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 چکیده

 و هزاروزافززونفههگز  تماس ،نوظهور هايمهارت و دانش مختلف، يهاحوزه در حوالتت روزافزون شتاب
 ملزی درسطوح را جدیدي هايفهصت و هاچالش اندیشه، و فههگ  عهصه در ارتباطی يهاشبکه گستهش

 ایزن با درمواجهه فههگگی و سیاسی اقتصادي، هايقانونمگدي یافتن لذا.است آورده وجود به المللیبین و
 راهبهدهزا و هزاسیاست کلی هايگیهيجهت در باید هادولت و است گهفته قهار هادولت توجه مورد پدیده

وتبادلفههگ جامعه،نظزا حزاک تهویج.بهايحفظوکگگد توجه جهانی جامعه جدید نوع یهيگشکل به
ثهبزهؤمتوجهبهعواملمحیطیریزيبهنامهدرراستايتدویناین،استفههگگیراهبهديریزيبهنامهنیازمگد
.زیهادرصورتعد شگاسزاییوتشزخیددرسزتعوامزلمحیطزی،استفههگگیمه راهبهديریزيبهنامه

ریززيبهنامزهثهبزهؤعوامزلمحیطزیمزمقالزهدرایزنشود.میکهدنواجهايبهنامهبامشکلمواجهعملیاتی
نوشزتارایزن.درنظزهگهفتزهشزدهاسزتفگزاوريوسیاسزی،عواملاقتصاديشاخهسهفههگگیدرراهبهدي

شورايعزالی-ازپهسشگامهدرسازمانتبلیغاتاسالمیشدهآوريجمعيهاپژوهشبهاساسدادهستهازبهخا
ازمدیهان،کارشگاسانومتخصصانموضزعپزژوهشتفههگ وارشاداسالمیمتشکلانقالبفههگگیووزار

ریززيبهنامزهثهدرؤآمارينشزاندادکزهبزینعوامزلمحیطزیمزوتحلیلتجزیهنتایجحاصلازانجا گهفت.
سیاسزیو-بگزديعوامزلاقتصزاديداريوجوددارد.درادامزهبزهرتبزهفههگگیکشوررابطهمعگیراهبهدي

وآزمزونقزهارگهفزتوتحلیلافزارلیزرلموردتحلیلیپژوهشدرنه الگويدرنهایتپهداختهشدويرفگاو
.ییدقهارگهفتأموردتالگو

 واژگان کلیدي

 تحولفههگگیوفههگگیراهبهديریزيبهنامه،راهبهديریزيبهنامه،عواملمحیطی،فههگ 
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 جستارگشايي

هايخودقهارمحورراپیشهفعالیتدردنیايامهوزههکشوريکهمبگايعلمیوخهدگمانبی

بگیزانوینزوعبزهذارباشد.دراینراستامقولهفههگ کهگتأثیهتوانددرروندتوسعهمی،دهد

د.شزوریزينشدهاسزتوارتواندبهاصولغیهعلمیوبهنامهنمی،دهداساسجامعهراتشکیلمی

درمقابلهبادیگهکشورهاکهباآگاهیوبابهنامهپایهايفههگگالگوبهنامگیوفه نامگاسببی

ناکارآمزدوياانزدازهتاکشوررادرمقابلهجمهمهاجمانفههگگیگذارند،میدرعهصهجهانی

بزهواربهزیهبگايفههگگیکشورحملزهکزهدهواینهجمهموریانهیتدرنهاد.کگپذیهمیآسیب

بگدندکهگزوییکمههمتمی،باایجادبحهانهویتدرکشوریتدرنهاتخهیبفههگ بومیو

ایزناسزتکزهحائزاهمیتپهسشعگادآنهاباساختارهايفههگگیکشورابدياست.بگابهاین

بزادرتضزادینزوعبزههايفههگگیخزودکزههباکشورهايدیگهکهبهايفعالیتهآیادرمواج

ونتزوانبزدمزی؛کگگزدمزیهايکالناستفادههاوبودجهازبهنامه،استمفههگ اصیلکشور

درحوزهفههگ بهمقابلهپهداخت؟راهبهديبلگدمدتوریزيبهنامه

بزهکشزورهايدیگزهوهد مزوآمدرفتمشکلاصلیایناستکهباافزایش،دیگهیعبارتبه

ي،بسزیاريازکشزورهايفگزاورهزايدیگزهوپیشزهفتوسزگنفههگز ورسزو آدابمطالعه

کشزورهايدرحزالبزهابزارفههگ سعیدرسزلطهجهانبااستفادهازقدرتمگداستعمارگهو

،سزببسزویزكفههگگزیاز.تهزاج اسزتتهاج فههگگزیصورتبهتوسعهکهاینامهبیشته

ارزشومخزهباسزتهزاوبزیتمسزخه،اییمانگزدزهباروشیزاديفههگگزهیبمبانیومبزتخ

ازسزويدیگزه،بزهورودشزودومزیعگاصهگوناگونوابستهبهحیاتیكفههگز جلوهدادن

د.بزههمزیندلیزلشزومگجهمزییندلگشهايجذابوعگاصهمگفیومخهبفههگگیباجلوه

گزهانلهباهجو سلطهبومقاهايحاک بهجامعهارزشنابوديجلوگیهيازبهايمطالعهمحیط

جامعزه،هزايگونزاگونایننکتهکهبسیاريازمشکالتدرحزوزهامهيضهورياست.توجهبه

مزوردکگکزاشقزهارگیزهدتزانظزا یخوببهبایدمحیطجامعهریشهدرمباحثفههگگیدارد،

هاياساسیخودمگحهفنشود.جمهورياسالمیازمبانیوارزش

درموردضهورتتوجهبهفههگ بایدروشنشودکزهفههگز بزهچزهمیزانزیازاهمیزت

وبگیزاديکگگزدهیزینتعاييوجگبییزامسزئلهاايحاشیهبهخورداراست؟آیافههگ مسئله

است؟

سزهعتتغییزهاتمحیطزیدرجوامزع،رويمدیهانومسزئوالنکشزورچالشفهاینتهمه 

ي،سیاسیواقتصاديکهبهموفقیتیاعد فگاورماهیتاجتماعی،مانگدامهوزياست.عواملی

هسزتگدکزهدرمقولزهتغییزهاتمزوارديازجملزه،گزذاردمیموفقیتیكسازمانیاکشوراثه
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چیزهمهآنکهدرواحدجهانیيسوبهوحهکتتمامیجوامعشدنیجهانگگجگد.محیطیمی

هاوتضعیفمهزهاوبعدفههگگی،تداخلفههگ در،شودمیدرسطحجهانیمطهحونگهیسته

شزدنیجهزاننوظهزورپدیزدهیهتحزتتزأثهارادرپیداشتهاست.امهوزهجهانمعاصههویت

تحوالتفزهاوانومتگزوعیرا،مولودرشدوتوسعهفزایگدهارتباطاتوفگاورياطالعاتعگوانبه

آنجاکزهازکگزد.مزیهايمختلفاجتماعیهمچونسیاست،اقتصادوفههگز تجهبزهدرحوزه

،دربلگدمزدت،هزاوکاالهزاایجزادکزهددرمقابلاشاعهاندیشزهیهينفوذناپذتوانمهزهاينمی

شودمیبهایندلیلبارزتهشدنیجهانهايمهزگشاي.پویشگستهشخواهدیافتشدنجهانی

گیزههايگذشتهگستهشفهاوانامکانات،مگافعوبازارها،زمیگزهبزالقوهرواععزال کهطیدهه

ایزنتحزوالتمقاومزتیزافزهاردربهابزهباامابایدچهکهد؟آیاباید.آنهارافهاه ساختهاست

وهدایتتغییهاتدرمسیهمگاسبفعالبهکگتهلطوربهموضعانفعالیداشتیا،ناپذیهاجتگاب

؟اقدا کهد

هزاينظزامی،سیاسزیوعمزدتا سزازمانراهبزهديریززيبهنامزهامهوزهازدانشمدیهیتو

ریززيدربهنامزهکگگدوسابقهومیزاناستفادهازایزننزوعمزدیهیتوگیهيمیاقتصاديبههه

،بسزیارانزدوونزاچیزاسزت.ایزهانبعزدازتوسعهدرحالدرکشورهايیژهوبه،بخشفههگگی

هزايچشزمگیهنظهازموفقیتعظی فههگگیبود،صهفحهکتیكکهیاسالمپیهوزيانقالب

مزدتا هزارابایزدعروبودهاست.اینچالشههايمتعدديروبدرحوزهفههگ ،هموارهبابحهان

جزامعوریززيبهنامزهمزدوافقدانیكنظا مدیهیتکار،ناشیازورودالگوهايفههگگیغهبی

کزهبایزديطزوربههدفمگددانستکههمچگانکشورراباتهدیداتجديمواجهساختهاست.

مگزديکشزورراازفههگگی،زمیگزهبهزههراهبهديریزيبهنامهاذعانکهدفقدانیكمدیهیتو

ازمزارادرقبزالبسزیارياکگزونهز هايفههگگزیکزاهشدادهوهايطالییدرحوزهفهصت

.(1382:64،)حسیگیمعضالتفههگگیمگفعلساختهاست

کیفیتیمتعالیدرحیاتانسانداردکهبایدتوسعهیابد.تمامیکشزورهايجهزان،فههگ 

انزد.توسزعهبزهآنمتعهزدسزاختههارادرتوجزهاندودولتضهورتتوسعهفههگگیرادریافته

بزهایزنصزورتکزهتوسزعه؛فههگگیبخشیازتوسعهعمومیودرعینحالالزمهآناسزت

هايجهانامهوزاینضزهورتراتوسعهفههگگیاست.تمامیدولتدرگهوايعمومیههجامعه

هزايسزتگزذاريکگگزدودراجزهايسیااندکهبایدبهايتوسعهفههگگزیسیاسزتدروکهده

(.1382:64،)حسیگیوبهاجهايآنهمتگمارندبهنامهتدوینکهده،فههگگی

معظ کیداتمکهرمقا أت،آنریزيبهنامهازدیگهدالیلضهورتتوجهبهموضوعفههگ و

درجمعاعضايشورايعالیانقالبفههگگی1379لهدرسالرهبهيبهاینمقولهاست.معظ 
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ریززيبهنامزهیتوضهورتنگاهسیستمیبهفههگ عمومیکشورخواستارکیدبهاهمأضمنت

بگزدهاصزهار»ایشانطیبیاناتیفهمودند:درحوزهمسائلفههگگیکشوردرسطحکالنشدند.

