی اجتماعی که توسعه را روندی تکاملی مبت

(. در این مسیر سرمایه اجتماعی 115: 1384ویک، نماید )پیت و هارتیابی به اهداف تعریف میالقانه برای دستفمند و ختالش هد

عمومی جامعه است. ضرورت چنین   های اصلی آن مشارکت مردم در عرصهشود که یکی از مولفه متغیر ضروری توسعه قلمداد می

باشد )محمدی و همکاران، ن اجتماعی از تاثیرگذاری خویش در جامعه میک کنشگرامشارکتی وابسته به اعتماد اجتماعی و ادرا

ان  (، که به صورت پیشینی وابسته به متغیر امید به زندگی در تعریف اشنایدر است. در این ارتباط تحقیقات برات و همکار6-5:  1400

باشد. های اجتماعی میکنندها وابسته به تعیینان منحصر(، حاکی از این واقعیت است که کاهش امید به زندگی در میان جوان2019)

اجتماعی و -های اجتماعی در قالب طبقات اقتصادیشواهد در این ارتباط به شکلی قاطعانه حاکی از این واقعیت هستند که نابرابری

باشند. نین پایین میفته در سهای از دست رذار بر کاهش امید به زندگی بخش عظیمی از جمعیت با درک سالقومیتی عامل تاثیرگ

ترین عوامل تبیین های مزمن عمدهدر این ارتباط متغیرهای مرتبط با نابرابری اجتماعی همچون قتل، سوءمصرف مواد، و بیماری

 (.509 :2021کننده امید به زندگی هستند )گوتین و هومر، 

(، همواره به عنوان SES) 1ت اجتماعی و اقتصادیرسی وضعیترین هدف توسعه رسیدن به رفاه اجتماعی است، براز آنجائیکه اصلی

تواند امید به زندگی را در یک متغیر تعیین کننده وضعیت رفاهی و همچنین سالمت جامعه لحاظ شده است که سطح پائین آن می

و سالمت کل جامعه اهد بود  واجه نماید با تاکید بر این واقعیت که این خطر تنها متوجه قشر فقیر نخویک جامعه با تهدیدی جدی م

، مورد بررسی قرار داد. این نظریه 2توان با استفاده از نظریه محرومیت نسبیدهد. بررسی این پیوند را میرا در معر، آسیب قرار می

قتصادی های ار توزیع عادالنه منابع در سطح فردی که انعکاسی از گسترش نابرابری اجتماعی را با تاکید ب-پیوند وضعیت اقتصادی

کند به معنای میزان ( اشاره می1966به نقل از رانسیمن ) 3دهد. محرومیت نسبی همچنان که ویلکینسونست مد نظر قرار میا

اکید بر این نکته که وضعیت مطلوب مبتنی بر محرومیت ادراک شده توسط فرد در مقایسه وضعیت خود با وضعیت مطلوب است با ت

(، معنای چنین تعریفی از محرومیت نسبی بیانگر 2006شود. به زعم ویلکینسون و پیکت )یه لحاظ مهای مرجع موجود در جامعگروه

م، افسردگی، این واقعیت است که وقتی فرد سطح باالیی از آن را تجربه کند، سالمت روان او به نحوی متاثر خواهد شد که خش

تواند مهمترین تهدید برای سالمت قشر جوان ایطی میچنین شر (.202-201: 2021استرس و ناامیدی را تجربه خواهد کرد )کیم، 

ترین محرک انگیزشی در مسیر رشد فردی و توسعه اجتماعی  آنها اندیشی به آینده به عنوان اصلیتر از آن سبب کاهش مثبتو مهم

داخل و بیرون از مرزهای کشور،  شده در    های انجامر آنچه به لحاظ نظری عنوان شد، مقاله حاضر با نگاهی به پژوهشباشد. با تاکید ب

تر های اقتصادی و محرومیت نسبی را با امید به زندگی مورد مطالعه قرار دهد. همچنان که پیشتالش بر آن است تا رابطه بین نگرش

و  4باربی (،2006) بونگارتسالمللی در ارتباط با امید به زندگی صورت پذیرفته است، مانند: عنوان شد، تحقیقاتی که در سطح بین

 
1 . Socioeconomic status 
2 . relative deprivation (RD) 
3 . Wilkinson 
4 . Barbi 
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( با نگاهی به 2018) 4( و نیومن2017) 3(، لنارت و واپل2016و همکاران ) 2(، دونگ2017و همکاران ) 1بیر(، دی2018همکاران )

(، با هدف کشف مسیرها و 2010(، و واپل )2006و همکاران ) 6ن س(، کریستن2012) 5های زیست انسان، بادیچ و واپلحدود سال

جهت یافتن الگوهای متنوع  2013تا  2002از  7شناختی، کارنز و اولشنسکیپیری به مثابه متغیری جمعیتولوژیکی فرایندهای بی

و همکاران   11(، هوارد2014مکاران )و ه  10(، فیربوگ2019)  9(، فلوئن و بودرئاکس2011)  8مرتبط با امید به زندگی، و منتز و همکاران 

های اجتماعی امید به زندگی، که کننده(، با تاکید بر تعیین2019) 13رد ن و هیوا(، ساسو2016و همکارن ) 12(، الرسی2015)

بررسی   اند. در ارتباط با تحقیقات داخلی، با توجه به جامعه آماری پژوهش حاضرهای مختلف تاثیرپذیری آن را مدنظر قرار دادهجنبه 

های موثر بر امید کنندهای قابل توجهی در مورد تعیینهپژوهش دهد تحقیقات ودر ایران نیز نشان میمطالعات مرتبط با این متغیر 

شناختی همچون هیجان، توان به بررسی متغیرهای روان به زندگی دانشجویان صورت پذیرفته است. از میان این تحقیقات می

جامعه دانشجویی با  توجه به (،1398قائنی حصاروئیه و همکاران،  ؛1400بط دلبستگی )قاسمی و همکاران، یابی از خود، رواارزش 

زاده و ؛ مهدی1398فر و همکاران،  ؛ مردانی1398های تحصیلی، سالمت روان، و سرمایه اجتماعی )نجفی و همکاران،  تاکید بر انگیزه

ره کرد، ( اشا1394نژاد و صباق،  ؛ امیرخان1395؛ افشانی و جعفری،  1395؛ موسوی،  1395، افراسیابی و همکاران،  1397قرآنی،  قاری

های تحصیلی، سن، جنس، توان عنوان کرد که امید به زندگی با متغیرهای عملکرد تحصیلی، انگیزههای آنها میکه با نگاهی به یافته

ل توجه در ارتباط با جامعه دانشجویی در تحقیقات پیشین این ی معناداری داشته است. نکته قابسرمایه فرهنگی و دینداری رابطه 

(. در 1:1391ناداری در میزان امید به آینده در مقاطع تحصیلی مختلف برجسته بوده است )علیزاده اقدم،تفاوت معنکته است که 

امید به زندگی در دانشجویان به   تحقیق حاضر تالش بر آن است تا تاثیر وضعیت اقتصادی و به تبع آن درک از محرومیت نسبی را با

جاد حساسیت نظری برای بازاندیشی در شیوه حکمرانی مورد بررسی قرار دهیم. ا هدف ایهای بنیادین توسعه کشور بعنوان سرمایه 

ادی اعتمالزم به ذکر است که مبتنی بر ادبیات تحقیق، سه فرضیه اصلی این تحقیق مبتنی بر وجود رابطه بین محرومیت نسبی، بی

نس، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال را با امید به طه بین جاند. همچنین رابنهادی و سزاواری اقتصادی با امید به زندگی طرح شده

 زندگی به عنوان متغیرهای دموگرافیک مورد آزمون قرار گرفته است. 

 

 روش تحقیق

پزوهش حاضر مبتنی بر پاردایم اثباتی با روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه شهید چمران  

نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب   373اند که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران، بوده 1401-1400یلی اهواز در سال تحص

 
1 . de Beer 
2 . Dong 
3 . Lenart & Vaupel 
4 . Newman 
5 . Baudisch & Vaupel 
6 . Christensen 
7 . Carnes & Olshansky 
8  .Montez et al 
9 . Fenelon & Boudreaux 
10 . Firebaugh 
11 . Hayward 
12 . Lariscy 
13 . Sasson & Hayward 
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های مورد نیاز به صورت آنالین از طریق به اشتراک با توجه به وضعیت کرونایی و مجازی بودن دانشگاه دادهگیری  شدند. روش نمونه

 های اجتماعی و ایمیل به جامعه آماری ارسال و تکمیل شدند.هازی، شبکهای مجگذاری لینک پرسشنامه در گروه

(، امید به زندگی )اشنایدر(، و 1400امید اقتصادی )خلفی،    ،(1396)مردانی فر،  های محرومیت نسبی  پرسشنامه تحقیق شامل طیف

های ارجاع به متخصصان و پژوهشصوری با  شناختی بوده است که اعتبار آن  اعتمادی نهادی )محقق ساخته(، و متغیرهای جمعیتبی

 باشد.است میپیشین و پایایی آن مبتنی بر محاسبه آلفای کرونباخ که نتایج آن در جدول شماره یک تصویر شده 

 

 های مورد سنجش: نتایج محاسبه آلفای کرونباخ سازه1جدول 

 آلفای کرونباخ سازه مورد سنجش

905/0 محرومیت نسبی  

418/0 امید اقتصادی  

اعتمادی نهادیبی  795/0  

828/0 امید به زندگی  

 

 

 اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.اسپیافزار اس نرمهای ناقص با استفاده از آوری و حذف پرسشنامه ها پس از جمعداده

 

 هایافته

 2شوند. همچنان که در جدول شماره  ارائه میشناختی نمونه آماری جداول توصیفی  در ابتدا برای ارائه تصویری از مختصات جمعیت

دهد. همچنان که قابل مشاهده طالعه نشان میتوزیع فراوانی متغیرهای جنس، وضعیت تاهل، و وضعیت اشتغال را در نمونه مورد م

شود که می  ز مشاهدهاند، به لحاظ وضعیت اشتغال نیدرصد از ایشان را مردان تشکیل داده  23.3درصد از نمونه را زنان و    76.7است،  

ت تاهل نیز با توجه اند. وضعیدرصد ایشان به لحاظ اقتصادی فاقد شغل خود را معرفی کرده 80.7درصد دانشجویان شاغل و  19.3

اند و باقی پاسخگویان خود را مجرد در درصد از نمونه مورد مطالعه ازدواج نموده 5های جدول حاکی از آن است که حدود به داده

 اند.کرده مه معرفیپرسشنا

 

 فراوانی متغیرهای جنس، اشتغال و تاهل جدول توزیع:    2جدول  

 
 وضعیت تاهل وضعیت اشتغال جنس

 مجرد متاهل بیکار شاغل زن  مرد

 356 17 301 72 286 87 تعداد

 95.4 4.6 80.7 19.3 76.7 23.3 درصد 
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دهد. با شناختی نشان میرا به عنوان متغیرهای جمعیت ول پیشینهای مرتبط با متغیرهای جدنتایج آزمون فرضیه 2جدول شماره 

شود از میان این سه متغیر تنها متغیر وضعیت اشتغال درای رابطه معنادار با امید به مشاهده می tتوجه به نتایج حاصل از آزمون 

( نسبت به دانشجویان 31.49) باالتری یانگین محاسبه شده، دانشجویان دارای شغل از امید به زندگیزندگی است که مبتنی بر م

 اند.( برخوردار بوده29.88فاقد شغل )

( با احتساب میانگین نمرات، به میزان بسیار اندکی، امید به 29.90( نسبت به زنان )20.28شود که مردان )همچنین مشاهده می

( نسبت به دانشجویان 29.31ویان متاهل )گی دانشجاند. این در حالی است که میانگین امید به زندگزارش نموده زندگی بیشتری را 

 تری قرار دارد.مجرد در سطح پائین

 

 آزمون تفاوت میانگین امید به زندگی برحسب جنس، وضعیت اشتغال، و ازدواج:   3جدول  

داریمعنیسطح   Tمقدار   انحراف معیار میانگین متغیر  نتیجه 

 جنس
 5.77 30.28 مرد

 رد 0.604 0.520
 6.02 29.90 زن 

 اشتغال
 5.59 31.49 شاغل

 تائید 0.032 2.174
 5.85 29.88 بیکار

 ازدواج
 6.24 29.31 متاهل

 رد 0.409 0.835-
 5.79 30.27 مجرد

 

دهد. همچنان که قابل مشاهده است، های تحقیق را نمایش میسازهمیانگین محاسبه شده، نظری و انحراف معیار  4جدول شماره 

زندگی در نمونه مورد مطالعه در سطح متوسط رو به باال قرار دارد که با توجه به سن و جایگاه اجتماعی دانشجویان  امید به میانگین

در سطح متوسط رو به باال قرار داشته است که دور از انتظار نیست. همچنین متغیر امید اقتصادی نیز در میان نمونه مورد مطالعه 

باشد. اما باید دقت داشت که های اقتصادی باالتر  در افق نگاهشان میدستیابی به موقعیت راد برایحاکی از توانمندی ذهنی اف

ادی نیز تا حدودی اعتمادی نهانداز روشن نسبی در میان دانشجویان، متغیر بیعلیرغم باال بودن امید به زندگی و همچنین چشم

ن واقعیت است که علیرغم باور افراد به توانمندی شخصیتی خویش کی از ایباالتر از میانگین نظری آن قرار گرفته است و این حا

های مادی و موقعیتی در آینده، نگاه منفی نسبت به ساختارهای اجتماعی در تحرک عمودی خویش در میان جهت کسب موفقیت

دانست. نکته قابل تامل  طح تفسیرتوان به عدم شفافیت در عرصه اقتصادی قابل توضیح در سه این مهم را میایشان وجود دارد ک

است که بیشترین مقدار آن متعلق به محرومیت نسبی است.  4دیگر در ارتباط با میزان انحراف معیار ثبت شده در جدول شماره 

پذیرد حاکی از تکثر و میت نسبی توسط فرد نسبت به گروه مرجع صورت میچنین پراکندگی با توجه به این نکته که ادراک محرو

 باشد.های مرجع در جامعه معاصر مینوع گروهت

 : میانگین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش4جدول  

 محرومیت نسبی امید به زندگی 
اعتمادی بی

 نهادی
 امید اقتصادی
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 16.83 25.50 19.03 30.13 میانگین تجربی

 12 24 24 24 میانگین نظری

 20 40 40 40 حد باال

 4 8 8 8 حد پائین

 3.41 6.17 8.13 5.83 ف معیارانحرا

 

درج شده است. با توجه به سطح معناداری آزمون پیرسون برای هر متغیر،  5های اصلی تحقیق در جدول شماره نتایج آزمون فرضیه 

رهای اند که در بیانی کلی به معنای ارتباط معنادار متغیدرصد اطمینان آماری تائید شده 99شود که هر سه فرضیه با مشاهده می

 قل پژوهش با متغیر وابسته )امید به زندگی( است.مست

 

 :  ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای مستقل و امید به زندگی  5جدول شماره  

متغیر                        

 مستقل

 متغیر وابسته

اعتمادی نهادیبی محرومیت نسبی  امید اقتصادی 

r sig r sig r sig 

-70.43 0.000 0.582- امید به زندگی  0.000 0.659 0.000 

 تائید تائید تائید آزمون فرضیه

 

( با امید 0.000( و معناداری )0.659امید اقتصادی رابطه نسبتا قوی )کنیم که متغیر مشاهده می 5با توجه به نتایج جدول شماره 

مید به زندگی و آینده ایشان است. وثر در ابه زندگی دارد که به معنای آن است که افق اقتصادی روشن در تصور جوانان متغیری م

( با خطای کمتر -0.437اعتمادی نهادی )ی( و ب-0.582شود که رابطه بین  دو متغیر محرومیت نسبی )در نقطه مقابل مشاهده می

هش قابل اعتمادی نهادی سبب کادرصد حاکی از این واقعیت است که افزایش ادراک محرومیت نسبی و همچنین افزایش بیاز یک

 .تواند سبب برساخت شخصیت انفعالی در دانشجویان و به تبع آن نهاد دانشگاه شودشود که میتاملی در امید به زندگی می

 

 گیریبحث و نتیجه

های بنیادین آن پاسخگویی شود که از ویژگیهای اخیر یکی از مفاهیمی کلیدی در ادبیات توسعه قلمداد میحکمرانی خوب در سال

توان عنوان کرد که حکمرانی پذیر است. در واقع میل و آینده با توجه به خواست آحاد جامعه به ویژه اقشار آسیب ازهای حابه نی

برد )فاضلی شود که از اعتماد و حمایت کنشگران اجتماعی به عنوان اعضای خویش بهره میرا شامل می  خوب، دولتی پاسخگو و فعال

ای دربردارنده توانایی ادارک شده فرد که توان عنوان کرد که امید به زندگی به عنوان سازهاساس می  (. بر این9-10:  1391و جلیلی،  

تواند نقش (، می228: 2007خالد و اشنایدر، باشد )عبدلمسیر دستیابی به اهداف میچنین انگیزه او در منعکس کننده باورها و هم

سازی و سزایی در تصمیم کننده آن نقش بهرو توجه به متغیرهای تعییناز این  مهمی در ارزیابی حکمرانی یک دولت قلمداد شود.
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ق حاضر عنوان شد، محرومیت نسبیف امید اقتصادی و باشد. همچنان که در نتایج تحقیهای کالن و خرد دارا میگذاری سیاست

باشند. دانشجویان یکی از مهمترین اقشار جویان میاعتماد نهادی دو متغیر بسیار مهم در تبیین واریانس امید به زندگی در بین دانش

سزایی در پویایی نهاد دانشگاه و  تواند نقش بهجامعه در مسیر توسعه و شکوفایی آن هستند و از این رو امید به زندگی در ایشان می

گرهای دگی و تعیینید به زنبه تبع آن اقتصاد و فرهنگ جامعه داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد تا به شکل مستمر و جامع ام

 سازی سبب نشاط و تعالی سالمت این قشر در مسیراجتماعی آن در این قشر پایش شوند و نتایج آن با انعکاس در سطوح تصمیم

 های انسانی گردد.توسعه کشور به عنوان سرمایه

ی در تفکر راهبردی و عاملی کنشگران ومیت نسبهایی موازی ابتدا با توجه به اهمیت ادراک محرشود در گاماز این رو پیشنهاد می

ه عدم شفافیت و ایجاد های زیست اجتماعی به سمت نظامی برابر جهت داده شود و از هرگوناجتماعی، توزیع منابع در تمامی ساحت

ت مطلوب ی و نظارگذارهای اقتصادی و مانند آن پرهیز گشته و با قانونشکاف در دسترسی به منابع همچون آموزش، اشتغال، فرصت

جامعه را به سمت کاهش هرچه بیشتر ادراک محرومیت نسبی در میان آحاد مردم سوق داد. از سویی دیگر نباید از متغیر مهم 

های مهم سرمایه اجتماعی غافل ماند. در واقع ضرورت دارد تا با پایش مستمر جامعه تهدیدها و ی به عنوان یکی از مولفهاعتمادنهاد

مردان قرار گیرد، زیرا این متغیر مهمترین عامل کاهش و افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه مد نظر جدی دولترتبط با  های مفرصت

 باشد.ای میت در مسیر دستیابی به اهداف توسعه انسجام بخش بدنه اجتماع با دول
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 منابع:

 

 آینده به  جوانان امید با مرتبط جتماعیا عوامل (.1395. )س زاد، دشــتی و ،.ش قدرتی، و ،.ف خوبیاری، و ،.ح افراســیابی، ▪

 .20-1(,  31)15, جوانان و ورزش راهبردی مطالعات(. یزد شهر های دانشگاه دانشجویان مطالعه)

 علوم فصلنامه. یزد دانـشگاه دانـشجویان بین در آینده به امید و اجتماعی ـسرمایه  رابطه(. 1395. )ز جعفری، و ،.س افـشانی، ▪

 .115-92(,  73)25, اجتماعی

ــباغ، و ،.ا نژاد، امیرخان ▪ ــی(. 1394. )ص ص ــادی فقر, اجتماعی بیگانگی بین  رابطه بررس  به امید با دینی اعتقادات و اقتص

 .19-7(, 26)7, شناسی جامعه مطالعات. مرند اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان آینده

یمبر، ▪   رفتاری-هیجانی مـشکالت و, دلبـستگی روابط, ندهآی به یدام(. 1398. )ع ابوالقاـسمی، و ،.ع خانزاده، حـسین و ،.ث ـس

 .65-51(,  3)6(, کودک روان) کودک روان سالمت. کار کودکان در

  ـشده ادراک اجتماعی حمایت براـساس زندگی به امید بینی پیش(. 1400. )ز حمزئی، و ،.ف زاده، عیـسی و ،.م نیا، ـصفاری ▪

 .9-1(,  1)28, سبزوار پزشکی علوم دانشگاه. 19-کووید بیماری بهبودیافتگان میان در روان سالمت و

ــی(. 1399. )ع عـبدالهی، ▪ ــادی و جمعیتی عواـمل بررسـ ــهر در آیـنده ـبه امـید بر موثر اجتـماعی-اقتصـ  مـطالـعات. تهران شـ

 .342-315( (, 11 پیاپی) 1)6, جمعیتی

 گری میانجی نقش با تحصیلی  یریدرگ و نیبی  خوش  رابطه(. 1398. )س سیرجانی، قرآنی و ،.ه پورشافعی، و ،.م پور، غالم ▪

 .88-79(,  5)12(, پزشکی علوم در آموزش راهبردهای) آموزش راهبردهای. دانشگاهی پیش آموزان دانش آینده به امید

 راهبرد. خوب  حکمرانی و حاکمیت  کیفیت اثر تطبیقی  بررسی: فساد سطح  تبیین(. 1391. )م کناری، جلیلی و ،.م فاضلی، ▪

 .40-7(, 5)2, هنگیفر اجتماعی

می، ▪ پهوندی، و ،.م گودرزی، و ،.ن قاـس ایی، و ،.م ـس اختاری روابط(. 1400. )س غالمرـض ته ـس یابی هـس  هیجان, خود ارزـش

 آموزش راهبردهای)  آموزش راهبردهای. آینده به امید میانجی نقش دانشجویان؛ در زندگی در معنا با بینی  خوش و مثبت

 .11-1(,  1)14(, پزشکی علوم در

اروییه،ح قائنی ▪ ی، و ،.م نادی، و ،.ا ـص ی(. 1398. )آ قدوـس یلی های انگیزه بین  رابطه بررـس   امادگی با آینده به امید و تحـص

 توسـعه. اصـفهان پزشـکی علوم و اصـفهان آزاد دانشـگاه پزشـکی دندان  دانشـجویان بین در یادگیری در  خودراهبری برای

 .55-48(,  34)12, پزشکی علوم در آموزش

 مطالعه) دانـشجویان میان در آینده به امید و اجتماعی ی ـسرمایه(. 1398. )ی رـستگار، و ،.م نیا،  ظهیری و ،.ف فر، نیمردا ▪

 .104-85(,  1)6, اجتماعی سرمایه مدیریت(. بندرعباس شهر های دانشگاه ی

ــج آینده به امید بر مؤثر اجتماعی عوامل(. 1397. )س قرآنی، قاری و ،.ش زاده، مهدی ▪ ــگاهدان ویاندانش  ورودی)  تهران ش

 .1-26، ( 42)17, جوانان و ورزش راهبردی مطالعات(. 1393 سال

وی، ▪ ودمندی نقش(. 1395. )س موـس ده ادراک ـس ودگی, ـش . تحصـیلی انگیزش با پیوند در آینده به امید و تحصـیلی فرـس

 .85-67(,  15)5, آموزشگاهی و آموزش مطالعات
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ا داوری و ،.س نجفی، ▪ ان مطلق نـی ــوانی، و ،.ع مرادی، و ،.ج اکبری، و ،.آ ،قوـچ اط(. 1398. )ن ابراهیمی، و ،.س رضـ  ارتـب

(,   2)14, پرستاری پژوهش. 1396 ـسال در گناباد پزـشکی علوم دانـشگاه دانـشجویان ـشغلی آینده به امید با معنوی ـسالمت

52-58. 
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  جایگاه ایران، اردن و کانادا دربررسی  رویکرد جامعه شناختی به توسعه اجتماعی و

 ی توسعه اجتماعیاهشاخص

 

  2،مریم سادات دل آور1اصغر میرفردی 

 

 

 چکیده  

  به  را اجتماعی –که تجدید سازمان و جهت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی  باشدیجریانی چند بعدی م شاخص توسعه اجتماعی

موسسه لگاتوم و  کنندیم ی منتشرهاگزارش ی توسعه اجتماعی کشورهای جهان، هاشاخص ای که در مورد دو موسسه . دارد همراه

به ترتیب عبارت بوده   2016تا    2010ی  هاسال. وضعیت ایران در شاخص لگاتوم بین  باشندیمالمللی مطالعات اجتماعی  موسسه بین 

(، 107)رتبه  2014( و سال  101)رتبه    2013سال    (،102رتبه  )  2012سال  (،  97رتبه  )  2011سال  (،  92رتبه  )  2010سال  است از  

 89تا  65متغیر بوده و اردن در جایگاه بین  7تا  3ها رتبه کانادا بین (. که در بین این سال118)2016( و سال 106به )رت2015

ی آموزش هاشاخصشود که کشور ایران در یقرار داشته است.  با نگاهی کلی به هشت شاخص موسسه لگاتوم این موضوع روشن م

به   توانیمی فردی و حمکرانی از وضعیت بدتر برخوردار بوده است. همچنین های زادآی هاشاخصو سالمت از وضعیت بهتر و در 

 هارتبهی این موسسه و ارزیابی  هادادهبا نگاهی به  اشاره کرد.    هاشاخصی موسسه مطالعات اجتماعی و جایگاه ایران در این  هاشاخص

نزول و کاهش محسوسی   2015نسبت به سال    2010در سال  نمره ایران    شوداین موضوع روشن می  2010و    2005ی  هاسالاین در  

المللی ی موسسه بینهاشاخصاند. در مورد تر نمودهداشته است، ولی کشورهای اردن به خصوص کانادا وضعیت خود را مطلوب 

ابری جنسیتی دو شاخص بر  ص اعتماد و امنیت میان شخصی مطلوب وگفت که جایگاه ایران در شاخ  توانیماجتماعی هم  مطالعات  

توان به این نتیجه از جایگاه چندان مطلوبی قرار نداشته است. به صورت کلی می هاشاخصگروهی نسبت به سایر و انسجام درون

آید، چندان مطلوب نیست یا شاید ترین ابعاد توسعه و توسعه پایدار به شمار میهمرسید که وضعیت توسعه اجتماعی که از جمله م

ها صورت ها، تالش چندانی برای بهبود این شاخصتوان گفت که در این سالشود که اصالً خوب نیست. همچنین میبهتر است گفته  

 نگرفته است. 

 توسعه اجتماعی، جایگاه ایران در شاخص توسعه اجتماعیی هاشاخصتوسعه، توسعه اجتماعی، کلمات کلیدی: 
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کرده  مختلف اجتماعی و اقتصـادی را بـه خـود مشـغول یهاعرصه نظرانه صاحباخیر که توج یهایکی از مباحث مطرح در دهه

نیز متأثر  اقتصادی، سایر ابعاد نظام اجتمـاعی راچندبعدی، عالوه بر بعد  است؛ توسـعه بـا دارا بـودن مفهـومی 1است، مقوله توسعه 

معتقد بود. در  ن رویکرد به ارتباط مثبت توسـعه بـا درآمـد؛ ایشدیارزیابی م توسعه برحسب درآمد سـرانه 1970. تا دهه،سازدیم

 (.10:  1392و همکاران،  صادقی  ، هدف توسعه قرار گرفت )سرانه  ، درآمدGDPرشد   این تحلیل رشد اقتصادی محـور اصـلی و نـرخ

اخالص داخلی، درآمد سرانه و... تولید ن افزایش متغیرهای کمـی اقتـصادی هماننـدمنظور از توسعه کشورها،  1990قبل از دهه تا  

بـه ها بود؛ اما فقدان توجه الزم به مفهوم عدالت در محور اصلی توسعه ملت  ، رشد اقتصادییهابود. با در نظر گرفتن چنین سنجه

(. 2000)آناند و سن، گردد  جدی بـه ایـن دیـدگاه وارد مناسب بین افراد یک جامعه باعث شد تا ایرادات یهافرصت دسـت آوردن

ای مشخص نمودن رفاه جامعه موجب گردید که اقتصاددانان توجه ویژه درآمـد سـرانه و رشـد اقتـصادی در هناکـافی بـودن سـنج

نیازهای اساسی نیز  انی یاازند که عالوه بر متغیرهای اقتصادی دربرگیرنده متغیرهای اجتماعی و انسمعطوف سیی هارا به شاخص

. بر این اساس، کندیکیفی به مسئله نگاه م  یهااست، از جنبه  خالف شاخص درآمد سرانه که یک متغیر کمیها برباشد. این شاخص

)صادقی و  شکل گرفت« خشنودی»« و شاخص 2توسعه انسانی»خص ، شا«پایداری رفاه اقتصادی» ماننـد شـاخص ییهاشاخص

 (.134 :1392همکاران، 

بیستم و ورود بـه هزاره سوم تـوأم   قـرن  پایانی  یهادهه  مانند سازمان ملل متحد در  للیالمبیننهادهای مهم    ایتوسعه  یهااستیس

کاهش فقر، دستیابی بــه   اصلـی توسعه هزاره سوم شامل  اسـت. اهداف  بـوده  3توسعه اجتماعی  یهاو مؤلفه  با توجه بیشـتر به ابعاد

 ، گسترش زیستمحیط، تضمین پایداری  هایمارییدز، ماالریا و سایر بمبارزه با ا  کودکان،  ومیرمرگجنسیتی، کاهش    بریآموزش، برا

 (.1384 و انسجام اجتماعی اســت )ارائــی و همــکاران، مشارکت

. مراحل تکامل جامعه بشری رفتیبه کار م 4مترادف تکامل اجتماعی باًیمطابق با ادبیات علوم اجتماعی اولیه، توسعه اجتماعی تقر

از  یاری. بسرفتینمودی از توسعه اجتماعی به شمار م شدیکالن تعیین م شناختیجامعهانداز  چشمیککه اغلب اوقات در 

 جدیدتر، مفهوم یهاتکاملی اعتقاد داشتند. در بحث یهایدر این توال ناپذیریاجتنابو  شمولیجهانکلیت و  نوعیبه گرایانتکامل

بشر و ارتقاء کیفیت زندگی تمرکز کرده است.   یازهاین  نیوضوعات مربوط به تأمو روی م  جداشدهتوسعه اجتماعی از فرضیه تکاملی 

 توانندینم اعداد و ارقام سایر و سرانه درآمد  ف اجتماعی خاصی وفق داده شود. نرخ رشد،در واقع توسعه اقتصادی باید با اهدا

به رفاه ناخالص  5تولید ناخالص ملی است که به جای ر واقع در توسعه اجتماعی هدف آند. باشند یافتگیتوسعه  میزان دهندهنشان

از فرد بر اجتماعات  تأکیدجابجایی در  - 1:ردیگیم بر در را زیر موارد جدید هدف (. این77: 1386 دیوب،. )نمود توجه   6ملی

 -3و ارتقاء کیفیت زندگی. بشر  یازهاین نییف مجدد اهداف اجتماعی برای تأمتعر -2تر که در برگیرنده اکثریت فقیر باشد. بزرگ

 استراتژی  یک گسترش و جدید اجتماعی اهداف به نیل برای نهادی ساختار یک ایجاد -4  ایتوسعه یهای جرح و تعدیل استراتژ 

 تنظیم و قواعد ایجاد -5  شده تعریف بارهدو اجتماعی اهداف به سریع دستیابی تضمین برای ارزشی و سازمانی تغییر برای وسیع

 بینیپیش قدرت داشتن -7  پایدار توسعه یک داشتن برای راهکارهایی ایجاد -6  اجتماعی ترقی ارزیابی برای مناسب ایهشاخص

 
1 : Development 
2 : human development 
3 : Social Development 
4: Social evolution   
5: Gross National Product (GNP) 
6: Gross National Welfare (GNW) 
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 هایبندیکلش درباره مجدد تفکر آن در که خلقیاتی و روحیات ایجاد -8  هاآن به رسیدگی برای آمادگی و توسعه مسائل مورد در

 (.78-79)همان، ها میسر باشد تکمیل آناجتماعی و اقدام در جهت بازسازی و 

 ییهافرد تحقق توسعه اجتماعی با مؤلفه بابایی اند. از نظرمتفاوتی را عنوان کرده یهاتوسعه اجتماعی شاخص یهادر باب مؤلفه

جامعه  و ریساالشایستهیل به یکپارچگی اجتماعی، تحقق نظام برابری و عدالت اجتماعی، ن چون بهبود در کیفیت زندگی، تحقق

تکثر اجتماعی با حفظ انسجام ملی، ارتقای  قابلیت و ظرفیت نظام اجتماعی پذیرشدموکراتیک و مشارکت اجتماعی و تقویت 

: 1389بابایی فرد، کرد )اجتماعی اشاره  هیدموکراسی اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرما انسانی، تحقق جامعه مدنی، یهای توانمند

گذشته مورد  هآنکه در پنج دهرغم بهزندگی انسان، ی عی به عنوان امری معطوف به بهبود وضعیت اجتماع اجتما توسعه مؤلفه (.32

ر  ریزی و توسعه کشور برخوردا ای در نظام برنامهاز جایگاه بایسته اما هنوز قرارگرفته،و اندیشمندان جهان  نظرانصاحبتوجه جدی 

  آزاد است )رد توجه قرار گرفته مباحث توسعه، به ویژه توسعه اقتصادی یا صنعتی موای در حاشیه نبوده یا حداکثر به عنوان مقوله 

(. و اینکه سیمای وضعیت توسعه اجتماعی در ایران در گستره جهانی آشکار نیست و نیاز مبرم به مطالعه و 7: 1391ارمکی، 

عی مسلم وجود دارد که جایگاه ایران در توسعه اجتما  ی دستیابی به  توسعه پایدار نیاز اساسی و ضرورتهای زیادی دارد و براپژوهش

در مقایسه با سایر کشورهای جهان مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد. تحقیق حاضر در همین راستا و به بررسی جایگاه ایران در 

 ددهیمر ی مختلف توسعه اجتماعی را مورد بررسی قراهااخصشو جایگاه ایران را در  پردازدیمتوسعه اجتماعی 
 

 مبانی تجربی تحقیق

ها و کشورهای در دهه گذشته با توجه به دگرگونی ابعاد توسعه، و جهش به سمت توسعه اجتماعی و انسانی و همچنین توجه سازمان

های متعددی انجام شده است که به بررسی ابعاد های توسعه اجتماعی، تحقیقات و پژوهشجهان به بحث توسعه اجتماعی و شاخص

اند. در این بخش مروری مختصری بر این گاه کشورها در شاخص توسعه اجتماعی پرداختههای توسعه اجتماعی و جایشاخصو 

