تبیین رابطه بین عوامل محیطي مؤثر
بر برنامهريزي استراتژيك فرهنگي
اکبر بهمني
رضا زارع
حامد فاضلي کبريا

چکیده
مهارتهاي نوظهور ،تماس روزافززونفههگز هزا و

حوزههاي مختلف ،دانش و

شتاب روزافزون تحوالت در
فهصتهاي جدیدي را درسطوح ملزی

چالشها و

شبکههاي ارتباطی در عهصه فههگ و اندیشه،

گستهش
قانونمگديهاي اقتصادي ،سیاسی و فههگگی درمواجهه با ایزن

بینالمللی به وجود آورده است.لذا یافتن
و 
سیاستهزا و راهبهدهزا

گیهيهاي کلی
جهت 

دولتها باید در

دولتها قهار گهفته است و

پدیده مورد توجه
شکلگیهي نوع جدید جامعه جهانی توجه کگگد.بهايحفظوتهویجوتبادلفههگ جامعه،نظزا حزاک 

به
بهنامهریزيتوجهبهعواملمحیطیمؤثهبزه
نیازمگدبهنامهریزيراهبهديفههگگیاست،درراستايتدویناین 
بهنامهریزيراهبهديفههگگیمه است .زیهادرصورتعد شگاسزاییوتشزخیددرسزتعوامزلمحیطزی،

میشود.درایزنمقالزهعوامزلمحیطزیمزؤثهبزهبهنامزهریززي
عملیاتیکهدنواجهايبهنامهبامشکلمواجه 

راهبهديفههگگیدرسهشاخهعواملاقتصادي،سیاسزیوفگزاوريدرنظزهگهفتزهشزدهاسزت.ایزننوشزتار
بهخاستهازپژوهشبهاساسدادههايجمعآوريشدهازپهسشگامهدرسازمانتبلیغاتاسالمی-شورايعزالی
انقالبفههگگیووزارتفههگ وارشاداسالمیمتشکلازمدیهان،کارشگاسانومتخصصانموضزعپزژوهش
انجا گهفت.نتایجحاصلازتجزیهوتحلیلآمارينشزاندادکزهبزینعوامزلمحیطزیمزؤثهدربهنامزهریززي
فههگگیکشوررابطهمعگیداريوجوددارد.درادامزهبزهرتبزهبگزديعوامزلاقتصزادي-سیاسزیو

راهبهدي
فگاوريپهداختهشدودرنهایتالگويتحلیلیپژوهشدرنه افزارلیزرلموردتحلیلوآزمزونقزهارگهفزتو
الگوموردتأییدقهارگهفت.

واژگان کلیدي
بهنامهریزي راهبهديفههگگیوتحولفههگگی
بهنامهریزي راهبهدي ،
فههگ ،عواملمحیطی ،
استادیارگهوهمدیهیتدولتیدانشگاهپیا نور،تههان،ایهان (نویسگدهمسئول)
Email: bahmani.akbar@gmail.com
استادیارگهوهمدیهیتدولتیدانشگاهپیا نور،تههان،ایهان Email: rezazare@pnu.ac.ir
استادیارگهوهمدیهیتدولتیدانشگاهپیا نور،تههان،ایهانEmail: fazeli2233@gmail.com
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جستارگشايي
محورراپیشهفعالیتهايخودقهار


دردنیايامهوزههکشوريکهمبگايعلمیوخهد
بیگمان

میتوانددرروندتوسعهتأثیهگذارباشد.دراینراستامقولهفههگ کهبزهنزوعیبگیزانو
دهد ،
تواندبهاصولغیهعلمیوبهنامهریزينشدهاسزتوارشزود.

اساسجامعهراتشکیلمیدهد،نمی

بیبهنامگیوفه نامگاسبالگوهايفههگگیدرمقابلهبادیگهکشورهاکهباآگاهیوبابهنامهپا

میگذارند،کشوررادرمقابلهجمهمهاجمانفههگگیتاانزدازهايناکارآمزدو
درعهصهجهانی 
اینهجمهموریانهواربهزیهبگايفههگگیکشورحملزهکزهدهوبزه

آسیبپذیهمیکگد.درنهایت

کمههمتمیبگدندکهگزویی

تخهیبفههگ بومیودرنهایتباایجادبحهانهویتدرکشور،
عگادآنهاباساختارهايفههگگیکشورابدياست.بگابهاینپهسشحائزاهمیتایزناسزتکزه
آیادرمواجههباکشورهايدیگهکهبهايفعالیتهايفههگگیخزودکزهبزهنزوعیدرتضزادبزا
فههگ اصیلکشورماست،ازبهنامههاوبودجههايکالناستفادهمزیکگگزد؛مزیتزوانبزدون
بهنامهریزيبلگدمدتوراهبهديدرحوزهفههگ بهمقابلهپهداخت؟

بهعبارتیدیگه،مشکلاصلیایناستکهباافزایشرفتوآمدمزهد بزهکشزورهايدیگزهو
مطالعهآدابورسزو وسزگنفههگز هزايدیگزهوپیشزهفتفگزاوري،بسزیاريازکشزورهاي
استعمارگهوقدرتمگدجهانبااستفادهازابزارفههگ سعیدرسزلطهبزهکشزورهايدرحزال
توسعهکهاینامهبیشتهبهصورتتهاج فههگگزیاسزت.تهزاج فههگگزیازیزكسزو،سزبب
تخزهیبمبانیومبزاديفههگگزیباروشهزاییمانگزدتمسزخه،اسزتهزاوبزیارزشومخزهب
جلوهدادنعگاصهگوناگونوابستهبهحیاتیكفههگز مزیشزودوازسزويدیگزه،بزهورود
عگاصهمگفیومخهبفههگگیباجلوههايجذابودلگشینمگجهمزیشزود.بزههمزیندلیزل

ارزشهايحاک بهجامعهومقابلهباهجو سلطهگزهان
مطالعهمحیطبهايجلوگیهيازنابودي 
امهيضهورياست.توجهبهایننکتهکهبسیاريازمشکالتدرحزوزههزايگونزاگونجامعزه،
ریشهدرمباحثفههگگیدارد،محیطجامعهبایدبهخوبیمزوردکگکزاشقزهارگیزهدتزانظزا 
جمهورياسالمیازمبانیوارزشهاياساسیخودمگحهفنشود.

درموردضهورتتوجهبهفههگ بایدروشنشودکزهفههگز بزهچزهمیزانزیازاهمیزت
ايحاشیهايوجگبییزامسزئلهايتعیزینکگگزدهوبگیزادي

بهخورداراست؟آیافههگ مسئله
است؟
چالشفهارويمدیهانومسزئوالنکشزور،سزهعتتغییزهاتمحیطزیدرجوامزع

مه تهین
امهوزياست.عواملیمانگدماهیتاجتماعی،فگاوري،سیاسیواقتصاديکهبهموفقیتیاعد 
میگزذارد،ازجملزهمزوارديهسزتگدکزهدرمقولزهتغییزهات
موفقیتیكسازمانیاکشوراثه 
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آنهمهچیز
محیطیمیگگجگد.جهانیشدنوحهکتتمامیجوامعبهسويجهانیواحدکهدر 

میشود،دربعدفههگگی،تداخلفههگ هاوتضعیفمهزهاو
درسطحجهانیمطهحونگهیسته 
هویتهارادرپیداشتهاست.امهوزهجهانمعاصهتحزتتزأثیهپدیزدهنوظهزورجهزانیشزدن

بهعگوانمولودرشدوتوسعهفزایگدهارتباطاتوفگاورياطالعات،تحوالتفزهاوانومتگزوعیرا
درحوزههايمختلفاجتماعیهمچونسیاست،اقتصادوفههگز تجهبزهمزیکگزد.ازآنجاکزه
نمیتوانمهزهاينفوذناپذیهيدرمقابلاشاعهاندیشزههزاوکاالهزاایجزادکزهد،دربلگدمزدت،

میشود
.پویشهايمهزگشايجهانیشدنبهایندلیلبارزته 

جهانیشدنگستهشخواهدیافت

کهطیدهههايگذشتهگستهشفهاوانامکانات،مگافعوبازارها،زمیگزهبزالقوهرواععزال گیزه
آنهارافهاه ساختهاست.امابایدچهکهد؟آیابایدبامقاومزتیزافزهاردربهابزهایزنتحزوالت
اجتگابناپذیه،موضعانفعالیداشتیابهطورفعالبهکگتهلوهدایتتغییهاتدرمسیهمگاسب

اقدا کهد؟
امهوزهازدانشمدیهیتوبهنامزهریززيراهبزهديعمزدتاسزازمانهزاينظزامی،سیاسزیو
گیهيمیکگگدوسابقهومیزاناستفادهازایزننزوعمزدیهیتوبهنامزهریززيدر


اقتصاديبههه
بخشفههگگی،بهویژهدرکشورهايدرحالتوسعه،بسزیارانزدوونزاچیزاسزت.ایزهانبعزداز
نظهازموفقیتهزايچشزمگیه

پیهوزيانقالباسالمیکهیكحهکتعظی فههگگیبود،صهف
روبودهاست.اینچالشهزارابایزدعمزدتا

درحوزهفههگ ،هموارهبابحهانهايمتعدديروبه
ناشیازورودالگوهايفههگگیغهبی،فقدانیكنظا مدیهیتکارامزدوبهنامزهریززيجزامعو
هدفمگددانستکههمچگانکشورراباتهدیداتجديمواجهساختهاست.بهطزوريکزهبایزد
اذعانکهدفقدانیكمدیهیتوبهنامهریزيراهبهديفههگگی،زمیگزهبهزههمگزديکشزوررااز
هايطالییدرحوزههايفههگگزیکزاهشدادهوهز اکگزونمزارادرقبزالبسزیارياز


فهصت
معضالتفههگگیمگفعلساختهاست(حسیگی.)64:1382،
فههگ ،کیفیتیمتعالیدرحیاتانسانداردکهبایدتوسعهیابد.تمامیکشزورهايجهزان
اندودولتهارادرتوجزهبزهآنمتعهزدسزاختهانزد.توسزعه

ضهورتتوسعهفههگگیرادریافته
فههگگیبخشیازتوسعهعمومیودرعینحالالزمهآناسزت؛بزهایزنصزورتکزهتوسزعه
توسعهفههگگیاست.تمامیدولتهايجهانامهوزاینضزهورترا

عمومیههجامعهايدرگهو
دروکهدهاندکهبایدبهايتوسعهفههگگزیسیاسزتگزذاريکگگزدودراجزهايسیاسزتهزاي
فههگگی،بهنامهتدوینکهدهوبهاجهايآنهمتگمارند(حسیگی.)64:1382،
ازدیگهدالیلضهورتتوجهبهموضوعفههگ وبهنامهریزيآن،تأکیداتمکهرمقا معظ 
رهبهيبهاینمقولهاست.معظ لهدرسال1379درجمعاعضايشورايعالیانقالبفههگگی
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ضمنتأکیدبهاهم یتوضهورتنگاهسیستمیبهفههگ عمومیکشورخواستاربهنامزهریززي
درحوزهمسائلفههگگیکشوردرسطحکالنشدند.ایشانطیبیاناتیفهمودند«:بگزدهاصزهار
دار کهدرمحافلتصمی  گیهينظا جمهورياسالمیایهان،یكمقولهموردتوجهقهارگیزهد
وآنمقولهفههگ است...بهنظهمامقولهفههگ ازنظهتأثیهشدرآیگزدهیزكملزتویزك
قابلمقایسهنیست»(مقا معظ رهبهي.)1379،
یچچیز 
کشور،باه 
بدیهیاستهمانگونهکهدربهنامهریزيومدیهیتمحزیطزیسزت،یزكکشزور،ملزتیزا

هايدیگهعملودرجهايازتأثیهپذیهفتهشزدهاسزت،

سازماننمیتواندبهدورازتأثیهمحیط
درموردبهنامزهریززيومزدیهیتمحزیطفههگگزیهز چگزینوضزعیتیوجزوددارد.درقبزال
گذاريمحیطهايفههگگیدیگه،لزو صیانتوحفاظتازمحیطفههگگیکشوروتالشزی


تأثیه
کهسازندگانمحیطهايفههگگیناسال بزهاينفزوذدرمحزیطهزايفههگگزیدیگزهاندارنزد،
نیازمگدبهنامهریزيراهبهديدرحوزهفههگ هستی کهاینمه باشگاساییعوامزلمحیطزی

تحققمییابد.