گیهينظا جمهورياسالمیایهان،یكمقولهموردتوجهقهارگیزهددار کهدرمحافلتصمی 

شدرآیگزدهیزكملزتویزكتأثیهنظهازظهمامقولهفههگ وآنمقولهفههگ است...بهن

(.1379،)مقا معظ رهبهي«نیستیسهمقاقابلچیزیچهکشور،با

یزازیسزت،یزكکشزور،ملزتومدیهیتمحزیطریزيبهنامهگونهکهدربدیهیاستهمان

پذیهفتهشزدهاسزت،تأثیهايازهايدیگهعملودرجهمحیطتأثیهدورازهتواندبسازماننمی

درقبزالوضزعیتیوجزوددارد.ینچگزهز ومزدیهیتمحزیطفههگگزیریززيبهنامزهدرمورد

لزو صیانتوحفاظتازمحیطفههگگیکشوروتالشزی،هايفههگگیدیگهگذاريمحیطتأثیه

،يفههگگزیدیگزهاندارنزدهزايفههگگیناسال بزهاينفزوذدرمحزیطهاکهسازندگانمحیط

درحوزهفههگ هستی کهاینمه باشگاساییعوامزلمحیطزیراهبهديریزينیازمگدبهنامه

.یابدتحققمیفههگگیکشورراهبهديریزيگذاربهبهنامهتأثیه

 فرهنگ چیست؟. 1

شگاسانوسزایهدانشزمگدانفمتگوعومتعدديکهازسويجامعهیبهاياحتهازازوروددرتعار

گیزهيازبعضزیخالصزهبزابهزههطوربه،پیهامونفههگ وچیستیآنشدهاستعلو انسانی

کگی .میته،مگظورازفههگ راتشهیحتعاریفجامع

داندکزهمیودانشیهاها،ارزششگاسمعاصه،فههگ رانظامیازنگهش،جامعهایگگلهارت

شزودمزیگزهمگتقزلبهطهزگستهدهدرمیزانمزهد مشزتهواسزتوازنسزلیبزهنسزلدی

فههگ راالگوییازمفهوضاتاساسزی،شاین(.1392،عیوضیوتهو؛1382:20،)ایگگلهارت

شیوهادامه)1لهبگیادینتطابقبامحیطبیهونیئداندکهیكگهوهاجتماعیبهايحلدومسمی

 ,Schein)اسزتشیوهدرکگاره ماندن(خلق،کشفیاایجادکهده)2نیروبقا(وایجادانسجا د

دانزدومعتقزداسزتکزهمزیزیستنافیزیکیجمعیانسان،فههگ راجهانرشاد.(17 :1999

)نشزهیهمهگدسزیفههگ مثلاتمسفه،فضايتگفسیوتجهبیحیزاتجمعزیآدمیزاناسزت

(.6شماره:1385،فههگگی

هايجامعزه،شزهایطحیزاتطبیعزیجامعزهرافزهاه خونجاريدررگمثابهبهفههگ 

داردوامکانفعالیترابزهايتمزا میاعضايخودمصوننگهگیآنراازآفتپهاکگدساختهو

هزايهزايبخزشکزهفعالیزتهمچگان.(Bernestein, 2014)سازدمیفهاه هاوبخشهاقسمت

                                                                                                                                                       
1. External adaptation 

2. Internal Integration 
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نیززریشزهوجامعهخوناست،فههگ یكمداو حیاتیجهیانمختلفبدنمدیونطهاوتو

هزايلفزهؤهزايیزكجامعزهدرمفعالیتههچگددارد.بهعبارتی،آننظا پایهدرکلیهمسائل

رسگدوحفظنظا حکومتییكکشورمیسیاسی،اقتصادي،نظامیواجتماعیمتفاوتبهنظه

ایزنگزذاريدرسیاسزتوفعالیزتولزینحزوهدارد،باالهايدرحوزههابستگیبهنوعفعالیت

،هزهفههگگزیکزهدرطزولتزاریخرویزناثهازفههگ آننظا اجتماعیاست.ازأ،متهابخش

پیشزهفتويسوبهايمگاسببهايانسجا جامعهخودفهاه سازدوحهکتآنتوانستهزمیگه

اومتوبقزايبیشزتهيداشزتهاسزتد،ازپویاییمگاسبیبهخورداربودهومدکگمینأتراتعالی

(Inayatullah, 2015).همزهمگاسزباتخزودهاومبزانیاگهنظا فههگگیباشاخصهکهيطوربه،

سزازيراسیسزت اجتماعی،سیاسی،نظامیواقتصاديرااحاطهنکگدوباارائهالگوییمگاسب،

هزايفههگگزیرابزازيعواملدیگهبهاقتضايشهایط،نقشپدیزده،درتما ابعادتوسعهندهد

گیهند.مقاصدخوددردستمیيسوبهدوهدایتجامعهراگکگمی

د.درایزنفهایگزدکزهتهسزی (1)نمزودارصورتبهتوانرامیتحولفههگ فهایگدعمومی

شوند.باورودهزهیزكازمیمشخداستعواملاثهگذاربهفههگ ازسهناحیهواردکهچگان

،هزاوهگجارهزاهزهتغییزهدرارزشبزادوشزوآنهادرعگاصهفههگگیتغییهماهويایجزادمزی

کگگد.اینفهایگدهموارهتغییهفههگ یادمیعگوانبهیابدکهازآنهايرفتاريتغییهمیشیوه

آید.بهچش نمیولیتغییههاعموما بهحديکگدکه،درزندگیانسانجهیاندارد

 فرايند عمومي تحول فرهنگ -(1نمودار شماره )

 

 
 

 



(گانویسگدنمگبع:)

سادهایناستکهباایجادتحزوالتاقتصزاديوسیاسزی،ایجزادالگوفهضبگیادیندراین

.ایزنتغییزهکگدمیتغییههايتازه،هگجارهايافهادشهایطجدیداجتماعیوحصولنیازمگدي

هزاووطبعزا تغییزهآنهزاوباورهزاموجزبایجزادنیازمگزديشزدههزاباعثدگهگونیدرارزش

اقدا بهکارهايجدیدهايوخواستنیازهاهادبهايرفعاف،شود.درپیآنهايتازهمیخواست

اززندگییافههگ جدیدمتگاسزبمتفاوتیهايکگگدکهاینامهموجباتخاذشیوهخاصمی

دوگذشتایزا وتغییزهدرشزهایطباعزثدگهگزونیدوبزارهدرایزنشوبامقتضیاتجدیدمی

 تحوالتاقتصاديوسیاسی

 شهایطاجتماعی

 هانیازمگدي

 هافههگ  هاارزش هگجارها
عگاصه
 فههگگی
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هاباعثتثبیتویزاتغییزهمجزددآنهزانخواستشودیاایگکهارزیابیودرصدتأمیهامیشیوه

دارنزد،اویخزالکوبگیزهدکزههمزهوقتیجوانیدریزكگزهوهقزهارمزیبهايمثالگهدد.می

خواهزدازدیگزهانمی)مقایسهاجتماعی(ومجبوراستخودرابابقیهتطبیقدهدیاخواهدمی

)مجازات(واوبزهعلزتکگگدمیهه)احساسمحهومیتنسبی(یادیگهاناورامسخعقبنماند

کگزد.)هگجار(پیزهويمزیکگگدمیحهمتی،ازکاريکهدیگهاننیازبهاحتها وجلوگیهيازبی

بهیزكعگصزهوقتآنهايبعديانتقالیافت،پایدارشدوبهنسلزمانمهوربهوقتیاینرفتار

(.تحلیلوتبیینفهایگد1378:317،زاده)رفیعشودفههگگی،یعگیجزئیازفههگ تبدیلمی

کمیوکیفینیازمگدبهرسیالگوهايدگهگونیدرجامعزهاسزت.درایگجزانقزشنظهازتغییه

.استکگگدهیینتعمتغیههايفههگگی

 تعامل فرهنگ و اقتصاد. 2

اياعتقادداشتکهاقتصادزیهبگاوفههگ روبگااست.بهاینمعگاکههزهجامعزهمارکسکارل

طبعزا سزاعات،باشزدبهخزوردارواقلی بابهکتونعمتبیشتهيوهواآبکهازمواهبطبیعی،

هامورازقبیزلدیگمینمعاشخواهدکهد،لذافهصتبیشتهيرابهأکمتهيراصهفکاربهايت

خواهگزدشزد،فههگگزیيهزاییکهسببپیشهفتهافعالیتیطورکلبههگه،ادبیاتوفلسفهو

کسانیگستهشبهدستزیها؛اختصاصخواهدداد.درنظهاوفههگ میوهدرختاقتصاداست

.(Kuosa, 2015)یابدکهاوقاتفهاغتبیشتهيدارندمی

بگذارد:عمدهثیهأتراه،مدهاياقتصاديجامعهازسهاتواندبهپیمیفههگ 

هزايمشزتهودریعگیازطهیقتهویجارزش؛گذاردمیفههگ بهکاراییاقتصاديتأثیه.1

کگد.هايانجا فهاگهدهاياقتصاديتولیدتوسطاعضايجامعهراتعیینمیراه،جامعه

ثیهبگذارد.بهايمثالباالقزاياصزولأفههگ ممکناستبهانصاف)عدالتاجتماعی(ت.2

وبگزابهاینداشزتهباشزدوجزوددرافهادشونددغدغهدیگهانمیاخالقیمشتهکیکهسبب

شود.وسیلهآنهابیانمیکگگدکهایندغدغهبهایجادسازوکارهاییراتشویقمی

اهزدافیکگگدهیینتعگذاربهاهدافاقتصاديواجتماعییاحتیتأثیهتوانفههگ رامی.3

گیهدآنهاراتعقیبکگزد.درسزطحیزكمیاقتصاديواجتماعیدانستکهجامعهتصمی 

ممکناستدرفههگ شهکتیدغدغهوتوجزهبزه،هوهکوچك،فهضا یكشهکتتجاريگ

هزاازاهمیزتایزنارزشامکزانداردکارمگدانوشهایطکاريآنانوجزودداشزتهباشزدو

سودجویییادیگهمقاصداقتصاديدراهدافتجاريبکاهد.

ماديکامال هماهگز يفههگگیباتعقیبپیشهفتهادرسطحاجتماعیممکناستارزش

يموفقیتاقتصادکالنبهايتمزایزگذاشزتنمیزانجوامزعهاباشگدوامکاناستفادهازضابطه
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.ازطهفدیگه،فههگ دیگهجوامزعممکزن(Lands, 1998: 516)موفقوناموفقرافهاه آورند

هزايبزهکیفیزتباشدکهتعقیبپاداشماديرابهنفعاهدافغیهماديمهبوطياگونهبهاست

بگزذارد؛درچگزینتزأثیهبهآهگ ومسیهرشداقتصاديدرنتیجه،گوناگونزندگیتعدیلکگد

یلهوسزبزهموفقوناموفقباموردقبلیتفاوتخواهگدداشزت.کگگدهیفتعههايموارديضابطه

ثالدربهايمجمعیمگعکسخواهدشد.پیامدهايفههگ بهرفتارفهديدرتأثیهاینسهراه،

توانبهحسبایناصزطالحاتاقتصادکالنرامیپیامدهايفههگ بهتأثیه،یكسطحتجمعی

.مشاهدهکهد

الدداخلزیسزهانه،میززانتغییزهعبارتگدازمیزانرشزدتولیزدناخزکهنماگرهاي کارايي

فسزادوتزور کزاهشهاومسیههايتغییهساختاري،ورانه،سطوحاشتغالوبیکاري،میزانفگا

نظایهآنها.