 شود. ها میپژوهش

آن با  رابطهکشور و  یهاتاناس اجتماعی در توسعه هها و رتبشاخص همطالع"(، پژوهشی تحت عنوان 1389همکاران )فیروزآبادی و 

تعداد افراد به تخت ، تعداد افراد به پزشک)که سیزده شاخص  دهندیق نشان متحقی یهاافته. یانددادهجام ان "اجتماعی سرمایه

  ن التحصیالفارغدرصد شهرنشینی، میزان ، داروخانهتعداد تعداد افراد به ، نسبت نرخ بیکاری، سهم اشتغال در بخش صنعت، درمانی

ضریب جینی ، نوزاد 1000از  سال یکاطفال زیر  ومیرمرگمیزان ، عمومیوسطه مت دوره التحصیالنفارغبه کل  ایحرفهفنی و 

برای شـناخت ( امید به زندگی در سال اول تولد، نرخ باسوادیاشتغال( و نرخ مشارکت اقتصادی )، ضریب جینی شهری، روستایی

 ن و اسـتان کهگیلویـه و استان یزد بـیشتـریها، این شاخص  یهاو بر اساس داده باشدیفاده مقابل است اجتمـاعی، توسعهوضـعیت 

میزان همبستگی وضعیت  ها،به دست آمده از استان بندیرتبه اند. در نهایت با اجتماعی را داشته توسعهبویراحمد، کمترین سطح 

تماعی و برخـی اج توسعه، بین میزان دهندینتایج نشان م :ست کهها، سنجیده شده ااجتماعی استان سرمایهاجتماعی با  توسعه

توسعه و معکوسـی وجـود دارد. همچنـین بـین  دارمعنی رابطهاعتماد خصوصی و اعتماد عمومی  :اجتمـاعی شـامل سرمایهـر عناص

و  غیررسمی یهارسمی، مشارکت یها، مشارکتگروهیدرون روابط  شبکهاجتماعی شامل:  سرمایهاجتماعی و برخی دیگر از عناصر 

 وجود ندارد. معناداری هرابطاعتماد نهادی 

به رابطه بین توسعه فرهنگی و توسعه  "ایران توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در" تحت عنوان(، در تحقیقی 1389فرد ) بابایی

و اطالعات  رهنگی عناصری همچون دانش، آگاهی. برای سنجش توسعه فپردازدیها مداده هیثانو اجتماعی با استفاده از روش تحلیل

، مورد بررسی ندیآیارتباطی گوناگون به دست م یهارسانه مطالعه یا استفاده از واسطهبهون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که گگونا
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اجتماعی،  یهاکلتش ها ودر گروه جوییمشارکت هیتوسعه اجتماعی نیز عناصری همچون میزان روح اند و برای سنجشقرار گرفته

تحقق چنین عناصری در جامعه از سوی افراد جامعه، وفاداری افراد  ش و رفاه در جامعه و احساسیتحقق عدالت، آزادی، امنیت، آسا

با موانع متعددی  فرهنگی در ایران توسعهاین پژوهش نشان داد که  یهاافتهیاند. آبادانی آن مورد نظر بوده به جامعه و تالش برای

ی تحقیق هاافته. همچنین یمعنای اصالت فردیت و ... مواجه است ایی، درفردگر هیهویتی و فرهنگی، فقدان روح یهاب یون آس همچ

در   (اجتماعی  توسعهیا ضعف )اجتماعی    توسعه  عوامـل فرهنگـی عـدم نیترعالوه بر عوامل ذکر شده، یکـی از مهمکه   دهدیمنشان  

 .تاس اجتمـاعی هایران، فقدان یا ضـعف سـرمای

آن  توانی، با اتخاذ رویکردی که م"اجتماعی کاربردی توسعه یهاشاخص"پژوهشی که با عنوان  (، در1391و همکاران ) ارمکی آزاد

کیفیت سیستم اجتماعی دانسته و آن را  یکنندهبیاناجتماعی دانست؛ این نوع از توسعه را ی توسعهرا نوعی رویکرد عام به مفهوم 

 .اندتوسعه اجتماعی تقسیم نموده گی، امنیت اجتماعی و اخالق اجتماعی، عدالت اجتماعی، کیفیت زند بعد همبستگیپنج  به

ی اطالعاتی و ارتباطی در توسعه انسانی استان گلستان و هایفناور ریتأثبررسی  "وهشی که با عنوان  پژ( در  1392همکاران )قدمی و 

کننده این است است و این مشخص  07/3ا  بیشترین میانگین مربوط به توسعه انسانی ب  ند کهانجام دادند به این نتیجه رسید  "سمنان

 گیری در توسعه انسانی )داشتن انسان دانا از طریـق افـزایش اطالعـات، افـزایش امیـد بـههای اندازهشاخص کـه بـا توجـه بـه

که  دهدینشان م( بک زندگی و پیشرفت فکری و معرفتـیییر سزندگی و سالمت از طریق افزایش اطالعات فرهنگی و بهداشتی، تغ

 .شوندینوین اطالعاتی و ارتباطی باعث توسعه انسانی و درنهایت توسعه فرهنگی م یهایفناور

ش در این مقاله تالانجام دادند.    "و جایگاه ایران در جهان  هاشاخصتوسعه اجتماعی،  "عنوان  (، پژوهشی با 1392همکاران )فاضلی و 

اجتماعی و تحلیل این تعاریف، ضمن شناسایی ابعاد  از مفهوم توسعه شدهرائهااست در گام نخست با بررسی تعاریف مختلف  شده

متعددی که برای سنجش   یهابعد تالش شد با شناسایی و بررسی شاخص  مختلف این مفهوم تعریفی جامع از آن ارائه شود و در گام

 توسعه اجتماعی که ابعاد بیشتری از این  نهیزمشاخص موجود در  نیتراست، جامع شدهارائه  مختلفی هااین مفهوم از سوی سازمان 

 .، شناسایی گردددهدیمفهوم پیچیده را مورد سنجش قرار م

 "سالخوردهجوان و    روستاهای  بررسی تطبیقی سطح توسعه اقتصادیـ  اجتماعی"(، پژوهشی با عنوان  1394)  لطفی  ابراهیمی و میر  پور

اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و  اوت معناداری بین سطح توسعه اقتصادی ونتایج مطالعات نشان داد که تفاند. انجام داده

 61/1برابر با  روستاهای سالخورده و در 25/4با  بعد اقتصادی در روستاهای جوان برابر کهچنان آندارد.  سالخورده این منطقه وجود

آزمون تحقیق، در سطح    جهیلخورده به دست آمد؛ همچنین نتروستاهای سابرای    2/ 37جوان و    برای روستاهای  06/4جتماعی  بعد ا  و

منطقه   بین سطح توسعه اقتصادی ـ اجتماعی روستاهای جوان و سالخورده در درصد نشان داد که تفاوت معناداری 99معناداری 

 .مطالعه وجود دارد مورد

توســعه  یهابرنامه در توسعه یهاعی در برنامهتوسعه اجتما یهاابعاد و مؤلفه"ژوهشی با عنوان (، پ 1395) همکارانجغتایی و 

حمایــت و تأمیــن ، آمــوزش یهاتوجــه مشــترکی بــه مؤلفهدهد که های پژوهش نشان میاند. یافتهانجام داده "گانهپنج

مناطــق  ـل شــکافگســتری و فنــاوری و تعدیـ و علم ه از منابــعبهینــ  اریبردزیست، بهرهمحیط حفاظــت از ،اجتماعــی

 -همگرایــی قومــی ،همبســتگی و انســجام ملــی، عدالــت جنســیتی یهابــرای مؤلفهو  محــروم و برخوردار شــده اســت
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 گذاری سیاستاجتماعـی یـا  امنیــت ،وادهــات خانــمت و ثبالســ ،ســالمندان، جوانــان ،کاهــش واگرایــی مذهبــی ،نــژادی

 .اندمبهــم و کلــی بوده هااستیس نگرفتـه یـاصـورت 

 کاربست وبازنمایی  منظر ازتوسعه جمهوری اسالمی ایران  یهاارزیابی برنامه "( پژوهشی با عنوان1395) یلواسانزاهدی و نوائی 

ی اسالمی ایران، به دلیل اینکه توسعه جمهور   یهادر این پژوهش، ضمن مرور برنامه.  انددادهانجام    "رفاه و عدالت اجتماعی  یهاه ینظر

پیشین از حیث تأمین عدالت و بهبود کیفیت زندگی است، با استفاده از تکنیک تحلیل   یهابرنامه پنجم توسعه، عصاره همه برنامه

توسعه  یهامه. همچنین با توجه به دستاورد برنااندقرارگرفته م عدالت و رفاه اجتماعی تحلیل و ارزیابی محتوا، از باب کاربست مفاهی

انسانی و لگاتوم  توسعهرفاه سن،  یهاجهانی و داخلی، به بررسی جایگاه ایران در جهان از لحاظ شاخص یهاو با استفاده از داده

یا برخی  هاهیبا برخی نظر ییهایهماهنگتوسعه،  یهااز برنامه ییهابا اینکه بخش دهدی. مطالعه حاضر نشان مشده استپرداخته 

مشخص برنامه   طوربهتوسعه و    یهارفاه در برنامه  هایگذاری سیاستنظری موجود در حوزه عدالت اجتماعی دارد، ارزیابی    یاهداللت

نگاه محیطی،  تأمین عدالت رفاهی در مقیاس عمومی کشور است. با توجه به نهیپنجم، مبین نبود نگرش سنجیده و هدفمند در زم

عدالت اجتماعی مدون، منسجم و قابل  نظریهنبود  توانیو با نگاه چندبعدی والزر به عدالت مموقعیتی و قابلیت محور آمارتیاسن 

 .اسالمی را ترمیم کرد -ایرانی یهاه یظراجرا در حوزه ن

 "باکو و تبریز  شهرهایکالن  وسعه اجتماعی دربررسی و مقایسه شاخص نوسازی و ت"(، پژوهشی با عنوان  1396همکاران )اسماعیلی و  

بررسی است.  یهاشاخص در تمام شهرکالنتفاوت معنادار بین دو  دهندهاین پژوهش نشاننتایج  .انددادهانجام  نگاه شهرونداناز 

تعلق  و اعتماد و تبریز به ترتیب حس مالکیت بر فضای شهری در جامعه شهری بیشترین متغیر اثرگذار بر شاخص نوسازی و توسعه

عوامل فرهنگی همچنین به این نتیجه رسیدند که    .است  بوده  پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و جنسیت  یبباکو به ترت  شهرو در    اجتماعی

در پایان به این . دهدیهمراه است که اساس و بنیان توسعه را تشکیل م اجتماعی یهاآل ها و ایدهو اجتماعی در هر جامعه با ارزش 

تبریز و باکو  شهرکالن توسعه هر دو گذارانسیاستکالن  یهااستیجزو س ستیباینوسازی م توسعه اجتماعی ویجه رسیدند که نت

 .باشد

اقتصادی،  توسعه گانهپنج یهابازتاب توسعه اجتماعی در قوانین برنامه"پژوهشی که با عنوان  ( در1396همکاران )سنگی و  سفید

بر  تأکیدها در بیشتر برنامهنتیجه رسیدند که انجام دادند به این  "1394-1368ی اسالمی ایران اجتماعی و فرهنگی جمهور

 ن یترف یاست. ضع  قرار گرفته  توجهیبی، مورد  توجهیقابل  صورتبهگرایانه    انسان  یهاشاخص  رفاهی توسعه بوده است و  یهاشاخص

 .باشدی، برنامه اول توسعه مشدهارزیابیبرنامه 

مختلـف  یهابه بررسی روش "برای ما؟ تر شدن شـاخص توسـعه انـسانیتحلیل بهتر یا بد"با عنوان  ایمقالهدر  (2003) 1مورس 

که در برخی موارد رتبه   دهدینتایج نشان م  پرداخته است.  کشور    114تاکنون برای    1990شـاخص توسعه انـسانی از سـال    محاسبه

کـشورها بـه افـزایش  ریزانبرنامه ذاران وگکه سیاست دهدیاند. وی در ادامه پیشنهاد مته داشواحد تغییر  15تا  10 نیکشورها ب

 .ای داشـته باشـندمتغیرهـای ایـن شـاخص توجـه ویژه

به نگارش  "انسانی با استفاده از برابری درآمدی های توسعهیادداشتی بـر شاخص"با عنوان  ایمقاله( 2007)و همکاران  2میشرا 

 آمده، بادسته مؤلفه دیگر شاخص توسعه انسانی استفاده نمودند. نتایج بهکشور دنیا و س  125ردند که در آن از شاخص جینـی  رآود
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گویاتری از شاخص توسعه انسانی به نمایش  ، تـصویرکندیشاخص توسعه انـسانی وارد م محاسبهکه توزیع درآمد را در توجه به این

 .مان ملل متفاوت بودآمده با نتایج سازدستنتایج به ،رفتینتظـار مه اطور کـ. همانآوردیدرم

ها با توجه به عدم نابرابری در درآمد گروه شاخص توسعه انسانی بـا اسـتفاده از"تحت عنوان  ایمقاله (2008و همکاران ) 1گریم

 شـاخص توسـعه  توانیکه به وسیله آن م  اندداده  پیشنهاد  روشـی رااند. در این پژوهش  انجام داده  "شـاخص توسعه انـسانی  محاسبه

انسانی  که اختالف در شاخص توسعه دهندیغیر فقیر کشورها محاسبه و مقایسه کرد. نتایج نشان م انـسانی را بـرای افـراد فقیـر و

. ابدییبین کشورها کاهش م، اختالف  ابدییافزایش م  و هرچه ایـن شـاخص  اشدبیخصوص کشورهای آفریقایی زیاد مبین کشورها، به

 است  نابرابری در تحصیالت و طول عمر بیشتر رابری درآمـدی ازعالوه بـر ایـن، نـاب

اند که اثرگذاری تغییرات پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان داده "اندازه دولت و توسعه انسانی"( به بررسی 2009) 2یسوید

ری است. مخارج مصرفی در بلندمدت تج مصرفی بر توسعه انسانی نیازمند زمان طوالنیگذاری نسبت به تغییرات مخارمخارج سرمایه

 .دهدیموری و درآمد را افزایش از طریق بهبود آموزش و بهداشت، بهره

انجام  "یو اجتماع  یاز توسعه اقتصاد یدیبر اساس شاخص جد یدر رومان ایمنطقه ییواگرا"( پژوهشی با عنوان 2015) 3نا یگوسچ

  ای منطقهتوسعه مناسب  یهای استراتژ یطراح یبرا دیابزار مف کی تواندیم ینیمسرز یهای و روند نابرابر زانیم یابیرزده است. ادا

با  یدر رومان ایمنطقه  ییموضوع همگرا یبررس به حاضرمقاله  نه،یزم نیباشد. در ا یو اجتماع  یاقتصاد یهابا هدف کاهش تفاوت

 یها. شاخص شاخصپرداخته است  ر سطح شهرستاند  توسعهترکیبی    دیبر اساس شاخص جد  یو اجتماع   یداقتصا  یهادگاهید  بیترک

نشان  جی. نتادهدی( را نشان میبه زندگ دیکار و ام یروین وریبهرهسرانه، درآمد  /تولید ناخالص ملیمختلف ) یاجتماع و  یاقتصاد

  وسعه ت رسدیبه نظر ماست.  یقو یمرتبط با رشد اقتصاد یهایر نابرابرکاهش موقت د رغمیدر بلندمدت، عل یکه روند نزول دهدیم

 در زمان در حال گسترش است.  زیمداوم نامتعادل بوده و تما طوربه یدر رومان ییروستا

 نیهدف ا. انددادهانجام  "ارزیابی توسعه اجتماعی پایدار به وسیله یک شاخص ترکیبی"ای با عنوان (، مقاله2016همکاران )و  4پاندا

شده  یهند طراح یشهرها یابیارز منظوربه که  بوده است مرکب و ترکیبیشاخص  کیو  یاجتماع  داریچارچوب پا کیمقاله توسعه 

با چهار بعد  کپارچهیرا به صورت  یشهر یداریمقاله پا نیا ابد،یتوسعه  تواندیدر انزوا نم یاجتماع  یداریپا که آنجاییاست. از 

مورد سنجش   یو عمل  ینظر  است،یسطوح س   یعنیا در سه سطح  ر  ارهایو مع  اندنموده  یبررس  یمانو ساز  یطیمح  ،یاقتصاد  ،یاجتماع 

در  توانیرا م یاجتماع  یداریشده است که در آن، پا شیآزما شهر اودیشاشده در  یدرجه بند ی. سه مدل سلسله مراتباندقرار داده

. نداشته استهم مطابقت    هاساختریاست و رشد ز  درو به رش  یبا سرعت فراوان  ینینششهر  رای، زقرارداد  شیمورد آزما  طیشرا  نیبهتر

را به دست آورد که مدل  یشهر یاجتماع  یداریپا یبرا مرکب و ترکیبیشاخص  کی توانی، متحقیق حاضر استفاده از چارچوببا 

به دست  یو نمره شاخص موضوع  ینمره شاخص بعد .قراردادمورد استفاده  یمتن راتییهند با تغ یدر تمام شهرها توانی آن را م

 یمل ریزیبرنامهو  استیکه بتواند به س طوریبهها را شکاف ییشهرها و شناسا نییتع یارهایتا مع کندیمدل، کمک م نیاه از آمد

 
1 : Grimm 
2 : Davies 
3 : Goschin 
4 : Panda 
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منابع  صیدر تخص شدهشناخته  یبه خوب گیریتصمیمدر  گر،یسه بعد د یهاهمراه با شاخص یاجتماع  یداریاطالع دهد. شاخص پا

 .کندیکمک م

ها و مقاالت نسبتاً زیادی با تأکید بر مبحث توسعه توان گفت که در دهه گذشته پژوهشمیهای فوق هشبندی از پژودر جمع 

اند و های توسعه کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دادهها شاخصشده است و این پژوهشاجتماعی در کشورهای مختلف انجام

ها به این موضوع  اند. همچنین در این پژوهشبررسی قرار داده رد پژوهش و مختلفی که بر توسعه اجتماعی تأثیر دارند را مو عوامل

اند. در های مختلف و متعدد توسعه اجتماعی را مدنظر قرار دادههای مختلف توسعه، شاخصتوجه شده است که تا چه میزان برنامه

باشد آنچه که خأل اصلی این تحقیقات میاند. اما  ه های فوق توجه نمودیقات انجام شده است و به بحثکشور ما هم تا حدودی این تحق

باشد، یعنی اینکه در اکثر این تحقیقات فقط به یک یا حداکثر های توسعه اجتماعی یک کشور میمربوط به بررسی مورد همه شاخص

ر جایگاه اند و کمتهاساس این چند شاخص مورد بررسی قرار داد ی را برچند شاخص توسعه اجتماعی توجه نموده و توسعه اجتماع 

اند. پس بر همین اساس موضوع اصلی که تحقیق حاضر را از های توسعه اجتماعی مورد بررسی قرار دادهکشورها را در همه شاخص

 توسعه اجتماعی است. های زمان به همه شاخصدهد همین توجه همهای صورت گرفته تمایز قرار میسایر پژوهش

 

 مبانی نظری تحقیق

 توسعه 
رشد و گسترش تدریجی،  معنای است که به «Develop» و مشتق از واژه «Development» توسعه، معادل لفظ انگلیسیاژه و

 رد، واژه(. در فرهنگ انگلیسی آکسفو1986باشد. )فرهنگ المورد، می درآمدن شدن و از پوسته و غالف یافتن، آشکار تطور نمود و

«Development» تر شدن« به کار رفته است. تر شدن، قدرتمندتر شدن و حتی بزرگت پیشرفتهر جهبه معنای »رشد تدریجی د

باشد« نیز بر تر اجزای هر چیز«، تطوّر و »رشد آنچه که در نطفه مکنون میکامل عالوه بر این، مواردی چون »بارز شدن )درآمدن(

ی هایییـا توانا  هاتیبه معنای فرایندی است که طی آن قابل  معمول، توسعه  طور. به (2007د. )فرهنگ آکسفورد،  کنناین واژه داللت می

 شناسی زیست. در  دیآیطبیعی و کامل خود در م  و آن شیء یا موجود زنده به حالت  یافتهتحققبالقوه یک شیء یا موجود زنده و پویا  

 قق بخشیده و بـه حـالتی طبیعـیتکوینی خود تحارثی یا  یهاتیودات زنده به قابلموج توسـعه فراینـدی اسـت کـه طـی آن

از به پایان رساندن برنامه تکوینی خود وامانده  که گیاه یا حیـوان مربوطـه شدیم روروبه . توسعه یا تکامل وقتی با شکست رسندیم

بیمارگونه   عی رفتـارجـاری یـا نـود آن گیـاه یـا حیـوان نـوعی ناهن. در این صورت رشـکردیم  یا به جای آن برنامه دیگری را دنبـال

اجتماعی به استعاره  یهااندیشمندان انسانی در حوزه  و نـه توسـعه و تکامـل. ایـن فراینـد توسـط شدیتلقی م طبیعی ضدو حتی 

 (.11-19: 1381)وبستر، گرفته شد

خروج از »لفاف« است. در لغت به معنای دوم مطرح شده است. واژه توسعه در اصطالح توسعه به صورت فراگیر پس از جنگ جهانی 

مربوط به آن است که جوامع برای متجدد شدن باید از این  یهانوسازی، لفاف همان جامعه سنتی و فرهنگ و ارزش  هیقالب نظر

اند از اینکه اوالً، توسعه را مقوله ها عبارتآن  نیترسعه نکاتی را باید مدّنظر داشت که مهمتو تعریف در مرحله سنتی خارج شوند.

و پیچیده بدانیم، ثالثاً، به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود توجه داشته باشیم.  چندبعدیارزشی تلقی کنیم، ثانیاً آن را جریانی 

 (. 6: 1394)ازکیا و غفاری، میکنیم ارهها اشاند که به برخی از آن دانشمندان علوم اجتماعی از توسعه تعاریف متعددی ارائه کرده

دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی  چندبعدیمعتقد است که توسعه را باید جریانی  رومایکل تودا

نشان ید کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل با کنریشهعامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و 
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اجتماعی در داخل نظام، از حالت   یهاافراد و گروه  یهاازهای متنوع اساسی و خواسته دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نی

)تودارو، ابدییو به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، سوق م شدهخارجنامطلوب زندگی گذشته 

1391) 

دارد که کمتر کسی با آن مخالف است. اشتیاق برای غلبه بر سوءتغذیه، : تالش برای ایجاد توسعه بار ارزشی به همراه  دیگویم برنشتاین

رئیس مؤسسه   دادلی سیرز. رودیدردهای بشری هستند از جمله اهداف توسعه به شمار م نیترو مهم نیترعیفقر و بیماری که از شا

متفاوت کلی نظام اقتصادی   گیریسمتان و  که تجدید سازم  داندیم  چندبعدیتوسعه را جریانی  دانشگاه ساسکس    ایتوسعهاطالعات  

 نهادی،  هایساخت  در  اساسی  دگرگونی  شامل  درآمد،  و  تولید  میزان  بهبود  بر  عالوه  توسعه  وی  دهیعق  به.  دارد  همراه  به  را  اجتماعی  –

عقاید مردم را نیز  . توسعه در بسیاری از موارد حتی عادات و رسوم وم استمرد نظرهای وجه و ایستارها همچنین و اداری اجتماعی

توسعه یعنی  دیگویم گونارمیردال که  چنانآندر برخی از تعاریف به ابعاد رفاهی و فقرزدایی توسعه توجه شده است.  .  ردیگیدر بر م

 ین مقصود و شاید آنچه که عمالً موجب کامیابی درایی از چنگال فقر. راه رسیدن بد« یعنی رهنیافتگیتوسعهفرآیند دور شدن از »

: فرآیند عام در این زمینه این است که توسعه  دیگویبه منظور توسعه؛ و یا اینکه بروگفیلد م ریزیبرنامهاین راه شود عبارت است از 

توسعه در  شدهگفتها اینکه و کاهش نابرابری تعریف کنیم و یرا برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بیکاری 

است که رشد کمی و کیفی تولیدات و خدمات و تحول کیفیت زندگی و بافت اجتماعی   ایپیچیدهل بر فرآیند  معنای جامع آن، مشتم

 در یک جامعه معین  زادرونولوژی  جامعه و تعدیل درآمد و زدودن فقر و محرومیت و بیکاری و تأمین رفاه همگانی و رشد علمی و تکن

دیگر تعریف شده  ایمرحلهن نوعی حرکت تاریخی و گذرا از یک مرحله تاریخی به در مواردی هم توسعه به عنوا. ردیگیرا در بر م

دیگر از  ایمرحلهبه  جانبههمه است. در این بین توسعه عبارت است از حرکت جامعه از یک مرحله تاریخی و توفیق آن در ورود 

ام کهن و تولد و رشد تدریجی نظام تازه از زندگی؛ ه به مفهوم علمی آن عبارت است از مرگ تدریجی نظتاریخ. به عبارت دیگر توسع

 (.1394ازکیا و غفاری، برای جامعه خواهد بود ) ایتازهام جدید خود مرحله و شرایط تاریخی که این نظ

 توسعه اجتماعی

شمندان و اجتماعی مشخص شده است؛ در میان اندی فهوم توسعهمیزان زیادی حدود و ثغور م به در سند کپنهاگ کهآنبا وجود 

 در دو عامل عمده یافت. نخست توانیفهوم وجود ندارد. علت این امر را ممشخص از این م محققان مختلف، اجماعی بر سر تعریفی

یل ارزشی و هنجاری بودن آن، اجتماعی به دل ماهیت مفهوم توسعه و مبهم و پیچیده بودن آن، که این خصیصه در ارتباط با توسعه

 (.161: 1392فاضلی و همکاران، ) یجهان یهابودن این مفهوم در پژوهش است؛ و دیگری نوظهور مراتب حادتر شده به

 :شودیهستند و از دو بعد نگریسته م معانی مختلفی از توسعه اجتماعی ارائه شده، اما دارای تسلسل و ارتبـاط بـا یکـدیگر

زندگی آموزششان، کیفیت  گردد؛ سطوح برمی رایط زنـدگی مـردمتوسـعه اجتمـاعی بـه زبـانی سـاده بـه شـ :ثبـتمعنـای م الف(

تشریح   باشـد، بلکـه تنهـا آنچـه کـه هسـت را  این تعریف قصد ندارد بگوید که چه چیزی باید  .و ثبات و کیفیت روابط و نهادهایشان

 .کندیم

برای مثال در نشست جهانی بـرای توسـعه  .اعی اشاره ضمنی به اهداف و غایات اجتمـاعی داردتوسعه اجتم :معنای هنجاریب( 

 در تسـکین فقـر، توسـعه منـابع انسـانی، گذاریسرمایهنهـایی خـود بـر حمایـت از  کشـورهـا در بیانیـه (WSSDاجتمـاعی )
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ن عرصه، توسعه برابری، تأکید ورزیدند. در ای و زداییخشونت ی،و دیگر اهدافی همچـون دموکراسـی، عـدالت اجتمـاع زاییاشتغال

 (.13: 1997بانک جهانی، باید در مسیر خودش پیگیری شوند) اجتماعی در بردارنده اهدافی اسـت کـه

 :انددهیدر نهایت گروه در موارد ذیل به توافق رس

ارکت و مسئول و مش  باشدیاثربخش بودن توسعه م  ، معیـارکنندیمردم اهداف و ابزار توسعه هستند، اینکه مردم چگونه گذران عمر م 

ها و نهادها سـرمایه اجتمـاعی جامعـه ارتباطات، فرهنگ.باشدیها ماز نقاط حساس کامیابی آن بودن در پیشگامی برای توسعه،

طبیعی انجام شده  مـدیریت سـرمایه فیزیکـی و انسـانی و یهاهیتحلیل و توجه بسیاری بر روی سرما هسـتند. اگـر چـه تجزیـه و

 (.13همان، شناسایی و تقویت کنیم ) ز داریم که سرمایه اجتماعی بیشتری را برای توسـعه،ا نیااست، ام

در توسعه اجتماعی، دگرگونی و تغییر جامعه در کلیت آن مورد نظر است.  "در این راستا بعضی از اندیشمندان بر این اعتقادند که: 

و تحول اجتماعی است، تا تغییر در یک سازمان و یا نهاد  هاانیجریابی بیشتر بر تغییر و بهبود نحوه زندگی و ارز توجه اساسی

توسعه اجتماعی نیز در جهت بهبود کیفیت زندگی انسانی بوده و پاسخگویی به نیازهای اساسی انسان را  یهای اجتماعی. استراتژ

، و پذیریتطبیقگی، نیازهای روانی، نیاز در سعه اجتماعی، شامل نیازهای رفاهی، نیازهای فرهنتو یهای استراتژ روازایندارد.  مدنظر

برخی توسعه . (35: 1393)ازکیا،  باشدینیازهای انسان در جامعه جدید است، م نیترنیاز به رشد و ترقی که در مجموع از عمده

 از. دارد همراه هب را اجتماعی –متفاوت کل نظام اقتصادی  گیریهتجو که تجدید سازمان  دانندیم چندبعدیاجتماعی را جریانی 

اجتماعی   هایساخت: بهبود میزان تولید و درآمد، دگرگونی اساسی در  گرددیشامل چند امر هماهنگ م  زمانهمعه به طور  توس  رو  این

 .(60 :1377مردم و تغییر مناسب آداب و رسوم )زاکس،  یهادگاهیو اداری، تغییر د

و میـان بخشـی تجربـی اسـت کـه  ایرشته میانعه اجتمـاعی یـک حـوزه توسـستیس در تعریف توسعه اجتماعی معتقد است که ا

توسعه اجتماعی از طریق مشارکت مردم تـا   جستجوی بهبود رفاه مادی و اجتماعی مردم در همـه سـطوح جامعـه اسـت. اهـداف  در

سیمون کوزنتس نیز یکی از (. 14 :2001استیس، شوند )ینتایج توسعه تعقیب م داف وتعیـین اهـبـاالترین حـد ممکـن در 

، بدین معنی که در اصل هیچ تفاوت طبیعی بین افراد جامعه وجود ندارد. داندیتوسعه اجتماعی را مساوات خواهی م یهاشاخص

عه بستر مناسبی را برای توسعه اجتماعی در یک جام دتوانیم بیطلمساواتنظیر عدالت اجتماعی و  ییهاو ارزش هاشه یحاکمیت اند

رشد و تعالی را برای همه افراد جامعه تدارک  یهانهیها باید زمها، حاکمان جامعه و دولتفراهم سازد. در سایه حاکمیت این ارزش 

ن قرار گیرد. وضع معیشتی ختیار همگاببینند، آموزش و پرورش که نقش کلیدی در شکوفایی استعدادهای انسانی دارد باید در ا

باید در جامعه رواج یابد تا  خواهیآزادیباشد که مانعی در راه شکوفا شدن استعدادها ایجاد نکند. روح آزادی و  ها باید طوری  خانواده

 به معنای ماعی اساساًتوسعه اجتجانسون هم معتقد است که    (.50:  1378در جامعه نهادینه گردد )نظرپور،    آزادزیستیو    آزاداندیشی

ها و منـافع، افزایش ظرفیت و تنوع سازمانی آن، تعامـل دو جانبـه گروه بـه مفهـومتقویت سـرزندگی جامعـه مـدنی اسـت. 