گذاربهبهنامهریزيراهبهديفههگگیکشور


تأثیه

 .1فرهنگ چیست؟
فمتگوعومتعدديکهازسويجامعهشگاسانوسزایهدانشزمگدان

بهاياحتهازازوروددرتعاری
بهطورخالصزهبزابهزههگیزهيازبعضزی
علو انسانیپیهامونفههگ وچیستیآنشدهاست ،
میکگی .
تعاریفجامعته،مگظورازفههگ راتشهیح 

میداندکزه
ها،ارزشهاودانشی 

،جامعهشگاسمعاصه،فههگ رانظامیازنگهش

ایگگلهارت
بهطهزگستهدهدرمیزانمزهد مشزتهواسزتوازنسزلیبزهنسزلدیگزهمگتقزلمزیشزود
(ایگگلهارت20:1382،؛عیوضیوتهو.)1392،شاین،فههگ راالگوییازمفهوضاتاساسزی
میداندکهیكگهوهاجتماعیبهايحلدومسئلهبگیادینتطابقبامحیطبیهونی(1شیوهادامه

بقا)وایجادانسجا درونی(2شیوهدرکگاره ماندن)خلق،کشفیاایجادکهدهاسزت
)17

(Schein,

.1999:رشاد،فههگ راجهانزیستنافیزیکیجمعیانسانمزیدانزدومعتقزداسزتکزه

فههگ مثلاتمسفه،فضايتگفسیوتجهبیحیزاتجمعزیآدمیزاناسزت(نشزهیهمهگدسزی
فههگگی:1385،شماره.)6
فههگ بهمثابهخونجاريدررگهايجامعزه،شزهایطحیزاتطبیعزیجامعزهرافزهاه 
میداردوامکانفعالیترابزهايتمزا 
ساختهوآنراازآفتپهاکگدگیاعضايخودمصوننگه 
وبخشهافهاه

قسمتها


میسازد)2014
 

.(Bernestein,همچگانکزهفعالیزتهزايبخزشهزاي
1. External adaptation
2. Internal Integration
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مختلفبدنمدیونطهاوتوجهیانمداو حیاتیخوناست،فههگ یكجامعهنیززریشزهو
پایهدرکلیهمسائلآننظا دارد.بهعبارتی،ههچگدفعالیتهزايیزكجامعزهدرمؤلفزههزاي
میرسگدوحفظنظا حکومتییكکشور
سیاسی،اقتصادي،نظامیواجتماعیمتفاوتبهنظه 
بستگیبهنوعفعالیتهادرحوزههايباالدارد،ولزینحزوهفعالیزتوسیاسزتگزذاريدرایزن
بخشها،متأثهازفههگ آننظا اجتماعیاست.ازایزنرو،هزهفههگگزیکزهدرطزولتزاریخ
توانستهزمیگه ايمگاسببهايانسجا جامعهخودفهاه سازدوحهکتآنبهسويپیشزهفتو
تعالیراتأمینکگد،ازپویاییمگاسبیبهخورداربودهومداومتوبقزايبیشزتهيداشزتهاسزت
)2015

يکهاگهنظا فههگگیباشاخصههاومبزانیخزود،همزهمگاسزبات
بهطور 
 .(Inayatullah,

اجتماعی،سیاسی،نظامیواقتصاديرااحاطهنکگدوباارائهالگوییمگاسب،سیسزت سزازيرا
درتما ابعادتوسعهندهد،عواملدیگهبهاقتضايشهایط،نقشپدیزدههزايفههگگزیرابزازي
مقاصدخوددردستمیگیهند.

بهسوي
میکگگدوهدایتجامعهرا 

بهصورتنمزودار()1تهسزی کزهد.درایزنفهایگزد
رامیتوان 
فهایگدعمومیتحولفههگ  
میشوند.باورودهزهیزكاز
چگانکهمشخداستعواملاثهگذاربهفههگ ازسهناحیهوارد 
آنهادرعگاصهفههگگیتغییهماهويایجزادمزیشزودوبزاهزهتغییزهدرارزشهزاوهگجارهزا،
شیوههايرفتاريتغییهمییابدکهازآنبهعگوانتغییهفههگ یادمیکگگد.اینفهایگدهمواره
درزندگیانسانجهیاندارد،ولیتغییههاعمومابهحديکگدکهبهچش نمیآید.
نمودار شماره ( -)1فرايند عمومي تحول فرهنگ
تحوالتاقتصاديوسیاسی

شهایطاجتماعی



عگاصه
فههگگی

هگجارها

ارزشها


فههگ ها

نیازمگديها


(مگبع:نویسگدگان)
فهضبگیادیندراینالگوسادهایناستکهباایجادتحزوالتاقتصزاديوسیاسزی،ایجزاد
شهایطجدیداجتماعیوحصولنیازمگديهايتازه،هگجارهايافهادتغییهمیکگد.ایزنتغییزه
يهزاو
باعثدگهگونیدرارزشهزاشزده وطبعزاتغییزهآنهزاوباورهزاموجزبایجزادنیازمگزد 
وخواستهايجدیداقدا بهکارهاي

خواستهايتازهمیشود.درپیآن،افهادبهايرفعنیازها

خاصمیکگگدکهاینامهموجباتخاذشیوههايمتفاوتیاززندگییافههگ جدیدمتگاسزب
بامقتضیاتجدیدمیشو دوگذشتایزا وتغییزهدرشزهایطباعزثدگهگزونیدوبزارهدرایزن
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نخواستهاباعثتثبیتویزاتغییزهمجزددآنهزا

شیوههامیشودیاایگکهارزیابیودرصدتأمی
میگهدد.بهايمثالوقتیجوانیدریزكگزهوهقزهارمزیگیزهدکزههمزهخزالکوبیدارنزد،او
میخواهزدازدیگزهان
میخواهدیامجبوراستخودرابابقیهتطبیقدهد(مقایسهاجتماعی)و 
میکگگد(مجازات)واوبزهعلزت
عقبنماند(احساسمحهومیتنسبی)یادیگهاناورامسخهه 
میکگگد(هگجار)پیزهويمزیکگزد.
نیازبهاحتها وجلوگیهيازبیحهمتی،ازکاريکهدیگهان 
وقتیاینرفتاربهمهورزمانپایدارشدوبهنسلهايبعديانتقالیافت،آنوقتبهیزكعگصزه
(رفیعزاده.)317:1378،تحلیلوتبیینفهایگد
فههگگی،یعگیجزئیازفههگ تبدیلمیشود 
تغییهازنظهکمیوکیفینیازمگدبهرسیالگوهايدگهگونیدرجامعزهاسزت.درایگجزانقزش
یینکگگدهاست.
متغیههايفههگگیتع 

 .2تعامل فرهنگ و اقتصاد
کارلمارکساعتقادداشتکهاقتصادزیهبگاوفههگ روبگااست.بهاینمعگاکههزهجامعزهاي
کهازمواهبطبیعی،آبوهواواقلی بابهکتونعمتبیشتهيبهخزوردارباشزد،طبعزاسزاعات
کمتهيراصهفکاربهايتأمینمعاشخواهدکهد،لذافهصتبیشتهيرابهدیگهامورازقبیزل
هگه،ادبیاتوفلسفهوبهطورکلیفعالیتهاییکهسببپیشهفتهزايفههگگزیخواهگزدشزد،
اختصاصخواهدداد.درنظهاوفههگ میوهدرختاقتصاداست؛زیهابهدستکسانیگستهش
مییابدکهاوقاتفهاغتبیشتهيدارند).(Kuosa, 2015

میتواندبهپیامدهاياقتصاديجامعهازسهراه،تأثیهعمدهبگذارد:
فههگ  
یعگیازطهیقتهویجارزشهزايمشزتهودر

میگذارد؛
.1فههگ بهکاراییاقتصاديتأثیه 
راههايانجا فهاگهدهاياقتصاديتولیدتوسطاعضايجامعهراتعیینمیکگد.
جامعه ،
.2فههگ ممکناستبهانصاف(عدالتاجتماعی)تأثیهبگذارد.بهايمثالباالقزاياصزول
میشونددغدغهدیگهاندرافهادوجزودداشزتهباشزدوبگزابهاین
اخالقیمشتهکیکهسبب 
وسیلهآنهابیانمیشود.


کگگدکهایندغدغهبه

ایجادسازوکارهاییراتشویقمی
میتوانفههگ راتأثیهگذاربهاهدافاقتصاديواجتماعییاحتیتعیینکگگدهاهزدافی
 .3
میگیهدآنهاراتعقیبکگزد.درسزطحیزك
اقتصاديواجتماعیدانستکهجامعهتصمی  
گهوهکوچك،فهضایكشهکتتجاري،ممکناستدرفههگ شهکتیدغدغهوتوجزهبزه
کارمگدانوشهایطکاريآنانوجزودداشزتهباشزدوامکزانداردایزنارزشهزاازاهمیزت
سودجویییادیگهمقاصداقتصاديدراهدافتجاريبکاهد.
درسطحاجتماعیممکناستارزشهايفههگگیباتعقیبپیشهفتماديکامالهماهگز 

باشگدوامکاناستفادهازضابطههايموفقیتاقتصادکالنبهايتمزایزگذاشزتنمیزانجوامزع
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موفقوناموفقرافهاه

آورند)1998: 516

.(Lands,ازطهفدیگه،فههگ دیگهجوامزعممکزن

استبهگونهايباشدکهتعقیبپاداشماديرابهنفعاهدافغیهماديمهبوطبزهکیفیزتهزاي
گوناگونزندگیتعدیلکگد،درنتیجهبهآهگ ومسیهرشداقتصاديتزأثیهبگزذارد؛درچگزین
موارديضابطههايتعهیفکگگدهموفقوناموفقباموردقبلیتفاوتخواهگدداشزت.بزهوسزیله
اینسهراه،تأثیهفههگ بهرفتارفهديدرپیامدهايجمعیمگعکسخواهدشد.بهايمثالدر
یكسطحتجمعی،تأثیهفههگ بهپیامدهاياقتصادکالنرامیتوانبهحسبایناصزطالحات
مشاهدهکهد.
نماگرهاي کاراييکهعبارتگدازمیزانرشزدتولیزدناخزالدداخلزیسزهانه،میززانتغییزه
فگاورانه،سطوحاشتغالوبیکاري،میزانهاومسیههايتغییهساختاري،تزور کزاهشفسزادو
نظایهآنها.
نماگرهاي انصاف (عدالت)کهعبارتگداز:طهحهايتوزیعدرآمزد،کزاهشفاصزلهطبقزاتی،
بهنامههايرفاهاجتماعیازجملهمهاقبتازسالمگدانوبیمهبازنشستگی،حمایزتومهاقبزتاز
بیمارانوحمایتبیمههايدرمانیو...