کزاهشفاصزلهطبقزاتی،هايتوزیعدرآمزد،عبارتگداز:طهحکه)عدالت( نماگرهاي انصاف

مهاقبتازسالمگدانوبیمهبازنشستگی،حمایزتومهاقبزتازازجملهيرفاهاجتماعیهابهنامه

يدرمانیو...هابیمارانوحمایتبیمه

يماديوهاکاهشفقه،کاهشفساد،انگیزهملهازجنماگرهاي اهداف اقتصادي و اجتماعي

يماديوغیهمادي.هاغیهماديمانگدپاداش

کسزیبزهکشزورمزدیهیتوریززيبهنامزهدراقتصزاديهايشاخداهمیتونقشامهوزه

تواندمییكههکهشوندمیمحاسبهختلفیميهاشاخددنیا،امهوزاقتصاددر.نیستپوشیده

.گزذاردنمزایشبهرامهد ازگهوهییاکشوریامگطقهیكضعیتاقتصاديوازبخشیینوعبه

و توانزایی درخصزوص شزدهانجا  هايوتحلیلیهتجز هاوارزیابی بهبود جهت در عاملی مسئله این

عبزارتکه استتور ،يمه اقتصاديهایکیازاینشاخداست.مگطقهآناقتصاديامکانات

(.از1386:2یزدي،)طباطباییاستدریكدورهزمانیمعینهاقیمتازافزایشسطحعمومی

و،تزور وارداتزیهزاتوانبهتور ناشیازفشارتقاضا،تور ناشیازفشارهزیگهمیعواملتور 

اثهبهتولیدوروانی،-سیاسی-نتایجوآثاريچونآثارحقوقی،تور .تور ساختارياشارهکهد

طورمستقی وغیهمستقی بزافههگز هتواندبمیشهبسیاريازعواملایجادتور دارد.ریغیهه

(.1386:104)سهآبادانی،درارتباطباشد

اماپدیزده،بامشکلبیکاريدستبهگهیبانهستگد،تقهیبا تمامیکشورهايجهانامهوزه

ضزعیفوبزیش هزايکزیافتهامهيتصزادفیومحزدودبزهبخزشبیکاريدرکشورهايتوسعه

بزهبیکاريامهيعمومیاسزتومهبزوطتوسعهدرحالدرکشورهايکهیدرحال،دياستااقتص

)کالنتزهي،دهزدمزیقزهاریهتحتتزأثجمعیتراهزیهاتقهیبا هم؛اجتماعیعمومیاستنظا 
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شودکهدردستمزدهايرایجبازارحاضهبزهمی(.دراقتصادبهشخصیبیکارگفته1384:111

.(1387:232)نظهي،ولیشغلیبهاياووجودنداشتهباشد،کارباشد

ثهازعواملفههگگزیبزدانی ،أمت،هاییکهدرباالاشارهشداگهعملکهداقتصاديرابهشیوه

اقتصزاددرحزالکاسزونبهاعتقزاددراینصورتاقتصادچقدرباایندیدگاهکگارآمدهاست؟

ویزژهدرسزطحاقتصزادکزالنهب،هگوزمیاناقتصاددانانهمهینابااست.فههگ باکگارآمدن

نقزشهزاچگینشکاکیتیوجودداردکهآیاعواملفههگگیدرتعیینعملکهداقتصزاديکشزور

 ,Throsby)،نقشآنهاچقدربزودهاسزتپهسشداشتهاستودرصورتمثبتبودنجواباین

رشدپسازجگز جهزانیدو درپاپزنوسزرسدرکزهه.بهايمثال،دربارهمگابع(91 :2001

نظههايشدیديوجودداشتهاسزت.اقتصزاددانانکگ ،تایوانوسگگاپوراختالفجگوبی،هگ 

يراهبهديدولتیکههايصگعتیهدفودخالتهانظهدارندکهسیاستدراینزمیگهاختالف

تاچهحددرپیشبهدكبودهیکالسنو(سگتی-)رسمیکیشانهبهنحوبارزيمخالفقواعدراست

تزهوفهاگیهتزهيبزهايتواننقشبگیزاديمیهمهینااند.باثهبودهؤقتصاديماشتابگدهعملکهد

نامزهيازاصولفههگگیمعینکهتاحزدزیزاديازآیزیناپاره،کهمطابقآنفههگ قائلشد

انزد.ایزنقیتاقتصاديکمزكکزهدهاند،بهایجادشهایطمهبوطبهموفکگفوسیوسمشتقشده

،اخالقکاريمعطوفبهموفقیت،توجزهبزهاجتماعیدغدغهرفاهواحتها متقابلشاملعوامل

ومهجعیزتونظزایهمهاتزبسلسلهاهمیتخانواده،اعتقاددرخصوصنیازبهآموزش،احتها به

يخانوادگیهامذهب،نگهشانگدعواملیمدرموردپاپنبهعگوانمثال.(Arrow, 1998: 42)آنها

يهمکاريدرجامعهبهلحاظفههگگیهمگونملتونهادهزايها،طهحوفههگ همگونملت

هايفههگگزیگفتبگیانتوانمییبتهتینبد.شهکتیپاپنونحوهعملآنهاراشکلدادهاست

 :Hayami, 2005)اسزتکزهدهنفزوذهايحیاتاقتصادياینکشورهجگبهزهپاپندرهمزجامع

14-17).

فههگ بهعملکهداقتصاديعبارتازعزد تأثیهنظهيگوناگوندربارهمشکلحلمگاقشه

ییدرهزا،پیشزهفتهمزهینااب.استيمگاسببهايسگجشنظهیاترقیبهادستهسیبهداده

،.بهايمثزالآوريوتفسیهاطالعاتتجهبیدرزمیگهفههگ واقتصاددرحالانجا استجمع

يرشداقتصادي،اهمیتکمّیهاالگويفههگگیمهتبطوگگجاندنآنهادرهاگیهيویژگیاندازه

رونالدایگگلهارت،هد.بهايمثالدمیتهينشانطورشفافزمیگهفههگگیفعالیتاقتصاديرابه

رادرسطحوسیعیيفهديبهمذهب،کار،خانوادهومسائلاجتماعیهادامگهوسیعیازنگهش

.(Inglehart, 2000)سازدهاياقتصاديمهتبطمیکگدوآنهاراباموفقیتازکشورهافههستمی
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 تعامل فرهنگ و سیاست. 3

امزهيسزهلو،ازآنومانعجامعهیكتعهیفئاستواراداشتهتعاریفمختلفیاگهچهسیاست

دیهیتکزالندولزتوراهبزهدامزور،سیاستبهمعگزیمزکلیبگدي،ولیدرجمعاستممتگع

يبهتهدرادارهشزئونکشزوریزاعلز ادارههاعمومیدرجهتمصلحتجمعیوانتخابروش

یكجامعهمتشکلیاهگهتمشیتامورمهد دررابطهبادولتآمدهاستکهارتباطبزازنزدگی

.(1374:56)عمیدزنجانی،داردهاانسان

هزااوصافیکهدرادعیهوزیارتازجملهکاررفتهاست.هبمکهرا درمتوندیگینیز،اینواپه

درمکتباسال تدبیهامورجامعزهورویناازالعبادهاست.سلسلهع(واردشدهاطهار)بهايائمه

درمسزیههزاآنانسزانواسزطهبهاعمالسیاستازخصایدرهبهانالهیمعهفیشدهاستکه

ايازامامزتبهحسبروایاتاسالمیسیاستوحکومزت،شزعبهشوند.میهدفخلقتتهبیت

.استياما ،آگاهیبهسیاستهااستویکیازویژگی

،الو،روسزووزبهزاارسزطوتزايتاریخبشهي،همهفیلسوفانازافالطونوهادرتما دوره

یزابیکگگزدو،معضالتوتضادهايدرونجامعزهراریشزههاکهبحهاندیگهاندرپیآنبودند

يمعقولدستیابیبهنظ مطلوبرابهايسعادتبشهنشاندهگد.ههیزكبزهاسزاسهاشیوه

ومفزاهی وهزابیگشونگهشخاصخودنسبتبزهانسزان،جامعزه،حکومزتودیگزهپدیزده

خه،أيمتزهزابهخزینظهیزهکهدنزد.اجتمزاعی،آرايخزودراتجزویزمزی-يسیاسیهاساخت

کگگد:رابهسهدستهتقسی میيسیاسیهافههگ 

 محلیوسهسرهدگیمطلقبهقدرت؛هايیژگیباوفههگ محدود.1

 پذیهي؛يآگاهیملیواطاعتهافههگ انقیاديباویژگی.2

يفهديومشارکتآگاهانزههايآگاهیملی،آزاديهافههگ مشارکتکهدارايویژگی.3

 سیاسیوحکومتیاست.درامور

کهدرآنشههوندانباالستايازسهنوعدهاینگهوهفههگ سیاسیمطلوب،آمیزهبهعقی

کگگزدهاعتقزادات،جویگدوفههگ سیاسزیدموکهاتیزكآنمزگعکسمیدرتصمیماتشهکت

 ,Almanel)کگدمیییدوتهغیبأهاییاستکهمشارکترات،هگجارهاوشیوهاستگباطهابیگش

1997: 6).

کشزور.ننا نهزادانتخابمسئوالدرتوانفهایگدشهکتمهد مهد رامیمشارکتسیاسی

ندادهاسزتورابهمهد بهايانتخابمسئوالییسزابهساالريدیگی،سه نظا مهد باایهان

غیهمسزتقی ازطزهفصورتبهيمستقی مهد وتعدادينیزأنتوسطرلذاتعداديازمسئوال

گزذاربزهسیاسزتیزكتأثیهازدیگهعواملشوند.مینمایگدگانمهد بهايادايوظیفهانتخاب
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شودکشزوربزهلحزاظثباتدرقوانینموجبمی.استمیزانثباتدرقوانینومقهرات،کشور

سیاسیدارايثباتوآرامشباشد.