طریقی که خوداتکایی هر دوی  اجتماعی و فرهنگی، افزایش تعامل بین جامعه مدنی و حکومـت بـه یهاسیاسی ارزش  مشـروعیت

تصـادی در جامعـه فـراهم گـردد. توسـعه اجتمـاعی سیاسی و اق یهافرصت  بـین  یتریشود و توازن کل  شان تقویت  ها و انسجامآن 
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، فعاالنه و مؤثر مشارکت هاگیری تصمیم و هااست یتـا در اجـرای س دکنیشهروندان و منافع خصوصـی آنـان را تقویـت م توانـایی

 (.2-3: 1993جانسون، و بلندمدت است ) پیچیده و فقر ضدکنند. توسـعه اجتمـاعی راهبـردی 

 :برشمردصورت زیر  ابعاد مفهوم توسعه اجتماعی را به نتوایمپس 

 هیها را ذیل مفهوم سرماآن   توانیاجتماعی که م  ل اعتماد، ادغام و انسجاممختلف اجتماعی از قبی  یهاتوجه و تأکید بر شاخص  -الف

 ؛دارد قراراجتماعی 

 ؛محیطیزیستامل و پیامدهای توجه و تأکید بر عو -ب

 با ثبات برای توسعه؛ ایزمینه  فردی و اجتماعی، رفع تبعیضات جنسی و امنیت در پدید آوردن یاهی توجه به آزاد -ج

 اقتصادی؛ یهاتوجه به شاخص -د

 قدرت؛ صاحبی هاداشتن اهدافی چون، پاسخگو کردن کارگزاران، امکانات و سازمان نظر در -ه

 ها؛ردی و اجتماعی انسانف تأمین نیازهای برحسبیامدها و دستاوردهای توسعه ارزیابی پ  -و

  یهاـسازمانغیردولتی یهاعاملیت ـسازمان )غالباً با  ایتوـسعه یها، تأمین منابع، اجرا و ارزیابی طرحریزیبرنامهمـشارکت مردم در  -ز

ــازمــان ــی و ســ ــر یهــاجــامــعــه مــدن ــنــی ب ــت ــب ــی و هــمــکــا) یاجــتــمــاعــات مــحــلــ  م ــل ــاضــ  (.162: 1392ران، ف

ـــعه اجتـماعی رویکرد ـــعه  ـهاهیـ نظری متـعددی وجود دارد ـکه هرـکدام از این ـهاهیـ نظرـها و در مورد توسـ ـبه ـیک بـعد ـیا چـند بـعد توسـ

رویکــرد »نیازهــای . باشدیمی نیازهای اولیه  هاهینظردر این مورد، رویکرد و  هاهینظر. که از جمله یکی از اندنمودهاجتماعی توجه  

عنـوان  ها )آمـوزش، بهداشـت، خـوراک، پوشـاک، مسـکن( بهانسان هــای اولیــهذیــرش حــق برخــورداری از نیازلیــه« متأثــر از پ او

ــوله و همــــکاران،) حقــی بشــری اســت ــرآورده کــــردن(. ه1393اصغرپورماســ ــ کل نیازهــای   دف اصلــــی توســــعه اجتماعــــی ب

اســت   -کندیفــرق م هاتیو محدود هاشیـا، گرانیازهــ  ه دیگــر بــا توجــه بــهبــه جامعــ  ایامعهجامــری کــه از  -اساســی بشــریت

 استفادهتوســــعه، متعهــــد بــــر  یــــن نــــوعا (.1394)مدنــــی،  شودیزندگــــی محســــوب م  و هــــدف کلیــــدی، بهبــــود کیفیــــت

منابـع   مطالبهبـرای محرومـان جامعـه، بسـیج سیاسـی محرومیـن  نفــعاز »قــدرت دولــت« در تخصیــص منابــع بــه  خالقانه

ــبات اجتماعــــی از جامعــه و مشــارکت ــازار از محاســ ــ ــازوکار ب ــردم در فراینــــد توســــعه و تبعیــــت ســ ــاد مــ اســــت  دادن آحــ

 (.1393)اصغرپورماســوله و همــکاران،

آن یکپارچگــی  نتیجهی و نظــم اجتماعــ اجتماعـی برقـراری توسعهاصلـی  رویکـرد »تکاملـی« کـه بـر اسـاس آن هـدف

انســانی، سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی   یهابــه شــرط نهادینــه شــدن توسعه  اجتماعــی  توسعهاجتماعــی اســت و وقــوع  

د پیشـرفتی خطـی و پیچیـده دار د توسـعه اجتماعـیر اسـاس ایـن دیـدگاه فراینـ(. ب1393مـکاران، اصغرپورماسـوله و ه) اســت

دارد، درسـت بـه همیـن دلیـل بـه آن رویکـرد تکاملـی گفتـه  تنگاتنگی کـه نتایـج هریـک از مراحـل بـا مرحلـه قبلـی ارتبـاط

مدرنیزاســیون نــام  انییـر اجتماعـی« اسـت کـه اغلـب از آن بـا عنـواسـاس توسـعه اجتماعـی محصـول »تغ ، برایـنشودیم

 (.1394مدنی، شود )یبــرده م

عنــوان چهــار عنصــر توســعه   و اجتماعــی را به  رویکـرد »کارکردگرایـی« کـه چهـار حـوزه توسـعه سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگی

 عه اجتماعـی بـه معنـای بسـط و. در اینجـا توسـداندینسـبی م استقاللدارای هویـت و  و هــر یــک را کندیملــی مطــرح م

انســان در هــر جامعــه اســت و هــدف  چهارگانـه حیـات اجتماعـی یهااسـت کـه یکـی از حوزه  ایجامعهتحکیـم اجتمـاع 

 شودیاجتماعـی مشـخص م توسعهـت کـه توسـط بعـد هنجـاری اس اجتماعــی رســیدن بــه نقطــه مطلــوب توسعه

رویکــرد »ســاختارگرا« فراینــد ایجــاد اختارگرا اشاره کرد. به رویکردهای س توانیم(. از سوی دیگر 1393، له)اصغرپورماسـو
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 عـی،« »انسـجام اجتماعـی« و »پاسـخگواهـداف »ادغـام اجتما  انگیزهروابـط اجتماعـی بـا    بنیــادی در ســاختارها و  یهایدگرگون

 (.1393،همان) ــتاجتماعــی اس توسعهصاحــب قــدرت  یهاو سازمانکــردن کارگــزاران،« امکانــات 

 

 شاخص لگاتوم() یاجتماعبررسی جایگاه ایران در شاخص توسعه  :   هایافته

کشور مختلف  149 درو کمیابی  رفاه سطحاست که درباره  لگاتوم پژوهشیبندی ساالنه مؤسسه رتبه  لگاتوم رفاه و کامیابی شاخص

ترکیبی   اساس  برکند و پژوهشگران آن، شاخص رفاه را  را منتشر می این گزارش    2007. لگاتوم از سال  (2016لگاتوم،  )شود  منتشر می

، 1ها در هشت حوزه اقتصادایسه وضعیت آن اند. سطح رفاه در کشورها با مقاز وضعیت کشورها در هشت حوزه مختلف تعریف کرده

 شود.سنجیده می 8رمایه اجتماعیس و 7دیهای فرآزادی ،6، امنیت و ایمنی5، سالمت4، آموزش 3داری، حکومت 2وکارکسب هایفرصت

رفاهی قرار گرفته و از جامعیت  مفهومی که در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه اندیشمندان یهامدل ازجمله گفت که توانیم پس

 رای میالدی تاکنون، ب  2007رد. مؤسسه لگاتوم از سال  اشاره ک«  ترکیبی »لگاتوم  به شاخص  توانینسبی خوبی نیز برخوردار است، م

فاکتورهای گوناگون نظیر: ثروت، رشد اقتصادی و  ترکیبی رفاه که براساسارزیابی و مقایسه میزان رفاه کشورها، با تنظیم شاخص 

کره زمین(  جمعیت درصد از 69کشور )دربرگیرنده  142 بندیرتبهساالنه در سطحی جهانی به  ،شودیکیفیت زندگی تنظیم م

مورد تحلیل و مقایسه  تواندمی، دهدیرفاه هر کشور ارائه م که نسبت به وضعیت ایمقایسهجامع و . این شاخص با دیدی پردازدیم

در نظر گرفتن تعداد  سنجش رفاه، مانند: شاخص توسعه انسانی، وضعیت رفاه کشورها را با یهاشاخص قرار گیرد و در کنار سایر

شورها در ترکیبی از وضعیت ک اساس بررفاه را  گیریاندازهلگاتوم،  از متغیرها توضیح دهد و تبیین کند. شاخص ترکیبیبیشتری 

 (.95: 1393پیغامی و منصوری، ) ردیدربرمی گ متغیر را 89در مجموع،  کهتعریف کرده است  هشت حوزه مختلف

و ابعاد مختلف این  داشتن تعریف توسعه اجتماعی میده است؛ با در نظریا کامیابی نا رفاهاگرچه این مؤسسه این شاخص را، شاخص 

برای    از قابلیت بیشتری  شدهارائه  یهاشاخص  که در مقایسه با سایر  رسدینظر م  اشاره شد به  هاپیشین به آن   هایبخشمفهوم که در  

 (.175: 1392فاضلی و همکاران، سنجش ابعاد مختلف مفهوم توسعه اجتماعی برخوردار است )

های رشد و کارآیی قتصادی و پایهانداز اهای اقتصاد کالن، چشموزه سیاستاقتصاد عملکرد کشورها را در ح شاخص زیر -1

 .گیردبخش مالی، در نظر می

های نوآورانه و برابری فرصت و موقعیت ، باالرفتن فعالیتساالری کارکارآفرینی و  یا کسب و کار هایفرصتشاخص  زیر -2

 .سنجدمحیط کارآفرینی را میمناسب در 

یی دولت و کارآمدی آن، انتخابات آزاد، مشارکت سیاسی های پاسخگوی به عملکرد کشورها در زمینهدارحکومت   شاخص  زیر -3

 .و حاکمیت قانون توجه دارد

 .دهدآموزش، دسترسی به آموزش، کیفیت آموزش و سرمایه انسانی کشور را مورد سنجش قرار می شاخص زیر -4

 
1: Economy 
2: Entrepreneurship and opportunity 
3: Governance 
4: Education 
5: Health 
6: Safety and security 
7: Personal freedom 
8: Social capital 
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 .کنده ارزیابی میهای پیشگیرانی بهداشت، درمان، و مراقبتهاهای کشورها را در زمینه بهداشت، زیرساخت اخصش زیر -5

 دهدامنیت، عملکرد کشورها را در حیطه امنیت ملی و ایمنی فردی مورد ارزیابی قرار می شاخص زیر که حالیدر  -6

در جامعه   های فردی و ارتقا سطح مدارا و رَواداریز آزادی های فردی، پیشرفت کشورها را در پاسداری اآزادی  شاخص  زیر  -7

 .سنجدمی

ها های اجتماعی و انسجام و مشارکت این شبکهسرمایه اجتماعی به ارزیابی کارکرد کشورها در گستره شبکه  شاخص زیر -8

 (.2016لگاتوم، توجه دارد )

 ی آنهاشاخصی لگاتوم به تفکیک ابعاد و  اه( شاخص1جدول )

 اتومشاخص لگ

 هاشاخصزیر   ی اصلیهاشاخص

 

 اقتصاد

 ،یاقتصادانداز چشماشتغال،  تیوضع ،یمال یرشد، اعتماد به نهادها زانیم سالهپنج نیگانیم

از  تیرضا تورم، زانیم ،یکاف یبه مشاغل، سرپناه و غذا یدسترس ،یناخالص مل اندازپس زانیم

صادرات  ،یکاریب معوقه، نرخ یهاوام ،یخارج میمستق گذاریسرمایهاندازه  ،یزندگ تیفیک

 کارگران یکیزیف هیسرانه سرما نیانگیاندازه بازار و م شرفته،یپ  یفناور

 

 یا کسب و کار هایفرصت

 کارآفرینی و کارساالری

 باندی و توسعه. پهنا قیتحق یهانهی. هزمنیا ینترنتیا یشروع کسب و کار، سرورها نهیهز

و  اطالعات .یناورهر خانوار. صادرات ف ی. تلفن همراه به ازایتصاد. توسعه نامتوازن اقنترنتیا

 100در هر    همراهی  هاو تلفن  ینیکارآفر  تیو صدور مجوز، وضع  ازیحق امت  یهانهیارتباطات. هز

 نفر

 

 

 داریحکومت 

 حقوق  و مقررات، نیقوان ییقوا، کارا کیتفک، نقانو تیدولت، حاکم یبات حکومت، کارآمدث

 ی راستا در ( اقدامات،یداستبدا  ای کینوع دولت )دموکرات ،یاسیس یهاتیودمحد ،یاسیس

 ،یدادخواه ویی قضا ستمیارتش، اعتماد به س به اعتماداعتماد و صحت انتخابات،  ،فقرزدایی

نظرات به مقامات   انیب ها وفساد دولت و بنگاه ،یاعتماد به حکومت مل  ،زیستمحیطحفاظت از  

 یرسم

 آموزش 

دوره  نامثبت  خالص زانیمعلمان، مدر دوره متوسطه، نسبت دانش آموزان به  نامثبت  کل زانیم

 ستم یاز س تیرضا ،یدانشگاه نامثبتکل  زانیدختران به پسران، م نامثبتنسبت  ،ییابتدا

 یرویدر ن یدانشگاه التیتحص نیانگیکار، م یرویمتوسطه در ن التیتحص نیانگیم ،یآموزش

 کودکان یآموزش براو  لیکار و فرصت تحص

 

 

 بهداشت

 وبا، وعیش ردار،یواگ یهایماریدر برابر ب تیمصون زانیزادان، طول عمر، منو ومیرمرگ زانیم

بهداشت و سالمت. سطح  تیاز وضع تیبهداشت، رضا یهانهیسرانه هز زانیم ،سوءتغذیه

 ت یفیک ارستان،میب هایتختتعداد  ،محیطیزیست ییبایو ز یکیزیف طیاز شرا تیرضا استرس،

 یمشکالت سالمت  ،یتنفس  یهایماریاز ب  یناش  ومیرمرگ   زانیو سالمت، م  بهداشت  تیآب. وضع

 ا احتساب سالمتدر برابر سرخک و طول عمر)ب تیمصون زانیم و یو بهداشت

 یو ب  ظلم  بدون ترس،  یاسینظرات س  انیب ،یتیجمع  ثباتیبیحمله و تجاوز،    ،یداخل یهاجنگ  امنیت و ایمنی
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 یاسیس   خشونت  ،یاسینخبگان و مخالفان س  پناهندگان و آوارگان، مهاجرت  ،یجمع  یهایعدالت

 امن در شب رویپیادهو  یدولت، دزد یاز سو

 انتخاب ی  نسبت به مهاجران و آزاد  یروادار  ،یمدن  یهایآزاد  ،یتیاقل  یهانسبت به گروه  یروادار ی فردیهای آزاد

 سرمایه اجتماعی
 کمک تأهل، اهدا و بخشش، تیوضع گران،یاعتماد به د تیقابل گران،یبه د ردنک اعتماد زانیم

 داوطلبانه یهاتیو فعال یحضور در مراسم مذهب ها،بهیبه غر

 )_indices-http://www.prosperity.com/sub): 2016Legatum_Prosperity_Indexمنبع: 

 2016. در سال دهدیمدر شاخص لگاتوم نشان  2016تا  2010ی هاسالا بین ایران، اردن کانادا رکشورهای ( جایگاه 2جدول )

شایان ذکر است  یافته است. همچنینکشور افزایش 149کشور به  142بیشتر شده است و از  2015نسبت به سال  کشورهاتعداد 

شمار این   2012بی قرار داد و از سال  کشور را مورد ارزیا  110، موسسه لگاتوم  2011-2009های  که در سه سال اول یعنی بین سال

 118در رتبه   2016سال    ایران در شاخص لگاتوم  تعداد این کشورها ثابت قرار داشت.  2015و تا سال    یش یافتافزا  142کشورها به  

سال  در این ال گذشته، چند پله سقوط داشت، کشور اردنکشور در شاخص س 142از میان  106قرار گرفت که در مقایسه با رتبه 

اردن، کشور کانادا یک  پله سقوط داشته است. اما برعکس دو کشور ایران وقرار گرفت که نسبت به سال قبل هم یک  89در جایگاه 

ترین امتیاز ایران در باال .رسیده است 2016در سال  5به رتبه  2015در سال  6پله صعود  داشته است، یعنی اینکه از رتبه 

( 92( و سالمت و بهداشت و درمان )رتبه 74سرمایه اجتماعی )رتبه  (،71رتبه آموزش )مربوط به های فهرست امسال زیرشاخص 

و در فضای  114(، آزاد کیفیت اقتصادی 136رتبه ) یحکمران(، 145) یفردی های آزادشاخص  که رتبه ایران در زیر بود، در حالی

این سال در دو شاخص سالمت و امنیت بهترین وضعیت را داشته    هم در  شود اردنبود که رتبه پایینی محسوب می  114ار  کسب و ک

ها وضعیت کانادا در همه شاخص  .های فردی از بدترین وضعیت ممکن برخوردار بوده استاست اما در دو شاخص کارآفرینی و آزادی 

ها از وضعیت بدتری اخصهای فردی نسبت به سایر شسالمت، اقتصاد و آزادی خص، مطلوب بوده است، علیرغم اینکه در سه شا

های فردی و کیفیت دهد که نروژ به خاطر سطح باالی آزادینشان می  2016در سال    ارزیابی پژوهشگران لگاتومبرخوردار بوده است.   

رتبه اول رفاه را در جهان از آن خود کرده نش، های پزشکی و بهداشتی و همچنین پیوندهای مستحکم اجتماعی شهروندامراقبت

 148و افغانستان  143، عراق 139بندی شدند، پاکستان با رتبه در میان همسایگانی که در فهرست رفاه جهانی امسال رتبه .است

باالتر از  103به ا رتو جمهوری آذربایجان ب 100، تاجیکستان 78، ترکیه 70که عمان با  تر از ایران قرار داشتند، در حالیپایین

 .ایستادند 2016هانی کشورمان در فهرست شاخص رفاه ج

 142ها را میان این موسسه هشت زیر شاخص رفاه ایران و جایگاه آنقرار گرفت.  106در رتبه  2015سال  ایران در شاخص لگاتوم

، امنیت 67، بهداشت  65، آموزش  122رانی  ، حکومت و حکم92، کارآفرینی رتبه 105تعیین کرده است: اقتصاد رتبه    گونهاینکشور  

شود، های باال دیده میبندیکه در رتبه  گونه. همان115، و سرمایه اجتماعی رتبه 131های فردی رتبه ، آزادی120رتبه و ایمنی 

نه آموزش است بهترین زیر شاخص ایران در زمی .ستدر مقایسه با سال پیش یک پله باال رفته ا 2015شاخص رفاه ایران برای سال 

کشور   .قرار دارد 131های فردی است که در جایگاه ترین زیر شاخص ایران در ارتباط با آزادی ینرا دارد. در مقابل پای 65که رتبه 

ی اینکه در بین سال پله سقوط کرده است، یعن 6،  2014قرار گرفته است که نسبت به سال  88در جایگاه  2015در سال  اردن

اند. کانادا هم یک پله سقوط کرده است حسوسی روبرو بودههای توسعه اجتماعی در این کشور با افت م، شاخص 2015تا  2014

قرار داشته است، با وجود این، هنوز هم از جایگاه  5جایگاه  2014قرار گرفته است، در صورتی که در سال  6یعنی اینکه در جایگاه 

 بی برخوردار است. خیلی خو
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از  جایگاه صعودی یا نزولی ثابتی برخوردار نبوده است.  است وهم متغیر بوده  2014تا  2010ی هاسالایران بین همچنین جایگاه 

 2013سال  (،102رتبه ) 2012سال (، 97رتبه ) 2011سال (، 92رتبه ) 2010سال  عبارت بوده است از هاگاهیجاو به ترتیب این 

که  میشویماین موضوع  . با نگاهی کلی به هشت شاخص موسسه لگاتوم متوجه( بوده است107)رتبه 2014( و سال 101)رتبه 

 توانیمو به عنوان مثال  باشدیم برخوردار  هاشاخصی آموزش و سالمت از وضعیت بهتری نسبت به سایر هاشاخص کشور ایران در 

قرار گرفته است که جایگاه   57که در رتبه  اشاره کرد    2010و    2012،  2013،  2014های  البه جایگاه ایران در شاخص آموزش در س

ی هاشاخص به این نتیجه رسید که در  توانیمی مختلف هاشاخصی ایران در هارتبه خوبی بوده است و همچنین با توجه به  نسبتاً

را در بین  هابه رت نیترنییپااز وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد و از جمله  هاشاخصی فردی و حکمرانی نسبت به سایر های آزاد

کشور  149اشاره کرد که در بین  2016به رتبه ایران در این دو شاخص در سال  توانیمن نمونه همه کشورها داشته است. به عنوا

را برای  2014ر داشته است. ولی اگر فقط سال قرا 136و در شاخص حکمرانی در رتبه  145ی فردی در رتبه هایآزاددر شاخص 

ها، روند رو به رشدی نداشته است و است، در بین این سال  ر نگیریم، چون در این سال روند روبه رشدی داشتهدر نظ کشور اردن

در نظر نگیریم،  را 2014همیشه در حال سقوط بوده است و جایگاه اش تنزل یافته است. اما برعکس اگر برای کشور کانادا هم سال 

 سال بهبود پیدا کرده است. و روند صعودی داشته است و جایگاه اش در بین ایندر بین این سال روند رو به رشدی داشته است 

 2016تا    2010ی  هاسال(، جایگاه ایران در شاخص لگاتوم بین  2جدول )
 شاخص

 

 سال

بندی رتبه

 کل

تعداد 

 کشور

 

کارآفرینی و 

فرصت کسب و 

 کار

 

 حکمرانی

 

 آموزش

 

 سالمت

 

 امنیت

 

ی هایآزاد

 فردی

 

سرمایه 

 یاجتماع

 

 اقتصاد

 

2016 

 114 74 145 120 92 71 136 114 149 118 ایران

 90 68 119 54 48 89 79 112 149 89 اردن

 13 2 22 16 14 9 3 13 149 5 کانادا

 

2015 

 105 115 131 120 67 65 122 92 142 106 ایران

 97 110 136 84 61 58 57 72 142 88 اردن

 8 6 1 9 11 2 7 15 142 6 کانادا

 

2014 

 114 111 128 126 67 57 120 93 142 107 ایران

 99 100 132 77 61 50 58 71 142 82 اردن

 5 4 5 9 11 2 8 17 142 5 کانادا

 

2013 

 91 120 126 123 67 57 120 93 142 101 ایران

 110 108 136 77 66 64 58 64 142 88 اردن

 4 6 1 7 11 3 8 16 142 3 کانادا

 

2012 

 70 121 125 125 66 57 126 95 142 102 ایران

 100 92 133 75 62 53 59 65 142 77 ردنا



 

 319 

 8 8 1 9 15 3 6 16 142 6 کانادا

 

2011 

 76 107 107 100 61 64 107 88 110 97 ایران

 66 72 101 59 58 45 47 68 110 65 اردن

 5 8 1 7 15 10 5 9 110 6 کانادا

 

2010 

 78 106 108 99 60 57 105 86 110 92 ایران

 93 83 105 65 51 42 42 70 110 74 اردن

 5 8 1 16 11 12 5 10 110 7 کانادا

 )_indices-http://www.prosperity.com/sub): 2016-2010Legatum_Prosperity_Indexمنبع: 

 

 (مطالعات اجتماعی  یالمللبینمؤسسه  شاخص  )  یاجتماعن در شاخص توسعه بررسی جایگاه ایرا 

به آن رجوع  توانیم کشورهای جهاناجتماعی  که در ارتباط با بررسی وضعیت توسعه ایتخصصینهادهای  نیتراز مهم دیگر یکی

مطالعات اجتماعی است، که هر  المللیبینمورد سنجش قرار داده است، مؤسسه  کرد و ابعاد مختلفی از مفهوم توسعه اجتماعی را

ها و منابع اطالعاتی از داده گیریبهره ها، باگزارش  . در اینکندیتوسعه اجتماعی ارائه م یهارشی با عنوان شاخصگزا پنج سال

 ه وجزئی مورد سنجش قرار گرفته است که در نهایت در قالب شاخص کلی زیر خالص متنوع، سازه توسعه اجتماعی توسط شاخص

 :شوندیارائه م

و  هااستیمشارکت بیشتر شهروندان را در س عملی دارد که یهاوهیها و شنجارهای اجتماعی، سازماناشاره به ه :1فعالیت مدنی-1

 ها، و ابزارهای مشارکت درمدنی، مشارکت در رسانه یهادسترسی به انجمن  رندهیدربرگ و کندیعمومی تسهیل م هایگیری تصمیم

 .واست استو یا دادخ زآمیمسالمتمدنی هم چون تظاهرات  یهاتیفعال

ها و روستاها وجود داخل شهرها، محله که تا چه حدّ زندگی انجمنی در کندیم گیریاندازهاین شاخص  :2هاها و انجمنباشگاه-2

 .نندکییک سیستم روابط اجتماعی تضمین م دارد. چنین پیوندهایی امنیت و رفاه افراد را از طریق

که تا چه اندازه انسجام  کندیمشخص م و گیریاندازهو تبعیض را  ایفرقهومی و ق یهااین شاخص تنش :3گروهیدرونانسجام -3

گروهی درونمدنی و یا خشونت  یهایناآرام قومی و زبانی وجود دارد؛ بدون آنکه به مذهبی، یشدهتعریف یهااجتماعی میان گروه

 .استحاله پیدا کند

وجود دارد. چنین  هابه یاجتماعی در میان غر که تا چه حدّ انسجام ندکیاین شاخص مشخص م :4شخصیاعتماد و امنیت میان -4

با امنیت و اعتماد میان فردی   ایجامعه. در  شودیمتقابل، و فقدان نیت مجرمانه متجلی م  انسجامی از طریق پیوندهای اعتماد، کنش

 .در هراس باشند کیت خودست از نقص حقوق شخصی و مالر است و مردم الزم نیناد آمیزخشونت یهاجرم باال،

 
1 : Civic Activism 
2 : Intergroup Cohesion 
3: Clubs and Associations   
4 : Interpersonal Safety and Trust 
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تحصیالت و  یهانه یبرابر با مردان در زمی هاکه زنان تا چه اندازه از فرصت کندیم گیریاندازهاین شاخص  :1برابری جنسیتی -5

 .برخوردارند اشتغال، چه در خانه و چه در زندگی سیاسی

 یهابومی، مهاجران، پناهندگان و گروه چون مردمانهم  پذیرآسیب  یهاین شاخص سطح تبعیض علیه گروها :2هاتیادغام اقل-6

 (.173-174: 1392فاضلی و همکاران، ) گیردبرمیطبقات پایین جامعه را در 

ان داده شده است. نش  (3)جدول  در    2010و    2005ی  هاتوسعه اجتماعی در ایران در طی سال  یهاشاخص  ایرتبهو    اینمرهوضعیت  

بوده است و  2010آوری نموده است مربوط به سال ی که در مورد کشورها این موسسه جمع هادهداجدیدترین شایان ذکر است که 

این موسسه هیچ گزارشی  2015آوری و گزارش شده است، ولی در سال جمع هادادهبار این سال یک 5علیرغم اینکه در گذشته هر 

ها امکان گردآوری داده 2010 شایان ذکر است که در سال منتشر نکرده است. همچنین هاشاخصکشورها در این ه در مورد جایگا

نیز در دسترس نبوده و تعداد کشورهایی که  کشور 192برای این  هابوده که در این میان تمامی داده پذیرامکان  کشور 192برای 

 2010و    2005ی  هاسالاین در    هارتبه. با نگاهی به جدول و ارزیابی  کشور است  129گردآوری شده است    هاها در مورد آن اکثر داده

ها  نزول و کاهش محسوسی در بسیار از شاخص 2005نسبت به سال  2010که نمره ایران در سال  میشویممتوجه این موضوع 

،  برابری اعتماد و امنیت میان شخصیها، جمنها و انر باشگاههای عضویت دتوان به شاخصها میداشته است از جمله این شاخص

که جایگاه ایران در دو شاخص برابری جنسیتی   میشوی ممتوجه    هاشاخصها اشاره کرد. همچنین با نگاهی به  یتی و ادغام اقلیتجنس

بدتر از همه   هاشاخصو  ت ایران در این داز جایگاه چندان مطلوبی قرار ندارد و وضعی  هاشاخصگروهی نسبت به سایر  و انسجام درون

 2005به صورتی که در سال    باشدیمیگاه ایران در شاخص اعتماد و امنیت میان شخصی مناسب و مطلوب  . ولی جاباشدیم  هاشاخص

نزولی رغم اینکه در شاخص امنیت و اعتماد میان شخصی روندی قرار داشته است، علی 31در رتبه  2010و در سال  17در رتبه 

شویم که در همه این شش شاخص روندی روبه رشدی ها متوجه میصاما با نگاهی به وضعیت کشور کانادا در این شاخ  داشته است.

ها رتبه بهتری ها بهبود نموده است و در همه شاخص، وضعیت خود را در همه شاخص 2010تا  2005های داشته است و بین سال

برابری جنسیتی و ادغام  هم تقریباً مثل کانادا بوده است اگر دو شاخص دنت. وضعیت کشور ارکسب کرده اس 2005نسبت به سال 

تری کسب کرده است، ولی در ، نمره پایین2005نسبت به سال  2010ها در سال ها را در نظر نگیریم چون در این شاخصاقلیت

 ها روند نسبی رو به رشدی داشته است. سایر شاخص

 2010و    2005ی  هاسالالمللی مطالعات اجتماعی در  وسسه بینایران در شاخص م  (، جایگاه3جدول )

 فعالیت سال

 مدنی

 و باشگاه

 هاانجمن 

 انسجام

 گروهیدرون

 امنیت و اعتماد

 شخصی میان

 برابری

 جنسیتی 

 ادغام

 هااقلیت

2005 

 

 425/0 667/0 571/0 531/0 348/0 497/0 ایران 

 441/0 674/0 519/0 576/0 279/0 478/0 اردن 

 531/0 827/0 517/0 650/0 579/0 604/0 اناداک

 
2010 

 

 418/0 569/0 565/0 617/0 319/0 504/0 ایران 

 389/0 585/0 540/0 689/0 289/0 501/0 اردن 

 546/0 /.1 /.600 /.769 /.617 /.609 کانادا

 
1 : Gender Equality 
2 :  Inclusion of Minorities 
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 گیریبحث و نتیجه

کرده  مختلف اجتماعی و اقتصـادی را بـه خـود مشـغول یهاعرصه نظراناخیر که توجه صاحب یهایکی از مباحث مطرح در دهه

لص تولید ناخا ایش متغیرهای کمـی اقتـصادی هماننـدمنظور از توسعه کشورها، افز 1990قبل از دهه . تا است، مقوله توسعه است

 ه ناکـافی بـودن سـنج.  ها بودمحور اصلی توسعه ملت  ، رشد اقتصادییهاداخلی، درآمد سرانه و... بود. با در نظر گرفتن چنین سنجه 

معطوف یی  هاای را به شاخص ژهمشخص نمودن رفاه جامعه موجب گردید که اقتصاددانان توجه وی  درآمـد سـرانه و رشـد اقتـصادی در

برخالف ها نیازهای اساسی نیز باشد. این شاخص متغیرهای اقتصادی دربرگیرنده متغیرهای اجتماعی و انسانی یا سازند که عالوه بر

، شاخص توسعه هاشاخص، یکی از این کندیکیفی به مسئله نگاه م یهااست، از جنبه  شاخص درآمد سرانه که یک متغیر کمی

 .باشدیمتماعی اج

گذشته مورد توجه    هآنکه در پنج دهرغم    زندگی انسان، بهی  ری معطوف به بهبود وضعیت اجتماع ام  عنوانبهاجتماعی    شاخص توسعه

و به خصوص   کشورهاریزی و توسعه ای در نظام برنامهاز جایگاه بایسته و اندیشمندان جهان قرار گرفته اما هنوز نظرانصاحبجدی 

شاخص  . استای در حاشیه مباحث توسعه، مورد توجه قرار گرفته له هان سوم برخوردار نبوده یا حداکثر به عنوان مقوکشورهای ج

. دارد  همراه  به  را  اجتماعی  –متفاوت کل نظام اقتصادی    گیریجهتکه تجدید سازمان و    باشدیم  چندبعدیجریانی    توسعه اجتماعی

 هایساختآمد، دگرگونی اساسی در : بهبود میزان تولید و درگرددیند امر هماهنگ مشامل چ زمانهمعه به طور توس رو این از

 .مردم و تغییر مناسب آداب و رسوم یهادگاهیاجتماعی و اداری، تغییر د

به موسسه   توانیم کنندیمی منتشر هاگزارش ی توسعه اجتماعی کشورهای جهان هاشاخصای که در مورد از جمله دو موسسه 

، به صورت کلی هر دو هاشاخصرغم تفاوت در این  . شایان ذکر است عالالمللی مطالعات اجتماعی اشاره کردو موسسه بین  لگاتوم

کسب و کار،  هایاقتصاد، فرصتی هاشاخصبه  توانیمی لگاتوم هاشاخص . از جمله سنجندیمشاخص مقوله توسعه اجتماعی را 

ی موسسه هاشاخص. از جمله اشاره کرد سرمایه اجتماعی و دیهای فرآزادی نی،سالمت، امنیت و ایم ،داری، آموزشحکومت 

، اعتماد و امنیت میان شخصیگروهی، درونانسجام ، هاها و انجمن باشگاه، فعالیت مدنیبه  توانیمالمللی مطالعات اجتماعی بین

 اشاره کرد. هاتیاقلبرابری جنسیتی و ادغام 

کشور در شاخص سال گذشته،   142از میان    106ه  قرار گرفت که در مقایسه با رتب  118در رتبه    2016سال    ایران در شاخص لگاتوم

قرار گرفت که نسبت به سال قبل هم یک پله سقوط داشته است. اما  89در این سال در جایگاه  چند پله سقوط داشت، کشور اردن

در سال  5تبه به ر 2015در سال  6ته است، یعنی اینکه از رتبه برعکس دو کشور ایران و اردان، کشور کانادا یک پله صعود  داش

( 74سرمایه اجتماعی )رتبه    (،71رتبه  آموزش )های فهرست امسال مربوط به  باالترین امتیاز ایران در زیرشاخص   .رسیده است  2016

(، 136رتبه ) یحکمران(، 145) یفردی های آزادشاخص  که رتبه ایران در زیر ( بود، در حالی92و سالمت و بهداشت و درمان )رتبه 

هم در این سال در دو شاخص  شود اردنبود که رتبه پایینی محسوب می 114در فضای کسب و کار و  114اقتصادی آزاد کیفیت 

های فردی از بدترین وضعیت ممکن برخوردار سالمت و امنیت بهترین وضعیت را داشته است اما در دو شاخص کارآفرینی و آزادی

های فردی اینکه در سه شاخص، سالمت، اقتصاد و آزادی ده است، برخالفها مطلوب بووضعیت کانادا در همه شاخص .وده استب

 ها از وضعیت بدتری برخوردار بوده است. نسبت به سایر شاخص

http://www.indsocdev.org/data-access.html
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 142ها را میان یگاه آناین موسسه هشت زیر شاخص رفاه ایران و جاقرار گرفت.  106در رتبه  2015سال  ایران در شاخص لگاتوم

، امنیت 67، بهداشت  65، آموزش  122، حکومت و حکمرانی  92، کارآفرینی رتبه 105رتبه    ده است: اقتصادتعیین کر  گونهاینکشور  

شود، های باال دیده میبندیکه در رتبه  گونه. همان115، و سرمایه اجتماعی رتبه 131های فردی رتبه ، آزادی120و ایمنی رتبه 

بهترین زیر شاخص ایران در زمینه آموزش است  .پیش یک پله باال رفته است در مقایسه با سال 2015اخص رفاه ایران برای سال ش

کشور   .قرار دارد 131های فردی است که در جایگاه ترین زیر شاخص ایران در ارتباط با آزادی را دارد. در مقابل پایین 65که رتبه 

پله سقوط کرده است، یعنی اینکه در بین سال  6،  2014قرار گرفته است که نسبت به سال  88گاه در جای 2015در سال  اردن

اند. کانادا هم یک پله سقوط کرده است های توسعه اجتماعی در این کشور با افت محسوسی روبرو بوده، شاخص 2015تا  2014

 2014تا    2010های  . در بین سالقرار داشته است 5جایگاه    2014قرار گرفته است، در صورتی که در سال   6اه  یعنی اینکه در جایگ

تفاوت چندانی با گذشته نکرده است و در همان جایگاه نه چندان مطلوب خود باقی مانده است. کانادا  هم جایگاه ایران و هم اردن

 ده است.هم جایگاه مطلوب خود را در این شاخص حفظ کر

ی این هادادهبا نگاهی به اشاره کرد.  اهشاخصمطالعات اجتماعی و جایگاه ایران در این  ی موسسههاشاخصبه  توانیمهمچنین 

نسبت به سال  2010نمره ایران در سال  میشویممتوجه این موضوع  2010و  2005ی هاسالاین در  هارتبهموسسه و ارزیابی 

های عضویت در توان به شاخص ها میاین شاخص ها  نزول و کاهش محسوسی داشته است از جمله در بسیار از شاخص  2005

 اهشاخصها اشاره کرد. همچنین با نگاهی به ،  برابری جنسیتی و ادغام اقلیتاعتماد و امنیت میان شخصیها، ها و انجمناهباشگ

ز جایگاه چندان ا هاشاخصگروهی نسبت به سایر که جایگاه ایران در دو شاخص برابری جنسیتی و انسجام درون میشویممتوجه 

. ولی جایگاه ایران در شاخص اعتماد و امنیت باشدیم  هاشاخصبدتر از همه   هاشاخصن در این دو  مطلوبی قرار ندارد و وضعیت ایرا

قرار داشته است،  31در رتبه  2010و در سال  17در رتبه  2005به صورتی که در سال  باشدیم میان شخصی مناسب و مطلوب

اشته است. اما با نگاهی به وضعیت کشور کانادا در این ر شاخص امنیت و اعتماد میان شخصی روندی نزولی دبرخالف اینکه د

، وضعیت 2010تا  2005های اشته است و بین سال شویم که در همه این شش شاخص روندی روبه رشدی دها متوجه میشاخص

ت کشور کسب کرده است. وضعی 2005تبه بهتری نسبت به سال ها رها بهبود نموده است و در همه شاخصخود را در همه شاخص

