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 تعالی بسمه

 اهداف فصلنامه 
 . ایجاد زمینه برای انتشار مقاالت علمی ـ پژوهشی در حوزه مسائل فرهنگی ـ اجتماعی كشور؛1
 گیری فرهنگی ـ اجتماعی كشور؛ گذاری و تصمیم . مساعدت به نظام سیاست2
 گذاری در میان محققان و پژوهشگران علوم اجتماعی؛ . اشاعه و توسعه ادبیات مطالعات راهبردی و سیاست3
 گیری كشور؛ گذاری و تصمیم . ایجاد زمینه برای پیوند تحقیقات و مطالعات اجتماعی و فرهنگی با حوزه سیاست4
 ـ اجتماعی های فرهنگی . ارتقای كیفیت راهبردها و سیاست كالن كشور در حوزه5

  و شرایط پذیرش آن در فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگيراهنمای تدوین مقاله 
هـای پژوهشـی    منظور ایجاد زمینه برای انتشار مقاالت علمی ـ پژوهشی در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی كشور، تـازه   فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی به

 مندان قرار گیرد. تا در دسترس عالقه كند نظران این حوزه را منتشر می صاحب
 مقاالت ارسالی باید شرایط زیر را دارا باشند:

 الف( شرایط علمی

 های نویسنده یا نویسندگان باشد. (، تحلیلی و نتیجه كاوشOriginal research. مقاله باید دارای اصالت و نوآوری )1
 منابع معتبر و اصیل نیز استفاده شده باشد.. در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از 2

گردد. پس از وصول  شود و در صورت داشتن شرایط الزم، برای داوران ارسال می ت تحریریه بررسی و ارزیابی میئمقاله پس از دریافت، نخست در هی توضیح:
صـورت كسـب امتیـازات كـافی و پـذیرش آن، در نوبـت چـا  قـرار          شـود و در  ت تحریریه مطرح میئهای داوران، نتایج و امتیازات كسب شده، در هی دیدگاه
 گیرد. می

 ب( شرایط نگارش

 . مقاله باید از جهت نگارش، ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بالغت در آن رعایت شود.1
 . عنوان مقاله باید كوتاه و گویا باشد.2
 ( ذكر شود )ذكر شماره تلفن مسئول مکاتبات نیز الزم است(.  Emailنشانی محل كار و نشانی اینترنتی ). نام مؤلف یا مؤلفان همراه با درجه علمی، 3
 كلمه( باشد. 200تا  150. چکیده فارسی حداكثر پانزده سطر )4
 . كلیدواژه فارسی حداكثر شش كلمه باشد.5
 رود به مبحث اصلی آماده سازد.. مقاله باید دارای مقدمه روشن و دقیق باشد چنانکه خواننده را برای و6
 . بیان پیشینه تحقیق از شرایط مقاله است.7
 طور روشن تحلیل شود. . در متن اصلی مقاله باید موضوع به8
 گیری دقیق باشد. . مقاله باید دارای نتیجه9
 ( كلمه باشد.200تا  150. چکیده انگلیسی حداكثر پانزده سطر )10
 كلمه باشد. پنج. كلیدواژه انگلیسی حداكثر 11
 . نام نویسنده و درجه علمی و محل كار به التین ذكر شود.12
 (.Giddens, 2009: 14( )254: 1372كوب،   . ارجاعات متن باید داخل پرانتز به ترتیب نام نویسنده، سال و صفحه ذكر شود؛ مثال: )زرین13
 . منابع و مآخذ پایانی باید به ترتیب زیر ذكر شود:14

 نام خانوادگی )شهرت(، نام، سال انتشار )درون پرانتز(، نام كتاب، نام مترجم یا مصحح، شهر محل نشر، نام ناشر، نوبت چا :الف: كتاب
 نام خانوادگی )شهرت(، نام، سال انتشار )درون پرانتز(، عنوان مقاله )درون گیومه( نام نشریه، شماره دوره، صفحات مقاله )از ص تا ص(: ب: نشریه
نام خانوادگی، نام ، سال انتشار )درون پرانتز(، عنوان مقاله )درون گیومه(، نام گردآورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقاالت، محـل  : ه مقاالتج: مجموع