نماگرهاي اهداف اقتصادي و اجتماعيازجملهکاهشفقه،کاهشفساد،انگیزههايماديو
غیهماديمانگدپاداشهايماديوغیهمادي.

امهوزهنقشواهمیتشاخدهاياقتصزاديدربهنامزهریززيومزدیهیتکشزوربزهکسزی
میتواند
پوشیدهنیست.دراقتصادامهوزدنیا،شاخدهايمختلفیمحاسبهمیشوندکهههیك 
بهنوعیبخشیازوضعیتاقتصاديیكمگطقهیاکشوریاگهوهیازمهد رابهنمزایشگزذارد.
وتحلیلهاي انجا شزده درخصزوص توانزایی و

ارزیابیهاو تجز 
یه

این مسئله عاملی در جهت بهبود
یکیازاینشاخدهايمه اقتصادي،تور است کهعبزارت

امکاناتاقتصاديآنمگطقهاست.
(طباطبایییزدي.)2:1386،از

ازافزایشسطحعمومیقیمتهادریكدورهزمانیمعیناست
می توانبهتور ناشیازفشارتقاضا،تور ناشیازفشارهزیگههزا،تزور وارداتزیو
عواملتور  
تور ساختارياشارهکهد.تور ،نتایجوآثاريچونآثارحقوقی-سیاسی-روانی،اثهبهتولیدو
میتواندبهطورمستقی وغیهمستقی بزافههگز 
غیههدارد.ریشهبسیاريازعواملایجادتور  
درارتباطباشد(سهآبادانی.)104:1386،
امهوزهتقهیباتمامیکشورهايجهان،بامشکلبیکاريدستبهگهیبانهستگد،اماپدیزده
بیکاريدرکشورهايتوسعهیافتهامهيتصزادفیومحزدودبزهبخزشهزايکز وبزیشضزعیف

درحالتوسعهبیکاريامهيعمومیاسزتومهبزوطبزه

اقتصادياست،درحالیکهدرکشورهاي
نظا اجتماعیعمومیاست؛زیهاتقهیباهمهجمعیتراتحتتزأثیهقزهارمزیدهزد(کالنتزهي،
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میشودکهدردستمزدهايرایجبازارحاضهبزه
.)111:1384دراقتصادبهشخصیبیکارگفته 
کارباشد،ولیشغلیبهاياووجودنداشتهباشد(نظهي.)232:1387،
اگهعملکهداقتصاديرابهشیوههاییکهدرباالاشارهشد،متأثهازعواملفههگگزیبزدانی ،
دراینصورتاقتصادچقدرباایندیدگاهکگارآمدهاست؟بهاعتقزادکاسزوناقتصزاددرحزال
کگارآمدنبافههگ است.بااینهمه،هگوزمیاناقتصاددانانبهویزژهدرسزطحاقتصزادکزالن
چگینشکاکیتیوجودداردکهآیاعواملفههگگیدرتعیینعملکهداقتصزاديکشزورهزانقزش
داشتهاستودرصورتمثبتبودنجواباینپهسش،نقشآنهاچقدربزودهاسزت
)91

(Throsby,

.2001:بهايمثال،دربارهمگابعرشدپسازجگز جهزانیدو درپاپزنوسزرسدرکزهه

جگوبی،هگ کگ ،تایوانوسگگاپوراختالفنظههايشدیديوجودداشتهاسزت.اقتصزاددانان
دراینزمیگهاختالفنظهدارندکهسیاستهايصگعتیهدفودخالتهايراهبهديدولتیکه

بهنحوبارزيمخالفقواعدراستکیشانه(رسمی-سگتی)نوکالسیكبودهتاچهحددرپیشبهد

میتواننقشبگیزاديتزهوفهاگیهتزهيبزهاي
ینهمه 
شتابگدهعملکهداقتصاديمؤثهبودهاند.باا 
فههگ قائلشدکهمطابقآن،پارهايازاصولفههگگیمعینکهتاحزدزیزاديازآیزیننامزه
کگفوسیوسمشتقشدهاند،بهایجادشهایطمهبوطبهموفقیتاقتصاديکمزكکزهدهانزد.ایزن
عواملشاملدغدغهرفاهواحتها متقابلاجتماعی،اخالقکاريمعطوفبهموفقیت،توجزهبزه
اهمیتخانواده،اعتقاددرخصوصنیازبهآموزش،احتها بهسلسلهمهاتزبومهجعیزتونظزایه
مذهب،نگهشهايخانوادگی

آنها).(Arrow, 1998: 42بهعگوانمثالدرموردپاپنعواملیمانگد
وفههگ همگونملت،طهحهايهمکاريدرجامعهبهلحاظفههگگیهمگونملتونهادهزاي
گفتبگیانهايفههگگزی

می 
توان
شهکتیپاپنونحوهعملآنهاراشکلدادهاست.بدینتهتیب 
هايحیاتاقتصادياینکشورنفزوذکزهدهاسزت


هجگبه
جامعزهپاپندرهمز

(Hayami, 2005:

).14-17
مشکلحلمگاقشهنظهيگوناگوندربارهتأثیهفههگ بهعملکهداقتصاديعبارتازعزد 

دستهسیبهدادههايمگاسببهايسگجشنظهیاترقیباست.بااینهمزه،پیشزهفتهزاییدر
جمع آوريوتفسیهاطالعاتتجهبیدرزمیگهفههگ واقتصاددرحالانجا است.بهايمثزال،
اندازهگیهيویژگیهايفههگگیمهتبطوگگجاندنآنهادرالگوهايرشداقتصادي،اهمیتکمّی

میدهد.بهايمثال،رونالدایگگلهارت
زمیگهفههگگیفعالیتاقتصاديرابهطورشفافتهينشان 

دامگهوسیعیازنگهشهايفهديبهمذهب،کار،خانوادهومسائلاجتماعیرادرسطحوسیعی
هاياقتصاديمهتبطمیسازد).(Inglehart, 2000


کگدوآنهاراباموفقیت

ازکشورهافههستمی
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 .3تعامل فرهنگ و سیاست
جامعومانعازآن،امزهيسزهلو
سیاستاگهچهتعاریفمختلفیداشتهاستوارائهیكتعهیف 
،ولیدرجمعبگديکلی،سیاستبهمعگزیمزدیهیتکزالندولزتوراهبزهدامزور

ممتگعاست
عمومیدرجهتمصلحتجمعیوانتخابروشهايبهتهدرادارهشزئونکشزوریزاعلز اداره

یكجامعهمتشکلیاهگهتمشیتامورمهد دررابطهبادولتآمدهاستکهارتباطبزازنزدگی
انسانهادارد(عمیدزنجانی.)56:1374،

اوصافیکهدرادعیهوزیارتهزا

درمتوندیگینیز،اینواپهمکهرابهکاررفتهاست.ازجمله
بهايائمهاطهار(ع)واردشدهسلسلهالعبادهاست.ازاینرودرمکتباسال تدبیهامورجامعزهو

بهواسزطهآنانسزانهزادرمسزیه
اعمالسیاستازخصایدرهبهانالهیمعهفیشدهاستکه 
میشوند.بهحسبروایاتاسالمیسیاستوحکومزت،شزعبهايازامامزت
هدفخلقتتهبیت 
استویکیازویژگیهاياما ،آگاهیبهسیاستاست.

درتما دورههايتاریخبشهي،همهفیلسوفانازافالطونوارسزطوتزاهزابز،الو،روسزوو
دیگهاندرپیآنبودندکهبحهانها،معضالتوتضادهايدرونجامعزهراریشزهیزابیکگگزدو
شیوهها يمعقولدستیابیبهنظ مطلوبرابهايسعادتبشهنشاندهگد.ههیزكبزهاسزاس
بیگشونگهشخاصخودنسبتبزهانسزان،جامعزه،حکومزتودیگزهپدیزدههزاومفزاهی و
ساختهايسیاسی-اجتمزاعی،آرايخزودراتجزویزمزیکهدنزد.بهخزینظهیزههزايمتزأخه،
فههگ هايسیاسیرابهسهدستهتقسی میکگگد:
یژگیهايمحلیوسهسرهدگیمطلقبهقدرت؛
.1فههگ محدودباو 
يآگاهیملیواطاعتپذیهي؛

.2فههگ انقیاديباویژگیها
.3فههگ مشارکتکهدارايویژگیهايآگاهیملی،آزاديهايفهديومشارکتآگاهانزه
درامورسیاسیوحکومتیاست.

بهعقیدهاینگهوهفههگ سیاسیمطلوب،آمیزهايازسهنوعباالستکهدرآنشههوندان
میجویگدوفههگ سیاسزیدموکهاتیزكآنمزگعکسکگگزدهاعتقزادات،
درتصمیماتشهکت 
میکگد
،هگجارهاوشیوهاستگباطهاییاستکهمشارکتراتأییدوتهغیب 

بیگشها


(Almanel,

).1997: 6
مشارکتسیاسیمهد رامیتوانفهایگدشهکتمهد درانتخابمسئوالننا نهزاد.کشزور
بهسزاییرابهمهد بهايانتخابمسئوالندادهاسزتو
ایهانبانظا مهد ساالريدیگی،سه  
لذاتعداديازمسئوالنتوسطرأيمستقی مهد وتعدادينیزبهصورتغیهمسزتقی ازطزهف
میشوند.ازدیگهعواملتأثیهگزذاربزهسیاسزتیزك
نمایگدگانمهد بهايادايوظیفهانتخاب 

تبیینرابطهبینعواملمحیطیمؤثهبهبهنامهریزياستهاتژیكفههگگی
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کشور،میزانثباتدرقوانینومقهراتاست.ثباتدرقوانینموجبمیشودکشزوربزهلحزاظ
سیاسیدارايثباتوآرامشباشد.