ها در ن شاخصها را در نظر نگیریم چون در ایهم تقریباً مثل کانادا بوده است اگر دو شاخص برابری جنسیتی و ادغام اقلیت اردن

 رو به رشدی داشته است.ها روند نسبی تری کسب کرده است، ولی در سایر شاخص، نمره پایین2005نسبت به سال  2010سال 

های توسعه اجتماعی، چندان مطلوب نبوده جایگاه ایران در شاخص 2016تا  2010های که در بین سالتوان گفت براین اساس می

های توسعه اجتماعی اتفاق نیفتاده ها بهبود چندانی در شاخصها ثابت بوده است. پس در این سالاین سال  است و این جایگاه در بین

های فردی و حکمرانی با افت محسوسی روبرو بوده است و اعی مثل آزادی های توسعه اجتمشاخص ت، بلکه برعکس بعضی از زیراس

توان به این نتیجه رسید های تحقیق، به صورت کلی میپس با توجه به داده باشد.ها میشاخص ازجمله بدترین کشورها در این زیر

آید، چندان مطلوب نیست یا شاید بهتر ار میترین ابعاد توسعه و توسعه پایدار به شممله مهمکه وضعیت توسعه اجتماعی که از ج

ها صورت ش چندانی برای بهبود این شاخصها، تالتوان گفت که در این سالاست گفته شود که اصالً خوب نیست. همچنین می

عالوه بر  ست، در صورتی که برای نائل شدن به توسعه پایدارنگرفته است و برعکس فقط بر توسعه اقتصادی یا نوسازی تأکید شده ا

ز ضروری توسعه تأکید بر توسعه اقتصادی، نیاز مبرم است که بر توسعه اجتماعی و انسانی هم تأکید شود و این بعد از توسعه نیا

به توسعه و در کنار هم قرار دادن   عدیبتک یهااز نگرش  در شرایط کنونی نیازمند آن هستیم که با دوریپایدار است.  عالوه بر این 

؛ چرا که تغییر در یک نظرگیریمبه واقعیت آن در  ترکییک کلیت و نزد مثابهبهمختلف، جامعه را  یهاست آمده از رشته د دانش به
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در این میان به نظر  ناگواری منجر خواهد شد. بعد بدون در نظر داشتن اثرات آن بر سایر ابعاد جامعه، در برخی موارد به بروز نتایج

 محیطی، یهایدگیچیمعنای افزایش توانایی جوامع برای مواجهه با پ  توسعه اجتماعی به به مفهوماتخاذ رویکردی عام  رسدیم

 راهگشا باشد تواندیم

 

 منابع 

 دتوسـعه سـازمان ملـل متحـ گـروه گـزارش. ”ها و اهــداف توســعه هــزارهرمان”آ(، 1384)سعید ،یارائـ -
کاربردی توسعه ی هابررسی و شناسایی شاخص“(، 1391ره )آزاد ارمکی، تقی و مبارکی، مهدی و شهبازی، زه -

 . 7-30، صص: 1اول، شماره ، سال فرهنگی -فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی، ”اجتماعی

 رات اطالعات.، تهران: انتشانیافتگی روستایی ایرانشناسی توسعه و توسعهجامعه(، 1393) یمصطفازکیا،  -

 ، تهران: نشر کیهانشناسی توسعهجامعه(، 1394) یغفارازکیا، مصطفی و غالمرضا  -

، ”استان اصفهان یهاشهرستان  آن در بندیسطحو  یتوسعه اجتماع  یهاشاخص یبررس“ (،1385رضا ) ،یلیاسماع  -

 .ناصفها دانشگاه ،یو علوم انسان اتی، دانشکده ادبارشد یمقطع کارشناس نامهپایان

بررسی و مقایسه شاخص نوسازی و “(، 1396)تبریزی، علیرضا  اسماعیلی، علی، اسداللهی، عبدالرحیم و محسنی -

، 1، دوره دوازدهم، شماره  فصلنامه توسعه اجتماعی  ”از نگاه شهروندان،  شهرهای باکو و تبریزتوسعه اجتماعی در کالن

 .107-126صص: 

تهـران: انتشـارات مرکـز   .شـهر تهـران  دری  وسـعه اجتماع ت(،  1393)تری، ع  ماسوله، ا، روشنفکر، پ و کالناصغرپـور   -

 .شـهر تهـران ریزیبرنامهمطالعـات و 

 دهم، شماره  سال  ،یفصلنامه رفاه اجتماع   «،”رانیدر ا  یو توسعه اجتماع   یفرهنگتوسعه  “(،  1389اسداله )  فرد،یی  بابا -

 7-56، صص: 37

 روستاهای  ادی ـ اجتماعیبررسی تطبیقی سطح توسعه اقتص“(،  1394)  رضا  حمودی، مرلطفیمپورابراهیمی، فاطمه و   -

 .175-198، صص: 3، دوره نهم، شماره فصلنامه توسعه اجتماعی، ”جوان و سالخورده

 ، ترجمه غالمعلی فرجادی، تهران: انتشارات کوهسار.توسعه اقتصادی در جهان سوم(، 1391تودارو، مایکل) -

 یهاتوسعه اجتماعی در برنامه یهاؤلفهابعاد و م“ (،1395) ، میرظاهر، زاهدی، محمدجوادجغتایی، فائزه ، موسوی -

، دوره شانزدهم، شماره فصلنامه رفاه اجتماعی، ”جتماعی، فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانتوسعه اقتصادی، ا گانهپنج

 .55-88، صص: 63

احمد موثقی، چاپ  سید ترجمه ،فکری بدیل یهاقالبدر جستجوی  –نوسازی و توسعه (، 1386) یس.اس دیوب، -

 ران: نشر قومس.دوم، ته

 ، ترجمه فریده فرهی و وحید بزرگی، تهران: نشر مرکز.توسعهنگاهی نو به مفاهیم (، 1377زاکس، ولفگانگ ) -

  منظر  ازتوسعه جمهوری اسالمی ایران  یهاارزیابی برنامه ”(،1395) ی، محمودلواسانزاهدی، محمدجواد و نوائی  -

، دوره پنجم، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ”،ماعیرفاه و عدالت اجت یهاهینظر کاربست وبازنمایی 

 . 43-78، صص: 1شماره 
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گانه بازتاب توسعه اجتماعی در قوانین پنج“(، 1396) زاده، حسینسنگی، علی ، افراسیابی، حسین و حسن  سفید -

، دوره دوازدهم، سعه اجتماعیفصلنامه تو،  ”1368- 1394گی جمهوری اسالمی ایران  توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهن

 . 151-184، صص: 1شماره 

، فصلنامه رشد اقتصادی، ”تحلیل فازی رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه انسانی“(، 1392همکاران )صادقی، حسین و  -

 .9-20، صص: 12سال سوم، شماره 

، ”ایگاه ایران در جهانو ج هاشاخصتوسعه اجتماعی، “(، 1392) عی، نسترنفاضلی، محمد ، فتاحی، سجاد، رفی -

 .159-182،صص: 1، دوره دوم، شماره نگیفصلنامه توسعه اجتماعی و فره

 یرتبه توسعه اجتماع  ها ومطالعه شاخص“ (،1389) یرسول و روح اله قاسم دیس ،ینیاحمد و حس دیس ،یروزآبادیف -

 .57-93، صص: 37سال دهم، شماره  ،یاجتماع  فصلنامه رفاه «،”یاجتماع  هیآن با سرماکشور و رابطه  یهادر استان

ی اطالعاتی و ارتباطی در هایفناور ریتأثبررسی “(، 1392) جاللی، محمدمهدی و اکبریانی، سعیدقدمی، محسن ،  -

 .1-18، صص: 20، سال هفتم، شماره مجله مدیریت فرهنگی، ”توسعه انسانی استان گلستان و سمنان

 .بازتـاب. تهـران: نشـر سـنجش وی : مفهـوم شناسـیعـوسـعه اجتمات(، 1394) دیسعفرخی، قه یمدنـ -

 اندیشه اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و ، تهران:و توسعه هاارزش (، 1378) نظرپور، محمدتقی -

 ارات کوهسار.، ترجمه امیرحسین اصغری، تهران: انتشتوسعه شناسیجامعهدرآمدی بر (، 1381وبستر، اندرو) -
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 یمیبر بعد  کار ت دیبا تأک یشهر رانیشهروندان و مد یاجتماع هیمطالعه اثرات سرما
 

 2ی سرگز فاطمه ،1مهدی معینی

 

 

 چکیده  

هومی چند بعدی و چند الیه است که در یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی مف

اجتماعی به عنوان مهمترین   کار تیمیهای گوناگون علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم سیاسی مطرح شده است..  های اخیر در حوزهسال

ز مسئولیت آن  ای ابعد سرمایه اجتماعی فرایندی است که در طی آن مردم به طور عاقالنه و با آگاهی، اراده و رغبت با قبول گوشه

نی، فردی و گروهی دارند و در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده با در به طور گروهی سعی در ارضای نیازهای روحی، روا

کنند. هدف این مقاله ارزیابی سرمایه ها جهت یافتن هویت فردی و جمعی در جامعه تالش مینظر گرفتن امکانات و محدودیت

 -روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی از دیدگاه شهروندان و مدیران شهر زاهدان است. کار تیمیبعد اجتماعی با تأکید بر 

های میدانی جهت گردآوری اطالعات مورد نیاز استفاده گردیده اسنادی، پرسشنامه و پیمایش -یاتحلیلی بوده که از منابع کتابخانه

ها به لیل دادهباشد. روش تحنفر از مدیران شهری شهر زاهدان می 30وندان و نفر از شهر 380است. حجم نمونه ما در این پژوهش 

 جهت تجزیه و تحلیل اطالعات بهره برده شد. نتایج این SPSS دو طریق آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت و از نرم افزار

تفاوت  کار تیمیندان و مدیران در ارزیابی بعد های شهرواست و بین دیدگاه اجتماعیکار تیمی  میزان بودن پائین از حاکی پژوهش

 د دارد. معناداری وجو

 

 ر زاهدان و شهروندان، شه رانیمد ،یمیکار ت ،یاجتماع  هیسرماکلمات کلیدی:  

 
 

 مقدمه .1

زندگی و مرگ در  "، جان جیکوبز در کتاب پرنفوذ 1960اصظالح سرمایه اجتماعی اولین بار توسط هانیفان مطرح و سپس در  

مورد 1990(. این مفهوم در دهه 43:1395پور،آن را به طور جد مورد مطالعه قرار داده است  )حاجی "ای بزرگ آمریکا شهره

(. در حال 144:1397و چشمگیری با اقبال عمومی روبرو گشت )توکلی و تاجبخش،اهی قرار گرفت و به نحتوجه محافل دانشگ

 
 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران  1

  gmail.com9900f.sargazi@ایرانوچستان، زاهدان، انشگاه سیستان و بلکارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی، د 2
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و پرکاربردترین مفاهیم در حوزه مطالعات اجتماعی مبدل گشته است   حاضر اصطالح سرمایه اجتماعی به یکی از مهمترین

(2015:2,Halpem  .)گذاری فیزیکی و افزایش رمایهدر حال توسعه را در س  اندیشمندان نسل اول توسعه، کلید پیشرفت جوامع

اندیشمندان توسعه به بررسی دقیق   ظرفیت تولید یافتند. اما هنگامی که نتایج مطلوب از سرمایه گذاری ها، پدید نیامد، نسل دوم

 تر الزام های توسعه پرداختند و مباحثی را درباره سرمایه انسانی 

و خیال پردازانه، توجه ویژه ای به بحث بنگاه ها در سطح خرد، توانایی  گرفتن از الگوهای کالنمطرح کردند و عالوه بر فاصله 

باید گفت، سرمایه اجتماعی دارای مؤلفه ها و ابعاد (.  Meier,2011 :19-17های فردی، بهداشت و آموزش مبذول داشتند  )

ار می روند که این پژوهش سعی بر آن دارد از ابعاد اصلی آن بشم  و آگاهی  کار تیمیفراوانی است که از میان آنها سه بعد اعتماد،  

دیدگاه شهروندان و مدیران به عنوان دو جامعه سرمایه های اجتماعی از  کار تیمیکه به تحلیل و ارزیابی این ابعاد باألخص بعد 

 مستقل بپردازد. 

توان اذعان داشت که د  و میی بر پیشرفت جوامع دارهای مهم سرمایه اجتماعی تأثیر شگرفبه عنوان یکی از جنبه کار تیمی

 مشترک همکاری و فعالیت به دستیابی برای ایشیوه عنوان به هم و سازی تصمیم مبنای عنوان به همکار تیمی  رویکرد امروزه

 آثار مهمترین از. شودمی محسوب دموکراتیک ریزیبرنامه و مدنی جامعه لوازم از یکی جمعی، و فردی زندگی بهسازی روند در

 همبستگی تقویت پیشرفت، و توسعه برای مردم در  اعتماد و عالقه ایجاد به توانمی مدیریت و ریزیبرنامه فرایند درکار تیمی 

-317: 1395مهدیزاده،)کرد اشاره تمرکززدایی کاهش و امکانات و منابع از بهینه استفاده همدلی، و همکاری روحیه تماعی،اج

شود و این به نوبه خود، و ارتباط فرد با افراد دیگر می  کار تیمیدهند که تقویت سرمایه اجتماعی باعث  نشان می  . مطالعات(316

امکان ایجاد اعتماد   کار تیمی(. Hakim and et al.2010:565 –Abdulدارد ) نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی

د خیرخواهی، قابلیت اعتماد، شایستگی، درستکاری و کنند شاهآورد و شرکت کنندگان فرصت پیدا می بیشتری را فراهم می

اجتماعی باعث گردیده تا هریک  تیمیکار های گوناگون در زمینه نگرش ها و دیدگاه وسعت نظر شرکاء و همکاران خود باشند.

 توسعه   روند  در  سوم  جهان  رهایشه  سایر  همانند  شهر زاهدان  ها از نقطه نظرات خاصی به این مسئله توجه نمایند.از افراد و گروه

 ابری نابر اجتماعی، انسجام و وحدت عدم اشتغال، نرخ بودن پائین هایی از قبیل: فقر، نارسائی دچار اخیر دهه چند خود در

 این  به  بینانه  واقع  دیدی  با  شهر  مدیریت  عرصه  متخصصان  تا  است  گردیده باعث  موضوع  این  و اهمیت  است  گردیده جنسیتی و...

های مردمی و بنابراین حل این مسائل و یا حداقل تعدیل و کنترل این مشکالت بدون توجه به نگرشها و سرمایه .بنگرند مسائل

اجتماعی به ویژه در بعد   هایسرمایه  ارزیابی  به  که  دارد  سعی  پژوهش  این  باشد. بنابراین  دور نمیتوجه به دیدگاه های مختلف مق

 شهر زاهدان بپردازد. در ای شهروندان و مدیرانهدگاهو دست یابی به دی کار تیمی
 

 

 . فرضیه تحقیق2

 و مطلوبی ارزیابی یکسان صورت به هروندانش و مدیران دیدگاه از شهر زاهدان در اجتماعی هایسرمایه وضعیت رسدمی نظر به

 شود.می

 

 . روش تحقیق3
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 پژوهش هایداده گردآوری روش. باشد تحلیلی می  -توصیفی نوع از شده است گرفته کار به پژوهش این در که تحقیقی روش

 با نیاز مورد اطالعات تکمیل یبرا انجام گرفته است.  اسنادی و پیمایش های میدانی ای،کتابخانه مطالعات از استفاده با حاضر

 نظر مجزا ایمهناپرسش طی همچنین و نامه گردیدپرسش توزیع به و شهرداری منطقه اقدام زیربط هایسازمان به مراجعه

نفر از ساکنین      590000گرفت. جامعه آماری این پژوهش    قرار  پرسش  مورد  تحقیق  مسئله  راجب  مطالعه  مورد  منطقه  شهروندان

نفر از مدیران به عنوان   30نفر از شهروندان و طبق جدول مورگان  380باشد که بر اساس فرمول کوکران تعدادمیشهرزاهدان 

  SPSSدند روش تحلیل داده ها  به دو طریق آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت و از نرم افزار حجم نمونه انتخاب گردی

 جهت تجزیه و تحلیل اطالعات بهره برده شد.

 

 نظرینی  . مبا4

کنند: شبکه روابط جمعی بین شهروندان که حل مشکالت کنش جمعی را بریم و راهن سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف می 

سرمایه اجتماعی را ترکیبی از اعتماد، رفتار متقابل، (،  ADB،2016(.(. بانک توسعه آسیایی  )38:  1390کند ))غفاری،میتسهیل  

کند  )نادری و داند که هماهنگی کارکرد برای حصول اهداف را آسانتر میهای اجتماعی میت ولیهای از مشغهنجارها و شبکه

های حاکم بر کنش متقابل مردم و  ونی اجتماعی و فرهنگی جامعه، هنجارها و ارزش(. حامد قدوسی انسجام در2:1398دیگران،

 (.128:1394داند  )قدوسی، ه اجتماعی میمایشود را سرها در آن جایگزین مینهادهایی که این هنجارها و ارزش 

 همراه به را اقتصادی یهسرما همان یا اقتصادی پاداش نهایت در ای است کهاجتماعی سرمایه سرمایه بوردیو نظر از

های عمومی و خصوصی و رابرت پاتنام از منافع عمومی سرمایه اجتماعی غافل نبوده است و به صورت (.Winter,2016:9)دارد

مندی خاص او، منافع خارجی دارد که تمرکز و عالقهات فردی و جمعی به سرمایه اجتماعی اشاره دارد، اما به صراحت بیان میجه

 "کنداو سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف می(. Goos & Putnam,2007:27ی عمومی سرمایه اجتماعی است)هاو بهره

های مشترک قادر تر و کارآمدتر برای دستیابی به هدفرا به همکاری جدی ها و هنجارها و اعتماد، شرکت کنندگانشبکه

 (.278:1393)ازکیا و غفاری،   "سازدمی

 

 های سرمایه اجتماعیابعاد و شاخص - 4-1

و وجود نهادهای مدنی را برای سرمایه اجتماعی معرفی  کار تیمیهای سه گانه آگاهی، اولیه خود شاخصپاتنام در کارهای 

هایی که توسط بانک جهانی در کشورهای در (. گروتائر، نارایان، جونز و ولکاک بر اساس پیمایشPutnam,2017:39د   )کنمی

اند. ...( انجام داده است. یک طیف شش بعدی برای سرمایه اجتماعی ارائه داده) تانزانیا، بولیوی، بورکینافاسو، و     حال توسعه مانند  

 -5اطالعات و ارتباطات  -4عمل جمعی و همکاری   -3اعتماد و انسجام  -2 گروهها و شبکه -1این شش بعد عبارتند از: 

 (. Grootaert,2019:32ی   )توانمند سازی و عمل سیاس-6همبستگی و شمول 

 

 تیمیکار     - 4-2

نگی است که هدف آن اجتماعی، فراینداجتماعی، عمومی، یکپارچه، چندگانه، چند بعدی و چند فره کار تیمیبه نظر گائوتری، 

ان اجتماعی در کل عبارتست از شرکت فعّال و سازم کار تیمیکشاندن همه مردم به ایفای نقش در همه مراحل توسعه است. 

 مور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه به نحوی که:یافته افراد و گروههای اجتماعی در ا
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 ؛و"نات و قوای جمع حاصل آیدحداکثر قدرت جمعی از طریق بسیج همه امکا "-1

 و؛"همه جانبه افراد و گروههای اجتماعی، پیوندها و انسجام اجتماعی استحکام یابد کار تیمیاز طریق  "-2

کار (. 5:1398)تبریزی و آقا محسنی،   "امکان بلوغ و شکوفایی استعدادها و تکامل و توسعه فردی و اجتماعی فراهم آید "-3

برانگیختن حساسیت مردم در ادراک و توانمندی در ، کار تیمین دخالت اعضای نظام اجتماعی در فرایند توان میزارا می تیمی

و موجبات رشد و توانایی اساسی  کار تیمیبعاد گوناگون یا فرایندی در راستای باروری نیروی  های توسعه در اپاسخگویی به طرح

 (. 98:1397بشر دانست   )نادری و دیگران،

 

 (Kenedi)   از دیدگاه گروه کندی   کار تیمیعاد  اب  -4-2-2

توان از این  ها را میدر تدوین برنامه تیمیکار در احزاب و  کار تیمیها، گیریافراد در رأی کار تیمیسیاسی: میزان  ر تیمیکا

 توان به دو نوع تقسیم کرد:را می کار تیمیجمله دانست. این 

ها، اطالعات میزان مطالعه و حجم خرید روزنامهتوان از تعداد افراد رأی دهنده،  را می  یمیکار تسیاسی عادی: این    کار تیمیالف(  

 گیری قرار داد.مورد اندازهشهروندان از مسائل سیاسی و مانند آنها 

 توان نام برد. های سیاسی و ... را میها، انقالبها، تجمعسیاسی نقادانه: راهپیمایی کار تیمیب( 

 

 انجمنی و رهبری مدنی  ر تیمیکا   - 4-2-2-1

ا مدرسه و نظایر آنها ها و امور شهر یافراد در گروهها، باشگاهها و انجمن کار تیمیی: رهبری مدنی به میزان الف( رهبری مدن

 پردازد. می

یل: گروههای انجمنی آن است که افراد جامعه تا چه اندازه در انواع گروهها از قب کار تیمیانجمنی: منظور از  کار تیمیب( 

 (.68:1392کنند )علیخان گرگانی و مرادی، ها فعالیت میای و نظایر اینای حرفههمذهبی، باشگاههای ورزشی، لیگ

 

 های توصیفییل دادهتحل- 5

 از درصد 1/42 با برابر نفر 160 و مرد را پاسخگویان از درصد 9/57 با برابر نفر220 پرسشنامه شهروندان ، 380 مجموع از

 9درصد( را مردان و    7/66نفر )   21پرسشنامه تکمیل شده توسط مدیران    30از مجموع    .می دهند  تشکیل  زن ها  را  گویانپاسخ

باشند و درصد( بیکار می25دهند. بر اساس اطالعات حاصل از پرسشنامه، اکثر پاسخگویان  )زنان تشکیل می درصد( را3/33نفر)

درصد و پاسخگویان دارای شغل دولتی  2/18دار درصد، خانه 3/20درصد، محصلین 3/21بعد از این گروه به ترتیب شغل آزاد 

 بدست آمده از مدیران تمامی آنها در گروه شغلی دولتی قرار  دهند. همچنین بر اساس پرسشنامهدرصد را تشکیل می 3/15

 گیرند.می

 

 کار تیمی  - 5-1  

ت اختصاص یافته به پاسخها از گزینه فصیل بیان گردیده است. امتیازا( به ت1این متغیر شامل شش گویه می باشد که در جدول ) 

 می باشد. ( در نوسان5( و خیلی زیاد  )امتیاز 4)امتیاز   (، زیاد3(، متوسط  )امتیاز 2(، کم  )امتیاز1خیلی کم  )امتیاز 
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 . توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب بعد کار تیمی1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیران  گویه  شهروندان 
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956/0 42/2 8/0 4/12 2/33 35 7/18 
تا چه میزان عالقه مند به شرکت در انتخابات 

 770/0 08/3 8/2 4/19 7/66 6/5 6/5 شورای شهر می باشید؟ 

085/1 63/2 1/2 3/21 7/33 4/23 5/19 

باط با امور تا چه میزان تمایل دارید در ارت

ا شهرداری کار عمومی و نیازهای منطقه خود ب

 تیمی مالی و کاری داشته باشید؟ 

8/2 6/5 9/38 50 8/2 44/3 773/0 

123/1 67/2 2/4 3/20 9/32 7/23 9/18 

تا چه میزان عالقه مند به شرکت در گروهها و 

(ها NGOانجمن های مردمی و غیر دولتی   )

 می باشید؟ 

8/2 3/8 50 1/36 8/2 28/3 779/0 

153/1 87/2 2/8 8/21 6/32 2/23 2/14 

تا چه میزان تمایل به کار تیمی در گروههای 

مذهبی و امور خیریه در سطح  منطقه خود را 

 دارید؟ 

6/5 6/5 9/38 7/41 3/8 42/3 937/0 

152/1 52/2 1/2 6/22 7/24 8/25 7/24 

به نظر شما شهرداری منطقه تا چه میزان به 

ساکنین منطقه در تحقق طرح های  کار تیمی

 770/0 25/3 0 7/41 4/44 1/11 8/2 جه نموده است؟ عمرانی تو

080/1 59/2 1/1 4/23 4/28 6/27 5/19 

به نظر شما جایگاه کار تیمی ساکنین مناطق 

در تحقق اهداف طرح های عمرانی به چه میزان 

 بوده است؟ 

0 9/19 3/33 50 8/2 42/3 770/0 

 31/3میانگین کل   7/0اختالف میانگین  61/2میانگین کل  
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 منطقه    سطح  در   خیریه  امور  و مذهبی  گروههای  درکار تیمی    به  تمایل  میزان  چه  ربوط به شهروندان گویه )تادر بخش سؤاالت م

باشید؟(  می شهر شورای انتخابات در شرکت به مند عالقه میزان  چه درصد باالترین میانگین وگویه  )تا 87/2ا دارید؟( ب را خود

 ارتباط  در  دارید  تمایل  میزان  چه  شد. در بخش سؤاالت مربوط به مدیران گویه  )تابادرصد دارای پائین ترین میانگین می  42/2با  

درصد باالترین میانگین و گویه    44/3باشید؟( با    داشته  کاری و  مالیکار تیمی   هرداریش  با  خود  منطقه نیازهای  و  عمومی  امور  با

باشند. درصد پائین ترین میانگین را دارا می 08/3با باشید؟( می شهر شورای انتخابات در شرکت به مند عالقه میزان چه )تا

درصد  31/3در بخش سؤاالت مربوط به مدیران  ودرصد،  61/2میانگین کل گویه ها در بخش سؤاالت مربوط به شهروندان 

 کار تیمی های مختلفباشد که این نشان دهنده ی این است که شهروندان نسبت به مدیران تمایل کمتری دارند تا در زمینهمی

 نمایند.

 

 آزمون فرضیه  -5-1-2

ف و شاپیرو ویلک بهره بردیم. از آنجایی که توزیع وابتدا به منظور نرمال بودن و غیر نرمال بودن داده از آزمون اسمیرنوف کولموگر

از  کار تیمیتغیر داده ها غیرنرمال می باشد و دو جامعه کامال مستقل در اینجا مورد بررسی قرار گرفته است، برای بررسی م

را نامطلوب،   3زیر  در اینجا  میانگین    .شود( استفاده میWithney Man) وایتنی    -مان  از آزموندیدگاه شهروندان و مدیران   

شود. از آنجایی وایتنی مشاهده می  -( نتایج آزمون من2گیریم. در جدول )به باال را مطلوب در نظر می  4را نسبتا مطلوب و    4تا    3

توان گفت که دو درصد می 95کمتر است بنابراین با اطمینان  0.05و از مقدار آلفای    0.000برابر با  (  sigح معنی داری  )که سط

شود میانگین ارزیابی باشند. همانگونه که در جدول زیر مشاهده میبا یکدیگر متفاوت می کار تیمیعه از نظر ارزیابی متغیر جام

باشد. به عبارت دیگر مدیران شهری می  03/320و از نظر مدیران شهری    93/197هروندان برابر بااز نظر ش  کار تیمیای سطح  رتبه

هتری قرار دارند. لذا فر، صفر مبنی بر عدم  اختالف نظر بین مدیران و شهروندان در متغیر شهروندان در وضعیت بنسبت به 

اجتماعی اختالف نظر وجود دارد. و  کار تیمیشهروندان در  دهد که بین مدیران ورد می شود. نتایج تحقیق نشان می کار تیمی

درصد و مدیران شهری برابر  61/2از دیدگاه شهروندان  یمیکار تان گردید متغیرهمانگونه که در بخش میانگین توصیفی نیز بی

تر است( نامطلوب و از نظر ک 3از نظر شهروندان  )به علت اینکه از  کار تیمیباشد. بنابراین سطح ارزیابی  درصد می 31/3با 

 شود.باشد از این حیث نیز فر، ما رد می ( می3مدیران نسبتا مطلوب  )بیشتر از 

 

 از دیدگاه مدیران و شهروندان کار تیمیویتنی متغیر  -ج آزمون من.  نتای2جدول

Mean Rank کار تیمی مجموع 

 شهروندان  380 197.93

 مدیران 36 320.03

 (sigی)سطح معنادار 000.0
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 نتیجه گیری و پیشنهادات  - 6

گردد.  های توسعه و تعالی دشوار میراهدهند و پیمودن دست میدر نبود سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از 

زیربنای توسعه کند به عبارت دیگر از  سرمایه اجتماعی، به عنوان  بسیاری از امور توسعه را تسهیل می  کار تیمیاعتماد، آگاهی و  

 توان  جایی است که میکنند. اهمیت این موضوع در توسعه یافتگی جوامع تا اقتصادی هر جامعه ای یاد می

ا در شکوفایی اقتصاد تمام جوامع توسعه یافته و شهرهایی که در صدر جدول توسعه یافتگی قرار دارند، به طور آشکاری آن ر

به عنوان مهمترین بعد سرمایه اجتماعی بهره   کار تیمیرمایه اجتماعی از شاخص  مشاهده نمود. در این پژوهش جهت سنجش س

اجتماعی تفاوت فاحشی وجود دارد. به عبارت دیگر مدیران  کار تیمین در بعد های شهروندان و مدیرادگاهبرده شد. میان دی

، شهروندان عقیده کار تیمیایند. در بعد نموضعیت مناسبتری را ارزیابی می نسبت به شهروندان از حیث ارزیابی این شاخص

های آنان در امر برنامه ریزی توجهی دیدگاهی و شورای شهر به نظرات و دارند که نهادها و متولیان اداره شهر به ویژه شهردار

هر و مسئولین پائین شهروندان از عدم اعتماد به متولیان اداره امور ش کار تیمیساکنین بسیار پائین است.  کار تیمیندارد و 

 کار تیمیزایش کند و افتقلیل پیدا می میکار تیگیرد و هرجا که اعتماد و آگاهی وجود نداشته باشد به همان میزان نشأت می

توان با نشان از افزایش اعتماد و آگاهی مردم است به عبارت دیگر این ابعاد ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند به طور کلی می

 تا حدودی این مسائل را رفع کرد:اقدامات زیر 

 تماعی درون گروهینه در جهت تقویت سرمایه اجفعال مردم در انجمن های داوطلبا  کار تیمیفراهم ساختن زمینه   ✓

 های اساسی کار تیمیدر نظر گرفتن نقش تمامی آحاد مرتبط و درگیر نمودن مردم در  ✓

توسط مسئوالن مدیریتی و برنامه ریزی شهری و   یرجند برگزاری جلسات منظم و پیوسته در شهرداری مرکزی ✓

 محالت شهر  رایزنی درباره مشکالت شهر با شوراها و شورایاران

 های عمرانی منطقه هروندان توسط شهرداری در طرحش کار تیمیجلب  ✓

 شکل دهی به انجمن های اجتماعی خودیاری ✓

 شکل دهی شورای منطقه از افراد نخبه و تاثیر گذار ✓

اعتماد متقابل بین ساکنان محله توسط شورایاری ها به طوری که ساکنان وقت زیادی را صرف  تقویت ارتباط و ✓

 یکدیگر ارتباط کافی داشته باشندبررسی امور محله خود کرده و با 

برقراری رابطه بیشتر و صمیمانه بین نهادهای اجتماعی و ساکنین محله ها در جهت کسب اعتماد و افزایش آگاهی  ✓

 آنها
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 ) مورد مطالعه استان سیستان و بلوچستان(نجش فقر چندبعدیس 
 

 2امید مالزئی ،1مرتضی مسرورعلی نودهی

 

 

 چکیده  

دستیابی به انسان موجودی چندبعدیست و برای  لویت باالیی برخوردار است،امروزه کاهش و رفع فقر برای توسعه یک کشور از او

زد، نگاه تک بعدی به درآمد به عنوان معیار رفاه شاخص مناسبی برای مطالعات فقر زندگی مناسب باید به رفع نیازهای مختلف بپردا

اشتغال، تأمین اجتماعی، دسترسی به کاالهای نیست؛ از این رو باید آن را با شاخص های دیگری مانند مسکن، آموزش، سالمت، 

آلکایر و فوستر که براساس مفهوم قابلیت است با ( با استفاده از روش 3MPIشاخص جهانی فقرچندبعدی ) ل کرد.عمومی و... تکمی

ات سنتی فقر های حاد در بهداشت، آموزش واستانداردهای زندگی که فرد همزمان با آن روبروست و اقدامبه دست آوردن محرومیت 

ر استان سیستان و در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد ضمیمه فقر چندبعدی دآوری اطالعات کند. برای جمعپولی را تکمیل می

های قابل تحلیل به داده  spssبلوچستان استفاده و پس از توزیع پرسشنامه در بین شهروندان یافته های آماری با استفاده از نرم افزار  

اوت و شکاف عمیقی بین پاسخگویان مرد و زن در استان شده است. با توجه به نتایج پژوهش در بخش آموزش ما شاهد تف تبدیل

دهد، های برابر برای تمام اقشار را نشان میها و تسهیالت آموزشی و فراهم کردن فرصتایم که ضرورت توجه به زیرساختبوده

های ژنتیکی بیماریدهد که هنوز مرگ و میر کودکان و  یستان و بلوچستان نشان میهمچنین شاخص سالمت و بهداشت در استان س

واند پیامد عادت ها و فرهنگ سنتی رایج در منطقه) ازدواج فامیلی، سطح آگاهی پایین، تدر بسیاری از مناطق وجود دارد که می

 سنگین بودن هزینه های غربالگری دوران بارداری و ..( باشد.
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 مقدمه 

، اکنون یکی از بزرگتریـن  رفتار انسانی و اجتماعی را دربرمیگیردفقر به عنوان پدیده ای پیچیده و پردامنه که جنبه های مختلف 

کاهش و رفع فقر قرار دارد؛  چالشهای پیش روی جامعه جهانی تلقی میشود و در کانون تالش های توسعه در سـطح بین المللی

بتوانند آثار و مشکالت ناشی از آن را   مهمی بوده است که برنامه ریزان و متولیان امر در پی آن بوده اند تاهمواره یکی از مسائل 

کاهش دهند. در گذشته سنجش فقر براساس سطح درآمد خانوارها بوده است اگر چه درآمد شاخص مهمی در فقیر تشخیص دادن 

د نسان موجودی چندبعدی است و نیازهای متفاوتی دارد که باید برطرف شونخانواده است ولی میدانیم که معیاری کافی نیست؛ ا  یک

پس برای اینکه خانواده ای را در طبقه فقیر جای دهیم باید شاخص های دیگری چون سطح آموزش اعضای خانواده، سالمت و میزان 

بعد مالی ما را از شناخت دقیق و برنامه ندگی خوب را نیز بسنجیم. محدود کردن سنجش فقر به برخورداری از استانداردهای یک ز