 نشر، نام ناشر، شماره صفحات مقاله ) از ص تا ص(  
 مه(، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیکنام خانوادگی، نام، )آخرین تاریخ(، عنوان موضوع )درون گیو: های اینترنتی د: سایت

 نام خانوادگی، نام، سال انتشار )درون پرانتز(، عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر، نام ناشر: : لوح فشرده ه
 سطر تنظیم شود. 23صفحه و هر صفحه در  25. مقاله باید حداكثر 15
 ارسال شود.  طریق سایت فصلنامه. مقاله باید از 16
 اسامی خاص و اصطالحات التین و تركیبات خارجی بالفاصله پس از فارسی آن داخل پرانتز در متن مقاله ذكر شود. . 17
 نامه باید تأیید استاد راهنما را همراه داشته باشد. . مقاالت مستخرج از پایان18
 شود. وجه برگردانده نمی هیچ . مقاالت ارسالی به19

 ا همایشی ارائه شده باشد.. مقاله نباید در هیچ مجله ی20
 یادآوری: مجله در پذیرش یا نپذیرفتن مقاله همچنین ویراستاری آن آزاد است.

 گیرد. دریافت مقاله از طریق سایت فصلنامه انجام می
 مشخصات تمامی نویسندگان در بخش مورد نظر در سایت ذكر شود. :یادآوری



 اجتماعی فرهنگی راهبرد

 ، سال هشتم1398 مستانز ،33شماره 
 فهرست مطالب

 باره سنجش نیازهای شهریدر شده انجاممند مطالعات  شهر: مرور نظام  نیازسنجی در

 5/ زهرا ناجی اصفهانی، مینا جاللی، مهدی ژیانپور

 پرورش ایران و بررسی وضعیت موجود مدیریت ارتقای سواد فرهنگی در آموزش

 31محسن فرمهینی فراهانی/  ،سیدرضا صالحی امیری زاده قمصری، مریم جمالی، علیرضا صادق

 عمومی گذاری مشی ای به مسئولیت مدنی دولت در خط رشته رویکردی میان

 53احمد توكلی/، اصغر پورعزت علیمرتضی گودرزی، 

های فرهنگی فراروی دانشجویان)مطالعه موردی دانشجویان  گیری تعارض عوامل مؤثر بر شکل

 خمینی)ره(( المللی امام  دانشگاه بین

 83 امیر گروسی/، محمدرحیم عیوضی

 قرآن از دیدگاه اجتماعی كنترل در هیرشی نظریه بررسی

 109/ شفازادهاحمد 

های  شناسی الگوهای ذهنی شهروندان در توسعه فرهنگی غرب كشور)مطالعه موردی استان گونه

 كردستان، كرمانشاه، و ایالم(

 135/ حامد مالنوری شمسی، احسان مالنوری شمسی، خلیل نوروزی

 رانیای ورزش یتوسعه گردشگرتفسیری ـ  ساختاری الگوی نییتببندی موانع و  شناسایی و اولویت

 167/ آبادی محسن باقریان فرح، حمد پوركیانی، ممحمد صفانیا علی، زهرا كیوانی هفشجانی
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 / نژاد قهرمانی بهاالدین/ میرزائی مهدی/ بیابانی غالمحسین/ سعید غیاثی

 مقدم عباسیمصطفی   /قلی یاری بهبود/ پویافر محمدرضا



مند مطالعات  شهر: مرور نظام  در نیازسنجی
 1شهری ینیازها سنجش بارهدر شده انجام

 زهرا ناجی اصفهانی

 مینا جاللی

 مهدی ژیانپور

 دهیچک
. اسر   کررهه   یچیدهپ و، متکثر ، را متنوع شهروندان ینیازها امروز،ی شهری زندگشرایط 

 شرهروندان،  مهر   یازهرا ین شناسایی برای تمهیدی شهر، هر  یازسنجینهای  جرای طرحا

هر . اسر   شرهری  زیسر   پیراپی  تغییرات  شناخ و، ها آن تحقق یها نهیزم هنکرفراه  

هر  کره  ررر  یازسرنج یمطالعرات ن  منرد  نظام مرورو  یاسناه روشبا استفاهه از حاضر  ۀمقال