 فناوريتعامل فرهنگ و . 4

طبیعتواستخدا آندرجهترفعنیازهايخود،اسزتعدادفکزهيادهازواستفبشهبهايرشد

(فگزاوري)هايطبیعت،ابززارالز بهدوباکسبعل وآگاهیازقانونمگديمیخویشرابهکار

دهزدوبزاتوسزعهمیهايبشهيراشکلد.همینفهایگدمستمهاستکهتمدنکگراکسبمی

بزهیهتکتهيدستیافتهاستوبايجدیدوپیشهفتههايفگاوريکارگیههعل وآگاهیخودوب

کهدهدشواهدنشانمیبااینوجود.بهطبیعتنیزمسلطشدهاستفگاورانهوردهاياایندست

ویانسانوازدستدادنمفهو حیاتانسزانیگانگیازخودبد،شومیتهيپیشهفتهفگاورههچه

انحصزارگهيتکگولزوپيدرکتزابنیزلپسزتمند.کگزمیحقیقیبیشتهجلوهخوددورياواز

د.اینننگهمییكرفیققابلاعتمادعگوانبههابهتکگولوپياغلبانسان»د:کگمیبیانگونهینا

تزه،تمیزتزهوموضوعبهدودلیلاست.دلیلنخستایگکهتکگیكوصزگعت،زنزدگیراآسزان

گهازیكدوستورفیقچهتوقعیغیزهازایگهزااسزت.دلیزلدو ایگکزهسازد.ممیتهطوالنی

بزاناپزذیهتهايبسیارنزدیكودرعینحالانعطافرابطه،هاقبلوازهمانآغازتکگیكازمدت

درفههگز فگزاوريثیهأداشتهاست.بهدلیلهمزیننزدیکزیواثهگزذاري،بهرسزیتزفههگ 

(.1380:44)پستمن،«هاسترسیدچگدانضهوريبهنظهنمی

وبزهايرفزعبهههبزهدهخود.بشهدرطیتاریخازداناییاستشگاسیيبهمعگايفنفگاور

انزد.دهکزهدهکهایزنفگزوندورانمتعزدديراطزیکهمشکالتزیستیخویشفگونیراابداع

يفگزاوراز:تزهینآنهزاعبارتگزدارائهشدهاسزتکزهبهخزیازمهز يفگاورازتعاریفمتعددي

تجهبیاتوعلو عملیاستکزهمزهد بزهايتسزلطبزهمحزیطوحزل،هاايازروشمجموعه

هزايفههگگزییکیازخصیصزهفگاوريبهند.بامحیطبهکارمیخودمشکالتمهبوطبهرابطه

 :Bernard, 2005)باانسانهمزاهگگیداشزتهباشزدبایدبودنثهؤزیهبگاییانساناستکهبهايم

کزارگیهيتجهیززات،ابزارهزاووبزهیدهشکليعبارتازدانشفگیموردنیازبهايفگاور.(96

(.1387:286)هچ،استيتولیدیكستادهخاصهاشیوه

فگزاوريطهفدانسزتهومعتقدنزدکزهفههگگیبینظهازرافگاوري،نظهانبهخیازصاحب

هزاواعتقزاداتوتوانزدفزاراازارزشمزیکزهگزذاردمزیابزارهاووسایلیرادراختیارجوامع

؛عمزلآیزدهبهداريبسیست فههگگیآنجوامعبهخدمتگهفتهشودوازآنهابهههیطورکلبه

هايجامعهخاصیدانستهوبهاینباورنزدمستقلازفههگ وارزشیطورکلبهرافگاوريیعگی
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گهفتهشودوتگهابهکاراتخیهیااهدافشهنیدرجهتايعگوانوسیلههتواندبمیيفگاورکه

کارگیهياهمیتدارد.ههدفب

ساختاروسایلوابزاروتکگیكاسزتفادهکهیدرصورتبهاینباورندنیزدرمقابلايدیگهعده

امزااگزهبزا،يوفههگ بهه رامگتفیدانستفگاورثیهمتقابلأتوانتمی،ازآنهامدنظهباشد

يفگزاورگیزهدکزهسیستمیبهموضوعنگاهشودایننکتهموردتوجهقزهارمزیدیديجامعو

شزدنعقایدتغییهخواهدکهدوباباز،دشومختلفداردوبهاینحدوحدودمحدودنمیياجزا

وعقیزدهشومتغیههاينویگیمطهحخواهگزدشزدکزهنگزههاپايانسانبهاینحیطه،گزیگه

يمسزتقلازفگزاورشود.چهاکهدراینحالتيوفههگ بهه ردمیفگاورثیهمتقابلأعد ت

صورتقسمتیاززنزدگیخودنمزاییخواهزدکزهدودرهمعگابوده،بلکهبزندگینامفهو وبی

کزهنظزا فههگگزیدبایز،ايخزاصمطزهحباشزدکزارگیهيآندرجامعزههصورتیکهقصدبز

 لگويفعالیتافهادآنجامعهموردتوجهباشد.دهگدهاايشکلهدربهگیهندهمجموعهارزش

لهمزوردتوجزهئانزد.ایزنمسزايکهدهتوجهویژهفگاوريشگاسانبهرابطهفههگ وجامعه

نظهانمدیهیتینیزقهارگهفتهاست.درحوزهکشورهايجهانسو گفتهشدهاستکزهصاحب

شکافیازسوياینکشورهابزهايموجبشدهتالفگاوريفههگ وفه نادرستآنهاازرابطه

یجززهدرنتوارداتزیبززانیازهزاومگاسززباتخزاصخززودصزورتنگیززهدوفگززاوريهمسزازکهدن

يمهز رابطزهفههگز وهزایکزیازجگبزه.اجتماعیایجادکگد-گسیختگیدرنظا فههگگی

دارد.اگهورياطالعاتوفههگ استکهآثاراجتماعیعظیمیبهجامعهارابطهبینفگفگاوري

کهیكگزهوهانسزانیراازگزهوهبدانی جمعیذهگیریزيبهنامههايفههگگیراباورهاوارزش

ماشزیندرانتقزالاطالعزات-پیچیدهانسزان،رابطه(Hafstede, 2001: 25)کگددیگهمتمایزمی

تزأثیهکزارگیهيآنهزاوهز بزهنحزوهبزههابدینمعگیاستکهفههگ ه بهطهاحیسیست 

هاياطالعزاتیطهاحزیوتولیزدشزدهدرکشزورهايوريا.فگ(Straub et al, 2001:10)گذاردمی

فههگگیصگعتیدارندوبامقاومزت-هاياجتماعیپیشهفته،سوگیهيفههگگیبهسودسیست 

شود.وريمواجهمیافههگگیدرخاللفهایگدانتقالفگ

وشوندمیارتباطاتسهیعههچگدموجبایگتهنت(خصوصبه)هايجدیداطالعاتیوريافگ

امکزانهزاورياایزنفگزهکزآنجزاازامزاکگگدکهمگبعایجادقدرتاسزتمیاطالعاترامبادله

ناپزذیهياطالعزاتراپذیهي،بازتولیدپذیهيوکگتزهلناشگاسماندنتولیدکگگدهاطالعات،تعامل

توانگدآثزارناخواسزتهفههگگزیبزهوجزودمی،(1383:128،)موحديوعابسیآورندمیفهاه 

هزايسزانهردرمزوردخصزوصبزهد.ایننگهانیشوآورندکهموجدمشکالتفههگگیگوناگونی

هاوایگتهنتشدیدتهاست.گهوهی،ماهواره
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وازاینراهمحوراستبهفههگ کارکگاندانشاثهگذاريفگاورييهایکیدیگهازشاخد

توانگزدارزشهاهستگدکهمزیتگهاانسانسزاییبهفههگ جامعهداشتهباشد.بهتأثیهتواندمی

شود.اگهمزدیهیتدانزشکهازتبدیلدادهواطالعاتبهدانشناشیمیایجادکگدايراافزوده

مگحصها بهگهوهیکوچزكیزاحتزیبززرگازکارکگزانسزتاديسزرهدهشزودقطعزا موفزقو

.بایدبهخاطهداشتکهمدیهانوکارکگانیکزه)طهاحزیومهگدسزی،بخشنخواهدبودنتیجه

دهگزدبایزدبزهکارهزايتولید،فهوشوارائهخدماتبهمشتهیان(بهايتأمینمعاشانجا مزی

متعددروزانهمهبوطبهمدیهیتدانشنیزبرهدازند.

هزاوافعالیزتکگگزد،امزايدرموفقیتدانشایفامزیکارشگاسانومتخصصان،نقشعمده

گیهنزد،درموفقیزتهايکسانیکهبهايانجا کارهاییغیهازمدیهیتدانشحقوقمزینگهش

ریزي،تحلیلگهانتجزاري،مهگدسزانطزهحوتهدارد.مدیهانبهنامهایننوعمدیهیتنقشیمه 

آیگد.تما آنهامدیهاندانشبهشمارمیینتهمه ازجملهن،اهاومستخدمتولیدوحتیمگشی

تهتیزبینابهودرکارهايروزانهخودبهخلق،جستجو،تسهی واستفادهازدانشاحتیاعدارند

شکینیستکهمدیهیتدانشبایدبزهبخشزیازوظزایفهمزهکارکگزانبزدلشزود.یکزیاز

بزاه گهراشگاسزاییکزهدهویکزدیدانشگهانملزوماتحوزهکاريمدیهیتدانشایناستکه

خزوبدرهزهسزطحی،بایزدتهکیبزیازايایجادکگگد.همچگیندانشزکارانهايحهفهتشکل

هزاينزه اي(ونیزویژگی،تواناییفگیوتجهبیاتحهفهیافتهسازمانهايسخت)دانشمهارت

زادهوشزهیفهايشخصی،سیاسیوفههگگیدانش(راداشتهباشزگد))بهداشتعمیقازجگبه

.(1387:97،بودالیی

 فرهنگي ريزي برنامهالگوي راهبردي . 5

هزا،رسزیدنبزهاجمزاعدربزارهیلکیفیوقابلتفسزیهبزودنفعالیزتفههگ ،بهدالهدرحوز

تهاست.تفسیههاوپیچیدهمهاتببهصگعت(ههانظیهحوزاندازها)درمقایسهباسایهحوزهچش 

مذکورنیز،بهاینپیچیزدگیههايموجوددرحوزمضامین،مفاهی وواپههايمختلفازتأویل

نخسزتبایزدفههگز ،هریزيراهبزهديدرحزوز،بهايطهاحیبهنامهتهتیبینابهزند.دامنمی

مانگدفههگ هتهیازیهمجموعهحوزهايفهعیهاياساسیههیكازحوزههایامأموریترسالت

دودرشزوهاوباورهايجامعهتدوینکتاب،مطبوعات،سیگما،هگه،میهاثفههگگیونیزارزش

شودمگطقیطیصورتبههايبعدياشتهاونظهبهوجودآیدتاگا 3،اندازمشتهوقالبچش 

راهبزهديریززيجزامعوعبارتازیكبهنامزه4ریزيفههگگیبهنامه (.1382:96شود)طبهسا،

                                                                                                                                                       
3. Shared Vision  

4. Cultural Planning 
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ریززيبهنامزه.(Ghilardi, 2004)استفادهمگاسبازمگابعفههگگیجهتتوسعهجامعهاستبهاي