 .4تعامل فرهنگ و فناوري
بشهبهايرشدواستفادهازطبیعتواستخدا آندرجهترفعنیازهايخود،اسزتعدادفکزهي
میبهدوباکسبعل وآگاهیازقانونمگديهايطبیعت،ابززارالز (فگزاوري)
خویشرابهکار 
میدهزدوبزاتوسزعه
د.همینفهایگدمستمهاستکهتمدنهايبشهيراشکل 

راکسبمیکگ
عل وآگاهیخودوبهکارگیهيفگاوريهايجدیدوپیشهفتهتهيدستیافتهاستوباتکیهبزه
ایندستاوردهايفگاورانهبهطبیعتنیزمسلطشدهاست.بااینوجودشواهدنشانمیدهدکه
میشود،ازخودبیگانگیانسانوازدستدادنمفهو حیاتانسزانیو
ههچهفگاوريپیشهفتهته 
میکگزد.نیزلپسزتمندرکتزابانحصزارگهيتکگولزوپي
حقیقیبیشتهجلوه 

دورياوازخود
مینگهند.این
اغلبانسانهابهتکگولوپيبهعگوانیكرفیققابلاعتماد 

اینگونهبیانمیکگد«:
موضوعبهدودلیلاست.دلیلنخستایگکهتکگیكوصزگعت،زنزدگیراآسزانتزه،تمیزتزهو
میسازد.مگهازیكدوستورفیقچهتوقعیغیزهازایگهزااسزت.دلیزلدو ایگکزه
طوالنیته 
ايبسیارنزدیكودرعینحالانعطافناپزذیهتهبزا

تکگیكازمدتهاقبلوازهمانآغاز ،
رابطه

فههگ داشتهاست.بهدلیلهمزیننزدیکزیواثهگزذاري،بهرسزیتزأثیهفگزاوريدرفههگز 
چگدانضهوريبهنظهنمیرسیدهاست»(پستمن.)44:1380،

.بشهدرطیتاریخازداناییخودبهههبزهدهوبزهايرفزع

فگاوريبهمعگايفنشگاسیاست
دهانزد.
مشکالتزیستیخویشفگونیراابداعکهدهکهایزنفگزوندورانمتعزدديراطزیکزه 
تعاریفمتعدديازفگاوريارائهشدهاسزتکزهبهخزیازمهز تزهینآنهزاعبارتگزداز:فگزاوري
مجموعهايازروشها ،تجهبیاتوعلو عملیاستکزهمزهد بزهايتسزلطبزهمحزیطوحزل
مشکالتمهبوطبهرابطهخودبامحیطبهکارمیبهند.فگاوريیکیازخصیصزههزايفههگگزی
ثهبودنبایدباانسانهمزاهگگیداشزتهباشزد
زیهبگاییانساناستکهبهايمؤ 

(Bernard, 2005:

).96فگاوريعبارتازدانشفگیموردنیازبهايشکلدهیوبزهکزارگیهيتجهیززات،ابزارهزاو
شیوههايتولیدیكستادهخاصاست(هچ.)286:1387،

فههگگیبیطهفدانسزتهومعتقدنزدکزهفگزاوري

بهخیازصاحبنظهان،فگاوريراازنظه
ابزارهاووسایلیرادراختیارجوامعمزیگزذاردکزهمزیتوانزدفزاراازارزشهزاواعتقزاداتو
بهطورکلیسیست فههگگیآنجوامعبهخدمتگهفتهشودوازآنهابهههبهداريبهعمزلآیزد؛
یعگیفگاوريرابهطورکلیمستقلازفههگ وارزشهايجامعهخاصیدانستهوبهاینباورنزد
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میتواندبهعگوانوسیلهايدرجهتنیاتخیهیااهدافشهبهکارگهفتهشودوتگها
کهفگاوري 
هدفبهکارگیهياهمیتدارد.
یکهساختاروسایلوابزاروتکگیكاسزتفاده
عدهايدیگهنیزدرمقابلبهاینباورنددرصورت 
میتوانتأثیهمتقابلفگاوريوفههگ بهه رامگتفیدانست،امزااگزهبزا
ازآنهامدنظهباشد ،
دیديجامعو سیستمیبهموضوعنگاهشودایننکتهموردتوجهقزهارمزیگیزهدکزهفگزاوري
عقایدتغییهخواهدکهدوبابازشزدن

مختلفداردوبهاینحدوحدودمحدودنمیشود،

اجزاي
پايانسانبهاینحیطه،گزیگههاومتغیههاينویگیمطهحخواهگزدشزدکزهنگزهشوعقیزده

عد تأثیهمتقابلفگاوريوفههگ بهه ردمیشود.چهاکهدراینحالتفگزاوريمسزتقلاز
زندگینامفهو وبیمعگابوده،بلکهبهصورتقسمتیاززنزدگیخودنمزاییخواهزدکزهدودر
صورتیکهقصدبزهکزارگیهيآندرجامعزهايخزاصمطزهحباشزد،بایزدکزهنظزا فههگگزی
ايشکلدهگدهالگويفعالیتافهادآنجامعهموردتوجهباشد.

دربهگیهندهمجموعهارزشه

جامعهشگاسانبهرابطهفههگ وفگاوريتوجهویژهايکهدهانزد.ایزنمسزئلهمزوردتوجزه

صاحب نظهانمدیهیتینیزقهارگهفتهاست.درحوزهکشورهايجهانسو گفتهشدهاستکزه

فه نادرستآنهاازرابطهفههگ وفگاوريموجبشدهتالشکافیازسوياینکشورهابزهاي
همسزازکهدنفگززاوريوارداتزیبززانیازهزاومگاسززباتخزاصخززودصزورتنگیززهدودرنتیجززه
گسیختگیدرنظا فههگگی-اجتماعیایجادکگد.یکزیازجگبزههزايمهز رابطزهفههگز و
فگاوريرابطهبینفگا ورياطالعاتوفههگ استکهآثاراجتماعیعظیمیبهجامعهدارد.اگه
بهنامهریزيجمعیذهگیبدانی کهیكگزهوهانسزانیراازگزهوه
باورهاوارزشهايفههگگیرا 

دیگهمتمایزمیکگد)2001: 25


،رابطهپیچیدهانسزان-ماشزیندرانتقزالاطالعزات

(Hafstede,

بدینمعگیاستکهفههگ ه بهطهاحیسیست هاوهز بزهنحزوهبزهکزارگیهيآنهزاتزأثیه
وريهاياطالعزاتیطهاحزیوتولیزدشزدهدرکشزورهاي
میگذارد).(Straub et al, 2001:10فگا 

پیشهفته،سوگیهيفههگگیبهسودسیست هاياجتماعی-فههگگیصگعتیدارندوبامقاومزت
وريمواجهمیشود.

فههگگیدرخاللفهایگدانتقالفگا
میشوندو
فگاوريهايجدیداطالعاتی(بهخصوصایگتهنت)ههچگدموجبارتباطاتسهیع 
وريهزاامکزان
میکگگدکهمگبعایجادقدرتاسزتامزاازآنجزاکزهایزنفگزا 
اطالعاترامبادله 
ناشگاسماندنتولیدکگگدهاطالعات،تعاملپذیهي،بازتولیدپذیهيوکگتزهلناپزذیهياطالعزاترا

میتوانگدآثزارناخواسزتهفههگگزیبزهوجزود
میآورند(موحديوعابسی ،)128:1383،
فهاه  
آورندکهموجدمشکالتفههگگیگوناگونیشود.ایننگهانیبزهخصزوصدرمزوردرسزانههزاي

گهوهی،ماهوارههاوایگتهنتشدیدتهاست.
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یکیدیگهازشاخدهايفگاورياثهگذاريبهفههگ کارکگاندانشمحوراستوازاینراه
تگهاانسانهاهستگدکهمزیتوانگزدارزش

بهسزاییبهفههگ جامعهداشتهباشد.
میتواندتأثیه 

کهازتبدیلدادهواطالعاتبهدانشناشیمیشود.اگهمزدیهیتدانزش

افزودهايراایجادکگد

مگحصهابهگهوهیکوچزكیزاحتزیبززرگازکارکگزانسزتاديسزرهدهشزودقطعزاموفزقو
نتیجهبخشنخواهدبود.بایدبهخاطهداشتکهمدیهانوکارکگانیکزه(طهاحزیومهگدسزی،

تولید،فهوشوارائهخدماتبهمشتهیان)بهايتأمینمعاشانجا مزیدهگزدبایزدبزهکارهزاي
متعددروزانهمهبوطبهمدیهیتدانشنیزبرهدازند.
کارشگاسانومتخصصان،نقشعمدهايدرموفقیتدانشایفامزیکگگزد،امزافعالیزتهزاو

نگهشهايکسانیکهبهايانجا کارهاییغیهازمدیهیتدانشحقوقمزیگیهنزد،درموفقیزت

تهدارد.مدیهانبهنامهریزي،تحلیلگهانتجزاري،مهگدسزانطزهحو

ایننوعمدیهیتنقشیمه 
تولیدوحتیمگشیهاومستخدمان،ازجملهمه تهینمدیهاندانشبهشمارمیآیگد.تما آنها

ینتهتیزب
بها 
درکارهايروزانهخودبهخلق،جستجو،تسهی واستفادهازدانشاحتیاعدارندو 
شکینیستکهمدیهیتدانشبایدبزهبخشزیازوظزایفهمزهکارکگزانبزدلشزود.یکزیاز
ملزوماتحوزهکاريمدیهیتدانشایناستکهدانشگهانیکزدیگهراشگاسزاییکزهدهوبزاه 
هايحهفهايایجادکگگد.همچگیندانشزکارانخزوبدرهزهسزطحی،بایزدتهکیبزیاز


تشکل
اي)ونیزویژگیهزاينزه 


،تواناییفگیوتجهبیاتحهفه
سازمانیافته

مهارتهايسخت(دانش

(بهداشتعمیقازجگبههايشخصی،سیاسیوفههگگیدانش)راداشتهباشزگد(شزهیفزادهو

بودالیی.)97:1387،

 .5الگوي راهبردي برنامهريزي فرهنگي
درحوزهفههگ ،بهدالیلکیفیوقابلتفسزیهبزودنفعالیزتهزا،رسزیدنبزهاجمزاعدربزاره
چش اندازها(درمقایسهباسایهحوزههانظیهحوزهصگعت)بهمهاتبپیچیدهتهاست.تفسیههاو
تأویلهايمختلفازمضامین،مفاهی وواپههايموجوددرحوزهمذکورنیز،بهاینپیچیزدگی

،بهايطهاحیبهنامهریزيراهبزهديدرحزوزهفههگز ،نخسزتبایزد

دامنمیزند.بهاینتهتیب
هایامأموریتهاياساسیههیكازحوزههايفهعیتهیازیهمجموعهحوزهفههگ مانگد


رسالت
کتاب،مطبوعات،سیگما،هگه،میهاثفههگگیونیزارزشهاوباورهايجامعهتدوینشزودودر

مگطقیطیشود

بهصورت
قالبچش اندازمشتهو3،اشتهاونظهبهوجودآیدتاگا هايبعدي 
بهنامهریزيفههگگی4عبارتازیكبهنامزهریززيجزامعوراهبزهدي

شود(طبهسا.)96:1382،
3. Shared Vision
4. Cultural Planning
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بهاياستفادهمگاسبازمگابعفههگگیجهتتوسعهجامعهاست).(Ghilardi, 2004بهنامزهریززي
یشزده
ازپیشطهاحز 

روندي

یعگیتگظیز 
ی 
ریزيراهبهديفههگگز 
بهنامه 
استهاتژیكفههگگی 5
شدهفههگگی)(Ghilardi, 2003: 8
ي 
زمانبگد 
مشخدو 

اهداف

به
دررسیدن 


گا دو ،شگاختراهبهدهايفعلیدرحوزهفههگ است.درواقزع،اطزالعازبزودیزانبزود
راهبهدهاوچگونگیشگاخت،بهآوردودستیابیبهآنهادراینمهحلهرخمزینمایزد.چگزینبزه
نظهمی رسدکهارزیابیراهبهدهايفعلی،انتخابوتدوینراهبهدهايمگطقیتهومگسج تزهرا
قهارمیدهد.