شده   ارائه سنجش نیازهای شهری چگونگی یی هر مورهها شنهاهیپاندرر  شده  انجام هاشهر

 های کاستی ،شده  انجام یشهر  یازسنجینهای  طرح هراس  که  ایناز  یحاک ها یافته. اس 

با روش  یازسنجیو اهداف ن مورهمطالعهۀ جامع ۀگستر عدم تناسب مانند ای یشناس روش

 از یریر گ بهرره نداشرتن   هیر توج بسته، یها پرسش به ها شیمایپ بوهن محدوه ،اتخاذشده

 و هرسر ،  یریر گ نمونره  کرره یرو اتخراذ  عردم  ،ها هاهه یآور گرهگیری هر  نمونه یها وهیش

 هاره.  وجوه ازهایاستخراج مفهوم ن ۀنحو موره هر هایی کاستی ،نیهمچن

 مند ی، مرور نظامازسنجین ،های شهریازیشهر، ن :یکلید یها واژه

 

                                                                                                                                 

 بار  دیا کأت باا  یشهر یازسنجین مطالعات یشناس بیآس» عنوان با ای یپژوهش طرح از برگرفته، مقاله این .1
 یشاهر جهااد دانشاگاه    یفرهنگا  ا یاجتماع مطالعات یپژوهش گروه توسط که است «اصفهان شهر تجارب

 .است شدهواحد اصفهان انجام 

 فرهنگای شاهر جهااد     ا گروه مطالعات اجتمااعی  پژوهش در استادیار ،شناسی دکترای جامعهآموخته  دانش
 Naji.zahra@gmail.com             واحد اصفهان ،دانشگاهی

 فرهنگای شاهر جهااد     ا گاروه مطالعاات اجتمااعی    پژوهش کارشناس ،شناسی دانشجوی دکترای جامعه
 Jalali_mina64@yahoo.com       مسئول( )نویسنده واحد اصفهان ،دانشگاهی

 فرهنگی شهر جهااد   ا پژوهش در گروه مطالعات اجتماعی استادیار ،ناسیش دکترای جامعه آموخته دانش
 Zhianpourmehdi@yahoo.com                   واحد اصفهان ،دانشگاهی

 15/11/98: پذیرشتاریخ    10/08/98تاریخ دریافت: 
 5-29، صص 1398 زمستانم، سوو ال هشتم، شماره سیسفرهنگی،  -اجتماعی فصلنامه راهبرد
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 مقدمه

 و شهه  ییاههها   تهر  یچیهه  تهر و پ  متنهو  به    شهری، محیط ییپویا و شهرها افزایش
 یهها  توسط سهاهما   ها یجیاهسنی ایجام .است ایجامیه  هیهگی اه شکل این مسائل
رد  که فهراه    اههها و یی ایهن  شناسایی برای یجه یتمهیه شهری، مهیریت متولی
 اصههو  اه یکههیعنههوا   بهه ، ییاهسههنجی ،نیبنههابرا ؛اسههت ههها آ  تحقهه  یههها نهه یهم

الگوهها،   ینتههو  ی بهرای سهاه   ی تصم در توایه می ی،شهر یریتمه یاستایهاردساه
 یشههر  یرا مهه  ب مؤثر و کارآمه باشه،  ،شهریخهمات  یهارداستایها و ،ها هنجار

بها   و کمک کنهه،  شهری کالبه و هیست مهاوم تغییرات و با مسائل برای رویارویی
 بله ج ریمسه  ،کنهه  ارائه  مهی   خههمات هها   آ  به   ک  ییشهرویها یاههاییتمرکز بر 

 بها  مهرتبط  التکمشه  حهل  و ،شههرویها   رفها   ،یاجتماع عهالت نیتأم ت،کمشار
 ،شهه   ایجهام  ههای  ییاهسهنجی  باهخوایی، اساس ینابر. کنه ررا هموا یشهر خهمات

 ههای  ربه  تج دربرداریههۀ  ی،بعهه  ههای  ییاهسهنجی ی اجهرا  ۀشهیو  نیتههو نظهور  م ب 
 سهی برر بها  ایه   تالش کرد  مقال  این دربود.  خواهه پژوهشگرا  برای یشمنههار