شزدهیطهاحزازپیشروندي زتگظییعگییزفههگگراهبهديریزيبهنامه5استهاتژیكفههگگی

 (Ghilardi, 2003: 8)فههگگیشدهيبگدزمانومشخداهدافبهدررسیدن

،اطزالعازبزودیزانبزوددرواقزعفههگ است.هراهبهدهايفعلیدرحوزگا دو ،شگاخت

نمایزد.چگزینبزهراهبهدهاوچگونگیشگاخت،بهآوردودستیابیبهآنهادراینمهحلهرخمزی

تزهراتهومگسج رسدکهارزیابیراهبهدهايفعلی،انتخابوتدوینراهبهدهايمگطقینظهمی

دهد.قهارمییهتحتتأث

صزورتزمانه تواندمحیطخارجیوداخلیاستکهمیوتحلیلیهتجزگا سو وچهار ،

شودکزهخزارعازمزهزسزازمانقزهاردارنزدوبزهعواملیاطالقمیهپذیهد.محیط،بهمجموع

هايمحیطشاملقوانینومقهرات،شزهایطتهینمؤلفهگذارند.عمومیمیتأثیهعملیاتسازمان

هزايذیگفزع،دولزت،جامعزه،،گزهوهفگاوريسی،اجتماعیوفههگگی،مشتهیان،اقتصادي،سیا

هززایززابایززدهاونبایززدها،باورهززاوهززايغیهدولتززیودرسززطحبززاالته،نظززا ارزشسززازمان

هزايانجزا نیهويانسزانی،مقزهراتوروشمانگدهاست.دربعدمحیطداخلی،عواملیمفهوض

سزازمانمطزهح6هکار،ساختاروتشکیالت،مگابعمالی،فههگ سازمان،ظهفیتفیزیکیوانداز

تهسی شدهاست.(2)(.اینمهاحلدرنمودار1382:96است)طبهسا،

 گذاري راهبردي الگوي سیاست -(2نمودار )




















(گاندویسگنمگبع:)

                                                                                                                                                       
5. Cultural Strategic Planning (CSP) 

6. Size 
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عگواندهوبهکهسازتوسعهمطهحزمیگهعگوانبهگها،فههگ راخالصهراهبهدتوسعهطوربه

کهههچزهتوسزعهدريطوربههايتوسعهموردتوجهقهاردادهاست،بهنامهناپذیهجداییبخش

هبومیومحلیعجینونزدیزكشزودزمیگزفههگ باسطوحومهاحلخودبهمیزانبیشتهي

خزودگزامینوبهبهنبیشتهفهاه شدهاست،ضمنآنکهفهآیگدتوسعهدراینصورتپایداريآ

(.ایزنراهبزهدبزهچگزد1377:76درجهتتعالیوتحولفههگگیجامعهخواهدبود)بهاتزی،

کانوناصلیمتمهکزاست:

کهدنآنازانحصارنخبگان.نمودنفههگ وخارع.همگانی1

.هاياقتصاديبهايسیاستریزيمبانیفههگگی.پی2

هايدیگهجامعه.متوازنبخشفههگ بابخشه.توسع3

 محیط لیوتحل هيتجز. 6

محیطجامعهیامحیطیكسازمانازعواملمتعدديتشکیلشدهاست.ایزنعوامزلبزهروي

هاوجوامعبهايماندگاريورشد،بایدایزنگذارد.سازمانمیتأثیهجامعهیطورکلبهسازمانیا

هاوتهدیدهايحاصلبزهبهتزهینشزکلگیهيمگاسببهفهصتعواملرادروکهده،باجهت

بهسازمانیاجامعهاست.بهايایزنامزهتأثیهشگاختعوامل،ممکنپاسخدهگد.الزمهاینکار

کگگد.یکیازاینالگوهاالگويمیگذارمحیطراتبیینأثیهتالگوهاییارائهشدهاستکهعوامل

.اینالگودرعینسادگیبسزیارپهکزاربهداست(فگاورانه-اجتماعی-اقتصادي-)سیاسی7پست

کگد.استکهبهادراووتحلیلنمايکلیمحیطعمومیکمكمی

بگگاهدارند.مزوارديفهصتیاتهدیدبهايیكیجاددرایتوجهقابلتأثیه.عوامل سیاسي

هزاويکزالن،آزاديبیزان،قزوانینومقزهراتوسیاسزتهزاگیزهيمشارکتدرتصزمی مانگد

ومیززانهايسیاسیرسزمیهايدولتی،روابطخارجی،میزانفعالیتاحزابوگهوهمشیخط

انسجا وهمبستگیافهاداشارهکهد.

درجامعهوتجمزعتمزا شدهیههذخیشاملتما مگابعطبیعیوفیزیک.عوامل اقتصادي

شزوند.درکسبدرآمدودریافتپولمبادلزهمزیمگظوربهبازارهاییکهدرآنکاالهاوخدمات

بزودنگزذاري،دردسزتهسانداز،سهمایهسطحالگوهايمحصوالتصگعتی،مصهفی،درآمد،پس

تولیدناخالدملزی،تزور ،عگوانبهفههستیچگینیناسهمایهوتغییهاتقیمتکه،نیهويکار

عوامزلءجززغیزههمالیات،میزانبههه،میزانبیکاري،تغییهاتنهخبهابهيارز،کاهشفسزادو

(.1387:119،)هچشوندمیاقتصاديدرمحیطمحسوب

                                                                                                                                                       
7. Political- Economic- Social- Technological 
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 وسعت

 عد ثبات

 تگوع

 تشخیدمسائلبخشی

 شوندافهاديکهازبهنامهمگتفعمی

 شگاساییمشکالتتأثیهگذاربهتقاضا

 شگاسایینحوهارائهوعهضهخدمات

 مجهیانوگهدانگدگانکلیديبهنامه

 اقتصادي سیاسی
فههگگززی

 اجتماعی
 تکگولوپیکی

،یزهوممزهگتوانبهرشزدجمعیزت،میززانمیعواملاجتماعیازجمله.عوامل اجتماعي

يامگیتاجتماعیو...اشارهکهد.هابهنامهياجتماعی،هاارزش

توانبهانقزالباطالعزاتومیثیهگذاربهمحیطکالنأتفگاورانهازعوامل.فناورانهعوامل 

ایگتهنزت،مزاهوارهوازجملزهتولیدحج عظی دانش،اکتشافاتواختهاعات،تولیزداتجدیزد

(.1386:435،)آهگچیحوراشارهکهدمکارکگانمتخصدودانش

،مانیازبهاطالعاتیاز(1)شکلاستيبعدسهوبهرسیمحیطییكبهرسیوتحلیلیهتجز

گزد.کگاتخاذراهبهديمحیطداری کهمدیهانبهنامهبتوانگدبهتهینتصمیماترادرپگجزمیگه

موردبهرسیقهارگیهدتابهاساسآناطالعاتموردنیازهزهبایديمختلفیكمحیطهابخش

يوسعت،تگوعهاآید.درفهایگداینبهرسی،مسائلمطهوحهدرزمیگهبهدستراهبهديبخش

نمزودارد.شزومشزخدبایدراهبهديههیكازآنانبهزمیگهتأثیهوعد ثباتدرههبخشو

د.دهمیرانمایشيبعدسهارتباطات(3)

جستجوبهايکسباطالعاتوبیگشمحیطیازطهیقوبهکمزكشزکلزیزهبهتزهقابزل

انتخزابکگیزد.مثزالعگوانبهتشخیدمسائلبخشیراراهبهديینزمیگهنخستحصولاست.

هايمهبوطبهمحیطاسزت.واحدهايافقینشانگهبهرسیاطالعاتمحیطیازههیكازبخش

ابعزادنظزهازنقطزهيمحیطزیهزانیازبهبهرسیههیزكازبخزشواحدهايباالياینردیفبه

هاوابعادمهبوطهممکزناسزتدرکگد.اهمیتنسبیبخشکیدمیأوسعت،تگوعوعد ثباتت

اسزتاسزتفادهقابزلهزابهايکلیهبهنامهشدهارائهچارچوباما،يمختلفمتفاوتباشدهابهنامه

(.1374:77پاول؛)

 چارچوبي براي تجزيه و تحلیل و بررسي محیطي -(3نمودار )

 



 

 

 

 

 

 

 

(گانمگبع:نویسگد)
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ي مقالهها فرضیه

فههگگیکشوررابطزهمعگزاداريراهبهديریزيثهدربهنامهؤبینعواملمحیطیمفهضیهاصلی

)سیاسزی(دربینعواملمحیطی)اقتصادي(بزاعوامزلمحیطزیفهعیهايهفهضیوجوددارد؟

فههگگیکشوررابطهمعگاداريوجوددارد.راهبهديریزيبهنامه

فههگگیراهبهديریزي(دربهنامهفگاوري)بینعواملمحیطی)اقتصادي(باعواملمحیطی

کشوررابطهمعگاداريوجوددارد.

فههگگزیراهبهديریزي(دربهنامهانهفگاورمحیطی)بینعواملمحیطی)سیاسی(باعوامل

کشوررابطهمعگاداريوجوددارد.

فگاورانزهاقتصزاديو،تحلیلیپژوهششاملسهبعدعواملسیاسیالگوي.تحلیلي الگوي

نظزهانصزاحبکزهبگزابزهنظزههسزتگديزیزاديهزاازاینابعاددارايشاخدههکدا .است

تحلیلیدربخشادبیاتتحقیزقالگويوتوضیحاتالز درزمیگهلحاظشدنديزیههاشاخد

است.شدهارائه

 تحلیلي تحقیق الگوي -(4نمودار )



 

(مگبع:نویسگده)

پزهدازی ،تحقیزقازنزوعمتغیههانمیيدستکاردراینتحقیقبهازآنجاکه.شناسي روش

کهاطالعاتموردنظهبزهياگونهبه؛است8خواهدبودوازشاخهپیمایشیهمبستگی-توصیفی

است.شدهيگهدآورازطهیقپهسشگامهصورتمیدانیو

                                                                                                                                                       
8. Survey 

 فرهنگي راهبرديريزي  ثیرگذار بر برنامهأعوامل محیطي ت

عواملاقتصادي

 

عواملسیاسی

 

فگاورانهعوامل

 

تور 

 

اشتغال

 

فساداقتصادي

 

مشارکت

 

قوانینومقهرات

 

سیاسیاحزاب

 

فهایگدها

 

افزارسخت

 

افزارنه 
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.شزورايعزالیانقزالباسزت1388تزامهدادمزاه1387ماهيدقلمهوزمانیپژوهشنیمه

مکزانیتحقیزقوقلمزهسزازمانتبلیغزاتاسزالمیوارشزاداسزالمیفههگ ووزارت،فههگگی

هزاينزامبهدهدرقلمزهومکزانیپزژوهشومدیهانسازمانجامعهآمارياینپژوهشباشگد.می

در،ایز بهزههجسزته(SRS)گیزهيتصزادفیسزادهدراینتحقیقحاضزهازروشنمونزه.است

مسزاويبخزتگیهيتصادفیسادهههیكازعگاصهجامعهموردنظهبهايانتخابشزدننمونه

کگی .میزیهعمليادومهحلهصورتبهبهايتعیینحج نمونهدراینروشدارند.

:زیهاستصورتبهفهمولکلیحج نمونه)فهمولککهان(

2

2

2

0

)var(

d

Z
n




 

درفهمولباال
2


Z100مقدارنهمالاسزتانداردبزهاي(1-α).درصزداطمیگزاناسزتvar(θ)

باشزدازنامحزدودحجز جامعزهکزهیاستدرصورتمقدارخطاdواریانسپارامتهبهآوردشدهو

زیهفهمزولصورتبهباشدNد.ولیاگهحج جامعهمشخدوبهابهباشومیفهمولباالاستفاده

 .شودمیباالتعدیل

N

n

n
n

0

0

1



 
N=210،پستعدادنمونهمابهايجامعهN=210نفهيبهابهباn=118است.