تحتتأثیه
محیطخارجیوداخلیاستکهمیتوانده زمانصزورت

گا سو وچهار ،تجزیهوتحلیل
پذیهد.محیط،بهمجموعهعواملیاطالقمی شودکزهخزارعازمزهزسزازمانقزهاردارنزدوبزه
عملیاتسازمانتأثیهمیگذارند.عمومیتهینمؤلفههايمحیطشاملقوانینومقهرات،شزهایط
اقتصادي،سیاسی،اجتماعیوفههگگی،مشتهیان،فگاوري،گزهوههزايذیگفزع،دولزت،جامعزه،
سززازمانهززايغیهدولتززیودرسززطحبززاالته،نظززا ارزشهززایززابایززدهاونبایززدها،باورهززاو
مفهوضهاست.دربعدمحیطداخلی،عواملیمانگدنیهويانسزانی،مقزهراتوروشهزايانجزا 
کار،ساختاروتشکیالت،مگابعمالی،فههگ سازمان،ظهفیتفیزیکیواندازه6سزازمانمطزهح
است(طبهسا.)96:1382،اینمهاحلدرنمودار()2تهسی شدهاست.
نمودار ( -)2الگوي سیاستگذاري راهبردي












(مگبع:نویسگدگان)
)5. Cultural Strategic Planning (CSP
6. Size
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دهوبهعگوان

بهطورخالصهراهبهدتوسعهگها،فههگ رابهعگوانزمیگهسازتوسعهمطهحکه
بخشجداییناپذیهبهنامههايتوسعهموردتوجهقهاردادهاست،بهطوريکهههچزهتوسزعهدر
سطوحومهاحلخودبهمیزانبیشتهيبافههگ بومیومحلیعجینونزدیزكشزودزمیگزه
بهنوبهخزودگزامی
پایداريآنبیشتهفهاه شدهاست،ضمنآنکهفهآیگدتوسعهدراینصورت 
درجهتتعالیوتحولفههگگیجامعهخواهدبود(بهاتزی.)76:1377،ایزنراهبزهدبزهچگزد
کانوناصلیمتمهکزاست:
.همگانینمودنفههگ وخارعکهدنآنازانحصارنخبگان.

1
بهايسیاستهاياقتصادي.

.پیریزيمبانیفههگگی
 2
.3توسعهمتوازنبخشفههگ بابخشهايدیگهجامعه.

 .6تجزيهوتحلیل محیط
محیطجامعهیامحیطیكسازمانازعواملمتعدديتشکیلشدهاست.ایزنعوامزلبزهروي
سازمانیابهطورکلیجامعهتأثیهمیگذارد.سازمانهاوجوامعبهايماندگاريورشد،بایدایزن
عواملرادروکهده،باجهتگیهيمگاسببهفهصتهاوتهدیدهايحاصلبزهبهتزهینشزکل
ممکنپاسخدهگد.الزمهاینکار،شگاختعواملتأثیهبهسازمانیاجامعهاست.بهايایزنامزه
میکگگد.یکیازاینالگوهاالگوي
الگوهاییارائهشدهاستکهعواملتأثیهگذارمحیطراتبیین 
پست(7سیاسی-اقتصادي-اجتماعی-فگاورانه)است.اینالگودرعینسادگیبسزیارپهکزاربهد
استکهبهادراووتحلیلنمايکلیمحیطعمومیکمكمیکگد.

عوامل سیاسي.تأثیهقابلتوجهیدرایجادفهصتیاتهدیدبهايیكبگگاهدارند.مزواردي
مانگدمشارکتدرتصزمی گیزهيهزايکزالن،آزاديبیزان،قزوانینومقزهراتوسیاسزتهزاو
خطمشیهايدولتی،روابطخارجی،میزانفعالیتاحزابوگهوههايسیاسیرسزمیومیززان

انسجا وهمبستگیافهاداشارهکهد.
عوامل اقتصادي.شاملتما مگابعطبیعیوفیزیکیذخیههشدهدرجامعهوتجمزعتمزا 
بازارهاییکهدرآنکاالهاوخدماتبهمگظورکسبدرآمدودریافتپولمبادلزهمزیشزوند.در
انداز،سهمایهگزذاري،دردسزتهسبزودن


سطحالگوهايمحصوالتصگعتی،مصهفی،درآمد،پس
نیهويکار،سهمایهوتغییهاتقیمتکهاینچگینفههستیبهعگوانتولیدناخالدملزی،تزور ،
مالیات،میزانبههه،میزانبیکاري،تغییهاتنهخبهابهيارز،کاهشفسزادوغیزههجززءعوامزل
میشوند(هچ.)119:1387،
اقتصاديدرمحیطمحسوب 

7. Political- Economic- Social- Technological
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میتوانبهرشزدجمعیزت،میززانمزهگومیزه،
عوامل اجتماعي.ازجملهعواملاجتماعی 
بهنامههايامگیتاجتماعیو...اشارهکهد.
ارزشهاياجتماعی ،

میتوانبهانقزالباطالعزاتو
عوامل فناورانه.ازعواملفگاورانهتأثیهگذاربهمحیطکالن 
تولیدحج عظی دانش،اکتشافاتواختهاعات،تولیزداتجدیزدازجملزهایگتهنزت،مزاهوارهو
کارکگانمتخصدودانشمحوراشارهکهد(آهگچی.)435:1386،

تجزیهوتحلیلوبهرسیمحیطییكبهرسیسهبعدياست(شکل،)1مانیازبهاطالعاتیاز
محیطداری کهمدیهانبهنامهبتوانگدبهتهینتصمیماترادرپگجزمیگهراهبهدياتخاذکگگزد.
بخشهايمختلفیكمحیطبایدموردبهرسیقهارگیهدتابهاساسآناطالعاتموردنیازهزه
بخشراهبهديبهدستآید.درفهایگداینبهرسی،مسائلمطهوحهدرزمیگههايوسعت،تگوع
وعد ثباتدرههبخشوتأثیهههیكازآنانبهزمیگهراهبهديبایدمشزخدشزود.نمزودار
میدهد.
سهبعديرانمایش 
()3ارتباطات 
جستجوبهايکسباطالعاتوبیگشمحیطیازطهیقوبهکمزكشزکلزیزهبهتزهقابزل
حصولاست.نخستینزمیگهراهبهديتشخیدمسائلبخشیرابهعگوانمثزالانتخزابکگیزد.
واحدهايافقینشانگهبهرسیاطالعاتمحیطیازههیكازبخشهايمهبوطبهمحیطاسزت.

واحدهايباالياینردیفبهنیازبهبهرسیههیزكازبخزشهزايمحیطزیازنقطزهنظزهابعزاد
وسعت،تگوعوعد ثباتتأکیدمیکگد.اهمیتنسبیبخشهاوابعادمهبوطهممکزناسزتدر
بهايکلیهبهنامههزاقابزلاسزتفادهاسزت

ارائهشده
بهنامههايمختلفمتفاوتباشد،اماچارچوب 
(پاول؛.)77:1374
نمودار ( -)3چارچوبي براي تجزيه و تحلیل و بررسي محیطي


تکگولوپیکی

فههگگززی
اجتماعی

اقتصادي سیاسی

وسعت
عد ثبات

تگوع
تشخیدمسائلبخشی
افهاديکهازبهنامهمگتفعمیشوند

شگاساییمشکالتتأثیهگذاربهتقاضا
شگاسایینحوهارائهوعهضهخدمات
مجهیانوگهدانگدگانکلیديبهنامه

(مگبع:نویسگدگان)
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فرضیههاي مقاله
ثهدربهنامهریزيراهبهديفههگگیکشوررابطزهمعگزاداري

فهضیهاصلیبینعواملمحیطیمؤ
وجوددارد؟فهضیههايفهعیبینعواملمحیطی(اقتصادي)بزاعوامزلمحیطزی(سیاسزی)در
بهنامهریزيراهبهديفههگگیکشوررابطهمعگاداريوجوددارد.

)دربهنامهریزيراهبهديفههگگی

بینعواملمحیطی(اقتصادي)باعواملمحیطی(فگاوري
کشوررابطهمعگاداريوجوددارد.
)دربهنامهریزيراهبهديفههگگزی

بینعواملمحیطی(سیاسی)باعواملمحیطی(فگاورانه
کشوررابطهمعگاداريوجوددارد.
الگوي تحلیلي.الگويتحلیلیپژوهششاملسهبعدعواملسیاسی،اقتصزاديوفگاورانزه
است.ههکدا ازاینابعاددارايشاخدهزايزیزاديهسزتگدکزهبگزابزهنظزهصزاحبنظزهان
شاخدهايزیهلحاظشدندوتوضیحاتالز درزمیگهالگويتحلیلیدربخشادبیاتتحقیزق
ارائهشدهاست.

نمودار ( -)4الگوي تحلیلي تحقیق

عوامل محیطي تأثیرگذار بر برنامهريزي راهبردي فرهنگي

عواملاقتصادي

عواملسیاسی

تور 

مشارکت

عواملفگاورانه

فهایگدها

اشتغال

قوانینومقهرات

سختافزار


فساداقتصادي

احزابسیاسی

نه افزار

(مگبع:نویسگده)

متغیههانمیپزهدازی ،تحقیزقازنزوع

روششناسي.ازآنجاکهدراینتحقیقبهدستکاري
توصیفی-همبستگیخواهدبودوازشاخهپیمایشی8است؛بهگونهايکهاطالعاتموردنظهبزه
صورتمیدانیوازطهیقپهسشگامهگهدآوريشدهاست.

8. Survey
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قلمهوزمانیپژوهشنیمهديماه1387تزامهدادمزاه1388اسزت.شزورايعزالیانقزالب
فههگگی،وزارتفههگ وارشزاداسزالمیوسزازمانتبلیغزاتاسزالمیقلمزهومکزانیتحقیزق
ومدیهانسازمانهزاينزامبهدهدرقلمزهومکزانیپزژوهش

میباشگد.جامعهآمارياینپژوهش

است.دراینتحقیقحاضزهازروشنمونزهگیزهيتصزادفیسزاده)(SRSبهزههجسزتهایز ،در
نمونه گیهيتصادفیسادهههیكازعگاصهجامعهموردنظهبهايانتخابشزدنبخزتمسزاوي

میکگی .
دومهحلهايزیهعمل 

بهصورت
دارند.بهايتعیینحج نمونهدراینروش 
بهصورتزیهاست:
فهمولکلیحج نمونه(فهمولککهان) 
2
) Z var(
2

d2

n0 

درفهمولباال  Z 2مقدارنهمالاسزتانداردبزهاي)100(1-αدرصزداطمیگزاناسزتvar(θ).
واریانسپارامتهبهآوردشدهوdمقدارخطااستدرصورتیکزهحجز جامعزهنامحزدودباشزداز
بهصورتزیهفهمزول
فهمولباالاستفادهمیشود.ولیاگهحج جامعهمشخدوبهابهباNباشد 
میشود.
باالتعدیل 
n0
n
1 0
N

n

،N=210پستعدادنمونهمابهايجامعهN=210نفهيبهابهباn=118است.
یافتنپاسخوراهحلبهايمسئلهانتخزابشزدهدرهزهتحقیزق،مسزتلز دسزتیزافتنبزه

پاسخهاياحتمالیوموقتیبهاي
دادههاییاستکهازطهیقآنهابتوانفهضیههاییکهبهعگوان 
مسئلهتحقیقمطهحشدهاندراآزمونکهد.بهطورمعمزولچهزارابززارعمزدهبزهايجمزعآوري
دادههاوجوددارد.