ا به هها   آ  ۀیسه و مقا مختصهر  فصهی تو ضهمن  ،های داخلهی و خهارجی   یییاهسنج
 اه اعه  ) تیشناخ روش محور دو دررا  ها پژوهش ینموجود در ا های ت یک یکهیگر،
( ییاههها  سهنجش  ۀشیو و ،خراجتاس ۀیحو گیری، یموی  های  شیو  ایتخابی، های روش
 اه اسهتفاد  بها   پایها  مقاله  ییهز    درکنهی  و   شریحت ،یاههااستخراج مفهوم ی شیو و 
 ارائه   آینهه   شههری  های ییاهسنجی مایجابرای  هایی یشنهادپ آمه ، دست های ب  داد 

 حاضر عبارتنه اه: پژوهش اههافاساس،  شه  است. براین

 ؛یشهر  یاههایی سنجش در یکاربرد یخألها ییشناسا ●



 7     شهری ینیازها سنجش بارهدر شده انجاممند مطالعات  شهر: مرور نظام  در نیازسنجی

 ؛یشهر  سنجش ییاههای در  یروش/ یعلم های ضعف ییشناسا ●
 های شهری. ارائ  پیشنهاداتی جهت ایجام ییاهسنجی ●

 های هیر هستی : گویی ب  پرسش با توج  ب  اههاف یادشه  در پی پاسخ
  چه  یشههر  یهها  اهیو استخراج ی ،اجرا ،سنجشختی ناش روش یها فعض ●

 ؟مواردی هستنه
سهنجش  ههای   طرح یاجرا و یروش ه یعلم اتماستلزا ا یمی یها شکاف چ  ●

 دارد؟ وجود تیدر واقع ییاههای شهری

 ادبیات پژوهش. 1

 یاههها یی محهور  پهن   در را  شههر    اههها  یی  (سهال  شهر ۀهیا واضع) لئویارد دهل
 مالحظات و ،ها رساختیه ،یا شبک  و یارتباط ،یهنر و یعملکرد ، یاول و یاساس
 نیتأم درى هر شهر یتوایا ب  ، یاول و یاساس یاههایی.   استدکر یبررس کیلوژواک
هها    مراقبهت  ت،یه امن لبهاس، خایه ،  غهذا،  اینهم) خود  نا یشهریش  اساسى  اهها یی

 ههایی  همین  ،یهنر و رد لکعمی هااهیی. در عرصۀ تأمین دردا اشار  ...(و ، بههاشتى
هر شههر زهم    شهرویها یحتفر و ،ارک برا  توله، رشه، آموهش، ک  شود  یم فراه 
و  یارتبهاط  یاههها یی .هنبههاش   داشهت   گها  ت تهحق  را برا  همیه قابلیو با هستنه
 پهو ،  ایه غهذا   قا یتا یها را  اه اع  ،در ابهعاد مهختلف تایوا  ارتباطا ب  ی،ا  کشب

 ور شههرها  یارتبهاط بها سها    و یاجتمهاع  هها   ، تماس ها ارهش ۀیتغذ ،هیعقا ارتباط
 و یکه یزیف یهها  رسهاخت یه دربرداریههۀ  ،یترسهاخ یه یاههایی .دارد اشار  هارکشو
و الگوها  رفههتار (   ها ن و مقررات، یظامیقوای اینه)م منعطف و پنها  ،یکیزیفریغ

بها   دههل ، تیه یهادر. دهنه یم  شکل رات جامع  یریمه ۀیحو رفت ، ه  روی  کاست 
هار را یه پا  توسهع    مفههوم  درعمل، ،کیژواکول یاههاییتأکیه بر مالحظات و سپس، 

 در ون یتهر  اساسهى  ،اههها یی اه دسهت   نیه ا ،اویظر  ب  .هکن یمشهرساه    یمفاه دروا
 (.67-68: 1379 ،یصالح یلی)اسماع هستنه هااهین ییتر مه  جزء، دراهمههت