یزافتنبزهدرهزهتحقیزق،مسزتلز دسزتشزدهانتخزابلهئحلبهايمسیافتنپاسخوراه

ياحتمالیوموقتیبهايهاپاسخعگوانبهییکههاییاستکهازطهیقآنهابتوانفهضیههاداده

آوريبزهايجمزعچهزارابززارعمزدهطورمعمزولبهراآزمونکهد.اندشدهمطهحلهتحقیقئمس

وجوددارد.هاداده

پهسشگامه.-3مصاحبه.-2اروواسگاد.)مهاجعهبه(مدبهرسی-1

.استروشگهدآورياطالعاتدرمهاحلمختلفاینتحقیقمتفاوت

پهسشزگامه121کزهتعزداداسزتپهسشزگامه130بهابزهبزاشزدهیزعتوزتعدادپهسشگامه

.پهسشگامهموردبهرسیقهارگهفت118امابهدلیلابها درسهپهسشگامه،،آوريشدجمع

 ها در جامعه آماري شنامهسوضعیت پر وتعداد  -(1ماره )نگاره ش
 شده آوري تعداد پرسشنامه جمع شده پخشتعداد پرسشنامه  نام سازمان

3026شورايعالیانقالبفههگگی

5048وزارتفههگ وارشاداسالمی
5047سازمانتبلیغاتاسالمی

130121کلجمع
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هزادرابتزداسگجشرواییپهسشگامهپژوهشبهايدراین.پرسشنامه 10و پايايي 9روايي

ابتداییتدوینپهسشگامه،ازآنهاهاياستاندارداستفادهشدهوبااستفادهسعیشدازپهسشگامه

وصزاحبگظهانوتادانها،محققآنرادراختیارتعداديازاسزگهدید.پسازتدوینپهسشگامه

مزذکور،موردمطالعهقهاردادهوپسازاخزذنظزهاتجمزعهمچگینتعداديازمدیهانجامعه

شد.انجا هااقداماتاصالحیدرپهسشگامه

هزا،بزااسزتفادهازدادهواردکزهدنپسازها،بهايسگجشپایاییپهسشگامهپژوهشدراین

 د.شتعیین0.9176هاتقهیبا ضهیبپایایی)آلفايکهونباخ(بهايپهسشگامه،Spssافزارنه 

 ها وضعیت پايايي پرسشنامه -(2نگاره شماره )
 بعد االتؤتعداد س مقدار آلفاي کرونباخ

 اقتصادي 13 0.8368

سیاسی 18 0.8503
فگاورانه 17 0.8692
0.9176 48  کلپهسشگامه

انزد،ايلیکهتتگظی شزدههابهاساسمقیاسرتبهاالتپهسشگامهؤدراینتحقیقچونس

(وجزودداردکزهبزهههکزدا امتیزازيیزادزیلیخ،زیاد،يتاحدودک ،ک )خیلیرتبهلذاپگج

زیهاختصاصدادهشدهاست.صورتبه

هايآماريزیزهاسزتفادهدستآمدهازروشههايبدادهوتحلیلیهتجزدراینتحقیقبهاي

شدهاست:

اسمیهنوف:بهايتعیین-آزمونکلموگهوف-2؛آزمونپایاییپهسشگامه-1آماراستگباطی:

ضهیبهمبسزتگیپیهسزون-3؛ازپهسشگامهشدهيآورجمعيهانهمالیاغیهنهمالبودنداده

11هزايمکزهرگیزهيانزدازهآزمزون-4؛هزابهايبهرسیوجودرابطهبینابعادوشزاخد
بزهاي 

.ضیاتفهشدنردییدیاأبهرسیتبهايآزمونتیزوجی-5وهابگديابعادوشاخدرتبه

هايآماريابتدابایدبهرسیشودکهاطالعزاتاطالعاتوانتخابآزمونوتحلیلیهتجزبهاي

هزايآمزارينهمالباشگدازآزمزونهایاخیه؟اگهدادهاستازپهسشگامهنهمالشدهيآورجمع

شود.استفادهمییكناپارامتههايآماريپارامتهیكودرغیهاینصورتازآزمون

بودن)کولموگهوفاسمیهنوف(بزهايشزاخدآزموننهمال.اسمیهنوف-کولموگهوفآزمون

.عواملاقتصادي

H0: اند(ازجامعهنهمالآمدهها)دادهنهمالاستهاداده  

                                                                                                                                                       
9. Validity 

10. Reliability 

11Repeated Measure 
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H1: اند(ازجامعهنهمالنیامدهها)دادهنهمالنیستهاداده  

گیزهی وهرانتیجزهمزیفهضصزف،ازمقدارخطاباشدتهبزرگدارياگهمقدارسطحمعگی

گیهی .ازخطاباشدفهضیكرانتیجهمیتهکوچكداريمقدارسطحمعگیکهیدرصورت

 ها بررسي وضعیت نرمال بودن داده -(3نگاره شماره )
 گیري نتیجه تأيید فرضیه مقدار خطا داري سطح معني متغیر

نهمالاست 550,005,0H0عواملاقتصادي
نهمالاست 532,005,0H0عواملسیاسی

نهمالاست 367,005,0H0فگاورانهعوامل

لزذادرباشزگد.مینهمالشدهيآورجمعيهاباالمشخدشدکهتما دادهنگارهباتوجهبه

يپارامتهیكاستفادهخواهدشد.هاآماراستگباطیازآزمون

 نتايج حاصل از آزمون فرضیات. 7

فههگگزیکشزوررابطزهراهبزهديریززيثهدربهنامزهؤمزبینعوامزلمحیطزی.فرضیه اصلي

لزذا،ییزدقزهارگهفزتأچونرابطهبینسهبعددرفهضیاتفهعیمزوردتمعگاداريوجوددارد.

گیهد.ییدقهارمیأتواننتیجهگهفتکهفهضیهاصلیتحقیقنیزموردتمی

)سیاسزی(دربزینعوامزلمحیطزی)اقتصزادي(بزاعوامزلمحیطزی.فرعي هاي هفرضی

مقدارضزهیبهمبسزتگیبزینفههگگیکشوررابطهمعگاداريوجوددارد.راهبهديریزيبهنامه

دهگدههمبسزتگیبزاالومسزتقی کهنشاناست0.495ابعادعواملاقتصاديوعواملسیاسی

ییزدقزهارأباشد.بهعبارتیفهضزیهفهعزیاولمزوردتبینعواملاقتصاديوعواملسیاسیمی

گیهد.می

فههگگیراهبهديریزي(دربهنامهفگاورانه)بینعواملمحیطی)اقتصادي(باعواملمحیطی

مقدارضهیبهمبستگیبینابعادعواملاقتصزاديوعوامزلکشوررابطهمعگاداريوجوددارد.

فگاورانزهدهگدههمبستگیمستقی بینعواملاقتصاديوعواملکهنشاناست0.300فگاورانه

گیهد.ییدقهارمیأ.بهعبارتیفهضیهفهعیدو موردتاست

فههگگزیراهبهديریزي(دربهنامهفگاورانه)بینعواملمحیطی)سیاسی(باعواملمحیطی

مقدارضهیبهمبستگیبینابعزادعوامزلسیاسزیوعوامزلکشوررابطهمعگاداريوجوددارد.

لزاسیوعوامزلسیز بینعوامزباالومستقیدههمبستگیزدهگکهنشاناست0.645فگاورانه

گیهد.ییدقهارمیأ.بهعبارتیفهضیهفهعیسو موردتاستفگاورانه

 گانه ضرايب همبستگي روابط بین ابعاد سه -(4) شماره نگاره

 ابعاد
سطح 

 داري معني
مقدار 
 خطا

مقدار ضريب 
 همبستگي

 گیري نتیجه
يید يا أت

 رد فرضیه
عواملعواملاقتصاديو

سیاسی
یدأیتوجودرابطه0.0000.050.459
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عواملاقتصاديوعوامل
فگاورانه

یدأیتوجودرابطه0.0010.050.300

عواملسیاسزیوعوامزل
فگاورانه

یدأیتوجودرابطه0.0000.050.645

بزهفگاورانزه واقتصزادي،گانزهسیاسزیبهبهرسیرابطهبینابعادسزهعالوهپژوهشدراین

خالصزهدرصزورتبزههزاگانهنیزپهداختهشدکهنتایجآنبهرسینهيهابهرسیرابطهشاخد

زیهآمدهاست.هاينگاره

 ها اشتغال از بعد اقتصادي و سايرشاخص بین روابط همبستگي ضرايب -(5نگاره شماره )

 ها شاخص
سطح 

 داري معني
مقدار 
 خطا

مقدار ضريب 
 همبستگي

 گیري نتیجه
يا رد يید أت

 فرضیه
ییدأتوجودرابطه0.0000.050.636اشتغالوتور 
ییدأت وجودرابطه0.0000.050.596 اشتغالوفساد

ییدأت وجودرابطه0.0000.050.463 اشتغالومشارکت
ییدأت وجودرابطه0.0440.050.186 اشتغالوقوانینومقهرات

ردرابطهنبود0.0520.050.179 اشتغالواحزاب
ییدأت وجودرابطه0.0160.050.222 افزارسختاشتغالو
ییدأت وجودرابطه0.0340.050.195 افزارنه اشتغالو
ردرابطهنبود0.1840.050.123 فهایگدهااشتغالو

رابطهبینشاخداقتصادياشزتغالبزادوجزبهدکهکهتواناذعانمیباالنگارهباتوجهبه

وجوددارد.هاداريبینسایهشاخدشاخداحزابوشاخدفهایگدهارابطهمعگی

 ها بین تورم از بعد اقتصادي و سايرشاخص روابط همبستگي ضرايب -(6نگاره شماره )
 ها شاخص

سطح 
 داري معني

مقدار 
 خطا

مقدار ضريب 
 همبستگي

 گیري نتیجه
 يید يا ردأت

 فرضیه
ییدأتوجودرابطه0.0000.050.575 تور وفساد

ییدأتوجودرابطه0.0000.050.474 تور ومشارکت
و قوانین و تور 

 مقهرات
ییدأتوجودرابطه0.0120.050.213

ردرابطهنبود0.6040.050.048 تور واحزاب
ردرابطهنبود0.1370.050.138 افزارتور وسخت
ردرابطهنبود0.1310.050.140 افزارتور ونه 

ییدأتوجودرابطه0.0220.050.210 فهایگدهاتور و

هزايهزا،رابطزهبزینتزور بزاشزاخدهشزاخددیگدربهرسیرابطهبینشاخدتور با

رابطزهوییزدقزهارگهفزت.بزاالتهینأافزارردشدوسایهروابطمزوردتافزارونه سخت-احزاب

ضهیبهمبستگیبینشاخدتور باشاخدفسادوجودداردوکمتزهینضزهیبهمبسزتگی

بینشاخدتور وشاخدفهایگدهاوجوددارد.
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 ها سايرشاخص و اقتصادي بعد فساد از بین روابط همبستگي ضرايب -(7نگاره شماره )

 ها شاخص
سطح 

 داري معني
مقدار 
 خطا

مقدار ضريب 
 همبستگي

 گیري نتیجه
يید يا رد أت

 فرضیه
ییدأتوجودرابطه0.0000.050.626 فسادومشارکت
فسادوقوانینو

 مقهرات
ییدأتوجودرابطه0.0000.050.648

ییدأتوجودرابطه0.0040.050.265 فسادواحزاب
و فساد

 افزارسخت
ییدأتوجودرابطه0.0000.050.334

ییدأتوجودرابطه0.0000.050.330 افزارفسادونه 
ییدأتوجودرابطه0.0000.050.318 فسادوفهایگدها

رابطهنگارهگانهذکهشدهدرششيهاهشاخددیگدهدکهبینفسادومینشانباالنگاره

وجوددارد.بیشتهینضهیبهمبستگیبیندوشاخدفسادوقزوانینومقزهراتوداريیمعگ

وجزود0.265کمتهینضهیبهمبستگیبیندوشاخدفسادواحزاببزاضزهیبهمبسزتگی

دارد.