-1بهرسی(مهاجعهبه)مداروواسگاد-2.مصاحبه-3.پهسشگامه.
روشگهدآورياطالعاتدرمهاحلمختلفاینتحقیقمتفاوتاست.
تعدادپهسشگامهتوزیزعشزدهبهابزهبزا130پهسشزگامهاسزتکزهتعزداد121پهسشزگامه
جمعآوريشد،امابهدلیلابها درسهپهسشگامه118،پهسشگامهموردبهرسیقهارگهفت.

نگاره شماره ( -)1تعداد و وضعیت پرسشنامهها در جامعه آماري
نام سازمان
شورايعالیانقالبفههگگی
وزارتفههگ وارشاداسالمی
سازمانتبلیغاتاسالمی
جمعکل


تعداد پرسشنامه پخششده
30
50
50
130

تعداد پرسشنامه جمعآوريشده
26
48
47
121

تبیینرابطهبینعواملمحیطیمؤثهبهبهنامهریزياستهاتژیكفههگگی
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روايي 9و پايايي 10پرسشنامه.دراینپژوهشبهايسگجشرواییپهسشگامههزادرابتزدا
پهسشگامهابتداییتدوین

هاياستاندارداستفادهشدهوبااستفادهازآنها،

سعیشدازپهسشگامه
گهدید.پسازتدوینپهسشگامهها،محققآنرادراختیارتعداديازاسزتادانوصزاحبگظهانو
همچگینتعداديازمدیهانجامعهموردمطالعهقهاردادهوپسازاخزذنظزهاتجمزعمزذکور،

اقداماتاصالحیدرپهسشگامههاانجا شد.

دراینپژوهشبهايسگجشپایاییپهسشگامهها،پسازواردکزهدندادههزا،بزااسزتفادهاز
ضهیبپایایی(آلفايکهونباخ)بهايپهسشگامههاتقهیبا0.9176تعیینشد.

نه افزار،Spss
نگاره شماره ( -)2وضعیت پايايي پرسشنامهها
بعد
اقتصادي
سیاسی
فگاورانه
کلپهسشگامه

تعداد سؤاالت
13
18
17
48

مقدار آلفاي کرونباخ
0.8368
8503.0
8692.0
9176.0

دراینتحقیقچونسؤاالتپهسشگامههابهاساسمقیاسرتبهايلیکهتتگظی شزدهانزد،
لذاپگجرتبه(خیلیک ،ک تاحدودي،زیاد،خیلیزیزاد)وجزودداردکزهبزهههکزدا امتیزازي
بهصورتزیهاختصاصدادهشدهاست.

دراینتحقیقبهايتجزیهوتحلیلدادههايبهدستآمدهازروشهايآماريزیزهاسزتفاده
شدهاست:
آماراستگباطی-1:آزمونپایاییپهسشگامه؛-2آزمونکلموگهوف-اسمیهنوف:بهايتعیین
نهمالیاغیهنهمالبودندادههايجمعآوريشدهازپهسشگامه؛-3ضهیبهمبسزتگیپیهسزون
بهايبهرسیوجودرابطهبینابعادوشزاخدهزا؛-4آزمزونانزدازهگیزهيهزايمکزهر

11

بزهاي

ردشدنفهضیات.
بگديابعادوشاخدهاو-5آزمونتیزوجیبهايبهرسیتأییدیا 


رتبه
اطالعاتوانتخابآزمونهايآماريابتدابایدبهرسیشودکهاطالعزات

بهايتجزیهوتحلیل
جمعآوريشدهازپهسشگامهنهمالاستیاخیه؟اگهدادههانهمالباشگدازآزمزونهزايآمزاري
استفادهمیشود.

پارامتهیكودرغیهاینصورتازآزمونهايآماريناپارامتهیك

آزموننهمالبودن(کولموگهوفاسمیهنوف)بزهايشزاخد

آزمونکولموگهوف-اسمیهنوف.
عواملاقتصادي.
ازجامعهنهمالآمدهاند) H0:

(دادهها
دادههانهمالاست 


9. Validity
10. Reliability
11Repeated Measure
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ازجامعهنهمالنیامدهاند) H1:

(دادهها
دادههانهمالنیست 


اگهمقدارسطحمعگیداريبزرگتهازمقدارخطاباشد،فهضصزفهرانتیجزهمزیگیزهی و

ازخطاباشدفهضیكرانتیجهمیگیهی .

کوچكته

مقدارسطحمعگیداري

یکه
درصورت 
نگاره شماره ( -)3بررسي وضعیت نرمال بودن دادهها
متغیر

سطح معنيداري

مقدار خطا

تأيید فرضیه

نتیجهگیري

عواملاقتصادي
عواملسیاسی
عواملفگاورانه

0,550
0,532
0,367

0,05
0,05
0,05

H0
H0
H0

نهمالاست
نهمالاست
نهمالاست

میباشزگد.لزذادر
باتوجهبهنگارهباالمشخدشدکهتما دادههايجمعآوريشدهنهمال 
آماراستگباطیازآزمونهايپارامتهیكاستفادهخواهدشد.


 .7نتايج حاصل از آزمون فرضیات
فرضیه اصلي.بینعوامزلمحیطزیمزؤثهدربهنامزهریززيراهبزهديفههگگزیکشزوررابطزه
معگاداريوجوددارد.چونرابطهبینسهبعددرفهضیاتفهعیمزوردتأییزدقزهارگهفزت،لزذا
ییدقهارمیگیهد.

میتواننتیجهگهفتکهفهضیهاصلیتحقیقنیزموردتأ

ی(سیاسزی)در
فرضیه هاي فرعي .بزینعوامزلمحیطزی(اقتصزادي)بزاعوامزلمحیطز 
بهنامهریزيراهبهديفههگگیکشوررابطهمعگاداريوجوددارد.مقدارضزهیبهمبسزتگیبزین

کهنشاندهگدههمبسزتگیبزاالومسزتقی 

ابعادعواملاقتصاديوعواملسیاسی0.495است
بینعواملاقتصاديوعواملسیاسیمیباشد.بهعبارتیفهضزیهفهعزیاولمزوردتأییزدقزهار
میگیهد.

)دربهنامهریزيراهبهديفههگگی

بینعواملمحیطی(اقتصادي)باعواملمحیطی(فگاورانه
کشوررابطهمعگاداريوجوددارد.مقدارضهیبهمبستگیبینابعادعواملاقتصزاديوعوامزل
کهنشاندهگدههمبستگیمستقی بینعواملاقتصاديوعواملفگاورانزه

فگاورانه0.300است
ییدقهارمیگیهد.

است.بهعبارتیفهضیهفهعیدو موردتأ
)دربهنامهریزيراهبهديفههگگزی

بینعواملمحیطی(سیاسی)باعواملمحیطی(فگاورانه
کشوررابطهمعگاداريوجوددارد.مقدارضهیبهمبستگیبینابعزادعوامزلسیاسزیوعوامزل
کهنشاندهگزدههمبستگیباالومستقیز بینعوامزلسیزاسیوعوامزل

فگاورانه0.645است
ییدقهارمیگیهد.

فگاورانهاست.بهعبارتیفهضیهفهعیسو موردتأ
نگاره شماره ( -)4ضرايب همبستگي روابط بین ابعاد سهگانه
ابعاد

سطح
معنيداري

مقدار
خطا

مقدار ضريب
همبستگي

نتیجهگیري

تأيید يا
رد فرضیه

عواملاقتصاديو عوامل
سیاسی

0.000

0.05

0.459

وجودرابطه

تأیید
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عواملاقتصاديوعوامل
فگاورانه
عواملسیاسزیوعوامزل
فگاورانه

0.001

0.05

0.300

وجودرابطه

تأیید

0.000

0.05

0.645

وجودرابطه

تأیید

عالوهبهبهرسیرابطهبینابعادسزهگانزهسیاسزی،اقتصزاديو فگاورانزهبزه
دراینپژوهش 
گانهنیزپهداختهشدکهنتایجآنبهرسیهزابزهصزورتخالصزهدر

بهرسیرابطهشاخدهاي 
نه
نگارههايزیهآمدهاست.

نگاره شماره ( -)5ضرايب همبستگي روابط بین اشتغال از بعد اقتصادي و سايرشاخصها
شاخصها

سطح
معنيداري

مقدار
خطا

مقدار ضريب
همبستگي

اشتغالوتور 
اشتغالوفساد
اشتغالومشارکت
اشتغالوقوانینومقهرات
اشتغالواحزاب
سختافزار

اشتغالو
اشتغالونه افزار
اشتغالوفهایگدها

0.000
0.000
0.000
0.044
0.052
0.016
0.034
0.184

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

0.636
0.596
0.463
0.186
0.179
0.222
0.195
0.123

نتیجهگیري
وجودرابطه
وجودرابطه
وجودرابطه
وجودرابطه
نبودرابطه
وجودرابطه
وجودرابطه
نبودرابطه

تأيید يا رد
فرضیه
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
رد
تأیید
تأیید
رد

بهجزرابطهبینشاخداقتصادياشزتغالبزادو
میتواناذعانکهدکه 
باتوجهبهنگارهباال 
داريبینسایهشاخدهاوجوددارد.


شاخداحزابوشاخدفهایگدهارابطهمعگی
نگاره شماره ( -)6ضرايب همبستگي روابط بین تورم از بعد اقتصادي و سايرشاخصها
شاخصها
تور وفساد
تور ومشارکت
تور و قوانین و
مقهرات
تور واحزاب
تور وسختافزار
تور ونه افزار
تور وفهایگدها

سطح
معنيداري
0.000
0.000

مقدار
خطا
0.05
0.05

مقدار ضريب
همبستگي
0.575
0.474

وجودرابطه
وجودرابطه

0.012

0.05

0.213

وجودرابطه

تأیید

0.604
0.137
0.131
0.022

0.05
0.05
0.05
0.05

0.048
0.138
0.140
0.210

نبودرابطه
نبودرابطه
نبودرابطه
وجودرابطه

رد
رد
رد
تأیید

نتیجهگیري

تأيید يا رد
فرضیه
تأیید
تأیید

دربهرسیرابطهبینشاخدتور بادیگهشزاخدهزا،رابطزهبزینتزور بزاشزاخدهزاي
سختافزارونه افزارردشدوسایهروابطمزوردتأییزدقزهارگهفزت.بزاالتهینرابطزهو

احزاب-
ضهیبهمبستگیبینشاخدتور باشاخدفسادوجودداردوکمتزهینضزهیبهمبسزتگی
بینشاخدتور وشاخدفهایگدهاوجوددارد.
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نگاره شماره ( -)7ضرايب همبستگي روابط بین فساد از بعد اقتصادي و سايرشاخصها
شاخصها
فسادومشارکت
فسادوقوانینو
مقهرات
فسادواحزاب
و
فساد
سختافزار
فسادونه افزار
فسادوفهایگدها