 یاههها یی یکله  بخهش  دو به   را شههر  در ی موجهود اههایی ،کاپال  و ماتسوکا
 ،اهیه ی دو نیه ا تفهاوت  ،آیا  هید اه. ایه کرد   یتقس، یایسای تعامل یاههایی و یعیطب
 هسهتنه  یاهههاف  و اههها ییی، عیطب یاههایی. است یعیطب طیمح با یکیزیف تماس در
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 یروح و ،یعاطف ،یکیزیف سالمت و تیرضا احساس با و یعیطب طیمح توسط ک 
: دکهر    یتقس دست  س  ب  توا  یم را اههایی نیا .هیشو یم برآورد  طیمح با تماس در
 هها،  مارسهتا  یب سبز یفضا ،یشهر یها جنگل ها، پارک اه استفاد  ب  یخست، ۀدست
 یاههههایی بهه ، دوم ۀدسههت دارد؛ اشههار  یعههیطب یایهههاهها چشهه  ریسهها و ،سرمههها
 و ؛اسهت مربوط  دلنواه یصهاها و ،آ  یزیتم ،یعیطب اظرمن ماینه ای شناختی ییبایه

 و ری،سهوا  دوچرخ  ه ،یدو ،یرو اد یپ ماینه یسرگرم و حیتفر یاههایی ،سوم  دست 
 و یایسهای  تعامهل  به   ،اههها یی دوم بخش. گیرد را دربر می ها یباه و ها ورهش ریسا

 دشهو  ی مربهوط مهی  اجتمهاع  تیهو و ی،شهرویه مشارکت ،یخصوص  یحر حفظ
 (.9-12: 2008 کاپال ، و)ماتسوکا 

تهوا    مختلف در تعریف ییاه، ایهن مفههوم را مهی    یها گیری با توج  ب  جهت
 مطلهو   عملکهرد  ا یم تفاوتارهیابی عینی ییاه براساس ) 1شکاف ای فاصل  مثاب  ب 
)ارهیهابی ههنهی ییهاه     2حیترج ای خواست(، شه  ینیب شیپ ای شه  مشاهه  عملکرد و
 3کاسهتی  ایه  بیه ع و( موردمطالعه   افراد های دیهگا  و ها خواست  ب  ج تو اساسبر
 .گرفهت  دریظهر ( اهیه ی عنهوا   ب  خاص ۀنیهم کی در مسئل  ای یقص گرفتن دریظر)

 کردیرو راهچ قالب در توا  یم را اهیی سنجش یکردهایروها،  ریفتع نیاس براسا
)ییهاه به  مثابه      سهن   فه  توا ،)ییاه ب  مثاب  فاصل  یا شکاف( محور ههف یاهسنجیی

)ییهاه به     یگر جامع و )ییاه ب  مثاب  عیب یا کاستی(محور مسئل  ،خواست یا ترجیح(
 سهنجش  به  ، تنهها  کردهها یرو نیه ا. دکهر  یمعرفه  مثاب  شکاف، خواست و کاستی(

 ،یشهر یاههایی سنجش مختلف مطالعات در اما اختصاص یهاریه، یشهر یاههایی
 .ایه کار رفت  ب 

 مطلو  تیوضع و موجود تیوضع نیب ۀفاصل محور، ههف یها ینجاهسیی در
 شههکاف اه،یههی. شههود یمهه گرفتهه  دریظههر شههه ، نیههیتع ههههف بهه  ه یرسههبههرای 
و حالت موجود( و  تی)وضع «هست؟ چ » :است تیدو وضع نیب یریگ ایهاه  قابل
 یریه گ ایههاه   هیه با ،تیوضع دو نیا(. مطلو  حالت و تی)وضع «باشه؟ هیبا چ »

                                                                                                                                 

1. Discrepancy View 

2. Want & Preference 

3. Felt Needs 
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 امعنه  نیه   اب ،کار نیایشه   ایجام. شود داد  حیتوض ها آ  نیب اختالف نیا و شه 
: 2010 کومهار،  و آلتشود)  یا یهاد  صیتشخ را اهیی کی ، یمستق طور ب  ما ک  است
 و موجهود  تیوضهع  نیبه  ۀفاصهل برای تعیین ، یاهسنجیی با استفاد  اه این یو   (.3

های متهولی مههیریت شههری،     ا ت ساهمکبا مشارک  ، زهم است مطلو  تیوضع
 بر اسهاس اسهتایهاردهای موجهود    و وضع مطلو  ارائ  شه  وضع موجود خهمات