 ها مشارکت از بعد سیاسي و سايرشاخص بین روابط همبستگي ضرايب -(8نگاره شماره )

 ها شاخص
سطح 

 داري معني
مقدار 
 خطا

مقدار ضريب 
 همبستگي

 گیري نتیجه
يید يا أت

 رد فرضیه
ییدأتوجودرابطه0.0000.050.624 مشارکتوقوانینومقهرات

ییدأتوجودرابطه0.0020.050.688 مشارکتواحزاب
ییدأتوجودرابطه0.0000.050.460 افزارمشارکتوسخت
ییدأترابطهوجود0.0000.050.477 افزارمشارکتونه 

ییدأتوجودرابطه0.0000.050.373 مشارکتوفهایگدها

،احززاب،قوانینومقزهراتهايهشاخددیگبهرسیرابطهبینشاخدسیاسیمشارکتبا

داريبینشاخدمشزارکتبزاافزاروفهایگدهاحاکیازآناستکهرابطهمعگینه ،افزارسخت

دارد.باالتهینضهیبهمبستگیمتعلقبزهرابطزهبزینمشزارکتوباالهاينامبهدهدرشاخد

فهایگدهافگاورانهوکمتهینضهیبهمبستگیمتعلقبهشاخدمشارکتوشاخداستاحزاب

.است

 ها شاخصديگر  و سیاسي بعد از قوانین و مقررات بین روابط همبستگي ضرايب -(9نگاره شماره )

 ها شاخص
سطح 

 داري معني
مقدار 
 خطا

مقدار ضريب 
 همبستگي

 گیري نتیجه
يید يا أت

 رد فرضیه
یدتأیوجودرابطه0.0000.050.395 قوانینومقهراتواحزاب

و مقهرات و قوانین
 افزارسخت

تأییدوجودرابطه0.0000.050.406

تأییدوجودرابطه0.0000.050.437 افزارقوانینومقهراتونه 
تأییدوجودرابطه0.0000.050.406 فهایگدهاقوانینومقهراتو



 ریزياستهاتژیكفههگگیتبیینرابطهبینعواملمحیطیمؤثهبهبهنامه 108

يهزابینشاخدسیاسزیقزوانینومقزهراتوشزاخدداریمعگنیزوجودرابطهنگارهباال

دهد.میییدقهارأها(راموردتافزاروفهایگدهنه -افزارسخت-)احزاب

 ها شاخصديگر  و سیاسي بعد احزاب از بین روابط همبستگي ضرايب -(10نگاره شماره )

 ها شاخص
سطح 

 داري معني
مقدار 
 خطا

مقدار ضريب 
 همبستگي

 گیري نتیجه
يید يا أت

 رد فرضیه
ییدأتوجودرابطه0.0000.050.441 افزاراحزابوسخت
ییدأتوجودرابطه0.0000.050.508 افزاراحزابونه 

ییدأتوجودرابطه0.0000.050.364 احزابوفهایگدها

توانبهایننتیجهرسیدکهبینشاخدسیاسزیاحززابومینگارهباالبامطالعهوبهرسی

،فگاورانهگانهسهيهاوجودداردودربینشاخدداريیمعگرابطهفگاورانهگانهسهيهاشاخد

.استراداراداريیمعگباشاخداحزاببیشتهینرابطهافزارنه شاخد

ر ديگو  فناورانهافزار از بعد  بین سخت روابط همبستگي ضرايب -(11نگاره شماره )

 ها شاخص

 ها شاخص
سطح 

 داري معني
مقدار 
 خطا

مقدار ضريب 
 همبستگي

 گیري نتیجه
يید يا أت

 رد فرضیه
یدأیت0.735وجودرابطه0.0000.05 افزارافزارونه سخت
یدأیت0.399وجودرابطه0.0000.05 افزاروفهایگدهاسخت
یدأیت0.474وجودرابطه0.0000.05افزاروفهایگدهانه 

فگاورانزهعوامزلدوسزویهدارتوانبهرابطهمعگزیمیدراینقسمتنگارهدربهرسیآخهین

دارايبیشزتهین0.735افزاربادرجزههمبسزتگیافزارونه صحهگذاشتکهرابطهبینسخت

.استدرجههمبستگی

 بندي و مقايسه ابعاد رتبه براي هاي مکرر گیري اندازهآزمون -(12نگاره شماره )
هامیانگینرتبه هاشاخد
 عواملاقتصادي 3.2953

 عواملسیاسی 2.8781

 فگاورانهعوامل 2.8769

بندي و مقايسه  رتبه برايهاي مکرر  گیري اندازهداري آزمون  سطح معني -(13نگاره شماره )

 ابعاد
 گیري نتیجه يید فرضیهأت خطا داري سطح معني
0.0000.05H1 ji

 i,j بهازايحداقلیك

گیزهی وازمقدارخطاباشدفزهضصزفهرانتیجزهمزیتهبزرگدارياگهمقدارسطحمعگی

گیهی .ازخطاباشدفهضیكرانتیجهمیتهکوچكداريمقدارسطحمعگیکهیدرصورت
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بزهازاياسزت0.05ازمقزدارخطزاتهکوچكو0.000داريحالچونمقدارسطحمعگی

باشگدپسبایدبااستفادهازآزمونتزیزوجزیبزههابایکدیگهبهابهنمیشاخدi,jحداقلیك

هاپهداخت.بهرسیتساويزوجیاینشاخد

 ها جهت تساوي دو به دوي شاخص آزمون تي زوجي -(14نگاره شماره )
داريسطحمعگیمتغیهها

مقدار
خطا

گیهينتیجهییدفهضیهأت

0.05H1 21 0.000 عواملسیاسی-عواملاقتصادي
 

0.05H1 31 0.000 فگاورانهعوامل-عواملاقتصادي
  

0.05H0 32 0.978 فگاورانهعوامل-عواملسیاسی
  

 
H0 : ji    

H1: ji    

گیزهی وفهضصزفهرانتیجزهمزی،ازمقدارخطاباشدتهبزرگدارياگهمقدارسطحمعگی

3داريپسباتوجهبهسطحمعگزیگیهی .فهضیكرانتیجهمی،باشدتهکوچكکهیدرصورت

رسزی کزهتگهزابزهایزننتیجزهمزی0.05آزمونتیزوجزیومقایسزهآنبزامقزدارخطزاي

بزاتوجزهپسداريبایکدیگهندارند.اختالفمعگیفگاورانههايعواملسیاسیوعواملشاخد

سزهبگزديها،رتبزه،تیزوجیومیانگینشاخدهايمکهرگیهياندازههايپارامتهيبهآزمون

:شودمیزیهانجا صورتبهشاخد

.فگاورانهعوامل-ورتبهدو .عواملسیاسیرتبهاول.عواملاقتصادي

الگزوشودایناستکزهتزاچزهحزدمییکهمطهحپهسش،الگوپسازتخمینپارامتههاي

تگهزاازطهیزقبهرسزیبزهازشپهسشيمهبوطسازگاريدارد؟پاسخبهاینهاموردنظهباداده

ایناستکهمشخدشودتاچهحدکزلالگوهدفازارزیابیبهازشکل.پذیهاستامکانالگو

يتجهبیمورداسزتفادهسزازگاريوتوافزقدارد.مجموعزهوسزیعیازمعیارهزاوهابادادهالگو

مورداسزتفادهقزهارالگوگیهيکلتوانگدبهاياندازهوجوددارندکهمی12يبهازندگیهاشاخد

معیارهايمختلفزیبزهايقضزاوتدرایناستکهیكمحققبایدازتوجهقابلامانکته؛گیهند

قطعزیبزهايآزمزونطوربهزیهاشاخدواحديوجودنداردکه؛استفادهکگدالگوموردبهازش

(.1388)کالنتهي،،موردقضاوتوارزیابیقهارگیهدالگو

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

 

 

 

 

 

 

وابعادمزوردهاروابطاولیهبینشاخد،استاولیهوقبلازاصالحالگويکهباالالگويدر

بهرسیقهارگهفتهاست

 نهايي ارتباط بین شاخص ها و ابعاد الگوي -(6) نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهگزدهبزهازشنشانالگويبهازندگیهاشود،شاخدمیطورکهدرشکلباالمشاهدههمان

ازتزهکوچزكp-value،3ازتزهکوچكگیهياست)کايدوبهدرجهآزادياندازهيالگومگاسب

است(.1ازتهکوچكنیزRMSEAو05/0
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 الگويیدکننده برازش أي تها شاخص. 8

بزهواریزانسهزااینشاخدنسبتمجموعمجزذورتفزاوت13.(GFIشاخص نیکويي برازش )