 ریزی درست باز میدارد؛ 

است که  2010ص فقر چندبعدی یکی از مهمترین شاخص ها در بررسی فقر در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل از سال شاخ

لف برای سنجش فقر سالمت و استانداردهای زندگی و در زیرشاخه های مختبراساس روش آلکایر و فوستر در سه بعد آموزش، 

به دلیل عدم انتشار آمارهای رسمی ما میزان دقیقی از وجود فقر در جامعه نداریم؛ متاسفانه در ایران   خانوارها به کار برده میشود؛

 منظر چندبعدی میپردازیم.از این رو در این پژوهش برای مطالعه فقر در استان سیستان و بلوچستان از 

قر محدود به سطح  درآمدی فقر برای توسعه یک کشور از اولویت باالیی برخوردار است، در گذشته سنجش فامروزه کاهش و رفع 

(، بر این باورند که 1995پژوهشگرانی نظیر اموناو و همکاران ) خانوارها بود و با میزان خط فقر و درآمد خانوارها سنجیده میشد؛

ایی و های ریشه کنی و کاهش فقر نیاز به شناخت ابعاد مختلف پدیده فقر دارد)زیب ارزه با فقر شرط الزم برای رشد است و برنامهمب

که انسان موجودی چندبعدی است و برای دستیابی به زندگی مناسب باید به رفع نیازهای مختلف ( اما میدانیم 1386شوشتریان، 

مطالعات فقر نیست؛ از اینرو باید آن را با شاخصهای آمد به عنوان معیار رفاه، شاخص مناسبی برای بپردازد، نگاه تک بعدی به در

وزش، سالمت، اشتغال، تأمین اجتماعی، دسترسی به کاالهای عمومی و... تکمیل کرد )افراخته و دیگری مانند مسکن، آم

کردن آن  در سنجش فقر مهم است ولی کافی نیست و محدود اگرچه بعد مالی( 1392، به نقل از راغفر و همکاران،1398همکاران،

برای شخص و برنامه ریزان داشته باشد. در نتیجه برای اقدام اول به فقر درآمدی و مالی میتواند پیامدهای منفی در زندگی و جامعه 

ر و محرومیت از امکانات را باید شاخص های چندبعدی برای سنجش فقر در نظر بگیریم. روش های چندبعدی ابعاد متعددی از فق

 (1396اقتصادی، )دفتر مطالعات  عنصر میزان فراگیری و شدت فقر را نیز همزمان لحاظ میکند.در نظر میگیرد و 

کشور در حال توسعه را پوشش  100( معیار بین المللی فقرچندبعدی حاد است که بیش از 1MPIشاخص جهانی فقرچندبعدی )

واستانداردهای زندگی که فرد همزمان با آن روبروست   دست آوردن محرومیت های حاد در بهداشت، آموزشمیدهد. این اقدامات با به  

 ولی را تکمیل میکند.و اقدامات سنتی فقر پ 

در بندهای زیادی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران توجه ویژه ای به مسئله فقر، آزادی و کرامت انسانی و فراهم کردن آموزش 

برای تامین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و  قانونی اساسی  43برای همگان شده است. در اصل  رایگان  

ردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او ، تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش برآو
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اقتصاد کشور شمرده است. )قانون اساسی خانواده برای همه را از ضرورت های استواری  و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل

 جمهوری اسالمی ایران( 

زندگی انسانها )آموزش، سالمت، رفاه عمومی، و ...(، کاهش آسیب های اجتماعی و گسترش محصوالت علمی و  افزایش کیفیت

مستندات برنامه سوم )  .ندژه تحت تأثیر انباشت سرمایه انسانی قرار دارفرهنگی، از ملزومات حرکت به سمت توسعه است، که به وی

 (1383توسعه اقتصادی، 

های چندبعدی برای سنجش فقر استفاده کرده و تمامی جنبه های آن را بررسی و براساس آن اقدام به  در این تحقیق ما از شاخص

وطه را در طبقه بندی توانیم جایگاه جامعه مربخص های چند گانه میاظهار نظر و ارائه راهکار کردیم. با سنجش و بدست اوردن شا

ی الزم را انجام دهیم. چرا که در دنیای امروزی روش های سنتی در تعیین فقر مشخص کرده و برای کاهش و رفع آن برنامه ریزی ها

تان های محروم این امر اهمیت چند برابری خصوص اسفقر از یک بعد دیگر جنبه کاربردی و واقعیتی ندارد، در بسیاری از مناطق به

ار گرفتند و منابع مالی و انرژی موجود نتوانستند بهداشتی در وضعیت بسیار بدی قر  -د زیرا در این مناطق زیرساخت های آموزشیدار

ی بینیم مردم خال های دیگر را پر کنند، این مطلب در استان سیستان و بلوچستان به صورت واقعیت در حال رخ دادن است و م

ی و رفاه در زندگی در ابع انرژی و آب های آزاد زندگی میکنند ولی از لحاظ نظام آموزشی و بهداشتمنطقه در کنار ثروتمند ترین من

پایین ترین سطح قرار دارند و ساکنین بسیاری از مناطق از لحاظ آب آشامیدنی سالم، مسکن مناسب و راه رفت و آمد و آموزش با 

ی چون سوتغذیه، سنگ کلیه و بیماری های ریوی و حمله حیوانات  وضعیت بدی قرار دارند و همواره خطرات مختلف کیفیت  در

و روی آوردن به مشاغل پرخطر چون سوخت بری  آنها را تهدید میکند و برنامه ریزان امر باید برای کاهش و رفع  وحشی، بیکاری

 جد دنبال نمایند. این معضل چشم اندازهایی را در نظر گرفته و به

ی ضروری است تا وضعیت موجود و میزان فقرچند بعدی در جامعه استان سیستان و بلوچستان امر در قدم اول شناخت دقیق از

  بتوانیم براساس آن و در حوزه هایی که کمبود و فقر پررنگ تر است برنامه های مشخص ارائه دهیم  تا بتوانیم برای کاهش و رفع

گاه چندبعدی به فقر نگریسته شود و شناسایی افراد فقیر در جامعه با . در نهایت، درین مطالعه سعی براین است با نآن اقدام کنیم

 ده از روش الکایر و فوستر که براساس مفهوم قابلیت است انجام شود.استفا

 برد:این مطالعه از سه بعد بهره می

 مشغول به تحصیل اند.افراد خانواده که در سنین تحصیل و .آموزش: شامل وضعیت سواد سرپرست خانواده و تعداد 1

 . بهداشت: شامل دو بعد تغذیه و مرگ میر کودکان2

 های زندگی: در شش شاخص مسکن، سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی، برق، سوخت پخت وپز و مالکیت کاالی بادوام.. استاندارد3

المللی های بینست با استفاده از شاخصکاهش و رفع فقر در هر کشور الزم ا  هایرسد برای سیاستگذاری در خصوص برنامهبه نظر می

ه به دست آوریم. سنجش فقر چندبعدی در استان سیستان و بلوچستان میتواند سنجش فقر، تصویری دقیق از وضعیت موجود جامع

طی  برای کاهش و رفع فقر مشخص کنیم تا این امکان را فراهم آورد تا در برنامه های تحولی خود بازنگری کرده و اولویت هایی

المللی، به دلیل های منتشر شده بینزارش های معین و براساس میزان محرومیت از هر شاخص برای رفع آن کوشش شود. در گدوره

ی و های مورد نیاز برای محاسبه شاخص، شاخص فقر چند بعدی برای ایران توسط موسسه توسعه انسانمحدودیت دسترسی به داده
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ابراین شود؛ در نتیجه معیار مشخصی از اندازه شاخص فقر چندبعدی در ایران وجود ندارد. بنیفقر دانشگاه آکسفورد محاسبه نم

ضروری به نظر میرسد که برای دستیابی به وضعیت روشن و دقیق از فقر در جامعه و مقایسه آن با سطح جهانی ، شاخص فقر 

ان اندازه گیری شود. براین اساس هدف ازین پژوهش، ارائه و فوستر در استان سیستان و بلوچست  چندبعدی براساس معیارهای آلکایر

به شاخص فقر چندبعدی براساس جمع آوری داده های آماری در استان است. تحلیل وضعیت فقر روش شناسی مناسب برای محاس

کرد و با استفاده از م میزان شاخص فقر چندبعدی را مشخص  نیازمند جمع آوری داده ها براساس روش آلکایر و فوستر است تا بتوانی

 ش و رفع فقر گام برداریم.نتایج آن به برنامه ریزی و اصالح روش های فعلی در راستای کاه

 

 پیشینه تحقیق

ه در سال ک "اندازه گیری فقر در ایران بر حسب خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارها"مقاله ای با عنوان ( 1377خدادادکاشی )

 نمود. 1364-1370اقدام به محاسبه شاخص فقر بر مبنای شاخص سن برای خانوارها برای سالهای انتشار یافت،  1377

 :68تا  64یافته های مقاله داللت بر آن دارد که در فاصله سال های 

شاغل اطق مختلف جغرافیایی، برای م. فقر در ایران افزایش یافته ولی پس از آن، رو به کاهش گذارده است . این گرایش در من1

 .مختلف، گروههای سنی مختلف و برای سطوح مختلف سواد مورد تأیید تجربی قرار گرفته است

  .. اندازه فقر در جوامع شهری بیشتر از جوامع روستایی بوده است2

، استان های چهارمحال بختیاری . در مناطق مختلف جغرافیایی ، این بررسی نشان می دهد که بیشترین میزان فقر مربوط به3

در مقایسه با سایر مناطق کشور از فقر   کهکیلویه و بویراحمد، ایالم و سیستان وبلوچستان است و استان های تهران، فارس و اصفهان

 .کمتری برخودار می باشند

یر یت میکنند،  در مقایسه با سا. خانوارهایی که سرپرست آنها دارای مشاغل علمی، فنی و تخصصی است یا در نیروی مسلح فعال4

 مشاغل، کمتر دچار فقر میباشند.

 نها بیسواد میباشد.. بیشترین میزان فقر نزد خانوارهایی است که سرپرست آ5

. بیشترین میزان فقر نزد خانوارهایی است که سرپرست آن در گروه کارکن فامیلی قرار دارند که فاقد شغل معین یا زمین جهت 6

 باشند. کار کشاورزی 

گروه های   است در مقایسه با سایر  56رست خانوارها مشخص شد که خانوارهایی که سن سرپرست آنها بیش از  . به اعتبار سن سرپ 7

)خداداد کاشی،  .سنی، فقیرتر می باشند، و در واقع شدت فقر نزد خانوارهایی که سرپرست آنها بازنشسته می باشد، شدیدتر است

1382) 

 "پهنه بندی و توزیع شدت فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی ایران  "عنوان  در مقاله ای با     1392ر سال  د  خلج و همکاران

کرد درآمد محوری بر جنبه های مختلف توسعه که یکی از دالیل ناکامی برنامه های کاهش فقر و نابرابری در کشورهای به تسلط روی
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عدی در مناطق شهری و روستایی و مقایسه نتایج ه بندی میزان و شدت فقر چندبدرحال توسعه است پرداختند. هدف پژوهش، پهن

درصد است. همچنین، میزان فقر  در   6/30و  3/12توزیع و شدت فقر در کشور به ترتیب آن با درآمد سرانه بود؛ که نتایج نشان داد 

رصد خانوارهای د 86/5خانوارهای روستایی و  درصد 4/21مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری بیشتر است؛ به طوریکه 

ن فقیرترین استان کشور است. بیشتر محرومیت شهری فقیرند. خانوارهای استان های جنوب شرقی فقیرترند و سیستان و بلوچستا

 خانوارهای کشور در معیارهای دارایی، وضع سواد خانوار و نوع اسکلت واحد مسکونی است.

برنامه ریزی های کالن و خرد به این استان ها و به ویژه مناطق روستایی منابع و تسهیالت حمایتی در    امتیاز قائل شدن در تخصیص

چستان دارای اولیت است که روش فقرچندبعدی میتواند اطالعات مفید و همچنین متفاوت از درآمد خانوارها در استان سیستان وبلو

 (1393اختیار سیاستگذاران قرار دهد. ) خلج و یوسفی: 

-2006انی ( فقرچندبعدی را در آرژانتین، برزیل، شیلی، ال سالوادور، مکزیک و اوروگوئه برای دوره زم2013باتیستون و همکاران )

)سنجه بورگیگنون و چاکراوارتی( را با هم ترکیب کردند و   BCو   AF اندازه گرفتند. آنها دو گروه از سنجه های فقرچندبعدی    1992

در مکزیک که به دو نماگر درآمد و حضور کودکان در مدرسه  العات انجام شده اختار وزن دهی یکی براساس مطبا استفاده از دو س

فقر را محاسبه کردند. نتایج نشان میداد که فقر در کشورهای برزیل، شیلی، ال  -میداد و دیگری وزنهای مساویبیشترین وزن را 

اندکی داشته درحالی که در نواحی روستایی تغییر اوروگوئه فقر کاهش  سالوادور، مکزیک کاهش یافته است. در نواحی شهری

زش سرپرست خانوار بیشترین سهم از فقر چندبعدی را به خود اختصاص محسوسی نکرده است. در تمامی این کشورها نماگر آمو

 پایان نامه کارشناسی ارشد( 1394)به نقل از اسفندیارپور:  .دادمی

کشور در حال توسعه فقر چندبعدی را روی افراد معلول برآورد کردند. با  15مللی در با داده های بین ال (2013میترا و همکاران)

کشور و  15( به اندازه گیری فقرچند بعدی در این 2003( و بورگاینون و چاکراواراتی)2011های آلکایر و فوستر)استفاده از روش 

 رد آزمون قرار گرفته است: یه در این مطالعه موبرای افراد دارای معلولیت پرداخته اند. دو فرض

 ( معلولیت با فقر چندبعدی مرتبط است.1 

  .که مرتبط با معلولیت هستند در میان کشورها، متفاوت از یکدیگر است انواع محرومیت های اقتصادی( 2 

فقر چندبعدی متوسط جامعه والن بیشتر از  بر اساس نتایج مبتنی بر روش الکایر فوستر، در تمام کشورها فقر چندبعدی در میان معل

پاکستان. به طور کلی زنان دارای معلولیت، از نسبت    بوده است و این تفاوت در تمام کشورها معنی دار بوده است، به جز غنا، الئوس و

 (1397سرشمار تعدیل شده فقر چندبعدی باالتری برخوردار هستند. ) به نقل از سالم و همکاران: 

 

 ظریچارچوب ن

معنی نداشتن   مفهوم فقر قابلیتی را مطرح کرد، براساس نظر آمارتیاسن فقر به هیچ وجه به برای اولین بار     1998در سال  آمارتیاسن  

درآمد نیست و به مثابه محرومیت از قابلیت است؛ قابلیت هایی پایه همچون برخورداری از سالمت، سواد و بهداشت که میتوانند 

ر را فراهم کنند، گستره فقر قابلیتی قیود اجتماعی یا محدودیت های محیطی است که فقر را به رای خروج از فقتوانایی های الزم ب

یکند. از دیدگاه قابلیت فقر ناشی از کمبود درآمد نیست بلکه بخاطر فقدان شرایطی )فردی و اجتماعی( است که امکان فرد تحمیل م
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ردن فقر قابلیتی، محرومیت از قابلیت های داشتن یک زندگی خوب را وی با مطرح ک( 1384خروج از فقر را فراهم سازد.) محمودی،

 ( 1397ب پایه گذار نگرش چندبُعدی به اندازه گیری فقر شد. )سالم و همکاران:به عنوان فقر مطرح نمود و به این ترتی

 

 فقر  موضوع به  یتیقابل و  یدرآمد  نگاه  تفاوت  1  جدول

 فقر قابلیتی فقردرآمدی 

 فقر به مثابه محرومیت از قابلیت فقر به مثابه محرومیت از درآمد عریف فقرت

 ج از وضعیت فقر ناتوان از خرو ناتوان از تامین درآمد فقیر

 شکاف قابلیتی شکاف درآمدی معیار فقر

 رشد قابلیت های فردی و توانمندسازی سیاست های حمایتی مبارزه با فقر

 بلند مدت کوتاه مدت رفع فقر

 درآمد کم، سواد کم، بهداشت کم درآمد ناکافی محدوده فقر

 دستیابی فرد به حق خود دستیابی فرد به حق خود هدف

 فقر مزمن فقر زود گذر دفجامعه ه

 (1384به نقل از محمودی و صمیمی فر،    1398)منبع: افراخته و همکاران: 

ها و گروه ههای جمعیتی را زمانی میتوان فقیر به حساب آورد که با خانواراعتقاد داشت که افراد،  1970و  1960تانسند در دهه 

فعالیتها و شرایط و امکانات معمول زندگی مواجه باشند؛ بانک توسعه آسیا فقدان منابع برای کسب انواع رژیم غذایی، مشارکت در 

 (1384د.) ارضروم چیلر، ف میکننیز فقر را محرومیت از دارایی ها و فرصت هایی که هر فرد مستحق آن است تعری

 

انی برنامه عمران سازمان ملل در این میان، شاخص فقر چند بعدی از مهمترین شاخص ها در زمینه بررسی فقر در گزارش توسعه انس 

مختلفی است که براساس روش آلکایر و فوستر در سه بعد آموزش، سالمت و استانداردهای زندگی و در زیر شاخه های    2010از سال  

ی سنجش فقر خانوارها بکار برده میشود این شاخص چارچوب معتبری را برای مقایسه فقر در سطح جهانی و حتی ملی و منطقه برا

زیرشاخه است تا تصویری دقیق به  10بعد و 3(. و این شاخص روش مناسبی برای سنجش فقر در 1393ارائه میدهد) فطرس،  ای

 1(HDIن سازمان های بین المللی پذیرفته شده است که هر ساله شاخص توسعه انسانی)ها در میا ما ارائه دهد. امروزه این شاخص

 (1392تفاده از رویکرد فقر چندبعدی اندازه گیری میشود را ارائه میدهند. )راغفر، را که با اس 2(HPIو شاخص فقر انسانی )

به  2000میه هزاره سازمان ملل است که در سال سانی، اعالیکی از دستاوردهای سیاست گذاری در زمینه کاهش فقر و توسعه ان

ن به آموزش ابتدایی همگانی، بهبود سالمت و کم کردن امضا رسید؛ که از مهمترین آرمان های آن از بین بردن فقر شدید، دست یافت

 
1 Human poverty index 
2 Human poverty index 
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وین شاخص های ه موضوع تدمرگ و میر در گروه های سنی و جنسی مختلف است. با پایان یافتن بازه زمانی اهداف توسعه هزار

های مختلف شاخص است و اهداف گوناگونی را برای کشور 169آرمان و   177مطرح شد، این شاخص دارای  1(SDGتوسعه پایدار )

 (1394در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط زیستی هدف گذاری کرده است )پور اصغر سنگاچین، 

دادن به فقر در همه اشکال آن، دستیابی به امنیت غذایی، تامین زندگی سالم و تامین به پایان  از اولویت های این طرح نیز میتوان

 .اشاره کرد آموزش جامع و برابر برای همه و .. 

یک ابزار تحلیلی برای شناسایی آسیب پذیرترین افراد، فقیرترین افراد در بین جامعه و آشکار کردن الگوهای فقر در  MPI  شاخص

  .2گذشت زمان موجب می شود سیاست گذاران اهداف و برنامه ریزی ها را بهتر انجام دهند است که با کشور ها

 
1 Sustainable Development Goals 

 آدرس زیر نگاه کنید:جهت دسترسی به  2
index/-poverty-https://ophi.org.uk/multidimensional 

 

 

 

https://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/
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 مدل مفهومی پژوهش1 شکل  
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 وش تحقیق ر

آوری اطالعات در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد ضمیمه فقر چندبعدی استفاده شده است که با استفاده  از شاخص برای جمع 

آوری اطالعات مورد ستر برای سنجش میزان فقر در استان سیستان و بلوچستان بکار برده شده است. جمعهای چند بعدی آلکایر فو

شهرستان زاهدان، زابل، چابهار و ایرانشهر  4نفر از شهروندان استان سیستان و بلوچستان در  413ان نامه در مینیاز با توزیع پرسش

های گیری از دادهبه آمارهای قابل تحلیل تبدیل شده و در پایان به نتیجه spssار ها با استفاده از نرم افزصورت گرفت. سپس داده

 بدست آمده پرداخته شده است.

 

 هایافته

 را زنان تشکیل داده بودند. %47.8را مردان و  %52.2پاسخگو  413توجه به نتایج داده های آماری از کل با 

از   %34.1ی بین تحصیالت زنان و مردان مشاهده میشود به طوری که در بخش سنجش آموزش در بین شهروندان تفاوت فاحش

است؛  %18.4ه اند در صورتی که این رقم در بخش تحصیالت پدر خاب کردپاسخگویان در جواب تحصیالت مادر گزینه بیسواد را انت

صیالت تکمیلی هستند و این رقم از زنان دارای تح  %11.4این تفاوت در بخش تحصیالت دانشگاهی نیز چشمگیر است به صورتی که  

 است.   %28.8در بخش مردان 

اری از مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان به دالیل در بسی این نتایج اهمیت ویژه توجه به تحصیل زنان را نشان می دهد؛

ل دختران در سطح باالیی قرار دارد فرهنگی، مالی و نبود یا دور بودن مدارس دخترانه در بسیاری از مناطق روستایی نرخ ترک تحصی

 که نیازمند توجه سیاست گذاران بخش آموزشی به این مطلب است. 

اند که این میزان  از پاسخگویان تجربه حداقل یک مرگ کودک در خانواده را داشته  نفر(  142)  %34.4اشتی  در بخش شاخص های بهد

دوران بارداری و واکسیناسیون دوران کودکی رخ داده است هنوز رقم  با توجه به پیشرفت های زیادی که در زمینه مراقبت های

اج های فامیلی، عدم آگاهی خانواده ها از خطرات ازدواج در سن پایین جه ازدوباالیی را به خود اختصاص داده است؛ که میتواند نتی

کز درمانی روستایی و سنگین بودن هزینه های برای دختران و مراقبت های بهداشتی، نبود مشاور زنان و زایمان در بسیاری از مرا

الیل بروز مرگ و میر در بین کودکان و افزایش ند از دغربالگری دوران بارداری و نبود بیمه های حمایتی قوی برای خانوارها میتوا

 معلولیت ها و بیماری های ژنتیکی  در استان سیستان و بلوچستان  باشد. 

ستان هنوز گاز مابع ) کپسول گاز( است که حتی در بسیاری از مناطق شهری باید ساعت ها در سوخت مورد استفاده اکثر مردم ا 

انند. همچنین در اکثر مناطق سوخت مصرفی  خانوارها برای پخت و پز و ایجاد گرما نفت است. با بمصف پرکردن سیلندرها منتظر 

و ایرانشهر میگذرد اما هنوز بخش زیادی از خانوارها به دلیل اینکه چند سال از رسیدن شبکه گاز شهری به شهرستان های زاهدان 

 به آن محروم اند. سیسنگین بودن هزینه های اتصال به شبکه گاز شهری از دستر
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 محدودیت های تحقیق

امعه و رعایت فاصله اجتماعی از پرسشنامه آنالین جهت رفاه و آسایش ج 19ما در این پژوهش به دلیل همه گیری اپیدمی کویید 

تان و یسآماری خود استفاده کردیم، هر چند این روش محدودیت هایی برای طرح ایجاد کرد؛ همانطور که می دانید در استان س

بلوچستان مناطق زیادی از اینترنت برخوردار نیستند و یا بسیاری از خانوار ها به دلیل فقر دسترسی به وسایل الکترونیکی چون 

رند و این مورد طبقه بزرگی از جامعه را به صورت خودکار از چرخه پژوهش حذف می کند و موجب گوشی هوشمند و رایانه ندا

 این وسایل برخوردار هستند در طرح مشارکت داشته باشند. ازمیشود بخشی از جامعه که 

بلوچستان و عدم دسترسی این مقاله با استفاده از پایان نامه دوره کارشناسی نگارش شده است و به دلیل وسعت استان سیستان و 

 بوده است. رجبه بسیاری از نقاط روستایی به دلیل نبود بودجه اختصاصی از طرف دانشگاه از عهده نگارنده خا

امید است در طرح های آتی با استفاده از پتانسیل های بیشتر و دسترسی به تمامی جامعه آماری به جمع آوری داده های کامل تر 

 دمی موثر در راستای کاهش و رفع فقر در ابعاد مختلف در استان بپردازیم.بپردازیم و بتوانیم ق

 

 پیشنهادات  

طه اول و دوم  در روستاهای با جمعیت باال و تسهیل خدمات و ایاب و ذهاب برای مناطق وسایجاد مدارس دخترانه دوره  مت •

 روستایی که جمعیت کمتری دارند جهت حضور در مراکز آموزشی 

 ی شغلی متناسب با نیازهای مردم جامعهایجاد فرصت ها •

 خدمات مشاوره ای در زمینه ازدواج، روابط اجتماعی، خانوادگی و تحصیلی •

 فیت مدارس روستایی و  شهری ارتقا کی •

حل مشکالت هویتی و نداشتن شناسنامه بخش زیادی از جمعیت روستاها و حاشیه شهرها تا از خدمات اجتماعی عمومی  •

 برخوردار گردند

 ری کردن آزمایش قبل از عقد سنتی در مناطق روستاییاجبا •

 بالگریکاهش هزینه ها و حمایت از مادران باردار برای تست های غر •

 اهش هزینه و تسهیل دسترسی به سوخت گاز مایع در  مناطق شهری و روستاییک •

 کاهش هزینه های اتصال به شبکه گاز شهری  •

 

 منابع 

، پایان نامه 1388-1392فوستر سالهای  -فقرچندبعدی در ایران با استفاده از رویکرد آلکایراسفندیارپور، مهدیه. اندازه گیری 

 زهرا.ارشد دانشگاه الکارشماسی 

 .1384، 27ارضروم چیلر، نسرین. ابعاد گوناگون فقر در ایران، مجموعه پژوهش های اقتصادی، شماره 
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مریم. ارزیابی میزان فقر جند بعدی) قابلیتی( در مناطق روستایی  افراخته، حسن . جاللیان، حمید و طهماسبی، اصغر و آرمند

 .1398، زمستان 4، شماره 51مجله پژوهش هی جغرافیای انسانی دوره  روش آلکایر و فوستر،شهرستان همدان با استفاده از 

 -ی، علمی و فرهنگی کار و جامعهپوراصغرسنگاچین، فرزام. اهداف توسعه هزاره و اهداف توسعه پایدار، ماهنامه اجتماعی، اقتصاد

 .1394، آبان ماه 186شماره 

صیات اجتماعی و اقتصادی خانوارها؛ کاربرد شاخص سن در ایران، مجله در ایران برحسب خصو خدادادکاشی، فرهاد. اندازه گیر فقر

 .2شماره  1382روند اقتصادی، مرداد و شهریور 

 .1393شدت فقرچندبعدی در مناطق شهری و روستایی ایران،  خلج، سکینه و یوسفی، علی. پهنه بندی توزیع و

ه گیری فقر چندبعدی در شهر تهران، فصلنامه پزوهشهای اقتصادی) ی مهذب، کبری، اندازراغفر، حسین و محمدی فرد، زهرا و سنگر

 .16-1، ص 1392، تابستان 2رشد و توسعه پایدار(، سال سیزدهم، شماره

نامه آشان. بررسی پویایی فقر در ایران با استفاده از داده های مرکب خانوارهای روستایی و شهری، فصلزیبایی، منصور و شوشتریان، 

 .83-55، صفحات 1386، پاییز 32اد ایران، سال نهم، شماره پژوهش های اقتص

ظری و شواهد تجربی از سالم علی اصغر، ابونوری اسمعیل، عرب یارمحمدی جواد. رویکرد چندبعدی به اندازه گیری فقر؛ مفاهیم ن 

 .68، شماره 97عی، سال هجدهم، بهارپژوهشی رفاه اجتما-، فصلنامه علمی1370-1392اقتصاد ایران در طول سالهای 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.

 . 1384محمودی، وحید و صمیمی فر، سیدقاسم.  فقر قابلیتی، 

 .611ص 1383ل مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه جلد او

رب جهانی کاهش فقر، یران و نگاهی به تجااندازه گیری فقر چندبعدی در امعاونت پژوهشهای اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی،  

 .1396آذر ماه 

 ، سازمان برنامه و بودجه. 1383-1379مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

index-poverty-cy/multidimensionalhttps://ophi.org.uk/poli 
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 مورد مطالعه شهر زاهدان بررسی رابطه بین فقر اقتصادی و طرد اجتماعی:
 

 2، مونا اسالم نژاد گیلوائی1مرتضی مسرور علی نودهی

 

 

 چکیده  

شود و در نتیجه، فرد رد اجتماعی فرایندی است که طی آن بین افراد و جامعه ای که در آن زندگی می کنند نقض و سست می ط

ر معر، انواع مخاطرات، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی قرار می گیرد. مقاله حاضر به رابطه بین فقر و طرد اجتماعی می پردازد. و د

که آیا بین فقر و طرد اجتماعی رابطه ای وجود دارد. اگر رابطه ای وجود دارد شدت آن چقدر سؤاالت اصلی این تحقیق این است 

متغیر وابسته این تحقیق شامل دو مؤلفه اجتماعی و یکپارچگی هنجاری است. روش این تحقیق طرد اجتماعی به عنوان است. 

نفر محاسبه و نمونه ها به روش نمونه   384ه است. حجم نمونه  پیمایشی بوده و برای گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد

دهد که بیش از های تحقیق نشان میاهدان انتخاب شده است. یافتهی در بین ساکنان شهر زای و تصادفای چند مرحله گیری خوشه

 .در سطح متوسط قرار دارند ( از آنها%58( از اجتماعات هدف از نظر میزان طرد اجتماعی در سطح باال و بیش از نیمی )36%)

فقر در شهر، میزان طرد اجتماعی  که  با افزایش میزان  همچنین بین فقر اقتصادی و طرد اجتماعی رابطه وجود دارد؛ بدین معنی

 هم افزایش می یابد.

 اجتماعی.-طرد اجتماعی؛ فقر، پایگاه اقتصادیکلمات کلیدی:  

 

 مقدمه 

ی و مباحث سیاسی به دست آورده و توجه قابل مالحظه ای را در میان علمای اجتماعی و طرد اجتماعی نقش مهمی در اسناد رسم

(. طرد اصطالحی است که تعریف آن آسان نیست و همچنان 7:1384است)غفاری، تاج الدین، سیاستگذاران به خود معطوف داشته 

پایانی سده بیستم، )به مرور( شاهد سر    از دهه های  (.466:1386تردیدهایی درباره فضای مفهومی آن وجود دارد )گیدنز و بردسال،  

وم کالسیک فقر را در حوزه اجتماعی، به ویژه در کشورهای ماعی هستیم که رفته رفته جای مفهبرآوردن و گسترش مفهوم طرد اجت

شده است. از سوی  پیشرفته گرفته و به یکی از موضوعات کانونی در سیاست گذاری اجتماعی از دیدگاه نظری و کاربردی تبدیل

ور را افزایش داده است. اعی متوازن نیز، اهمیت مفهوم مذکدیگر، گسترش و اهمیت یافتن روز افزون مباحث توسعه انسانی و اجتم

اینکه چه کسانی در دامن اجتماع قرار می گیرند و چه کسانی از آن کنار گذاشته می شوند، بستگی به زمان، مکان، تحصیالت فرد، 

 
 m.masroor@lihu.usb.ac.ir :email شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستاناستادیار جامعه. 1

 :m.asalemnejad@guilan.ac.ir emailالنشناسی دانشگاه گیالنشناسی پژوهشکده گیاستادیار جامعه . 2
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رزهای طرد اجتماعی پایدار های عمومی و... خواهد داشت؛ بنابراین می جمعیتی، محله، تبعیض های اجتماعی، سیاستویژگی ها

(. در نتیجه، تعریف طرد بدون در نظر گرفتن »زمینه« و  1382چرا که طرد یک فرایند و نه یک وضعیت است )کاستلز، نیست، 

 -1ت برخوردار نیست، به طور کلی، فردی به لحاظ اجتماعی مطرود است که شرایطی که طرد در آن رخ می دهد از دقت و جامعی

در فعالیت های روزمره و متعارف شهروندان آن جامعه مشارکت نداشته باشد  -2فیایی مقیم در یک جامعه باشد. به لحاظ جغرا

(Burchardt, 1999: 320 ) 

تر طرد اجتماعی افراد و ترک صحنه رقابت زرگ تر و به سخن دقیقعوامل چند سبب جدایی و کناره گیری افراد از گروه و جامعه ب

اجتماعی اند. نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از جمله مهم  همکاری اجتماعی و عدم مطالبه حقوق مدنی، اقتصادی و –

های برد و پیامدهای منفی در حوزهترین عواملی است که قدرت افراد برای نگهداشت روابط سالم و منسجم با جامعه را تحلیل می 

، سالمت و... باعث فقر اقتصادی و درآمدی و ری با سلب دسترسی برابر به فرصت های آموزشی، اشتغالاقتصاد و اجتماع دارد. نابراب

انواع جرم و ای که امروزه از سویی آمار طالق، اعتیاد، تورم، ضعف قابلیت های انسانی و تشدید مسائل اجتماعی می شود؛ به گونه

ت پذیری اجتماعی خرید، روابط همسایگی، سالمت جسمانی و روحی و مسؤلی  فاصله طبقاتی رو به فزونی دارد و از سوی دیگر قدرت

می توان با اندیشه  کارل مارکس  ریشه مفهوم طرد اجتماعی را  ،سیاست اجتماعی در مباحث مربوط با رفاه  ورو به کاهش  دارد.  

ارسطو نیز مفاهیمی   ،سمیت و در زمان های گذشته(. البته  پیش از آنها  آدام ا2:  2002،  )بورچارت و دیگران  گرفتو ماکس وبر پی  

 (. 2: 1394)حمیدیان و همکاران،  به طرد اجتماعی را پیش کشیدند. نزدیک

قومی، مذهبی، منطقه ای و... نفر جمعیت دارد و از تنوع  672859جمعیتی بالغ بر 1395شهر زاهدان طبق آخرین آمار سرشماری 

ی بخش زیادی از مردم شهر در وضعیت فقر  و امکانات و همچنین نابرابری های اقتصادی و اجتماع  برخوردار است. به دلیل کمبود منابع

امکانات   ، امکانات موجود پاسخگوی نیازهای شهروندان نیست و به طور غیرهدفمندی توزیع خدمات ونقرار دارند با وجود تالش مسؤوال

به سایر مناطق کمتر   های عمرانی نابرابربوده و شهرونان برخی مناطق  نسبترفاهی، فرهنگی، آموزشی، حمل و نقل، ارتباطات و بودجه  

 برخورداند، در نتیجه از جامعه و مشارکت اجتماعی در آن طرد می شوند.   