سطح
معنيداري
0.000

مقدار
خطا
0.05

مقدار ضريب
همبستگي
0.626

وجودرابطه

0.000

0.05

0.648

وجودرابطه

تأیید

0.004

0.05

0.265

وجودرابطه

تأیید

0.000

0.05

0.334

وجودرابطه

تأیید

0.000
0.000

0.05
0.05

0.330
0.318

وجودرابطه
وجودرابطه

تأیید
تأیید

نتیجهگیري

تأيید يا رد
فرضیه
تأیید

ششگانهذکهشدهدرنگارهرابطه
میدهدکهبینفسادودیگهشاخدهاي 
نگارهباالنشان 
معگیداري وجوددارد.بیشتهینضهیبهمبستگیبیندوشاخدفسادوقزوانینومقزهراتو
کمتهینضهیبهمبستگیبیندوشاخدفسادواحزاببزاضزهیبهمبسزتگی0.265وجزود
دارد.
نگاره شماره ( -)8ضرايب همبستگي روابط بین مشارکت از بعد سیاسي و سايرشاخصها
شاخصها
مشارکتوقوانینومقهرات
مشارکتواحزاب
مشارکتوسختافزار

مشارکتونه افزار
مشارکتوفهایگدها

سطح
معنيداري
0.000
0.002
0.000
0.000
0.000

مقدار
خطا
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

مقدار ضريب
همبستگي
0.624
0.688
0.460
0.477
0.373

نتیجهگیري
وجودرابطه
وجودرابطه
وجودرابطه
وجودرابطه
وجودرابطه

تأيید يا
رد فرضیه
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

هشاخدهايقوانینومقزهرات،احززاب،

بهرسیرابطهبینشاخدسیاسیمشارکتبادیگ
افزاروفهایگدهاحاکیازآناستکهرابطهمعگیداريبینشاخدمشزارکتبزا

سختافزار،نه 

شاخدهاينامبهدهدرباالدارد.باالتهینضهیبهمبستگیمتعلقبزهرابطزهبزینمشزارکتو
احزاباستوکمتهینضهیبهمبستگیمتعلقبهشاخدمشارکتوشاخدفگاورانهفهایگدها
است.
نگاره شماره ( -)9ضرايب همبستگي روابط بین قوانین و مقررات از بعد سیاسي و ديگر شاخصها
شاخصها
قوانینومقهراتواحزاب
قوانین و مقهرات و
سختافزار
قوانینومقهراتونه افزار
قوانینومقهراتوفهایگدها

سطح
معنيداري
0.000

مقدار
خطا
0.05

مقدار ضريب
همبستگي
0.395

وجودرابطه

0.000

0.05

0.406

وجودرابطه

تأیید

0.000
0.000

0.05
0.05

0.437
0.406

وجودرابطه
وجودرابطه

تأیید
تأیید

نتیجهگیري

تأيید يا
رد فرضیه
تأیید
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نگارهباالنیزوجودرابطهمعگیداربینشاخدسیاسزیقزوانینومقزهراتوشزاخدهزاي
میدهد.
افزاروفهایگدهها)راموردتأییدقهار 

سختافزار-نه 

(احزاب-
نگاره شماره ( -)10ضرايب همبستگي روابط بین احزاب از بعد سیاسي و ديگر شاخصها
شاخصها
احزابوسختافزار

احزابونه افزار
احزابوفهایگدها

سطح
معنيداري
0.000
0.000
0.000

مقدار
خطا
0.05
0.05
0.05

مقدار ضريب
همبستگي
0.441
0.508
0.364

نتیجهگیري
وجودرابطه
وجودرابطه
وجودرابطه

تأيید يا
رد فرضیه
تأیید
تأیید
تأیید

میتوانبهایننتیجهرسیدکهبینشاخدسیاسزیاحززابو
بامطالعهوبهرسینگارهباال 
شاخدهايسهگانهفگاورانهرابطهمعگیداريوجودداردودربینشاخدهايسهگانهفگاورانه،
یداريرادارااست.
شاخدنه افزارباشاخداحزاببیشتهینرابطهمعگ 
نگاره شماره ( -)11ضرايب همبستگي روابط بین سختافزار از بعد فناورانه و ديگر
شاخصها
شاخصها
سختافزارونه افزار

سختافزاروفهایگدها

نه افزاروفهایگدها

سطح
معنيداري
0.000
0.000
0.000

مقدار
خطا
0.05
0.05
0.05

مقدار ضريب
همبستگي
وجودرابطه
وجودرابطه
وجودرابطه

نتیجهگیري
0.735
0.399
0.474

تأيید يا
رد فرضیه
تأیید
تأیید
تأیید

میتوانبهرابطهمعگزیداردوسزویهعوامزلفگاورانزه
دربهرسیآخهیننگارهدراینقسمت 
صحهگذاشتکهرابطهبینسختافزارونه افزاربادرجزههمبسزتگی0.735دارايبیشزتهین

درجههمبستگیاست.
نگاره شماره ( -)12آزموناندازهگیريهاي مکرر براي رتبهبندي و مقايسه ابعاد
شاخدها

عواملاقتصادي
عواملسیاسی
عواملفگاورانه

میانگینرتبهها

3.2953
2.8781
2.8769

نگاره شماره ( -)13سطح معنيداري آزمون اندازهگیريهاي مکرر براي رتبهبندي و مقايسه
ابعاد
سطح معنيداري
0.000

خطا
0.05

تأيید فرضیه
H1

j



نتیجهگیري
i,j  بهازايحداقلیك

i

اگهمقدارسطحمعگیداريبزرگتهازمقدارخطاباشدفزهضصزفهرانتیجزهمزیگیزهی و

ازخطاباشدفهضیكرانتیجهمیگیهی .

کوچكته

مقدارسطحمعگیداري

یکه
درصورت 
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حالچونمقدارسطحمعگیداري0.000وکوچكتهازمقزدارخطزا0.05اسزتبزهازاي

شاخدهابایکدیگهبهابهنمیباشگدپسبایدبااستفادهازآزمونتزیزوجزیبزه

حداقلیكi,j
بهرسیتساويزوجیاینشاخدهاپهداخت.

نگاره شماره ( -)14آزمون تي زوجي جهت تساوي دو به دوي شاخصها
متغیهها
عواملاقتصادي-عواملسیاسی
عواملاقتصادي-عواملفگاورانه
عواملسیاسی-عواملفگاورانه

سطحمعگیداري

0000.
0.000
0.978

مقدار
خطا
0.05
0.05
0.05

تأییدفهضیه
H1
H1
H0

نتیجهگیهي


 1

 2
1  3
 2  3

i   j
i   j

H0 :
H1:

اگهمقدارسطحمعگیداريبزرگتهازمقدارخطاباشد،فهضصزفهرانتیجزهمزیگیزهی و

درصورتیکهکوچكتهباشد،فهضیكرانتیجهمیگیهی .پسباتوجهبهسطحمعگزیداري3
آزمونتیزوجزیومقایسزهآنبزامقزدارخطزاي0.05بزهایزننتیجزهمزیرسزی کزهتگهزا
اختالفمعگیداريبایکدیگهندارند.پسبزاتوجزه

شاخدهايعواملسیاسیوعواملفگاورانه

،تیزوجیومیانگینشاخدها،رتبزهبگزديسزه

بهآزمونهايپارامتهياندازهگیهيهايمکهر

میشود:
بهصورتزیهانجا  
شاخد 
رتبهاول.عواملاقتصاديورتبهدو .عواملسیاسی-عواملفگاورانه.
میشودایناستکزهتزاچزهحزدالگزو
پسازتخمینپارامتههايالگو،پهسشیکهمطهح 
موردنظهبادادههايمهبوطسازگاريدارد؟پاسخبهاینپهسشتگهزاازطهیزقبهرسزیبزهازش

امکانپذیهاست.هدفازارزیابیبهازشکلالگوایناستکهمشخدشودتاچهحدکزل
الگو 
الگوبادادهها يتجهبیمورداسزتفادهسزازگاريوتوافزقدارد.مجموعزهوسزیعیازمعیارهزاو
توانگدبهاياندازهگیهيکلالگومورداسزتفادهقزهار

شاخدهايبهازندگی12وجوددارندکهمی
گیهند؛امانکتهقابلتوجهایناستکهیكمحققبایدازمعیارهايمختلفزیبزهايقضزاوتدر
موردبهازشالگواستفادهکگد؛زیهاشاخدواحديوجودنداردکهبهطورقطعزیبزهايآزمزون
الگو،موردقضاوتوارزیابیقهارگیهد(کالنتهي.)1388،

12. Goodness of Fit
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نمودار ( -)5الگوي اولیه روابط بین شاخص ها و ابعاد

درالگويباالکهالگوياولیهوقبلازاصالحاست،روابطاولیهبینشاخدهاوابعادمزورد
بهرسیقهارگهفتهاست
نمودار ( -)6الگوي نهايي ارتباط بین شاخص ها و ابعاد

نشاندهگزدهبزهازش
شود،شاخدهايبهازندگیالگو 

همانطورکهدرشکلباالمشاهده 
می

اندازهگیهياست(کايدوبهدرجهآزاديکوچكتزهازp-value،3کوچزكتزهاز
مگاسبالگوي 
کوچكتهاز1است).

0/05وRMSEAنیز
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 .8شاخصهاي تأيیدکننده برازش الگو
شاخص نیکويي برازش (13.)GFIاینشاخدنسبتمجموعمجزذورتفزاوتهزابزهواریزانس
بزرگتهاز0/9حاکیازبزهازش
مشاهدهشدهاست.مقدارآنبایدبینصفهویكباشدومقدار 
قابلقبولالگواست.دراینالگوشاخدنیکوییبهازشبهابهبا0/93استکهحاکیازبزهازش
قابلقبولالگواست.

15

14

شـاخص بنتلـر -بونت .یاشاخدنزه شدهبهازندگی( .)NFIاینشاخدالگزوصزفه
رابهعگوانالگويکهدرآنهمههمبستگیهاصفهاست،تعهیفمزیکگزد.چگانچزهمقزدارایزن
شاخدبین0/90تا0.95باشدقابلقبولومقادیهباالتهاز0/95عالیاسزت.شزاخدبگتلزه-
قابلقبولاست.
بونتدراینالگوبهابهبا0/91و 
17

شاخص تاکر -لويز16.یاشاخدنه نشدهبهازندگی( .)NNFIاگهاینشاخدبزرگتهاز
میشود.بایدتوجه
میشودوهمانگدشاخدبگتله-بونتتفسیه 
یكباشد،بهابهبایكقهارداده 
کوچكتهازیكنباشزد)

داشتکهمقدارکوچكنسبتمجذورکايبهدرجهآزادي(تاآنجاکه
قابلقبولاست.
داللتبهبهازشبهتهالگودارد.شاخدتاکه-لویزدراینالگوبهابه0/92و 
شاخص برازندگي تطبیقي (18.)CFIاینشاخدبهازندگیالگويموجودراباالگويصفه
میکگزد.مقزدار
ناهمبستهاند،مقایسه 

میشودمتغیههايمکگونموجوددرالگو
کهدرآنفهض 
آنبهپایهقهاردادبایددستک 0/90باشدتاالگوموردنظهپذیهفتهشود.دراینالگوشزاخد
بهازندگیتطبیقیبهابهبا0/95بهدستآمدوبهدلیلایگکهبیشتهاز0/90اسزت،الگزومزورد
میشود.
نظهپذیهفته 
دستک 0/90باشدتزاالگزو
شاخص برازندگي فزاينده ()IFIبهNFIشباهتداردوباید 
پذیهفتهشود.دراینالگوشاخدبهازندگیفزایگزدهبهابزهبزا0/95اسزتوالگزويمزوردنظزه
میشود.
پذیهش 
19