حاکیازبزهازش9/0ازتهبزرگمقدارباشدویكمشاهدهشدهاست.مقدارآنبایدبینصفهو

حاکیازبزهازشاستکه93/0شاخدنیکوییبهازشبهابهباالگواست.دراینالگوقابلقبول

است.الگوقبولقابل

صزفهالگزواینشاخد15.(NFIشدهبهازندگی)ه زیاشاخدن14.بونت -رـاخص بنتلـش

کگزد.چگانچزهمقزدارایزنمزیتعهیف،صفهاستهاهمبستگیهمهآنيکهدرالگوعگوانبهرا

-عالیاسزت.شزاخدبگتلزه95/0ومقادیهباالتهازقبولقابلباشد0.95تا90/0شاخدبین

است.قبولقابلو91/0بهابهباالگوبونتدراین

ازتهبزرگاگهاینشاخد17.(NNFIیاشاخدنه نشدهبهازندگی)16.لويز -شاخص تاکر

شود.بایدتوجهمیبونتتفسیه-شودوهمانگدشاخدبگتلهمی،بهابهبایكقهاردادهیكباشد

ازیكنباشزد(تهکوچكکهآنجاتا)داشتکهمقدارکوچكنسبتمجذورکايبهدرجهآزادي

است.قبولقابلو92/0بهابهالگولویزدراین-دارد.شاخدتاکهالگوداللتبهبهازشبهته

صفهيالگوموجودرابايالگواینشاخدبهازندگی18.(CFIبرازندگي تطبیقي )شاخص 

د.مقزدارکگزمیمقایسه،اندناهمبستهالگوشودمتغیههايمکگونموجوددرمیکهدرآنفهض

شزاخدالگوموردنظهپذیهفتهشود.دراینالگوباشدتا90/0ک دستآنبهپایهقهاردادباید

مزوردالگزو،اسزت90/0آمدوبهدلیلایگکهبیشتهازبهدست95/0یبهابهبابهازندگیتطبیق

شود.مینظهپذیهفته

الگزوباشدتزا90/0ک دستداردوبایدشباهتNFIبه(IFIشاخص برازندگي فزاينده )

مزوردنظزهيالگزوواسزت95/0شاخدبهازندگیفزایگزدهبهابزهبزاالگوپذیهفتهشود.دراین

.شودمیپذیهش

مبتگزیبزهشاخداین19.(RMSEAشاخص ريشه خطاي میانگین مجذورات تقريب )

ازالگودهدکهمیباشد،نشان05/0پارامتهغیهمهکزياست؛زمانیکهمقداراینآمارهکمتهاز

وقبزولقابلبهازش،باشد1/0تا05/0مقدارآنبینکهیدرصورتبهازشخوبیبهخورداراست.

                                                                                                                                                       
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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شاخدریشزهخطزايمیزانگینمجزذوراتالگوضعیفاست.دراین،باشد1/0ازتهبزرگاگه

است.یدأیتموردالگوکگگدهاینامهاستکهیدأیتواست082/0تقهیببهابهبا

ایننتیجهحاصلشدکهبیندوشاخداشتغالوتور ازبعداقتصزادي،الگوبعدازاصالح

ازصفهاستحاکیازوجودتهبزرگاستوچون22/0داردوضهیبمسیهبهابهبارابطهوجود

وجزودرابطزهبیندوشزاخددیگزهنیززشدهاصالحيالگودررابطهبینایندوشاخداست.

.استقهارگهفتکهدوشاخدمشارکتوشاخداحزابیدأیتمورد

است.مشاهدهقابلهدرجدولزیهضهیبمسیهبینابعادمشخدشدکشدهاصالحالگودر

 جدول ضرايب مسیر ابعاد -(15نگاره شماره )
 ضريب مسیر روابط بین دو بعد

67/0اقتصاديوسیاسی
68/0فگاورانهسیاسیو
40/0فگاورانهاقتصاديو

داريوجزوددارد.البتزهدکهبینسهبعدرابطهمعگیکهتواناذعانباالمینگارهباتوجهبه

.استتهنسبتبهدورابطهدیگهضعیففگاورانهدکهرابطهبیندوبعداقتصاديوکهبایدبیان

 فرجام

هویتآناست.بزهايحفزظاسزتقاللوآزاديیزكملزتبایزددهگدهیلتشکفههگ ههملت

درغیهایزنصزورتآنملزتمزورداسزتثمار؛هاوباورهايآنملتزندهنگهداشتهشودارزش

سزرهيبزهفههگز یزكملزتبایزدداشتننگهدهحفظوزنبهايقهارخواهدگهفت.انمتجاوز

.فههگز نیززاسزتبلگدمزدتدرحزوزهفههگگزیریززيبهنامهبهايآنسرهکهفههگ کشید

ثهؤواملمحیطزیمز.دراینتحقیقبابهرسیرابطهبینعیستنموضوعیجدااززمیگهمحیط

،فههگگیکشورپهداختهشدوباآزمونفهضیاتموردطهحدرپزژوهشيراهبهدریزيبهنامهبه

فههگگیکشزورراهبهديریزيبهنامهگذاربهتأثیهفگاورانهسیاسیو-رابطهبینعواملاقتصادي

يهزاولیکزهدرکشزورمزاحزوزهفههگز متزدهزدنشانمیهاییدقهارگهفت.بهرسیأموردت

متزداخلبزودهوتفکیزكوظزایفبزینایزنهامتعدديداردکهوظایفبسیاريازاینسازمان

،فههگگزیریزيبهنامهکهدرامهایناستدستآمدههنهادهارعایتنشدهاست.ازدیگهنتایجب

مزوزشآنامزهنسزبتبزهتهبیزتووجاداردمسزئوالاستنیهويانسانیمتخصدبسیارنادر

د:کهارائههایییشگهادپتوانمیلذادراینراستاهمتگمارند.ریزيبهنامهمتخصصانامه

فههگگزیراهبزهديریزيبهنامهثهبهؤباتوجهبهنتایجفهضیات،ارتباطبینعواملمحیطیم.1

وهزا)سزازمانییدقهارگهفتوباقبولاینامه،متولیانمقولهفههگ کشورأکشورموردت

وسیاسزی،اقتصزاديهايفههگگیخودسهبعزدریزينهادهاياصلی(بایددرتدوینبهنامه
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مهتبطوپیوستهتلقیونسزبتبزهآننگزاهیجزامعوبهه مقوالتیصورتبهرافگاورانه

 مگدداشتهباشگد.نظا 

فههگگزیکشزورریززيبهنامهبهاینموضوعپیبهدهشدکههابایداذعانکهدکهدربهرسی.2

مزوازيوبزاوظزایفمتزداخلطزوربزهوبسیاريازنهادهااستيمتعدديهادارايمتولی

نگزهشمگسزج ویکرارچزهنبزودنسبتبهه درحالانجا فعالیتهستگدکزهنشزاناز

پیشزگا درمقولزهعگزوانبزهاینامهخطیهبزهیزكمتزولیاصزلیشودمیپیشگهاد.است

هاونهادهايدرگیهدرامورفههگگیبااینمهکززوسایهسازمانشودسرهدهفههگ کشور

 مغزمتفکهدرتعاملباشگد.عگوانبه

ونخسزتعواملاقتصاديدررتبزهفگاورانهواقتصادي،سیاسیگانهعواملسهيبگدرتبهدر.3

تصزاديازاهمیزتمسزائلاقکهاینامهحاکیازدوعاملدیگهدرجایگاهدو قهارگهفتگد

ناوجاداردمتخصصاستفههگگیریزيبهنامهدیدگاهکارشگاسانومدیهانخبههدرحوزه

 داشتهباشگد.موضوعبهاینايیژهوامهتوجه

ریززيبهنامزهافهادمتخصدوخبزههدرحزوزهاینپژوهشنشاندادکهکشوربامحدودیت.4

یگاههبیتوآموزشمتخصصانیکهدیدبهتمواجهاست؛لذابایدنسبتفههگگیراهبهدي

 د.اقدا شود،نگذاربهحوزهفههگ دارتأثیهجامعنسبتبههمهمسائل

يهاکشوردرشاخدیطورکلبهدربخشفگاورانهنشاندادکههانتایجحاصلهازپهسشگامه.5

.باتوجهبزهاستروهاییروبهضعفوکاستیباافزاروفهایگدهايانجا کارنه -افزارسخت

نسبتافزاريينه وسختهافگاوري،بایدبااستفادهازشدنیجهانسیهتکاملیوپهشتاب

توجهینسبتبزهآنبیودکهاقدا مگاسبدرحوزهفههگ راهبهديریزيبهانجا بهنامه

 زوالوضعفدولتوساختارهاياجتماعیرادربهخواهدداشت.

یلبهدل.استگهيدولتياقتصاديکشوردرحوزهتصديهابیشتهفعالیتباتوجهبهایگکه.6

 نگزهشحزاک درحزوزهاقتصزاديبیشزتهاخزالق،بهمسائلاخالقیوفههگگیتوجهیک 

 سزمت بزه را جامعزه اقتصزادي يهزامؤلفهآنکهيجابهما.اخالقی استتااقتصاد اقتصادي

کزهکسزانیحتزی.ایز کزهدهرااقتصزادي جامعزه اخزالقمتأسزفانه کگی ، هدایت هاارزش

 و یعگیدنیزاخواهی اقتصادي اخالقبا خواهگدمیهستگد جامعه در فههگگی کار دارانداعیه

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

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

دولتمزهدانکشزور وبزود امیدوار جامعه در هاارزش تحقق به توانمیعدل و زهد نظیه دیگی
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يفههگگیوباورهايمهد جامعهدرجهتاصالحنظا اقتصزاديوهابایدباتوجهبهریشه

 نگهشاقتصاديحاک بهجامعهگا بهدارند.

آموزشیوفههگگیهايبهنامهوتولیداتنبودنراهبهديوکشورفههگگیتجاربتبادلعد .7

میدان وجامعزهنیازهزايبزافههگگزیيهزابهنامزهحجز بزینموازنزهعد نیزوعملدر

نآن.مسزئوالرفتزاريوالگزوییهايجگبهبهتوجهبدونارائهمحصوالت،دریطوتفهافهاط

ایفزایخزوببهيفههگگیوآموزشینقشاساسیونظارتیخودراهاامهبایددرتهیهبهنامه

 کگگد.

بزودنآن،ضزهورتمهگدسزیوباتوجهبهوضعیتفعلیفههگ حاک بزهکشزورومگفعزل.8

شزودوبایزدبزهايتوفیزقدرمزیبازخوانیدوبارهفههگ وقوانینحاک بهکشوراحساس

 ویژهداشت.یتوجههاهآنهايفههگگیکشوربریزياهدافبهنامه

کزاريوتزداخلوظزایفمزوازي،اندازفههگگیمطلوبدرکشورباعثسزهدرگمیچش نبود.9

انقزالبیعاليشوراکهاستهاونهادهايفههگگیکشورشدهاستکهنیازمگدآنسازمان

انزدازودرکگارهز بزهتزدوینایزنچشز باه فههگگیووزارتفههگ وارشاداسالمی

 هگگیهمتگمارند.فه

،ايفههگگزیهزریشزه،باتوجهبهایگکهمشزکالتومعضزالتکگزونینظزا اداريکشزور.10

نامهبهايتحولوبهبودوضعنظا اداريکشزوربزهاقتصاديوسیاسیدارندبایدمسئوال

 يدیگهاقدا کگد.هاموفقیتسایهحوزهمگظوربهدرآنحوزهریزيبهنامهامهفههگ و

راهبزهديریززيبهنامزهگزذاربزهتأثیهشگاساییبهتهعواملمحیطیبهايشودمیپیشگهاد.11

اينحزوزهفههگگزیکمیتزهنامهومسزئوالادانشگاهومتخصصتادانفههگگیکشورازاس

فههگگیکهشگاساییمحیطراهبهديریزيبهنامهتشکیلشودتابتوانگا مه واصلیدر

 استرابهداشت.
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