تگذاری و آکادمیک دارد و همچنین یکی از مشکالت اساسی بوده با توجه به این که امروزه طرد اجتماعی نقش مهمی در محافل سیاس

ا را برآن داشت تا این مسئله را در شهر زاهدان بررسی کنیم  در این تحقیق اصل فقر، نابرابری منابع و امکانات است، در نتیجه مکه ح

 اجتماعی رابطه وجود دارد.  هدف اصلی ما بررسی وضعیت طرد اجتماعی مردم زاهدان است و اینکه آیا بین فقر و طرد

 ادبیات تحقیق

دارد. دورکیم، زیمل و وبر از جمله اولین نظریه   موضوع طرد اجتماعی در نظریه های جامعه شناسان کالسیک قرارریشه های نظری 

سل بعد همچون پردازانی هستند که به طور غیر مستقیم تحلیل هایی را درباره پدیده طرد اجتماعی مطرح کردند. جامعه شناسان ن

(. بعدها پژوهش 1:1385،ماعی را به طورمستقیم مورد بحث و بررسی قرار دادند )زبیرابکر، گافمن، مرتون و ... نیز مسئله طرد اجت

های گسترده ای در دنیای جدید و کشورهای صنعتی درباره طرد اجتماعی انجام شد. همچنین در کشور ایران هم تحقیقاتی در رابطه 

 (.232:1395ر،  فیروزآبادی، فرضی زاده، دانش پو (ین تحقیق انجام شده استبا موضوع ا

به بررسی رابطه بین طرد اجتماعی و آمادگی برای اعتیاد پرداختند. 1388قیقی در سال مریم قاضی زاده و الهام ساواالن پور در تح

د ساز پیشین، عوامل مطرود ساز دوران گذار، در این مطالعه، مؤلفه های هفت گانه محرومیت، محرومیت جنسیتی، عوامل مطرو
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ابعاد طرد اجتماعی در نظر گرفته شده اند. برای  اجتماعی، فقدان حقوق اجتماعی و یکپارچگی اجتماعی به عنوانفقدان مشارکت 

دانشجویان دختر   سنجش متغیر وابسته آمادگی برای اعتیاد از مقیاس بومی شده آی. اِ . پی. اِس استفاده شده است. جمعیت تحقیق،

ه عنوان نمونه تحقیق نفر از آنها به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ب 384دانشگاه های شهر تهران هستند که تعداد 

درصد از جمعیت مورد بررسی آمادگی متوسط تا زیاد برای اعتیاد از خود نشان  40انتخاب شده اند. یافته ها نشان می دهد حدود 

د آن در جمعیت نمونه مورد بررسی با متغیر وابسته آمادگی تحلیل دو متغیره، از ابعاد هفت گانه طرد اجتماعی، شش بع داده اند. در

رای اعتیاد رابطه معنی دار و مثبت نشان داده اند. در تحلیل چند متغیره، دو مؤلفه عوامل مطرود ساز دوران گذار )از جوانی به ب

ی و مثبت داشتند )قاضی نژاد و ساواالن ری، مؤلفه هایی بودند که با آمادگی برای اعتیاد رابطه قو بزرگسالی( و عدم یکپارچگی هنجا

 (. 224:1396از سبکتکین ریزی، موسی زاده،  ، به نقل 1388پور، 

یت ( پژوهشی با عنوان »حاشیه ای بودن و شکل گیری هو1388در تحقیقی دیگر، رحمت اله صدیق سروستانی و سیاوش قلی پور )

تفاوت، له شکل گیری هویت اجتماعی قوم لک را بر اساس دیگری بودن، اند که نویسندگان این مقااجتماعی قوم لک« انجام داده

اند. محققان در این تحقیق بر اساس روش هرمنوتیکی، قوم لک را به مثابه متنی در زمینه فرهنگ ایران  قدرت و مقاومت بررسی کرده

از طریق مصاحبه و مشاهده مشارکتی، اطالعات   تقسیم جامعه به دو گروه اجتماعی مهاجران و غیر مهاجران،  اند و ضمنمطالعه کرده

 ری کرده اند. نتایج این پژوهش نشان داد:الزم را گردآو

 به لحاظ فرهنگی مرزهای مشخصی میان قوم لک و دیگر اقوام وجود دارد.  -

 اند.ز طرف اقوام همسایه به حاشیه رانده شدهلک ها یک بار از طرف جامعه و بار دیگر ا  -

بًا از مهاجران هستند، برای گذران زندگی و واکنش ی بودن مضاعف سبب شده است تا طیف عمده ای از لک ها که غالاحاشیه  - 

 در برابر طرد شدگی به مشاغل کم اهمیت و واسطه گری روی آورند.       

در شکل گیری هویت قوم لک دارد از جانب دیگران و سکوت دیگران در برابر آنها، نقش مؤثری نابرابری در توزیع امکانات، طرد   -

 (.225:1396)سبکتکین ریزی، موسی زاده، 

های ترک نشین و کرد نشین پرداخته  های استان( طرد اجتماعی اقوام را در آیینه آمار مشاهده نمود و به بررسی بودجه1389باللی )

های قومی نشین بر استان به معنای تفوق این استانلی حاکی از آن است که در توزیع بودجه ها، مرکزیت تهران است. نتایج کار بال

 (.18: 1389نیست )باللی،  دترک و کر

اند. در این تحقیق، آنها در ( به بررسی طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی در ایران پرداخته1395احمد فیروزآبادی و علیرضا صادقی )

ها و ایی« بوده و به وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر بر حسب متغیرپی فهم و سنجش ابعاد طرد اجتماعی در بین »زنان فقیر روست

اند. در این تحقیق از دو روش کمی )پیمایشی( و کیفی )مصاحبه( استفاده شده، حجم نمونه شاخص های طرد اجتماعی پرداخته

وشش شده درک عمیق تری از گیری تصادفی بوده است. همچنین با استفاده از روش کیفی ک نفر و شیوه نمونه گیری، نمونه 169

نفر از زنان به گونه هدفمند و   51رایندها و علل آن به دست آید. بدین منظور، نمونه ای متشکل ازتجربه زیسته زنان در مورد طرد، ف

ان ر گرفتند. نتایج تحقیق گویای آن است که طرد و محرومیت زنبر اساس ویژگی های مختلف آنها تعیین شدند و مورد مصاحبه قرا

ایندی، با پیشینه و گذشته آنها، ویژگی های فردی، ساختار خویشاوندی، فقر به موقعیت کنونی آنها بر نمی گردد، بلکه به گونه ای فر
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و فرهنگی )غیر درآمدی( متعددی در به مزمن و بین نسلی و با برخی وقایع خاص در ارتباط است. عالوه بر آن، عوامل اجتماعی 

ت خروج از فقر و محرومیت را برای آنها دشوار  جریان اصلی اجتماع نقش دارد که به نوبه خود می تواند فرص حاشیه راندن زنان از

 (.223:1396، به نقل از سبکتکین ریزی، موسی زاده،  1389سازد )فیروزآبادی و صادقی 

ها با ومی این مفاهیم و بررسی ارتباط آنکتاب خود »فقر و طرد اجتماعی در بریتانیا« به تحلیل مفه  ( در2000گوردون و همکاران )

طرد اجتماعی و  ،جامعه بریتانیا پرداختند. پس از مقدمه، مسائلی همچون فقر بزرگساالن، فقر کودکان، رشد فقرمفاهیم مرتبط در 

 دهند.می های این کتاب را تشکیلگیری فصل در نهایت نتیجه

ناسایی عوامل مؤثر بر وجهی فقر به تعریف فقر به مثابه طرد اجتماعی پرداخته و در پی ش ( نیز با تأکید بر ماهیت چند2001لوینا )

های ( نیز به رابطه مفهومی بین طرد اجتماعی و فقر مزمن، تفاوت ها و شباهت2007طرد اجتماعی زنان بوده است. هیالری سیلور )

( وجود رابطه روشن بین طول مدت 2010می پردازد. فانگن ) حی که می توان در آن سطوح فرایند طرد را تحلیل نمودآنها و سطو

دسترسی به بازار کار و روند کلی  آموزشی بر طرد  در بازار کار در مورد جوانان با زمینه مهاجرتی را تأیید نمود. هاکسلی  تحصیل و

باالیی بین سه بعد ذهنی رفاه، رضایت عینی و ذهنی طرد / ادغام نشان دادند همبستگی درونی  ( با سنجش ابعاد  2011و همکارانش )

ها وجود دارد. لوری معتقد  است شکاف مهارتی بین سیاه و سفید عامل کلیدی تبعیض و ناشی از  فرصت از فرصت ها و ارزیابی

راف، و اک 1997 ،،کاتلر و گیدنز15:2000ژادی دارند )لوری فرآیند طرد اجتماعی و بازتاب عوامل فرهنگی اجتماعی است که بعد ن

 (.6:1394؛ به نقل از حمیدیان، زاهدی، ملکی، انصاری،  1997

مجموعه »مبارزه با فقر و طرد اجتماعی« که توسط کمیسیون اروپا منتشر شده است به طور مبسوطی به مباحث  2010در ویرایش 

فقر به موضوعاتی نظیر »افراد در ر و طرد اجتماعی پرداخته شده است. در فصل مربوط به مطرح شده در مورد مفاهیم مرتبط با فق

ن؛ فقر شاغالن؛ فقر در کهنسالی و نگاه به فقر از دریچه محرومیت مادی« اشاره شده است و در فصل خطر فقر؛ فقر کودکان و نوجوانا

به مسکن   رد مربوط به آموزش، طرد مربوط به بهداشت، طرد مربوطموضوعاتی همچون »طرد از بازار کار، ط  ،مربوط به طرد اجتماعی

 اند. های مجازی و جامعه اطالعاتی« مطرح شدهو طرد از شبکه

تحقیقی با عنوان »طرد اجتماعی ساکنان شهر روتردام« انجام داده که در آن   2012اش در سال  آنیک جولیچر برای رساله پایان نامه

پردازد. این مقاله بر اساس مرور ادبیات وسیع  ماعی که ساکنان شهر روتردام در آن زندگی می کنند میبه تبیین موقعیت طرد اجت

« یک مجموعه داده که 2011ور کلی  و بر اساس تجزیه و تحلیل ثانویه از »پیمایش همسایگی روتردام در سال طرد اجتماعی به ط

های متفاوت طرد در د، انجام شده است. یافته های تحقیق داللت بر میزان  باشنفر از ساکنان شهر روتردام می  7144شامل اطالعات  

: 1396به نقل از سبکتکین ریزی، موسی زاده، ،  (Julicher,2012 قومیت داردمیان ساکنان شهر روتردام بر اساس سن، جنس و 

225). 

عنوان »طرد اجتماعی و کیفیت زندگی« انجام دادند، ( با 2012در تحقیق دیگر که نوران بایرام، فرات بیلگل و نزان گونول بیلگل  )

هروندان ترکیه را بررسی کردند. محققان برای این منظور از  ک از طرد اجتماعی  کیفیت زندگی و تعامالت آنها میان گروهی از شدر

 WHOQOL-BREFگیجیسبر و ورومن و برای کیفیت زندگی از سنجه  –سنجه طرد اجتماعی توسعه یافته توسط جیهول 

جتماعی، بعد نفر از ساکنان شهری ترکیه بود. یافته های آنها نشان داد در طرد ا 2493استفاده کردند. گروه مورد مطالعه شامل 

 36محرومیت مادی تأثیر مستقیم و منفی بر حوزه های محیط زیست و روابط اجتماعی کیفیت زندگی دارد. بعد محرومیت مادی 
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اعی کیفیت زندگی را تبیین می کند. این یافته نشان درصد از تنوع در حوزه ارتباط اجتم  16زیست و  درصد از تنوع در حوزه محیط  

ادی و مشارکت اجتماعی نقش مهمی در ادراک از کیفیت زندگی محیطی و روانی بازی می کنند. حوزه های می دهد که محرومیت م

 2012مشارکت اجتماعی از طرد درک شده مهم هستند ) سالمت جسمی، روابط اجتماعی و محیط زیست کیفیت زندگی در بعد

et al BAYRAM،   ،225:1396به نقل از سبکتکین ریزی، موسی زاده .) 

( در تحقیق خود پیرامون طرد اجتماعی در میان سربازان سابق انگلستان که با هدف تعیین عوامل خطرساز 2011پیندر و همکاران )

نفره را مورد بررسی قرار   821ای نمونه ،رساندندازان قدیم و به شیوه مصاحبه تلفنی به انجام مرتبط با طرد اجتماعی در میان سرب

نفر به لحاظ اجتماعی مطرود تشخیص داده شدند. نتایج تحقیقات نشان داد که دو گروه بیشترین خطر را در  78دادند. از این میان، 

بودند و کسانی که دوره سانی که پس از مدت کوتاهی خدمت را رها کرده زمینه قرار گرفتن در معر، طرد اجتماعی دارا بودند: ک

 خدمت را به طور کامل گذرانده بودند.

( در تحقیق خود پیرامون رابطه بین حاشیه نشینی و طرد اجتماعی که در ایالت پنجاب پاکستان انجام دادند، 2018اران )زهرا و همک

برای استان  1ای شاخص چندگانهیمایش خوشهداختند. این تحقیق که با استفاده از نتایج پ به تأثیر این دو عامل بر توسعه پایدار پر

 به انجام رسید.  2011-2010 و 2008-2007های پنجاب در سال

توان اذعان کرد که اکثر تحقیقات صورت گرفته به شایستگی و به طور کامل به مسئله طرد در جمع بندی مطالعات پیشین می

کرده و به  میزان طرد اجتماعی در رابطه اعتیاد، زنان، هویت اجتماعی،  اند و گروه های هدف را به خوبی شناساییاختهاجتماعی پرد

کیفیت زندگی، فقر، نژاد و گروه های مهاجر و قومی و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد طرد اجتماعی در میان گروه ها 

آمد، جنسیت، کیفیت زندگی، قومیت، نژاد، شهری ده در این مطالعات می توان به فقر، میزان دراند. از عوامل مهم شناسایی شپرداخته

کند، پرداختن به عامل بسیار اساسی اشاره کرد، اما آنچه که تحقیق حاضر را مطالعات پیشین متمایز می  یا روستایی بودن، محرومیت

فقر )نابرابری های اقتصادی،   باشد. به عبارت دیگرصادی، اجتماعی( است، میهای اقتو ریشه ای طرد اجتماعی که همانا فقر )نابرابری

گر طرد اجتماعی و عوامل دیگر شناسایی شده در تحقیقات قبلی عوامل مؤثر بر طرد اجتماعی( عامل اصلی ایجاد کننده و تبیین 

 اجتماعی هستند.

 مبانی نظری

تواند ابعاد مختلف فقر را از اه مطرح است که توجه صرف به درآمدها نمیامروزه، در محافل سیاست گذاری و آکادمیک این دیدگ

گردد، لذا اهمیت جنبه های غیر درآمدی فقر، بیش از پیش مورد توجه  ود درآمد باز  نمیمیان بردارد و اساساً موضوع فقر تنها به کمب

های (. از همین رو، در سال 1997سازمان ملل،  : برنامه توسعه1384:محمودی و صمیمی فر،1385و  2000قرار گرفته است )سن 

ر و نابرابری اجتناب شود حال آن که صحبت در مورد اخیر این گرایش وجود داشته است که از به کار بردن اصطالحاتی مانند فق

ادی وصادقی، به نقل از فیروزآب 82: 1388»طرد اجتماعی« و »قابلیت های مردم فقیر« بیشتر رواج یافته است )هال و میلجی، 

96:1389.) 

 
1 Multiple Indicator Cluster Survey 
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ه  وسیع تر و رانده شدن  فرد یا ا( در مورد طرد اجتماعی: در این رویکرد  طرد محصول ادغام نشدن فرد در گرودیدگاه )کارکرد گر

گروه به بیرون از جریان اصلی زندگی است. مطرود فردی خارج از ساخت اجتماعی است که باید به درون آن بازگردد و راه حل  آن 

ام اجتماعی« ابط اجتماعی است. به عبارتی دیگر، طبق این تلقی متضاِد طرد اجتماعی، »ادغ یز ادغام دوباره فرد به درون نهادها و رون

است که به عنوان کوششی برای یکپارچه سازی دوباره یا افزایش مشارکت گروه های حاشیه ای در درون جریان اصلی جامعه تعریف 

 (.2009ل از پیس، به نق1998می شود )باری،

نظریه دورکیم دارد. در این   نوان  نتیجه گسیختگی در روابط اجتماعی و فقدان نهادهای ادغام گر، ریشه درمفهوم طرد اجتماعی به ع 

نظریه طرد به معنای گسسته شدن پیوند های فرد با نهادها و گروه های اجتماعی است، خواه این پیوندها بر پایه  شباهت ها و ارزش 

ت خواه مبتنی بر وابستگی های متقابل که ناشی از تقسیم کار در جوامع مدرن اسا و هنجارهای مشترک در جوامع سنتی باشد، ه

 (.157:1392فیروزآبادی و صادقی،  طرد اجتماعی،  (

هایی از داسازی گروههایی است که برای جگیدنز معتقد است که طرد اجتماعی در مورد درجه  نابرابری نیست بلکه در مورد مکانیزم

یکی طرد کسانی که در  کنند. گیدنز دو شکل از طرد را در جوامع معاصر مشخص می کند:جامعه تالش میمردم از جریان اصلی 

اند و دیگری طرد در ] طبقات[ باال که هایی که جامعه ارائه می کند، محروم شده]طبقات[ پایین قرار دارند، و از جریان اصلی فرصت

نهاد های عمومی یا به صورت شورش نخبگان، جدا از بقیه جامعه زندگی می  بودن و گروه های مرفّه با کناره گیری از ارادی

 (.158:1392د)فیروزآبادی و صادقی،  طرد اجتماعی،  کنن

نجر می شوند. در لنیر متفکر فرانسوی  بیشتر توجه خود را به» وضعیت « طرد شدگان معطوف می کرد تا فرایندهایی که به  طرد م

نظیر اشخاص عقب مانده،  رادی بودند که توانایی سازگاری یا انطباق با جریان اصلی جامعه را ندارند،اندیشه لنیر، مطرودین اف

سالخوردگان معلول و... به طور کلی، مفهوم طرد اجتماعی برای توصیف شرایط گروه های حایشه ای در جامعه به کار می رفت، گروه 

تر حمایتی دولت رفاه بی بهره بودند مطرودین فاقد حقوق اساسی شهروندی و هم از منابع منظم اشتغال محروم و هم از چهایی که 

 2002بانی  تبعیض بودند و هیچ دسترسی و ارتباطی با نهادهای قدرتمند نداشتند تا آنها را یاری کند که صدای آنها شنیده شود )قر

Pierson:.) 

  Byrneماعی ضعیف و طرد اجتماعی قوی تمایز قائل بود )ند بُعدی بودن طرد اجتماعی، میان طرد اجتویلسون با توجه به چ

جتماعی قوی، طرد از سوی کلیت ساختار مسلط اجتماعی است. به نظر وی طرد اجتماعی صرفاً دارای جایگاه در طرد ا (.58 :2005

همچنین در برابر مفهوم تحرک نیز قرار جتماعی درک کرد. طرد اجتماعی عینی نیست بلکه همزمان باید آن را به مثابه یک فرایند ا

کرده و می تواند ابزاری برای تثبیت موقعیت افراد و گروه های خاص در طبقات دارد، به این دلیل که از تحرک اجتماعی جلوگیری 

انسجام  اجتماعی و در نهایت به تضعیف و ساختار طبقاتی باشد. در فرایند طرد اجتماعی، عدم مشارکت به گسستن از پیوندهای

 (.227:1396سبکتکین ریزی و موسی زاده  (اجتماعی می انجامد

دیدگاه ساختارگرایانه با مقصر پنداشتن نظام بر فرایندهای اجتماعی بزرگتر تأکید دارد که چنان شرایط و نظریه ساختارمحور: 

(. در رویکرد ساختاری، 456: 1390) گیدنز، ا برای افراد بسیار دشوار استبسترهایی برای فقر ایجاد می کند که فائق آمدن بر آنه

فرصت های انطباق با شیوه های طبقه متوسط توضیح داده می شود و علت اصلی فقر  تفاوت رفتارهای فقرا به کمک نداشتن منابع و

موجود می دانند.   اجتماعی جامعه و نابرابری های  –و در نتیجه طرد اجتماعی را نیروهای خارج از کنترل فرد یعنی ساختار اقتصادی  
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باید دچار دگرگونی شود نه خرده فرهنگ های آنها )افروغ، بر این اساس برای حل مشکل فقر و طرد اجتماعی، موقعیت ساختاری فقرا  

نحوه توزیع منابع   (. عواملی چون طبقه، جنسیت، قومیت، موقعیت شغلی و دسترسی به تحصیل از جمله تعیین کننده های75:1379

 هستند که عدم دسترسی به منابع منجر به فقر و طرد افراد می گردد.و امکانات 

رد اجتماعی  در توجه به نقش ارتباطی آن در قالب مشارکت اجتماعی ناکافی، فقدان انسجام و همبستگی ، اهمیت ط1از نظر سن

و زمانی رخ می دهد که فرد فاقد  ی طرد اجتماعی به شمار می آیداجتماعی و فقدان قدرت است. بر این اساس، مشارکت مؤلفه اصل

ر و مشارکت ندارد. فقدان انسجام اجتماعی که جدایی از شبکه های های کلیدی جامعه حضوسرمایه اجتماعی است و در فعالیت

 بی ارتباط با کمّ و کیف روابطرساند و فقدان قدرت که در بسیاری موارد هسته طرد اجتماعی مطرح می شود  مختلف اجتماعی را می

 (.228:1396سبکتکین ریزی و موسی زاده،  (اجتماعی فرد نیست

اجتماعی و نوعی استثمار وتبعیض می داند. به زعم او طرد اجتماعی در واقع تالش -هر نابرابری اقتصادیپارکین، طرد اجتماعی را مظ

ترسی به پاداش و فرصت ها محروم دایت شده تا آن گروه را از دسهای جمعی یک گروه اجتماعی است که برعکس گروه های دیگر ه

اجتماعی وتبعیض و استثمار –بین پیوستگی شدید بین نابرابری اقتصادی (. انسدادهای اجتماعی م145:1388کند)ریزمن و انگویتا،  

 (.15:1394ن و همکاران،  است. یعنی تمام اشکال تبعیض، به طور بالقوه می تواند شکل استثمار به خود گیرند )حمیدیا

سی نظریه های مختلف علوم اجتماعی ری سیلور برای تبیین منابع  و ماهیت طرد اجتماعی  پارادایم های سه گانه ای را بر اساهیال

 و ایدئولوژی سیاسی ارائه کرده است. پارادایم انسجام، پارادایم تخصصی شدن و پارادایم انحصار

 پارادایم انسجام: -1

جمهوری خواهی فرانسه دارد و با نظریه کارکرد گرایی دورکیم در ارتباط است. طبق این م انسجام یا همبستگی ریشه در پارادای

دگاه، طرد اجتماعی محصول فروپاشی و گسست پیوندهای اجتماعی مکانیکی و اورگانیکی است که نظامی از حقوق و وظایف را دی

به مثابه فرایند پویای سلب صالحیت اجتماعی دیده می طبق این رویکرد، طرد اجتماعی  برقرار می کند و به جامعه نظم می بخشند.  

اد و جامعه ای که در آن زندگی می کنند، نقص و قطع  می شود ویژگی متمایز این رویکرد آن شود که به موجب آن، روابط بین افر

فتار هر فرد است، بلکه طرد اجتماعی نه تنها بیانگر راست که در آن نقش محوری به پیوستگی و مسؤلیت اجتماعی داده می شود. 

ن دیدگاه کارکرد گرایانه، طرد اجتماعی را در نقطه مقابل »ادغام« ناتوانی دولت ها را در تأمین همبستگی اجتماعی نشان می دهد. ای

ن فراد جامعه است که به واسطه آتقویت پیوندهای اجتماعی میان ا  لیا »وابستگی جمعی« قرار می دهد. در این دیدگاه دولت مسؤو

 (. 138:1392انسجام اجتماعی ارتقاء می یابد )فیروزآبادی و صادقی،  

 ی شدن:پارادایم تخصص-2

های اجتماعی مستقل و خود مختار دیده مطابق با این پارادایم، نظم اجتماعی به مثابه شبکه ای از مبادالت داوطلبانه بین افراد گروه

های آنهاست. طرد اجتماعی زمانی پدید می آید که جامعه دچار تمایز ناکافی گیزهها و انر منافع، عالیق، ارزشمی شود که مبتنی ب

بندد یا موانعی را برای حرکت و قلمروهای اجتماعی است و تنظیمات و مقررات نامناسبی برای یک عرصۀ معین به کار می نابسندة

 
1  Sen 
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ف اعمال می کند. دراین پارادایم افراد به هر حال مسؤول اقدامات خودند و در یک مسیر مبادلۀ آزاد در یک عرصه یا عرصه های مختل

 (. 139:1392در جامعه ادغام یا از آن طرد و محروم می شوند )فیروزآبادی و صادقی،  رقابتی با انتخاب و عاملیت خود

 پارادایم انحصار:-3

در این رویکرد انحصار و کنترل منافع و امتیازات از سوی گروه های دارای در این پارادایم طرد اجتماعی حاصل روابط قدرت است.  

کند لذا طرد با محروم سازی گیرد و تداوم پیدا میی فاقد قدرت از صحنه، شکل میقدرت از طریق انسداد اجتماعی و طرد گروه ها

ه را می توان در آرای کارل مارکس، ماکس وبر شود ریشه این نوع اندیشها قلمداد مینابرابری در فرصت-ادف ومشابه تبعیضمتر

مارکس، نتیجه روابط استعمارگرایانه و پرولتاریزشدن است توان گفت طرد اجتماعی از نظر  ها میجستجو کرد. با استنباط از آرای آن

 (.140:1392صادقی،  نتیجه قدرت نهادینه شده در عرصه های اجتماعی و سیاسی است )فیروزآبادی و و از نظر وبر، طرد اجتماعی

گرا، گفتمان اخالقی طبقه گرا، سه گفتمان رایج درباره طرد اجتماعی یعنی گفتمان بازتوزیع( در کتاب شمول 2005روث لویتاس)

به گفته لویتاس این گفتمان های رقیب، اشکال یا ابعادی از طرد  گرا را مشخص و صورت بندی کرده است.زیرین و گفتمان ادغام

اند که نشان می دهند چگونه معنای که شیوه اندیشیدن درباره آن هستند. این گفتمان ها به بیان وبری سنخ های آرمانینیستند بل

 یابد.تلف مقابله با طرد بازتاب میرد تغییر می کند و جا بجا می شود و این امر چگونه در مداخالت سیاستی و راهبردی مخط

 

  :گفتمان باز توزیع گرایانه -1

ف به کارگران و فقرا و همچنین نیروهای اجتماعی است که موجب فقر می شوند. هدف این گفتمان، برقراری حقوق کامل معطو

دی برای همه اعضای جامعه است و بدین منظور، بازتوزیع قدرت، ثروت و منابع را برای ریشه کنی طرد توصیه می کند شهرون

 (. 134:1392)فیروزآبادی و صادقی،

 :  خالقی طبقه زیرینان اگفتم -2

طرودین به سبب پاره ای با عطف توجه مددکاری اجتماعی، تبیینی فرهنگی از محرومیت به دست می دهد و ناظر به این است که م

 (.46:1393گرش های انحرافی، ضعف های اخالقی و رفتارهای مجرمانه خودشان از جریان اصلی جامعه حذف می شوند )ابراهیمی، 

 م گرایانه:ادغاگفتمان  -3

ر کار) ورود به فرگیر را جستوجو می کند. عنص  رهاورد تفکر نودورکیمی است و رسیدن به یکپارچگی در چهارچوب نظم اجتماعی 

 بازار کار(، مؤلفه کلیدی این گفتمان است و در آن، همبستگی جامعه از طریق کار دستمزدی حاصل می شود.

رد اجتماعی در دو دسته عمده جای می گیرند: دسته اول را می توان کارکردگرا با طدر مجموع ، رویکرد های نظری مرتبط 

نشدن فرد در گروه گسترده تر و رانده شدن فرد یا گروه به بیرون از جریان اصلی زندگی )دروکیمی( خواند که طرد را محصول ادغام  

ها و خورده نظام های کارکردی در ادغام فرد تأکید دارند، ظام می دانند. دیدگاه های ملهم از این رویکرد، از این جهت که بر نقش ن

( و گفتمان های بازتوزیع گرا و ادغام گرا )مد نظر لویتاس( به پارادایم های همبستگی و تخصصی شدن)مطرح شده توسط سیلور
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پذیرفته اند، مطرودین را افرادی    أثیرنزدیکتر هستند. دسته دوم از رویکردهای نظری که از نظرات مارکس و وبر و نیز فوکو و پارکین ت

د. پارادیم انحصار )سیلور( نزدیک به این رویکرد  درون ساخت اجتماعی می داند که به واسطه ادغام در روابط نابرابر قدرت طرد شده ان

 (.46،47:1393است )ابراهیمی، 

 چارچوب نظری

. طرد اجتماعی نوعی فقر است که به شکل تبعیض نژادی یا است مفهوم طرد اجتماعی با مفاهیم نظیر فقر و نابرابری در ارتباط

سب ثروت و عدم دسترسی به خدمات عمومی و سرانجام طرد از جامعه جنسیتی، برابر نبودن توسعه در شهرها و روستاها، توزیع نامنا

به امکانات دسترسی داشته باشند، توانند  هایی که به دلیل عملکرد ساختارهای سیاسی اجتماعی، نمیو اجتماع ظهور می یابد. انسان

مل می شوند، به ویژه زمانی که طرد اجتماعی برند و معموالً بیشترین آسیب ناشی از محرومیت اجتماعی را متحای نمیاز رفاه بهره

 با طرد فیزیکی همراه گشته و مطرودین را به حاشیه نشینی و زاغه نشینی سوق می دهد.

وف و ورومن به عنوان مدل تحقیق ما برای سنجش طرد اجتماعی انتخاب شده است. این مدل یکی طالعه هدر بین این تحقیقات، م

زمینه طرد اجتماعی است. هاف و ورومن در تحقیقی در هلند تالش کردند مقیاسی جامع برای سنجش از مطالعات انجام گرفته در 

جتماعی، محرومیت های مادی، مشارکت اجتماعی و ادغام حقوق ا مفهوم طرد اجتماعی بسازند. آن ها در تحقیق خود چهار بعُد

هلند نشان دادند که افراد با درآمد و تحصیالت پایین، تک  فرهنگی را برای مفهوم طرد تشخیص دادند و با کاربرد آن بر جمعیت

ف و ورومن به گونه ای است عریف هووالده و افراد دارای مشکالت سالمتی بیش از دیگران احتمال دارد دچار طرد شوند. بنابراین ت

ی سازد که طرد اجتماعی وضعیتی است که بیشترین ابعاد طرد اجتماعی  را که در باال بررسی کردیم مورد توجه قرار داده و روشن م

به نقل از   (Hoof   & VROOMAN, 2011:21که در آن محرومیت در زمینه های مختلف و ابعاد مختلف تعریف شده است

(. در این مدل برای بررسی متغیر فقر از بعد محرومیت مادی مدل هوف و ورومن استفاده 229:1396موسی زاده،  ن ریزی،سبکتکی

مچنین برای سنجش متغیر طرد اجتماعی از دو بعد »حقوق اجتماعی«، »یکپارچگی هنجاری« که به عنوان جزئی شده است. ه

اجتماعی از یک پرسشنامه خودساخته استفاده -ست. متغیر پایگاه اقتصادیه شده اجدایی ناپذیر از مفهوم طرد اجتماعی است؛ استفاد

 ن، درآمد ماهیانه، مخارج ماهیانه، قیمت منزل و قیمت ماشین انجام شده است.شد که با بررسی شغل والدین، سطح تحصیالت والدی

های فردی های مادی ویژگید از: محرومیتانبارت، ع 1با توجه به نظریه گفته شده عوامل مؤثر بر طرد اجتماعی، بر اساس شکل 

شغل مادر، تحصیالت پدر، تحصیالت ماد،  اجتماعی ) شغل پدر،-)جنسیت، سن، وضعیت تأهل، قومیت، مذهب(، پایگاه اقتصادی

 تحصیالت همسر، درآمد ماهیانه، مخارج ماهیانه، قیمت منزل و قیمت ماشین(
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 ر طرد اجتماعیعوامل مؤثر ب  1  شکل
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 روش تحقیق 

با مراجعه حضوری   ،گیریکه پس از انجام نمونهدر این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه بود  

 به پاسخگویان تکمیل گردید.

 الف( جامعه آماری:

سال( که  بر اساس آخرین آمار رسمی از مرکز آمار 18د باالی جامعه آماری مورد مطالعه کلیه ساکنان شهر زاهدان می باشند )افرا

                                                                                              نفر می باشد.  672859جمعیت این شهر  1395ایران در سال 

 ب( حجم نمونه و روش نمونه گیری:

ای  نفر بدست آمده است. برای نمونه گیری این پژوهش، از »نمونه گیری خوشه 384اس فرمول کوکران حجم نمونه منتخب ما براس

تصادفی   ده شده است. ابتدا شهر زاهدان به چندین منطقه تقسیم بندی شده سپس از میان هر منطقه به صورتای« استفاچند مرحله

ای تصادفی های محالت منتخب را تهیه و نمونه اهنمای شهری فهرست بلوکمحالتی انتخاب شد. در مرحله بعد با استفاده از دفترچه ر

 ای از خانوارهای هر بلوک منتخب دست یافتیم.       وه تصادفی به نمونههای هر محله انتخاب کردیم. سپس به شیاز بلوک

  ر تحقیقروایی و پایایی ابزا

مایش از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. در این تحقیق، گویه های در این تحقیق برای گردآوری داده ها به پیروی از روش پی

گرفته شده که از دو متغیر حقوق اجتماعی و یکپارچگی هنجاری تشکیل شده طرد اجتماعی از سنجه تأیید شده هوف و ورومن بر 

ومیت مادی تدوین شده است. گویه از سنجه تأیید شده هوف و ورومن بر گرفته شده که در یک متغیر محرهای فقر هم است. گویه

پس از تدوین در اختیار متخصصان و اجتماعی نیز یک سنجه محقق ساخته بوده، بدین ترتیب پرسشنامه  -های پایگاه اقتصادی 

ین آنها، اصالحات الزم انجام شد. بدین ترتیب اعتبار صوری ابزار تأماستادان علوم اجتماعی قرار گرفت  و پس از جمع آوری نظرات 

 های استفاده شده از آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است.  شد. همچنین برای سنجش پایایی مقیاس

حقوق اجتماعی ، متغیر های  %87گویه(    6باخ متغیر های مطالعه شده با این صورت است ضریب پایایی متغیر فقر )ضرایب آلفای کرون

 % 80تغیر طرد اجتماعی تدوین شده با حذف یک گویه از هر متغیر  به ترتیب  گویه( که در قالب م  5گویه( و یکپارچگی هنجاری )  5)

 .به دست آمده است  %88گویه(  9اجتماعی ) –ی و ضریب پایایی متغیر پایگاه اقتصاد  %82و 

 

 هایافته

ا مردان تشکیل می از حجم نمونه ر %4/72نفر که 278نفری، تعداد  384مشاهده می شود از کل نمونه  1چنانچه در جدول شماره 

 هند.از حجم نمونه را زنان تشکیل می د %6/27نفر که  106دهند، همچنین تعداد 
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 توزیع جمعیت مورد مطالعه بر حسب جنسیت1  جدول

 درصد فراوانی جنسیت 

 72.4 278 مرد

 27.6 106 زن 

 100 384 کل

 

 یت مورد مطالعه بر حسب مذهبتوزیع جمع 2 جدول

 درصد فراوانی نوع مذهب

 40.1 154 شیعه 

 56.8 218 سنی

 3.1 12 سایر

 100 384 کل

 

افراد گرایش به مذهب تشیع دارند و  %1/40معادل نفر  154نفر تعداد  384دهد که از کل حجم نمونه نشان می 2ول شماره جد

 می باشند به دیگر ادیان تعلق دارند.  %1/3نفر که معادل    12اهل سنت دارند و تعداد  گرایش به مذهب    %8/56نفر معادل    211تعداد  

 توزیع جمعیت مورد مطالعه بر حسب وضعیت تأهل  3  جدول

 درصد فراوانی وضعیت تأهل

 17.7 68 مجرد

 82.3 316 متأهل

 100 384 کل

 

از افراد متأهل  %3/82نفر معادل 316مجرد و تعداد  %7/17نفر معادل  68نفر تعداد  384هم از کل حجم نمونه  3در جدول شماره 

 هستند.