شاخص ريشه خطاي میانگین مجذورات تقريب ( .)RMSEAاینشاخدمبتگزیبزه
میدهدکهالگواز
پارامتهغیهمهکزياست؛زمانیکهمقداراینآمارهکمتهاز0/05باشد،نشان 
بهازشخوبیبهخورداراست.درصورتیکهمقدارآنبین0/05تا0/1باشد،بهازشقابلقبزولو

)13. Goodness of Fit Index (GFI
14. Bentler-Bonett
)15. Normed Fit Index (NFI
16. Tucker-Lewis
)17. Non-Normed Fit Index (NNFI
18. Comparative Fit Index
)19. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
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اگهبزرگتهاز0/1باشد،ضعیفاست.دراینالگوشاخدریشزهخطزايمیزانگینمجزذورات
یدکگگدهاینامهاستکهالگوموردتأییداست.
تقهیببهابهبا0/082استوتأی 
بعدازاصالحالگو،ایننتیجهحاصلشدکهبیندوشاخداشتغالوتور ازبعداقتصزادي
رابطهوجودداردوضهیبمسیهبهابهبا0/22استوچونبزرگتهازصفهاستحاکیازوجود
رابطهبینایندوشاخداست.درالگوياصالحشدهبیندوشزاخددیگزهنیززوجزودرابطزه
موردتأییدقهارگهفتکهدوشاخدمشارکتوشاخداحزاباست.
قابلمشاهدهاست.
اصالحشدهضهیبمسیهبینابعادمشخدشدکهدرجدولزیه 

درالگو
نگاره شماره ( -)15جدول ضرايب مسیر ابعاد
روابط بین دو بعد
اقتصاديوسیاسی
سیاسیوفگاورانه
اقتصاديوفگاورانه

ضريب مسیر
0/67
0/68
0/40

دکهبینسهبعدرابطهمعگیداريوجزوددارد.البتزه

باتوجهبهنگارهباالمیتواناذعانکه
نسبتبهدورابطهدیگهضعیفتهاست.

بایدبیانکهدکهرابطهبیندوبعداقتصاديوفگاورانه

فرجام
فههگ ههملتتشکیلدهگدههویتآناست.بزهايحفزظاسزتقاللوآزاديیزكملزتبایزد
ارزشهاوباورهايآنملتزندهنگهداشتهشود؛درغیهایزنصزورتآنملزتمزورداسزتثمار

متجاوزانقهارخواهدگهفت.بهايحفظوزندهنگهداشتنفههگز یزكملزتبایزدسزرهيبزه
بهنامهریززيبلگدمزدتدرحزوزهفههگگزیاسزت.فههگز نیزز
فههگ کشیدکهآنسرهبهاي 
موضوعیجدااززمیگهمحیطنیست.دراینتحقیقبابهرسیرابطهبینعواملمحیطزیمزؤثه
بهبهنامهریزيراهبهديفههگگیکشورپهداختهشدوباآزمونفهضیاتموردطهحدرپزژوهش،
بهنامهریزيراهبهديفههگگیکشزور
رابطهبینعواملاقتصادي-سیاسیوفگاورانهتأثیهگذاربه 
موردتأییدقهارگهفت.بهرسیهانشانمیدهزدکزهدرکشزورمزاحزوزهفههگز متزولیهزاي
متعدديداردکهوظایفبسیاريازاینسازمانهامتزداخلبزودهوتفکیزكوظزایفبزینایزن
نهادهارعایتنشدهاست.ازدیگهنتایجبهدستآمدهایناستکهدرامهبهنامهریزيفههگگزی،
نیهويانسانیمتخصدبسیارنادراستوجاداردمسزئوالنامزهنسزبتبزهتهبیزتوآمزوزش
یشگهادهاییارائهکهد:

میتوانپ
بهنامهریزيهمتگمارند.لذادراینراستا 
متخصصانامه 
بهنامهریزيراهبزهديفههگگزی
.1باتوجهبهنتایجفهضیات،ارتباطبینعواملمحیطیمؤثهبه 
کشورموردتأ ییدقهارگهفتوباقبولاینامه،متولیانمقولهفههگ کشور(سزازمانهزاو
نهادهاياصلی)بایددرتدوینبهنامهریزيهايفههگگیخودسهبعزداقتصزادي،سیاسزیو
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فگاورانهرابهصورتمقوالتیبهه مهتبطوپیوستهتلقیونسزبتبزهآننگزاهیجزامعو
نظا مگدداشتهباشگد.
.2بایداذعانکهدکهدربهرسیهابهاینموضوعپیبهدهشدکهبهنامهریززيفههگگزیکشزور
دارايمتولیهايمتعددياستوبسیاريازنهادهابزهطزورمزوازيوبزاوظزایفمتزداخل
نسبتبهه درحالانجا فعالیتهستگدکزهنشزانازنبزودنگزهشمگسزج ویکرارچزه
است.پیشگهادمیشوداینامهخطیهبزهیزكمتزولیاصزلیبزهعگزوانپیشزگا درمقولزه
وسایهسازمانهاونهادهايدرگیهدرامورفههگگیبااینمهکزز

فههگ کشورسرهدهشود
بهعگوانمغزمتفکهدرتعاملباشگد.

عواملسهگانهسیاسی،اقتصاديوفگاورانهعواملاقتصاديدررتبزهنخسزتو

.3دررتبهبگدي
دوعاملدیگهدرجایگاهدو قهارگهفتگدکهاینامهحاکیازاهمیزتمسزائلاقتصزادياز
دیدگاهکارشگاسانومدیهانخبههدرحوزهبهنامهریزيفههگگیاستوجاداردمتخصصان
یژهايبهاینموضوعداشتهباشگد.
امهتوجهو 
.4اینپژوهشنشاندادکهکشوربامحدودیتافهادمتخصدوخبزههدرحزوزهبهنامزهریززي
راهبهديفههگگیمواجهاست؛لذابایدنسبتبهتهبیتوآموزشمتخصصانیکهدیدگاهی
جامعنسبتبههمهمسائلتأثیهگذاربهحوزهفههگ دارند،اقدا شود.
کشوردرشاخدهاي

بهطورکلی
.5نتایجحاصلهازپهسشگامههادربخشفگاورانهنشاندادکه 
سختافزار-نه افزاروفهایگدهايانجا کارباضعفوکاستیهاییروبهرواست.باتوجهبزه

سیهتکاملیوپهشتابجهانیشدن،بایدبااستفادهازفگاوريهاينه وسختافزارينسبت
بیتوجهینسبتبزهآن
بهانجا بهنامهریزيراهبهديمگاسبدرحوزهفههگ اقدا کهدو 
زوالوضعفدولتوساختارهاياجتماعیرادربهخواهدداشت.
.6باتوجهبهایگکهبیشتهفعالیتهاياقتصاديکشوردرحوزهتصديگهيدولتاست.بهدلیل
ک توجهیبهمسائلاخالقیوفههگگی،نگزهشحزاک درحزوزهاقتصزاديبیشزتهاخزالق
مؤلفههزاي اقتصزادي جامعزه را بزه سزمت
بهجايآنکه 
اقتصادي استتااقتصاد اخالقی.ما 
ارزشها هدایت کگی  ،متأسزفانهاخزالق جامعزه رااقتصزاديکزهدهایز .حتزیکسزانیکزه

میخواهگد بااخالق اقتصادي یعگیدنیزاخواهی و
داعیهداران کار فههگگی در جامعه هستگد 

رفاهطلبی ،شعارهاي دیگی و ارزشی را در کشور نهادیگه کگگد که البتزه ایزن تزاحمزی آشزکار

وهیچگاه محقق نخواهد شد.تگها با مهار تمایالت اقتصادي توسط معیارهاي اخالقزی و

است
ارزشها در جامعه امیدوار بزودو دولتمزهدانکشزور

میتوان به تحقق
دیگی نظیه زهد و عدل 
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بایدباتوجهبهریشههايفههگگیوباورهايمهد جامعهدرجهتاصالحنظا اقتصزاديو
نگهشاقتصاديحاک بهجامعهگا بهدارند.
.7عد تبادلتجاربفههگگیکشوروراهبهدينبودنتولیداتوبهنامههايفههگگیوآموزشی
در میدانعملونیزعد موازنزهبزینحجز بهنامزههزايفههگگزیبزانیازهزايجامعزهو
افهاطوتفهیطدرارائهمحصوالت،بدونتوجهبهجگبههايالگزوییورفتزاريآن.مسزئوالن
بهخزوبیایفزا
امهبایددرتهیهبهنامههايفههگگیوآموزشینقشاساسیونظارتیخودرا 
کگگد.
.8باتوجهبهوضعیتفعلیفههگ حاک بزهکشزورومگفعزلبزودنآن،ضزهورتمهگدسزیو
بازخوانیدوبارهفههگ وقوانینحاک بهکشوراحساسمزیشزودوبایزدبزهايتوفیزقدر
ریزيهايفههگگیکشوربهآنهاتوجهیویژهداشت.
اهدافبهنامه 

.9نبودچش اندازفههگگیمطلوبدرکشورباعثسزهدرگمی،مزوازيکزاريوتزداخلوظزایف
سازمانهاونهادهايفههگگیکشورشدهاستکهنیازمگدآناستکهشورايعالیانقزالب

فههگگیووزارتفههگ وارشاداسالمیباه ودرکگارهز بزهتزدوینایزنچشز انزداز
فههگگیهمتگمارند.
.10باتوجهبهایگکهمشزکالتومعضزالتکگزونینظزا اداريکشزور،ریشزههزايفههگگزی،
اقتصاديوسیاسیدارندبایدمسئوال نامهبهايتحولوبهبودوضعنظا اداريکشزوربزه
موفقیتسایهحوزههايدیگهاقدا کگد.

بهمگظور
بهنامهریزيدرآنحوزه 
امهفههگ و 
میشودبهايشگاساییبهتهعواملمحیطیتأثیهگزذاربزهبهنامزهریززيراهبزهدي
.11پیشگهاد 
فههگگیکشورازاستاداندانشگاهومتخصصانامهومسزئوالنحزوزهفههگگزیکمیتزهاي
بهنامهریزيراهبهديفههگگیکهشگاساییمحیط
تشکیلشودتابتوانگا مه واصلیدر 
استرابهداشت.
منابع فارسي
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عمل،تههان:دستان.
اکهمیفزه،سزیدعلی(«،)1380تحزوالتفگزاوري وماهیزتمشزاغلدرعصزهاطالعزاتوارتباطزات»،
دفتههمکاريهايفگزاوري

مجموعه مقاالت همايش نقش فناوري اطالعات در اشتغال،تههان:
ریاستجمهوري.
ایگگلهارت،رونالد(،)1382تحوالت فرهنگي در جامعه پیشرفت صنعتي،تهجمهمهی وته،تهزهان:
کویه.
بهاتی،ناصه(«،)1377توسعهفههگگیپایدار»،برنامهوبودجه،سالدو (،پیاپی ،)24شماره.12
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حسیگی،ابهاهی («،)1382
مطالعه فرهنگي،تههان:جهاددانشگاهی.
خاکی،غالمهضا(،)1382روش تحقیق با رويکردي به پاياننامهنويسي،تههان:بازتاب.
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