 دست آیه. شهرویها  ب  ، میزا  ییاهها براساس فاصل  میا  آ  و شه   یبررس
 و اسهت  افهراد  حیترج ای خواست ۀکننه یتهاع، «اهیی» سن ، تواف  یاهسنجیی در
هههف   .بهود  خواهه یاهسنجیی یاصل کایو  ،اههایی مورد در آیا  هیعقا و ها دیهگا 

 یهها  ه یه ا و هها  دیههگا   نیبه  توافه   جهاد یا و یآورگرد نهیافر ی،اهسنجیییو   نیا
: 1398ا ، یوری و همکارو  66-68: 1383 ،یبهرام و ا یمحمهاری) است گویاگو 

 شو و اه  سنجیه  میافراد  اهیظرتنها وضعیت مطلو   ،در این یو  ییاهسنجی (.102
   ؟داریه اهیی زیچ چ  ب  ک  شود  پرسیه  می شهرویها 
 گرفته   دریظر کاستی ای بیعیوعی  عنوا  ب  ،«اهیی» ،محور مسئل  ینجساهیی در

ایجهام   بهرای شناسهایی مسهائل و مشهکالت     :اه است عبارت یاهسنجیی و شود می
 ۀویشه  نیه ا (.103: 1398)یهوری و همکهارا ،    ییاافزایش کار و اقهامات اصالحی

 کههردیبههرخالف رو یولهه ،اسههت اهیههی و مشههکل اه یمفهههوم دارای ،یاهسههنجیی
 اهیه یمعنها که     نیه ا به   ؛یههارد  یریه گ ایههاه   قابل اختالف کیاه  ییشای ،محور ههف

مشخص یشه  و احتمهاز    «موجود تیوضع»و  «مطلو  تیوضع»ۀ سیمقا ۀواسط  ب
 باشهه داشهت    یفراوای یها حل را  توایه یم ک  است ای مربوط یشه  مطالع  طیب  شرا

در ایهن رویکهرد،    یشههر  یاههها یی سنجشههف اه  (.4: 2010 کومار، و آلتشود)
ی متهولی  ها ساهما  ایشهر  کردملع در موجود بیمعا و، مشکالت مسائل، شناخت

 .است مهیریت شهری
ی به  عنهوا  رویکهردی    توا  ب  رویکهرد چههارم   ، میدر کنار این س  رویکرد

ی متفهاوت ههنهی و عینهی    هها  ییهاه اه جنبه    شناخت درپیاشار  کرد ک   ریگ جامع
 طیشهرا  بها  یفعل طیشرا ۀب  مقایس ،د  ییاهکرمشخص  یبرااست. در این رویکرد 

توجه    ایتظهارات  و ، یعال حات،یترج ها، کاستی، مشکالتدریظر گرفتن  مطلو ،
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 رفهع  یراهبردها ب  چنهگای  یمجراها نیا اه اطالعات یآور گرد اه پسشود و  می
 هههف  بها  منظر، نیا اه یاهسنجیی ،رو اهاینشود.  زهم فکر می اقهامات ایجام و اهیی
 اه اسهتفاد   گذشهت ،  ایه  فعلهی  مشهکالت  تکهرار  اه پرهیهز  ،یجهار  مشهکالت  لح

 و گوپتها ) شهود  ایجام می توسع  و رشه ،یریادگی فرصت جادیا و ،یآت یها فرصت
  اه این رویکرد در سنجش ییاههای شهری بههر   چنایچ (.14-15: 2007 همکارا ،

سهنجش   بهرای  کهرد پیشهین  یرو ههای سه    جنبه   ۀهمبرد  شود تالش خواهه شه 
 .دریظر گرفت  شودییاههای شهری 

 پژوهش روش. 2

 یاسهناد  لیه تحل ،گذشت  های پژوهش مرور یبرا ها روش نیتر شه  شناخت  اه یکی
ختلف، فراینهههای یسهبتا  مشهابهی را    یویسنهگا  م. است منه یظام یمرور قالب در

عنهوا  یمویه  پایگها  اطالعهاتی      ایهه؛ به    ها مطرح کرد  منه پژوهش برای مرور یظام
. ایتخها  پرسهش   1راستا، هفهت مرحله  را پیشهنهاد کهرد  اسهت:       کوکرا ، دراین