  د اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.طر: بین فقر و فرضیه اول

 ضریب همبستگی این دو متغیر مستقیم  نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیر فقر و طرد اجتماعی نشان می دهد که  

جود دارد. و  درصد بین سطح  فقر و میزان طرد اجتماعی رابطه  95توان گفت که به احتمال  و معنادار اما در حد ضعیف است. پس می
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یعنی با افزایش میزان فقر، میزان طرد اجتماعی در میان ساکنان شهر زاهدان افزایش می یابد و متقابالً با کاهش فقر میزان طرد 

 می کند.اجتماعی هم کاهش پیدا 

 

 یاجتماع طرد  و  فقر  نیببررسی نتایج آزمون رابطه بین    4  جدول

 فقر 

 0.093 همبستگیضریب 

 0.038 سطح معناداری

 369 کل

 

 اجتماعی با طرد اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.-: بین پایگاه اقتصادیفرضیه دوم

 

 اجتماعی و طرد اجتماعی - رسی نتایج آزمون رابطه بین پایگاه اقتصادی بر  5  جدول

 اجتماعی-پایگاه اقتصادی 

 0.154 ضریب همبستگی

 0.001 سطح معناداری

 384 حجم نمونه 

 

ی ضریب همبستگ  دهد که  و طرد اجتماعی نشان می  اجتماعی-پایگاه اقتصادینتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیر  

یگاه درصد بین سطح پا 99توان گفت که به احتمال ( است. پس می15/0این دو متغیر مستقیم و معنا دار  اما در حد ضعیف )

اجتماعی در میان   اجتماعی،  میزان طرد-اجتماعی و میزان طرد اجتماعی رابطه وجود دارد. یعنی با افزایش پایگاه اقتصادی-اقتصادی

 می یابد و بالعکس.ساکنان شهر زاهدان افزایش 

 

 بین ویژگی های فردی و طرد اجتماعی رابطه معناداری وجود داردفرضیه سوم:  

ام شده نشان داد که بین متغیرهای جنسیت، سن، قومیت، مذهب و وضعیت تأهل با طرد اجتماعی رابطه های انجنتیجه آزمون

 ندارد.معناداری وجود 

 گیریبحث و نتیجه

سنجش میزان طرد اجتماعی در محیط شهری بود و نمونه موردی که برای سنجش این سازه انتخاب شد،   هدف این مقاله، بررسی و

( استفاده 2011ستند. برای سنجش طرد اجتماعی به عنوان متغیر وابسته، از مدل مفهومی هوف و ورومن )ساکنان شهر زاهدان ه
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رکت اجتماعی، یکپارچگی هنجاری است، که ما برای سنجش شامل چهار بُعد محرومیت مادی، حقوق اجتماعی، مشاشده است که 

 .ایمری استفاده کردهمتغیر طرد اجتماعی از دو ُبعد حقوق اجتماعی و یکپارچگی هنجا

 

 توزیع جمعیت مورد مطالعه بر حسب طرد اجتماعی  6  جدول

 

 

 

 

 

 

 

اند، و در حدود اجتماعی را تجربه کردهاز ساکنان شهر طرد  %36بیش از  6به جدول شماره  به لحاظ وضعیت طرد اجتماعی با توجه

از ساکنان شهر زاهدان از لحاظ طرد اجتماعی   %95یش از  از لحاظ طرد اجتماعی در وضعیت متوسط قرار دارند، و به طور کلی ب  58%

اجتماعی، بعد حقوق اجتماعی جتماعی هستند. در بین دو بُعد طرد  در وضعیت متوسط به باال هستند یعنی دارای میزان باالی طرد ا

ت از حقوق اجتماعی در سطح از ساکنان شهر از لحاظ محرومی  % 63از فراوانی بیشتری در شهر برخوردار است. به طوری که بیش از 

 باالیی قرار دارند.

این تحقیق مورد نجارهای مرتبط با شهروندی فعال در در بُعد یکپارچگی هنجاری، که به عنوان همسویی با ارزشهای مرکزی و ه

معه هدف دارای از جا %32در میان جامعه دارد این در حالی است که حدود  %63ها دال بر یکپارچگیتوجه قرار گرفته است، داده

  .اندمیزان پایین یکپارچگی هنجاری بوده

ویت در باشگاه ها، هزینه صرف هزینه عض چون هزینه گرم کردن منزل،در ارتباط با متغیر فقر که توان مالی شخص را در مواردی هم 

ه خرید لباس نو را بررسی کردیم، غذا در بیرون از منزل، توان تأمین هزینه های غیر منتظره در زندگی، هزینه رفتن به سفر، هزین

تامین اند در حد متوسط قادر به گفته %24از ساکنین شهر بیان کردند که توان تأمین این هزینه ها را ندارند. حدود  %69حدود 

ویای آن است اند قدرت باالیی در تامین این هزینه ها را دارند. این خود گباقی مانده گفته %7هزینه های ذکر شده را دارند و فقط 

 .مردم این شهر قادر که تأمین هزینه های روزمره زندگی خود نیستند %90که چیزی بیش از 

وضعیت تحصیلی والدین خانواده، شغل والدین خانواده، درآمد ماهیانه خانوار، تصادی اجتماعی که با مجموع سؤاالت متغیر پایگاه اق

های موجود نشان می دهد که به طور کلی وضعیت پایگاه ررسی قرار گرفت. دادهمخارج ماهیانه، قیمت منزل و قیمت ماشین مورد ب

در حد   %54اجتماعی پایین برخورداراند، حدود  -یمردم از پایگاه اقتصاد  %42ی  حدود  اقتصادی اجتماعی متوسط و پایین است، یعن

  .جتماعی باال برخوردار هستندا-از پایگاه اقتصادی %4اجتماعی قرار دارند و فقط -متوسط از پایگاه اقتصادی

درآمد  %6متوسط و فقط  %20ند، حدوداز مردم درآمد پایینی دار %74نتایج به دست آمده نشان می دهد که از نظر درآمدی حدود

قیمت  %98باال بوده است. از نظر قیمت ماشین  %4متوسط،  %13قیمت منزل آنها پایین،  %83باالیی دارند، قیمت منزل هم حدود 

قرار  مردم در حد پایین %86بررسی مخارج ماهیانه هم نشان می دهد که سطح مخارج ماهیانه خانواده  .اشینشان پایین بوده استم

تحصیالت پایینی دارند، منزلت  %80، مادر خانواده %60ها نشان می دهد که پدر خانوادهرسی دادهدر زمینه تحصیالت هم بر.دارد

 درصد تجمعی درصد اصلی درصد تعداد 

 4.9 4.9 4.9 19 ضعیف 

 63.3 58.3 58.3 224 متوسط 

 100 36.7 36.7 141 باال

  100 100 384 کل
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اجتماعی که از -در حد پایین قرار دارد. در مجموع متغیر پایگاه اقتصادی  %79زلت شغلی مادر خانواده  ، و من  %53شغلی پدر خانواده  

از ساکنین شهر دارای پایگاه  %4در شهر زاهدان ندارد؛ یعنی تنها  ای باال به دست آمده، وضعیت مطلوبیجمع خرده شاخص ه

 اجتماعی قرار دارند.-ط و پایین از نظر دارا بودن پایگاه اقتصادیمردم در حد متوس %96اجتماعی باال هستند و حدود -اقتصادی

توان به این مسئله اشاره ی است. یعنی میر و طرد اجتماعی در این جامعه آمارهای تحقیق دال بر ارتباط بین فقدر مجموع، یافته

های مادی )فقر( در هدان از لحاظ محرومیتکرد که بین میزان فقر و طرد اجتماعی رابطه وجود دارد. به تعبیری، ساکنان شهر زا

 ها از جامعه خواهد گذاشت.وضعیت پایینی قرار دارند که این مسئله تأثیر خود را بر روی میزان طرد آن
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های دوره عباسی، ایلخانی و تاریخی و نمود تحوالت فرهنگی ایران در نگارهررسی سیر ب

 تیموری
 

 1مهسا خانی اوشانی

 

 

 چکیده 

 

ها باشد که تحول و تغییرات بسیاری را به خود دیده است در این میان با تغییر حکومتتاریخ ایران دارای قدمت چند هزار ساله می

هایی در عرصه هنر موجب شده که بر توانایی هنرمندان اندوخت، در ت فرهنگی به ایجاد چالشو تغییرا  ی، تحوالتهای تاریخو دوره

های دوره مشخص تاریخی از حکومت عباسی، ایلخانی و تیموری  این پژوهش به بررسی این تحوالت و توسعه فرهنگی در نگاره

های این دوره مورد بررسی قرار داده و به این سوال نگارهدر عناصر رهنگی را های توسعه فشود. هدف این است که نمودپرداخته می

های دوره عباسی تا تیموری قابل مشاهده است؟ و چگونه نمود پیدا پاسخ داده شود که سیر تغییرات و توسعه فرهنگی در نگاره

گیرند. با توجه به نتایج تحلیل قرار میه و  مورد تجزیگردند و سپاس عناصر موجود در آنها  های پژوهش توصیف میکند؟ ابتدا دادهمی

شود که عناصر بصری موجود در نسخ خطی مصور دوره عباسی، ایلخانی و تیموری نشان از توسعه بدست آمده اینگونه استنباط می

ژوهش به صورت ین پ ش انجام اباشد. روباشد که در معماری، البسه و ابزارآالت نمود پیدا کرده و قابل مشاهده میفرهنگی ایران می

 باشد.ای میآوری کتابخانهتحلیلی و به شیوه گرد_توصیفی

 تحوالت فرهنگی، سیر تاریخی، دوره عباسی، دوره ایلخانی، دوره تیموری :کلیدی واژگان
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 مقدمه

بوده برای ارائه کار هنرمندان تا تری نگارگری به منظور تصویر سازی کتب نظم و نثر در ایران قدمتی طوالنی دارد. نسخ خطی بس

نگارگری و  اصول به ایرانی نگارگر پایبندیبازنمودی از شیوه زندگی زمان خود را به نمایش گذاشته که در یک مجموعه ارائه میشد. 

 ریز ناصرع . دپی میبر آن به ایرانی نگاره دیدن با مخاطب که است اصلی اولین فراوان در زندگی عادی توجه به جزئیات کوچک و

داشته است که با بررسی این عناصر  پررنگی وجود همیشه و نشان دادن سبک زندگی مردم آن روزگار خالء از پرهیز شده،  نگاری

مطالعه چند دوره تاریخی میتوان به سیر تحوالت در زندگی روزمره مردم ایران میتوان به هویت فرهنگی مردم آن دوره پی برد و با 

های دوره عباسی تا تیموری قابل سیر تغییرات و توسعه فرهنگی در نگاره که سوال است این به پاسخ ژوهش درین پ زمین رسید. ا

ره تاریخی در یک جدول قرار گرفته و عناصر بصری های تحقیق با توجه به هر دومشاهده است؟ و چگونه نمود پیدا کرده است؟ داده

های دوره عباسی، ایلخانی و تیموری نشان از عناصر بصری موجود در نگاره که میرسد تیجهن این گیرد، و بهآن مورد بررسی قرار می

. باشدکامال قابل مشاهده می باشد که در معماری، البسه و ابزارآالت نمود پیدا کرده و سیر تحوالت در آن توسعه فرهنگی ایران می

های نگارگری برشمارد. بیابد و روند تاریخی آن را در نمود اصخ ویالگ چند در را تحول دوره سه این الگوی دارد سعی پژوهش این

 ای انجام شده است.این پژوهش با روش تحلیل کیفی و به شیوه گرداوری کتابخانه

 پیشینه پژوهش

گاشته ه نهای عباسیان، ایلخانان و تیموریان صورت گرفته و کتب بسیاری در این زمیندرباره مکتب هنری در دورهتحقیقات بسیاری  

  پردازد همچنین کتابهای ایران از ابتدای اسالم میکه به بررسی نگاره "نگارگری ایران " 1389شده از جمله کتاب یعقوب آژند

های دوره های مختلف در منطقه به بررسی نگاره 1387 ”مکتب نگارگری هرات“و   ”مشهد قزوین، تبریز، نگارگری مکتب"1384

که به دوره میان ایلخانی و تیموری پرداخته    1382  ”مکتب نگارگری بغداد آل جالیر  ”مقاله ایشان به نام  د وپردازخاص جغرافیایی می

که به بررسی آثار بهزاد و خصوصیات آن پرداخته شده است.   1359  ”مکتب هنری بهزاد  “شود . همچنین کتاب عبدالکریم به نام  می

نیز به بررسی آثار دوره تیموری و آثار بهزاد پرداخته شده است.  1384”لدین بهزادالهنر دوره تیموری و کما “در مقاله همایونفرخ 

فضاسازی آثار بهزاد مورد واکاوی قرار  1391 ”ادبهزآثار بررسی فضا در نگارگری ایران با تاکید بر منتخبی از  “خواه در مقاله نظری

به تنوع پیکره ها و  1395”الدین بهزاداسبات انسانی در آثار کمالتن بررسی تنوع پیکره ها و ”گرفته. در مقاله شه کالهی به نام

تاثیر خواجوی کرمانی   ”ایشان به نامتناسبات انسانی در آثار بهزاد توجه و مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین مقاله دیگری از 

 صفری  نامهپایان نگاری جنید پرداخته شده است.هیکربه تاثیر خواجوی کرمانی بر آثار نگارگری و پ   1396 ”نگاری جنید،هبر پیکر

از نظر    1397  ”امروزی کتب آراییصفحه در آن کاربرد و ایران خطی نسخ در آراییصفحه هایروش مطالعه“  نام به کرهرودی

بر  تمرکز بدون خیاریت دوره هر در صفحات کلی الگوی بررسی به که شودمی شامل را دوره صفوی پایان تا سلجوقی زمانی، دوره

 ساله  پانصد دوره قدیم از مانده بجا خطی نسخ آراییصفحه بررسی“  نام با رادیاری نامهپایان. است سنجیده عناصر فرهنگی هر دوره

 تاریخ  خطی  نسخ  است،  پرداخته  پانصدساله  زمانی  بازه  یک  در  آرایی،صفحه   بررسی  به  (1375)  ”سنگی  چاپ  پیداش  تا  تیموری  عهد  از

شود و عناصر فرهنگی یابد را شامل میمی ادامه قاجار دوره در سنگی چاپ پیداش تا و شودمی شروع تیموری عهد از که ایران هنر

های دوره تاریخی صورت گرفته اما هیچکدام های بسیاری برای بررسی نگارهبه طور کل پژوهش  بررسی قرار نگرفته است.نگاره مورد  

 باشد.ها نپرداخته است که این پژوهش از این منظر نو و بدیع میفرهنگی درون نگاره اصربه سیر تحول و توسعه عن

 روش تحقیق
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شود و به تحلیل عناصر بصری با رویکرد ساختارگرایانه تحلیلی است که به صورت تطبیقی انجام می_توصیفیروش تحقیق این پژوهش  

 گرد آوری ها به شیوه آوری دادهباشد. جمعفته و پژوهشی کیفی میگرپردازد. روند تحلیل با توجه به سیر تاریخی صورت می

شده و در  گرد آوریهای مورد مطالعه از طریق بانک اطالعاتی آنالین)اینترنتی( گیرد. تصاویر نسخهای و اینترنتی انجام میکتابخانه

 ای در دسترس استفاده شده است.توصیف و تحلیل آن از کتب کتابخانه

 ریمبانی نظ

“در لغتنامه دهخدا نقاشی بدین معنی است: نگر یا نگار از نگارش و نگاریدن به معادل نقر در زبان سامی به معنی کندن و شیار زدن  

آمده است و از دوران قدیم به صورت خط نگاره )کنده گری در سنگ یا گل( متجلی شده است، اما نگارگری را امروزه به معنی 

 ”نگاره“گشتند به نام تصاویری که درون نسخ خطی مصور میواقع  ( در1390:104“)کارگر، ساریخانی: د نانقشین کردن هم آورده

روایت درون متن بوده  ،گری، تصویرگرینگار باشند.هایی غیر مستقل درون نسخ مصور میها همان نقاشیشوند . نگارهشناخته می

ارتباط بنیادین  “ موضوع و مضمون نسخ ادبیات بوده است. ها، مصور کردنِ رهااست که همواره ارتباطی عمیق با ادبیات داشتند. نگ

بین محل نوشتن و عمل نقش کردن چنان بود که در زبان فارسى، فعل نگاریدن و نگاشتن  و لغات و کلمات مشتق از آنها هر دو 

یوندى تنگاتنگ داشت. داستانهایى که او به پ  ،“نگارگرى ایرانى با ادبیات فارسى .( 876، 1390)میرحسینی:  رساند”معنا را مى

تصویر مىکشید، ریشه در اساطیر و تاریخ کهن داشتند.  تصویر نگارگرى ایرانى به زبان، خط و رنگ بیان مىشد. صور خیال در شعر 

قالب آثار متون و ر د“هنر نگارگرى با ادبیات عجین بوده و  (873، 1390فارسى و نقاش ایرانى بر هم منطبق بودند”  )میرحسینی: 

اشعار فارسى نمایان است که این متون با آراستگى و وجه موسیقیایى خط نستعلیق نگاشته شده و انسان بیننده را در جهانى متفکرانه  

 ر.نگارگر ایرانی همواره از سایه پردازی و ایجاد فضای سه بعدی پرهیز کرده و د( 874، 1390)میرحسینی:   و ادیبانه سوق مىدهد”

 اش، وفادارانه به سنت های دیرینه، رنگ های تخت، عناصر دو بعدی پایبند مانده است.لق نگارهخ

 هاتحلیل داده

ه. ق( و با پایتخت 133–656ی زمانی)کتب بغداد یا مکتب عباسی یا مکتب بین المللی )جهانی( با روی کار آمدن عباسیان در بازهم

بغداد که در میان دو تمدن بزرگ واقع شده بود)ایران در شرق و امپراتوری بیزانس  .(43: 1384)طقوش،  قرار دادن بغداد ایجاد شد

در غرب( در ابتدا از یک سو تحت تأثیر هنر بیزانس و ساسانی و سپس از سویی دیگر دارای خالقیت خود مسلمانان است و چون 

: 1389) پوپ، را مکتب بین المللی عباسی نیز می گویند م داشتند آننقاشان عرب، ایرانی و سریانی در شکل گیری این مکتب سه

هجری قمری، بر جهان اسالم فرمانروایی کردند، مدت زمانی که در  656تا  132سال یعنی از سال  500باسیان بیش از (. ع 47

دولت   .(64:  1377عفریان،  )ج  تر استیهای اسالمی به استثنای دوران امپراطوری عثمانی، زمانی بسیار طوالنمقایسه با دیگر حکومت

 به ابتدا ترک عناصر نیز ادامه در  ستگاه وزارت و دبیران ایرانی است ود عرب، خلیفه جمله از عباسی، دولتی با ویژگی چند ملیتی

 زند،می اول  حرف  نسب  و  خون آن  در  که  ایجامعه  برای  موضوع این  شوند،می  حکومت  وارد  وزارت کسوت  در سپس  و  سپاهی  عنوان

شود و نهضت ترجمه  از دوره عباسی، دوران طالیی فرهنگ و تمدن اسالمی یاد می  .(1387طبری،    )جریر  است  فرد  به  منحصر  اربسی

توسعه روابط دولت اسالمی با سایر کشورها، امنیت   .(64:  1377)جعفریان،    آورندرا نقطه آغاز پیشرفت علمی مسلمانان به حساب می

ود وضع اقتصادی، اعزام گروه های علمی به دیگر کشورها و غیره است، ولی مهمتر از همه، انگیزه نیاز کتاب، وجود امکانات، بهباهل 

 (. 177:  1384،  منتظمی) بوده که مترجمان را وادار به ترجمه آثار دیگران می نموده است

ن در موزه توپقاپی سرای استانبول نگهداری  اشاره کرد که اکنو  "لکلما  محاسن  و  مختارالحکم"کتاب    به  میتوان  دوره  این  مصور  کتب  از

 گوناگون، بیماریهای دفع و گیاهان خواص درباره "الخاص مفید" باشد. همچنین کتابهایی اخالقی میشود و درباره درس گفتارمی
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 ،"نوسجالی طب" شوند؛می نگهداری رضوی قدس آستان در دو هر که "االشجار خواص" کتاب و رازی زکریای بن محمد نوشته

 "اصفهانی ابوالفرج" اسالمی بزرگ دانشمند   این مصور کتب از دیگر یکی وسیله به که "االغانی" و "دمنه و کلیله" ،"عیار سمعک"

 ارزیابی    965  سال  حدود  در  که  است  صوفی  عبدالرحمن  نوشته  "الفلک"  کتاب  دوره  و  گشته  تألیف  355سال  .  کرد  اشاره  شده،  نوشته

 فی" کتاب دوره، این نسخ دیگر از نوشته "المجسطی" کتاب شیوه به سوم/نهم سده مسلمان شناسانستاره نظرات همه از جامعی

 کتابهای مهمترین از. است شده مصور و نوشته شام در 576 سال. دارد بطلمیوس   درباره"الجوزی" اثر "الهندسیه الخیال معرفت

 دیوسکوریدس  اثر  "المفرده  االدویته"  نام  به« medica meteria de« کتاب  عربی  ترجمه  و  605/  1199  تاریخ  به  الدریاق   دوره،  این

 کتب دیگر از واسطی، بن یحیی اثر حریری، مقامات خطی نسخه   بغداد در. (42: 1391فر،  )شایسته است 1224/621 سال در

 تاریخ  در آن نسخه قدیمیترین از. شودمی نگهداری پاریس موزه در اینک و شده تهیه 576 که سال است دوره این مصور معروف

 ها،موقعیت  و  حاالت  ها،شخصیت  ها،چهره  نماید،می  روشن  بیشتر  را  دوره  این  نگارگری  شیوه  که  نسخه  این  برتر  ویژگیهای  جمله    1180

 عمیقی   یاربس   ًبیشتر و  شده  طراحی  نمایی  عمق  بدون  و  سطح  یک  در  هایاختالف  حال  این  با  است،  انجیلی  هایصحنه  نقاشی  یادآور

 از نقطه هر در و خود میل به را رنگ و شکل هنرمند،. ندارند واقعیت از رنگی و بوده تخیلی گیاهان، عموما هاصحنه دارد؛ وجود نیز

 موارد، این و سنگها و شودمی داده نشان ویژه کامال شکلی به زمین. (45: 1391فر،  )شایستهاست داده جای دیده الزامی که تصویر

 زیرا  مهارت، عدم و تجربگیبی روی از نه  مسلما. اندشده چیده هم کنار هاییگلبرگ یا فلس مانند هاکوه  ًگرفته، صورت آگاهانه

 (. 63- 64:  1375 )شریف زاده،  "شودمی نامیده "عدم واقعگرایی اصل" که است اینکته بر مداوم طور به نقاش تأکید

 علی بن قاسم نوشته االدبیه، المقامات یا الحریری در این دوره مصور شد کتاب مقاماتهمانطور که گفته شد، از جمله کتبی که 

 آرایی   کتاب  مکتب  اولین   اوج  نقطه  او  کارهای  و  است  الواسطی  محمود  کتاب  این  تصویرگر  .است  عربی  زبان  به(  ق   516–446)  حریری

 تکلف   و  تصنع  در  و  شده  نوشته  مقامه  50  در  همدانی  الزمان  یعبد  شیوه  از  تقلید  به  کتاب  این.  (67:  1388فر،    )شایستهاست  مسلمانان

 . واژه(41: 1389)آژند، است بوده سرگرمی ضمناً و ادبیات و زبان حفظ مقامات نگارش از نویسنده هدف. استگرفته پیشی نیز او از

 شده گرفته جمع میان در نورسخ «قیام» از و است راندن سخن نیز و مجلس در حاضر جماعت و مجلس معنی به لغت در مقامه

 ابتکار به هجری چهارم قرن در بار نخستین برای که ، مسجع نثرِی با است کوتاه داستانهای از خاصی نوع ادبی، اصطالح در و است

مورد ها، بنا به ضرورت، ابزار و وسایل در بسیاری از نگاره .(84: 1379)خضری،  شد پدیدار عربی ادبیات در همدانی الزمان بدیع

اند. از یک کشتی بزرگ با جزئیاتش گرفته تا تیغ ها و نشترهای حجامت، منبر مسجد، ظروف متنوع، استفاده در آن دوره ترسیم شده

 اصلی  شخصیت حریری مقامات درموسیقی، همه و همه در این تصاویر به چشم می خورندقندیل های آویخته به سقف و سازهای 

 .(61: 1389است) پوپ،  همام بن حارث حریری ستانیدا درون راوی و سروجی ابوزید
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 ه.ق، ماخذ: سایت کتابخانه ملی پاریس 5خدمتکارش، مقامات حریری، سده  از ابوزید ، شکایت1شکل

باشد که داستان شکایت ابوزید از نسخه خطی مصور مکتب بغداد از دوره عباسی به نام »مقامات حریری« می، مجلسی از 1شکل 

ها عربی است و تاثیر حکومت اعراب را در این دوره نشان (. البسه و سرپوش51: 1391فر،  دهد)شایستها نشان میخدمتکارش ر

ها دارای پاپوش مشکلی هستند و ابوزید بدون اند، دو تا از پیکرهقرار گرفته  ها خشک و بدون تناسب درون کادر تصویردهد. پیکرهمی

(. هر پیکره روی زمین ساده نشسته و از تزئینات و وسایل دیگر اثری 26: 1392وان،  د )ماهپتپوش خم شده و کتابی در آغوش دار

 1دوره را مورد مطالعه قرار داده.  در جدول شماره  های بیشتری در ایننگاره 1وجود ندارد. برای بررسی بیشتر در جدول شماره 

البسه از پرداخت قابل توجهی به خصوص در چین و شکن رفته است.  های دیگری از کتاب مقامات حریری قرار گنگاره  3و    1،2ردیف  

وانات وام گرفته شده از هنر های بازنمایی حیهای فرشته گون و شیوه ها برخوردار است و همچنین استفاده از نقوش اناری، بالجامه

توان به ها میاز خصوصیات دیگر این نگاره خورد.ها شاخه و برگی به نشانه طبیعت به چشم میساسانی است و در بیشینه این نگاره

ها در فضا اند گویی که نگارهطور اجمالی رنگ آمیزی شدهتربتی رنگ که یا بدون رنگ رها شده یا به   های ساده و اصطالحازمینهپس

 مکتب اهمیت از جدا .(45 :1379)خضری، اندنواز به کار رفتهای چشمها در نگاره اصلی اندک هستند ولی با هماهنگیرهایند، رنگ

 شناسی  روان  نگرشهای  و  گذرا  هایپدیده  به  که  بود  مکتبی  تنها  مکتب  این  اسالمی،  نگارگری  سبک  نخستین  عنوان  به  بغداد  نگارگری

 سوق  دیگر سویی و سمت به اسالمی نگارگری بعدی مکاتب. بود برخوردار نمایانی گرایی واقع از و داشت توجه طبقاتی اختالفات و

کشد ایستاده پیکره روی گاری که اسبی آن را می 2شدند. در تصویر ردیف  نزدیک اجتماعی و گرایانه واقع بیانی به کمتر و افتندی

های شکلی ساده و ابتدایی تصویر شده با اینحال نشان از روند زندگی مردمی آن دوران دارد که در نگارهاست. چرخ ها و گاری به 

الکلم قرا دارد که  محاسن و نگاره نسخه خطی مصور مختارالحکم 5و  4شده است.  همچنین در ردیف این کتاب به خوبی مجسم 

ستون های بنا نمایش داده شده است   5مشاهده میشود. در تصویر ردیف  ها و البسه  همان خصوصیات کتاب مقامات حریری در پیکره

باشد که با وجود از نسخه خطی مصور کلیله و دمنه می 7و  6ردیف باشد. تصاویر که نشان از ظاهر ساختاری بناهای آن دوره می

زئین وسایل زندگی از جمله کوزه و ظروف سادگی نقش در تصاویر نگاره اما جزئیات جالبی از توسعه فرهنمگی در تزئیین البسه و ت

 زئینات بیشتر شده است.شود. البسه، سر پوش دیگر ساده نیست و دارای تدیده می 7مورد استفاده در تصویر ردیف 
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 ها، ماخذ: نگارندگان، برشی از نگاره1جدول شماره 

 زمان نام نسخه تصویر  ردیف

1 

 

 ه.ق 5 مقامات حریری

2  

 

 ه.ق 5 حریریمقامات 

3  

 

 

 ه.ق 5 مقامات حریری

 ه.ق 5 الکلم محاسن و مختارالحکم  4
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5  

 

 ه.ق 5 الکلم محاسن و مختارالحکم

6 

 
 

 ه.ق 6 و دمنهکلیله 

7  

 

 ه.ق 6 کلیله و دمنه

 

ریزی شده و به ه. ق.( اولین مکتب نگارگری ایرانی است که در تبریز پایه 8و  7مکتب تبریز اول یا مکتب مغول )ایلخانی( )قرون 

 خود را تبریز قرار دادنداند. این مکتب مصادف با حکومت ایلخانان مغول در ایران است که مرکز  همین دلیل آن را مکتب تبریز نامیده

 های  کشورگشاییشود. آغاز می چنگیزخان مغولحمله این دوره از اواخر قرن هفتم هجری قمری با  .( 1371:99یعقوبى،  )واضح

 آید فراهم المللی بین تجارت قاره در وسیعی متحد و یکپارچه سیاسی لحاظ به آسیا پهناور هایسرزمین که شد موجب  چنگیز

 به عمان دریای و فارس خلیج در ایرانی جزایر و بنادر از که دریایی هایراه  مسیر در تجارت دوره، آن در. .(1387، طبری )جریر
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بهتری برخوردار بوده و  مراتب به زندگی از صنعتگران و بازاریان شهری، غیر مردم با مقایسه در. بود پررونق رفت،می چین و هند

 دهه چهار آغازگر ،(ق 637) مغول ایلخان آخرین ابوسعید، . مرگ(72: 1389) پوپ، رفتدی میزندگی مردم عامی نیز رو به بهبو 

کونل، ) یافت ادامه تیمور گیریقدرت زمان تا که بود ایران اجتماعی و اقتصادی اوضاع در نسبی نابسامانی و سیاسی آشفتگی

1387:154) . 

 روی   بر چینی  نقاشی  تأثیر  دوره  این  در. آیدمی  حساب  به  ایرانی نگارگری    ه، آغاز ورود عناصر چینی به حوزنگارگری این دوره  مکتب

 رشیدیه  سبک گاه و مغولی سبک عنوان با بیشتر ایلخانان، دوره در اول تبریز مکتب. (1389:87لین،) است واضح ایرانی نگارگران

 خاور هایسنت با مغول از پیش النهرینیبین و نیایرا هایسنت  دموت  های شاهنامهدر نگاره .(68: 1382)آژند، ت ساشده معرفی

  این  بیشتر. (63: 1389، جلودار) دانست ایلخانی عهد نقاشی پیشرفت اوج  نقطه توانمی را دموت  شاهنامه. اندشده آمیخته دور

دار درختان و ده و گرهها، نحوه نمایش طبیعت مثالً ترسیم تنه پیچیچهره .(69: 1382)آژند، شدند تهیه رشیدی ربع در هاکتاب

متاثر از سنت بیزانسی و عناصری درخت های کنگره دار و زمینه صدفی، ابرها و آتش های ها های تیز و چین وچروک لباسصخره 

ها، دقت در رسم گیاهان و های بریده و ابرهای مواج، مراعات نسبت . دشت(1369:98گری، ) کنگره دار متاث از سنت چینی است

امش و سکون موجود در نقاشی سنّتی ایرانی در این ها به جای آرحیوانات، و تحرک و جنبش بیشتر در نمایش صحنه اعضای بدن 

در این دوران دو اتفاق مهم در نگارگری رخ داد: اول : آغاز ورود عناصر چینی  .(26: 1394، پریزادیان کاوان) شوندمکتب دیده می

هنرمندان بخشی از کار را برعهده جاد سنت کارگاهی،هنر به صورت تخصصی درآمد و هر یک از  به حوزه نگارگری ایرانی بود. دوم : ای

 (.25: 1389)آژند، گرفتند. این اتفاق با تأسیس ربع رشیدی که به دستور خواجه رشید الدین فضل اهلل ساخته شده بود شروع شد

 دین فضل اهلل  در تبریز، ربع رشیدی تصویر شده است. دوه.ق( تالیف خواجه رشید ا 714_707کتاب جامع التواریخ رشیدی )   

شود. نسخه داری مینسخه از این کتاب باقی مانده که یکی در کتابخانه دانشگاه ادین بورگ و دیگری در انجمن آسیایی لندن نگه

( اکثر صفحات 35:  1379اکباز.تصویر است )پ   100ه.ق تدوین شده و دارای    714تصویر دارد .نسخه دوم در    70ه.ق و    707اول مورخ  

کادر مستطیل کشیده دارد و فضای منفی کمی دارند. پس زمینه تصاویر بدون رنگ و تزئین است و  مصور این کتاب تصاویری در

 های این نسخه است.پیکره ها نسبت به کادر بزرگ هست که از ویژگی

ها ه داشته که توسط چند نقاش اجرا شده بودند وی اکنون تننگار 120کتاب شاهنامه بزرگ ایلخانی معروف به دموت که در اصل 

( کادر های 1379چند تصویر پراکنده باقی مانده.شاهنامه دموت را میتوان نقطه اوج پیشرفت نقاشی عهد ایلخانی دانست )پاکباز، 

 های این کتاب استاخ از ویژگیزمینه ساده و فضای فرتر و گاه تنها خطی و ساده با پسهای پرمایهمربع و مربع مستطیل، رنگ

 (.56: 1379، خزائی)

ه.ق به دست جنید سلطانی در شیراز مصور شد. که اکنون در کتابخانه بریتانیا لندن نگه  799ب دیوان خواجوی کرمانی در سال کتا

ه.ق   732ن را در سال  شود. بخش اصلی این کتاب به مثنوی عاشقانه همای و همایون تخصیص یافته که خواجوی کرمانی آداری می

( پیکر های کوچک، مناظر 22: 1397 ایزدی، تصویر است.) 9علیق میرعلی تبریزی و حاوی سروده بود. نسخه مزبور به خط نست

زمینه زینت شده که هیچ جای آن خالی از نقش های پرمایه و پستزئین، تنوع وسیع رنگی و رنگطبیعت پرگل و درخت ،معماری پر

 (.54: 1366های این نسخه است. )پاکباز، خصوصیات نگاره و رنگ نیست از
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 ، ماخذ: سایت موره بریتانیاه.ق  8سده ، جنید، دیوان خواجوی کرمانی، همای و همایون،  2شکل 

 

، مجلسی از نسخه خطی مصور دیوان خاجوی کرمانی است که مالقات همای و همایون را به تصویر کشیده است. شاهزاده 2شکل 

نگرد. این نگاره اوج پیشرفت در آخرین طبقه یک بنای سه طبقه به بیرون میوی اسبی بیرون بنا ایستاده و شاهدخت همایون  همای ر

های شاد تصویر شده، (. البسه ساده با رنگ87: 1366و فرهنگ آن دوراه را با جزئیات دقیق و فراوان ترسیم کرده است)پاکباز، 

ه است. شاهدخت جواهراتی به خود دارد، حتی ها تغییر کرده و دارای طرح متفاوت و رنگ شدسرپوش دارای تزئینات است  پاپوش

اسب شاهزاده نیز دارای ابزار و یراق و پوشش طرح دار است. بنای اصلی در سه طبقه و کاشی کاری بسیار نشان از پیشرفت و توسعه 

ی همراه با های هندسی به شکل لوز.  کاشی کاری(42: 1387فر،  )شایسته دهدهنری و فرهنگی آن دوره را به خوبی نشان می

گذارد) خطوط اسلیمی و ختایی که اوج شکوه و عظمت را در کنار گل کاری و درخت کاری زیبا در حیاط و بیرون از بنا به نمایش می

 از پس مردم که چرا دارد؛ یتغزل و شاعرانه طبیعت تصویر به تمایل بیشتر هنرمند مکتب، این در همچنین(. 69: 1387حسینی، 

 استاد نقاشی در.  گردید نگارگری وارد ادبیات حوزه از امر این تأثیر و بردند پناه تصوف به و شده خسته مغوالن زیاد جنگهای طی

 گل از پوشیده هایتپه  طبیعی منظره داخل در هااندام کوچک هایپیکره. است شده کاملتر تصویری، فضای گسترش اصول جنید،

عموما  آدمها. است مالیم و نرم حرکاتشان و دارند گرد چهره قامت و بلند منقوش درهای و دیوارها معماری درون درخت و و گیاه و

 سرخ،  آبی،  سبز،  رنگهای  انواع  بر  مشتمل  و  وسیع  بسیار  جنید،  رنگی  گزینه.  نیست  خالی  رنگ  و  نقش  از  تصویر قرار گرفته و  جای  همه

 آفریده  شاعر،  ایافسانه  دنیای  قرینه  مسحورکننده،  و  خیالی  جهانی  استادانه،  اندازینقش  و  سنجیده  بندیرنگ  اب  او.  است  خاکی  و  زرد

. (54: 1387است )حسینی،  مشاهده قابل نهم/پانزدهم سده هاینگاره بهترین در ادبی، تغزل با یافته انطباق سبک این تکامل. است
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ها و اشیاء فراوان به البسه، بنا چون عواملی و شده داده بیشتری اهمیت طبیعت نمایش و هاکاریریزه به همچنین مکتب این در

 وضوح تصویر شده است.

 عمده مشخصات تصویر نسخه خطی مصور جامع التواریخ در دوره ایلخانی قرار گرفته است. از 3و  2، 1ردیف  2در جدول شماره 

دارای تزئینات و ظریف کاری بیشتر است. سرپوش ها دیگر کامال تر است. البته متنوع رنگهای از استفاده دوره، این نگارگری سبک

مشخص است و نشیمنگاه  1و در کنار آن سرپوش های متفاوت دیگری نیز به چشم میخورد چنانچه در تصویر ردیف  عربی نیست

ودی از وضعیت زندگی آن ها نمه و ستونهای طرح دار زینت پیدا کرده است. در تصویر ردیف سه وجود تخت نشیمنگانیز با پارچه

دهد از نسخه خطی مصور شاهنامه دموت سر پوش های متنوع تری را نمایش می  5و    4کند. تصویر ردیف  دوره را به خوبی نمایان می

است که از خواب قرمز رنگ از جمله وسایل خاصی تخت 5شود در تصویر ردیف و تزئینات البسه بنا و نشیمنگاه در تصویر دیده می

ها خشکی خاصی داشته و تناسبات کمتر پرداخته شده است. در  دهد. همچنان پیکرهه و پیشرفت فرهنگی آن دوره خبر میتوسع

شود که نشان از ها و البسه تزئینی، وسایل زندگی متنوع و پر تزئین دیده میجزئیات بیشتر گشته، در کنار پارچه 7و  6ردیف 

های پر نقش و های طالیی در پایین تصویر و فرشهای متنوع و گردسوزسرپوش 7ردیف ارد. در تصویر پیشرفت هنری این دوره د

 شود. نگار وجود دارد که نمودی از توسعه هنری و  فرهنگی این دوره را شامل می

 ها، ماخذ: نگارندگان، برشی از نگاره2جدول شماره

 

 ردیف

 زمان نام نسخه تصویر 

1  
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ی گذاری شد.گسترهاهرخ در هرات پایههای نقاشی ایرانی است که در دوره تیموریان و در زمان زمامداری شمکتب هرات یکی از سبک

 ضعف به رو نیز مغول حاکمان ایران، در ایلخانان حکومت زوال باهجری بوده است.  880_836تاریخی این مکتب حدود سالهای 

 یان،م  این  در.  (1387طبری،    )جریر  آمد  وجود  به  قدرت  کسب  برای  قبایل  فرماندهان  و  سران  میان  شدیدی  درگیری  و  رقابت  و  نهادند

 که یورش مرحله سه طی سپس تیمور(. ق 177) گرفت دست به  را ماوراءالنهر حکومت و کرد غلبه خود رقیبان بر گورکانی تیمور

 او جانشین و پسر شاهرخ، تیمور، مرگ از پس. درآورد خود ایران زا از آن سرتاسر بود، همراه فراوان کشتار با ها،مغلو هجوم همچون

 کردند،می   حکومت  مختلف  مناطق  بر  که  تیموری  شاهزادگان  شاهرخ،  مرگ  از  بعد(.  ق   058ـ  708  حکـ)  کرد  حکومت  ایران  سراسر  بر

 نوادگان حکومت. (135: 1389شد) پوپ،  محدود ایران شرقی مناطق به تیموریان حکومت و برخاستند ستیز و رقابت به یکدیگر با

 بعد  مدتی.  رسید  پایان  به  ماوراءالنهر  بر  ازبکان  تسلط  و  ایران  در  صفویان  سیدنر  قدرت  به  با  هجری  دهم  قرن  اوایل  در  ایران،  بر  تیمور

ن، رابینسو)  شد  معروف  «کبیر  مغوالن»  یا  «هند  گورکانیان»  به  که  گذاشت  بنیان  هند  در  را  حکومتی  تیموری،.  شاهزادگان  از  یکی  بابر،

1376 :128). 

نشان   زیادی  توجه  و  عالقه  هنر و  فرهنگ علم،  آبادی،  و  عمران  به  و  اشتندگذ  کنار  را  او  کشورگشایی  و  جنگ  سیاست  تیمور  جانشینان

ن، رابینسو) یافتدند  چشمگیری رونق و رشد یزد و مشهد شیراز، هرات، شهرهای و شکوفا کرده شهرسازی را و شهر آنان. دادند

بهبود یافت و شاهرخ دستور نوشتن یک   همچنین در زمان شاهرج روابط تجاری و فرهنگی با خاور دور)چین( دوباره. (135: 1376

هنرمندان و آثار چین همراه . وی موقع برگشت از  1384) ذکرگو،  )ی مصور را به غیاث الدین داد و او را به خاور دور فرستادسفرنامه

. (1389:102 ،)محمدی خود آورد. که باعث تاثیر هنر چین بر نگارگری عصر تیموری شد. که تاثیراتش در معراج نامه مشهود است

. شودمی  متوقف  رشدش  هاازبک    میالدی با حمله  1507کند، اما در سال  این سبک در دوره سلطان حسین بایقرا پیشرفت زیادی می

هند رفته بودند، تأثیر زیادی بر روی   در  شاه  جهانگیر  دربار  به  که  جهانگیری  رضا  آقا  چون  بسیاری  نقاشان  کمک  با  بعدها  هرات  بمکت

 .(84: 1390ت )جلیلیان، ی گذاشنقاشی هند

اساساً پیش از حمالت سبکی که به نام مکتب تیموری معروف شد، نتیجه تحول طبیعی نگارگری ایرانی در قرن چهاردهم بود و 

گونه نقشی در تحول این سبک نداشته و حتی از حامیان بزرگ نگارگران آن هم تیمور نیز وجود داشت. احتماالً تیمور، خود هیچ 

. در واقع شاهزادگان حامی نگارگران نسل دوم و سوم مکتب تیموری بودند که نام مذکور (84: 1394، پریزادیان کاوان) ده استنبو

را دقیقاً برازنده این سبک ساختند. تیمور عالقه فراوانی به بناهای زیبا داشت و در پایتخت جدید خود، سمرقند، بهترین صنعتگران 
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. عالقه او به ادبیات نیز گویا فقط (57:  1389)آژند،  کرده بود، گرد آوردالنهرین و آسیای صغیر تصرف  ان، بینرا از شهرهایی که در ایر

شاهرخ جانشین تیمور در   .شده استانگیز خود اوست، محدود میهایی تاریخی مانند ظفرنامه، که در وصف فتوحات حیرت به کتاب

( 81:  1391،  ایل زرین)  خت خویش قرار داداشت، امیر خراسان شد و هرات را پایتم، به هنگامی که بیست سال بیشتر ند1397سال  

. او در هرات و در والیات زیادی که پدرش به تدریج به وی واگذاشت اقتدار مطلق داشت. دیری نگذشت که وی شایستگی خود را به 

اختصار، چه خوب نشان جان ملکم شخصیت او را به . سر ( 68 :1381 کنبای،) اندیش هنر نشان دادعنوان فرمانروا و حامی روشن

. او حصارهای شهر دهایی بود که پدرش به بار آورده بوآمال او نه در جهت بسط قلمرو خویش، بلکه در راه ترمیم خرابی .داده است

این شاهزاده مشوق و اهل  .(141: 1389) پوپ، هرات و مرو را از نو ساخت و تقریباً به تمام شهر و والیات قلمرو خود رونق بخشید

علم و فرهنگ نیز بود و درباری بسیار پررونق داشت. او روح دوستی و مودت را در میان پادشاهان آن زمان برقرار ساخت. در کتاب 

 دوره .شد، وجود داردانگیزی درباره سفیران چندی که بین او و امپراتور چین رد و بدل میمورخ دربارش مطالب و اطالعات شگفت

 نظیربی  خطی  کتب  در  رونق،  این.  (98:  1387آید) آژند،  می  شمار  به  ایران  تاریخ  ادوار  ترینپررونق  از  یکی  دتردیبی  شاهرخ،  زمامداری

گری مکتب تیموری  نگار رقیببی مرکز شاهرخ، زمان در هرات. است منعکس خوبی به اند،شده تهیه دوره این در که نفیسی بسیار و

 در قرمز رنگ تسلط با ادامه در نگارگری تحول ترین مهم. شود می هرات و شیراز یافته کمال های مکتب آمدن پدید باعثو   شد

. رود می کار به  هرات مکتب در آبی رنگ تسلط با نیز جالیری دوران هنری سنت تداوم. (142: 1376ن، رابینسو )  است شیراز مکتب

 و بایسنقری شاهنامه نامه،معراج شامل بهزاد الدین کمال و میرزا بایسنقر ،شاهرخ دوره سه در هرات مکتب شده تولید مهم آثار

 نهم سده از بعد نقاشی تحوالت ترین مهم از همچنین. (87: 1359، عبدالکریم) شودمی بهزاد الدین کمال نقاشی با سعدی بوستان

-مجموعه  صورت  به  مجلّد  نوعی   آراییکتاب  هنر.  (1390گرابار،)  است  ساز  زمینه  که  باشدمی  پردازی  چهره  تک  روزافزون  رواج  هجری،

 که پیمایدمی را خود تکامل مراحل زمان، این در زرکوب و سوخت جلدهای کارگیری به با مرقعات به موسوم خطاطی و نقاشی های

 .(124: 1366)پاکباز، است مباهات و افتخار مایه جامانده به آثار

هایش، بایسنقر، ابراهیم سلطان، و اسکندربن عمر شیخ، عصر نی شاهرخ و عمرشیخ و نوهپسران تیمور یعهمزمان با دوره حکومت 

های این دوره، دیگر مسئله وجود تأثیرات خارجی و عناصر گوناگون مطرح شود. در نگارهآرایی ایرانی آغاز میبزرگ هنرهای کتاب

به خصوص در آثار استاد کمال و نگارگر برجسته   نبوغ ایرانی است  صرفًا حاکی از  نیست؛ تمام آثار این دوره کاماًل یکدست و منسجم و

پردازی طراحان بزرگ اروپایی و یا به ارائه . دیدگانی که به حجم(22: 1382دوران کمال الدین بهزاد کامال مشهود است ) آریان، 

ر نمایش جزئیات بسیار ریز، و ظاهراً بیش از ری ایرانی را دهای زیبای خاور دور خو گرفته است نگارگوار و استادانه طراحیخالصه 

بندی خود را طوری تنظیم گیرد، ترکیبپردازی از خطوط محیطی بهره مییابد، ولی اگر نگارگر ایرانی به جای حجمحد دقیق می

 شه)  شودمی  ارائه  یاترگو  متضاد، هایرنگآفریند که با کاربرد ماهرانه  کند که انحنای خطوط طراحی تمامًا زیبا باشد و نقشی میمی

 شوندمی حاصل است، ناموفق ناگزیر به نیز گاه که سردی و گرم هایرنگ مایه پیچیده تعادل از تأثیرات این. ( 51: 1394، کالهی

ب رای تهیه و ترکیب  همواره  دوره  این  در  زیرا  است؛  نوازچشم  خود  خودی  به  هاآمیزیرنگ  درخشش  حال  این  با.  (1389:110 الهیاری،)

 اند های آن دوره، تا به امروز کیفیت خود را بسیار حفظ کردههای نگارهشده است، به طوری که رنگ ها زحمت فراوانی کشیده میرنگ

 هرقدر  رانی،ای  هاینگاره  سفید  و  سیاه  چاپ  ها،رنگهای مبتنی بر مایهبندی. به علت وجود همین ترکیب(65:  1394،  پریزادیان کاوان)

 در تعادل  کمال  ایجاد  دوره  این  در  نگارگری  و  نقاشی  بارز  ویژگی    .ها را به خوبی نشان نخواهد دادشود، رنگ  انجام  خوب  کامالً که  هم

 طبیعی منظره با معماری برابر در انسان پیکره نقاشی این در. ( 96: 1384ذکرگو، ) است فاخر آمیزی رنگ و بندیترکیب ها،اندازه
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 آن  اوج که برده بهره تازه جهانی تجسم برای خود  توان نگارگر از جا این در. است بخشیده وحدت آن هب و شده داده جای درستی به

  . (92: 1366)پاکباز، دید توانمی بایسنقری شاهنامه در را

 یرانا نقاشی تاریخ  چهره ترین تابناک را او  بسیاری.  (ق.ه )942 _865  است  بهزاد  الدین کمال تیموری  عصر  نقاش  مشهورترین 

 باتکیه او“ .زیستمی ق .ه نهم قرن دوم نیمه اواسط در که تیموری دوره نگارگر ترین مشهور. 31 :1395) مهر، میرزایی) دانندمی

 قالبی و  خشک  اصول  پاالیش به و  رفت فراتر سنت  چارچوب  خود،از غنی  قریحه و  احساس از  گیریبهره با و  پیشینیان های دستاورد  بر

 و اسلوب  با او  .( 32: 1387آژند ( تعبیرکرد بهزاد شیوه به  توان می ان  از که   اورد پدید بدیهی شیوه و   داخت پر خود پیشین  سنتی

 زندگی و انسان واقعی بازنمایی به  به بهزاد عالقه .نبود معمول پیشتر که یافت دست جدید تمهیدات و هاشگرد به  خویش ویژه شیوه

 توانمی او آثار خصوصیات  از  .)1384)آژند، بود واقعی بسیار گار روز  ان  مردمان منظر از هک بیافریند هایی صحنه شد موجب  روزمره

 اشاره انسان منزلت و ارج به توجه و بازار و کوی مردم  زندگی از ای جلوه نمایش صورت به نقاشی مضامین و مفاهیم در نوآوری“ به

 و ها پیکره طراحی  گذاری، رنگ بندی، ترکیب  نحوه در کار شیوه و  تکنیک عرصه  در  نوآوری  همچنین  53 :1397)کاوسی،) کرد

 به تیموری  دوره از  نگارگری های سنت  انتقال واسطه او همچنین (33: 1384، ذکرگو) نوین حرکات و  حاالت و چهره تک نمایش

 خصوصیات از  گراواقع هایپیکره و هاانداز چشم و واقعی هایبنا معماری .بود قائل ای ویژه اهمیت  خط برای  بهزاد  .گشت صفوی دوره

 در تصویری  عناصر اجزای میان ارتباط ایجاد و آنها بصری  ارزش  و رنگی هایخاکستری تنوع .(1395مهر، میرزایی) بود او هاینگاره

 .(76: 1382فر،  )شایستهبود دیگرش خصوصیات از مناسب بندیترکیب یک
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 cu.edu.eg   : ماخذ ر، مص قاهره، کتابخانه ،ه.ق  9، سده بهزاد سعدی، بوستان یخا،زل و یوسف، 3شکل 

 مصر  در  قاهره ملی کتابخانه در اکنون  و  است  شده  مصور ق .ه 894 سال در  سعدی  بوستان  کتاب از   زلیخا و  یوسف  نگاره ،3شکل 

 روایت  گریزدمی مصر عزیز همسر زلیخا دستان از  که  را یوسف حضرت  داستان نگاره این (.72: 1395، مهر میرزایی) است محفوظ

 مشاهده قابل ی دو طبقه همراه با حیاط بیرونی در یک صفحهبنا  یک بیرونی و درونی فضای (. همزمان1970:41، بنوالد )کنمی

 قف و ایوان بنا، سبصری صریاعن وسیله به باال راست سمت از که است گرفته قرار  صفحه لبه از ضلعی شش کادر درون روایت. است

 هاتذهیب و هااسلیمی با بنا و کاشی بسیار تزئینات با طبقه  دو بنای را نگاره اعظم قسمت(. 26: 1397، شیخی) است شده شکسته 

 وسیله به و  است بسته آن  هایپنجره و درها تمام که دارد قرار  پاین در یکی و باال در اتاق  ود .(1390، جلیلیان) است کرده اشغال

)کاوسی،  رسندمی حیاط  درون بیرونی درب به انتها در و شوندمی متصل هم به بنا چپ قسمت در شکسته  خطوط با و مایل یراهرو

 اتصال از  استفاده با و ایجاد کرده را بنا وندر و خارج در همزمانی دیدی، خود خاص پرسپکتیو از  استفاده با بهزاد(. 54: 1397

:  1395  ،همکاران و بهرامیانبهم تصویر کرده است ) وابسطه  و خم  و پیچ پر فضایی متعدد تزینات و خطوط  با مختلف هایقسمت
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 بنا خروجی درب که بنا پایین تا دارد قرار   زلیخا از یوسف گریز اصلی، روایت که جایی بنا راست سمت باال از پیچان حرکتی(. 82

 در  نوشتار حضور میتوان هایاتاق  در سر قسمت در و بنا باالی سمتق در .(98: 1393، دزفولی بدیعی) است شده ایجاد فته،رگ قرار

 تصویر  میان  پیوند همچنان  تا داده جای  اش  نگاره درون را  سعدی بوستان  از  ابیاتی بهزاد(.  1394،  عقیقید )کر مشاهده را  بنا  تزئینات

 قسمت در است داده قرار آن کنار  در مورب بیت دو همچنین و چپ باال قسمت در بیت دو در را نوشتار متن او. شود حفظ متن و

 وسط  در  . است شده اضافه  بیت دو صورت  به  چپ  سمت ،آن باالی در  و  است  شده نوشته افقی  صورت به  بیت  هشت  نیز نگاره پایین

 کادر در مورب صورت به متن از بیت دو ،کندمی متصل هم هب را  بنا طبقه دو و شده ترسیم مورب  خطوط  با راهرو که جایی ،نگاره

 رنگی هماهنگی (.64:  1390،  طالییاست )  فتهرگ قرار  ، کرم و نخودیگرم هایرنگ با هاییقاب در نوشتار  .  است گرفته قرا مستطیل

 کادر متن تزئین برای  سبز  و یآب ای،فیروزه هایرنگ از همچنین مطابق با تزئینات بنا ،برقرار است تصویر با فرمی هماهنگی کنار در

دست اما با جزئیات بسیار تصویر شده است. سردست و های یکالبسه با رنگ .(28: 1391، فاطمی موسوی) است شده استفاده

های اسلیمی و ختای بسیار شده گذشته نقش گشته، کفپوش بنا و تزئینات بنا دارای کاشی کاری و طرحها متنوع و متفاوت از  پاپوش

 مشاهده هاطرح نوع در را تفاوت و تنوع توانمی و است مشاهده قابل البسه و بنا رد در همچنان فرهنگی پیشرفت و توسعه است. 

 کرد.

آالت همچنان در  مجلسی از نسخه خطی مصور شاهنامه بایسنقری قرار دارد. البه و زینت 3و  2، 1تصویر ردیف  3در جدول شماره 

تر و پرداخت و پرداز بیشتر شده است. رده و دارای جزئیات دقیقشود. کاشی کاری و تزئینات بنا پیشرفت کتزئین پیکره ها دیده می

دن هستند که از جمله وسایل مخصوص و منحصر به فرد آن دو پیکره در پایین صفحه در حال شطرنج بازی کر 2در تصویر ردیف 

زیبایی ابزارآالت جنگی به خوبی افزایش و    3دهد. در تصویر ردیف  دوران است و نمودی از توسعه فرهنگی مردم آن دوره را نشان می

ن و تزئینات دیگر که روی نشیمنگاه های روی آهای طالیی در کنار طرحخودهای طالیی و کالهنمود پیدا کرده و تصویر شده است. زره

بی را همچنان باشد که تدام سرپوش عرهای کمال الدین بهزاد میاز نگاره  3در جدول شماره   5و    4اسب هم قرار دارد. تصویر ردیف  

ابگیر و از خمسه نظامی نیز قابل مشاهده است. همچنین وجود آفت 7و  6دهد که در تصویر ردیف در این دوره به خوبی نشان می

نمودی از اهمیت تحصیل و مکاتب آن دوران در توسعه و افزایش  6کتب و مدرسه نیز نمودی از  توسعه فرهنگ است تصویر ردیف 

ای همراه با آفتابگیر پر زینت و پر نشیمنگاه پله 7گرفت. در تصویر ردیف دهد که در مساجد صورت میمی اهمیت تحصیل را نشان

دهد. سرپوش ها با میله قرمز رنگ روی آن که نمادی از شیعیان دوازده امامی ه آن دوره را بخوبی نمایش مینقش و نگار،جالل و شکو

ها هم دارای تزئینات بسیار رسد که قابل توجه است. روپوشفاوت و به نظر چرمی میآن دوران بود متفاوت شده است. پاپوش ها مت

 ی آن دوران دارد.تر گشته است که نمودی از توسعه فرهنگو نفیس

 ها، ماخذ: نگارندگان، برشی از نگاره3جدول شماره

 زمان نام نسخه تصویر  ردیف
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  شاهنامه بایسنقری
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  شاهنامه بایسنقری

3 

 

  شاهنامه بایسنقری

4 

 

  دبهزا،خمسه نظامی  



 

 379 

5 

 

 بوستان سعدی، 

 دبهزا

 

6 

 

  خمسه نظامی

7 

 

  خمسه نظامی

 

 گیری:نتیجهبحث و  

ه.ق در البسه،  9ه.ق تا سده  5های سده های این تحقیق مشاهده شد، روند توسعه فرهنگی و هنری از نگارهچنانچه از بررسی نمونه

ها نمود پیدا کرده است. همچنین کاشی کاری بنا و تزئینات نیز از ها و تنوعات آن در تزئینات و طرحش در تفاوتها، پاپوسرپوش

ها و  جزئیات خاصی گشته و توسعه ه.ق دارای پیشرفت و توسعه مشهودی بوده است. ابزارآالت و وسایل دارای طرح 9ه.ق تا    5سده  

های دوره عباسی، ایلخانی و عناصر بصری موجود در نگاره توان استنباط کرد،راین میهنری و کاربردی در آن مشهود است. بناب

باشد که در عناصر بصری متنوع نمود پیدا کرده و سیر تحوالت در آن کامال قابل مشاهده ن میتیموری نشان از توسعه فرهنگی ایرا

تاثیر نبوده نیز تاثیرگذار بوده و نگارگر نیز در این تحوالت بی. چنانچه در جزئیات و تزئینات و همچنین کیفیت رنگ و طرح باشدمی

 است.

 منابع:
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 خشایار دکتر: راهنما استاد،  ارتباط متن و تصویر در نگاره های دیوان خواجوی کرمانی مکتب جالیریتحلیل    ،1397علیرضا,  ایزدی،

 .جهت اخذ کارشناسی ارشدزاده قاضی

 هیرمند انتشارات  ن: ا هرت ،بهزاد الدین کمال ،1382 قمر، آریان،

 هنر فرهنگستان، تهران: هرات نگارگری مکتب.1387. یعقوب ، آژند

 هنر  فرهنگستان تهران، ،مشهد قزوین، تبریز، نگارگری مکتب، 1384، یعقوب آژند،

 1382، تابستان 14، شماره فصلنامه هنرهای زیبایر ، المکتب نگارگری بغداد  آل ج  1382آژند، یعقوب  

  سمت انتشارات  : تهران. ایران نگارگری، 1389. یعقوب ،آژند

 نامجو، عباس :راهنما استاد  ،بهزاد الدینکمال  آثار در معماری فضای و انسان پیکر رابطه تبیین  ،1393 ، آزاده دزفولی، بدیعی

 معماری  و هنر دانشکده تهران، فرهنگ و علم دانشگاه ارشد کارشناسی

 پوهنتون انتشارات :کابل ،بهزاد مکتب ،1970 افضل، محمد بنوال،

، دهم شماره ،اسالمی هنر  نگارینه بهزاد، الدین کمال هاینگاره در طالیی تناسبات بازشناسی ،1395 دیگران، و آباد زرج  بهرامیان،

 32_16صفحه 

 ، تهران, نشر نگاههمگامی نقاشی با ادبیات در ایران ,1366پاکباز،رویین, 

 1386.تهران :انتشارات زرین و سیمین چاپ ششم  هنر ایران از دیر باز تا امروز ،1379پاکباز، رویین .

استاد راهنما   ،بررسی رابطه ی کادر )قاب( با روایت در نگارگری عصر ایلخانی تا انتهای عصر تیموری،  1394  مرجان,  ،  پریزادیان کاوان

 : دکتر اصغر فهیمی جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

 .ترجمه یعقوب آژند .تهران ، انتشارات مولی سیر و صور نقاشی ایران،1389ام .پوپ، آرتور اپه

 التراث  دار بیروت: ، ابراهیم الفضل أبو محمد ، تحقیقطبری تاریخ ،1387طبری ، محمدبن ، جریر

 معاصر. نگاه ، تهران:اسالمی ایران تا اسالم پیدایش از ، 1377جعفریان، رسول ،

 88و  87،  شماره هنرکتاب ماه وستگی متن و تصویر؛،  پی1389حسین،  ،جلودار

 آزاد دانشگاه،  ارشد کارشناسی پایانامه نسب، احمدی تعمت :راهنما استاد ،هرات مکتب  در نگارگری  ،1390 لیلی، جلیلیان،

 مرکزی  تهران  اسالمیواحد

 کارشناسی شیخی، علیرضا:راهنما استاد ،ادبهز الدین کمال به منسوب هاینگاره در آرایی صفحه ،1397 زینب، زاده، محمد حاجی

 فردوسی عالی آموزش موسسه ارشد

 10شماره گلستان هنر، نسخه ی مصور دیوان سلطان احمد جالیر و هفت وادی منطق الطیر، 1386حسینی، مهدی، 

 مهر  موسسه سوره :، تهرانطراحی های دیوان سلطان احمد جالیر، 1379خزائی،محمد،

 سمت تهران:  ،بویه آل پایان تا آغاز از عباسی خالفت تاریخ، 1379خضری، احمدرضا، 

 سمت  :تهران ،2تاریخ در هنر سیر ،1384 امیرحسین، ذکرگو،

 .ترجمه یعقوب آژند.تهران، انتشارات مولی هنر نگارگری ایران. 1376رابینسون، ب.و 

 177_143، صفحه چهارم هشمار ، نو تاریخ تیموری، دوره در  ایران نگارگری ،1391 جهرمی، ایل، زرین

 دوره مصور خطی های نسخه مضمونی و تصویری های ویژگی ، بررسی1391 خزایی رضوان   خزائی دکترمحمد  مهناز فر، شایسته

 70_53، 23شــمارة نگره پژوهشی -علمی فصلنامه   ایوبیان
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 126، شماره .کتاب ماه هنرتب شیراز بررسی نگارههای نسخه خطی دیوان خواجوی کرمانی در مک ،1387،شایسته فر، مهناز 

 76_59شماره دهم،  مطالعات هنر اسالمی،شیعی،  مضامین بر تاکید با بغداد نگارگری ، مکتب1388شایسته فر، مهناز 

 84_75، صفحه 1382 دی و آذر ،هنر ماه کتاب بهزاد، نگارگری در زندگی آثار ،1382 مهناز، فر، شایسته

 ، تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمیتاریخ نگارگری ایران، 1375شریف زاده، عبدالمجید، 

 شماره نگره فصلنامه ،بهزاد الدین  کمال آثار در انسانی تناسبات  و ها پیکره تنوع  بررسی ،1394 ابولقاسمی، میرزا کالهی، شه

 100_90، صص نهم و سی

 شماره ،اسالمی هنر نگارینه سعدی، بوستان نسخه در بهزاد هب منصوب هاینگاره آراییصفحه بررسی ،1397 زاده، محمد شیخی،

 پانزدهم

 و دانشگاه حوزه قم:  جودکی، اهلل حجت ترجمه ،امویان دولت، 1384طقوش، محمد سهیل، 

 دانشگاه ارشد کارشناسی فاطمی، موسوی نادر :راهنما استاد ،بهزاد الدینکمال  آثار در رنگ محتوی  بررسی ،1390 مرضیه، طالیی،

 معماری و هنر دانشکده مرکزی، تهران واحد اسالمی آزاد

 کابل پوهنتون انتشارات  :تهران، بهزاد هنری ، مکتب1359م، رحی عبدالکریم،

، 27، شماره هنر موزشآ رشد ،شناسانه نماد و گرایانه شکل رویکرد دو با بهزاد الدین کمال ثارآ ،واکاوی1394، پور حاتم عقیقی،

 59_27صص 

 172_138، 22 شماره ، ادبی ، نقدتصویرگری در حریری مقامات های ، قابلیت1392فاطمه، وان،  ماه

 سمت انتشارت :تهران ،ایران اسالمی تمدن  در آرایی کتاب ،1390 مجید، ساریخانی، ؛رضا محمد کارگر،

، صص یک شماره سوم سال ،انسانی علوم و هنر پژوهش ایران، نگارگری مکاتب در بهزاد الدین کمال ،1397 مژگان، کاوسی،

23_34 

 اسالمیهنر مطالعات مؤسسه  تهران، فر، شایسته مهناز ترجمه ،ایرانی نقاشی ،1381  شیال کنبای،

 .ترجمه هوشنگ طاهری .تهران ، انتشارت توس  هنر اسالمی، 1387کونل، ارنست .

 د  .تهـران ، انتشـارات  فرهنگستان هنر، ترجمه مهرداد وحـدتی دانشـمن،مروری بر نگارگری ایرانی 1390گرابار، اولک .

 .ترجمه عربعلی شروه  .تهران ، نشر عصرجدید ،نقاشی ایرانی 1369گری، بازیل .

 . ترجمه سید ابوالفضل رضـی   .تهـران .انتشارات امیرکبیر د ایلخانی رنسانس ایرانی،ایران در اوایل عه 1389لین، جرج .

 استاد سه نشر: تهران ،ادبی نقد به ینگاه با هنری نقد ،1389 آرام، محمدی،

مشهد،   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  ادبیات  و  زبان  تخصصی  ، مجلهشکوفایی نهضت ترجمه در عصر عباسی،  1384علی،    منتظمی،  

 . 186 _ 177، صص  4  شماره

 و لیلی قبایل جنگ  و زلیخا و  یوسف  نگاره بر تاکید با بهزاد  الدین کمال اثار  در  رنگ محتوای بررسی 1391نادر، فاطمی، موسوی 

 99_82، صص 17، شماره  مهر سوره مجله مجنون،

 11.12.21، پیام بهارستان، شمارهتطبیق آن با گرافیک صفحه آرایی، جایگاه متن در نگارگری ایران و 1390میرحسینی، جواد 

  ایران درسی کتب نشر و چاپ شرکت ن: تهرا ،نقاشی مکاتب با آشنایی ،1395  اصغر، علی مهر، میرزایی

، پایاننامه کارشناسی ارشد . دانشگاه آزاد   بررسی رابطه میان متن و تصویر در شاهنامه بزرگ ایلخانی  دموت.  1392نام آور، عاطفه .  

 اسالمی
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  فرهنگى و علمى انتشارات : تهران ، آیتى ابراهیم محمد ترجمه  ،یعقوبى ،  تاریخ1371یعقوب ،  ابى بن یعقوبى، احمد واضح

 اصفهان  دانشاه ارشد کارشناسی پایانامه ،تیموری عصر در  هنرمندان معرفی و مینیاتور نگارگری ،1389فریدون، الهیاری،
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