. ایتخا  4. یافتن مطالعات مرتبط؛ 3. تعریف معیارهای ورود مطالعات؛ 2پژوهش؛ 
. تحلیل و بیها  یتهای    7ها؛  . استخراج داد 6. ارهیابی کیفیت مطالعات؛ 5مطالعات؛ 

(. در پژوهش حاضر ییز با استفاد  اه ایهن پروتکهل،   128: 1398)پرتو و همکارا ، 
ها بهرای   ها و مقال  منه موضو  پژوهش کردی . معیار ورود طرح اقهام ب  مرور یظام

تها   2005و  1393تها   1383سهال  )  همایی د ها در یک باهۀ  منه، ایتشار آ  مرور یظام
ههای همهایی، مهالی، و     دلیل محههودیت  ب   ها هه لحاظ هبا  پژوهش ( بود  و ب 2015

شهه  به  هبها  ایگلیسهی یها فارسهی،        ههای یوشهت    ههه تنهها پهژوهش    ییروی ایسایی
لحاظ یو  مطالعهات ییهز، بها توجه  به  محوریهت موضهو          ایه؛ ب  وجو شه  جست

هایی ک  ب  سهنجش ییاهههای    ی شهری در این پژوهش، تنها پژوهشسنجش ییاهها
ایهه.   آماری گنجایه  شه  ایه، در جامعۀ  شهری و ییاهسنجی در این موضو  پرداخت 

ههای پژوهشهی و سهایر     سهایت سهاهما    ههای مهرتبط، به  و     برای یافتن پژوهش
 ،"sid.ir"، "noormags.com" ،"irandoc.com" ،"ensani.ir"ی معتبر ماینه ها تیسا و 

"scholar.google.com"، "civilica.com"،"hakim.hbi.ir"  ،"undp.org" ،"osce.org"، 
"sciencedirect.com"، "proquest.com"، "ebsco.com"   مراجعههه  شهههه. در منهههابع
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 و، «ییاهسهنجی شههری  »، «جیاهسهن یی» ماینهه  ییهها  واژ وجهوی   فارسی، با جسهت 
 Needs"ههایی ماینهه    وجهوی واژ   ایگلیسی، با جست ، و در منابع«یییاههای شهر»

Assessment" ،"Need Assessment in city" ،"Need Assessment of citizen" و ،
"Urban Needs Assessment"ههای   های مربهوط به  ییاهسهنجی    ترین پژوهش ، مرتبط

ههای آموهشهی،    شهری ایتخا ، و سهایر مطالعهات ییاهسهنجی، اعه  اه ییاهسهنجی     
ههای   شتی، و سهاهمایی، اه فراینهه بررسهی حهذف شههیه. برخهی اه پهژوهش       بهها

هها، یها مراکهز اسهناد و      ساهمایی، با مراجعۀ حضوری ب  ساهما  مربوطه ، کتابخایه   
هههای پژوهشههی و سههایر  ، و برخههی دیگههر، اه طریهه  سههایت سههاهما ههها پههژوهش

 تحلیل شهیه. و های یادشه ، تجزی  سایت و 

 موردمطالعه ۀنمون و ریآما جامعه. 3

 ۀبهاه  در ک  هستنه ییها پژوهش، مطالع  نیا یآمار ۀجامع ه،ش گوی  ک  اشار  هما 
پهس اه  . ایه را بررسی کرد  یشهر یاههایی، 2015تا  2005و  1393تا  1383 یهمای

 ،شه  و تعیین ارتباط با موضهو  و اهههاف پهژوهش    یگردآورهای  بررسی پژوهش
 در که   گویه   همها   .شههیه تحلیل ایتخها    و زی تج ، برایپژوهش 29 رفت  ه  روی
 یهها   و یشه ، پژوهش روش ها براساس پژوهش، شود می مشاهه  2و  1 های و جه

ج خراتاسه  ۀیحوو  ییاه، ۀگستر، یریگ یموی  ۀویش ،ها داد  یآور گرد ای درموا ایتخا 
 .ایه شه تحلیل  و تجزی  و ،نییص، باهبیتلخ ،اههایی سنجش و
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 شهری سنجش نیازهایۀ حوز در شده انجام داخلی های پژوهش و ها ح طر. 1 لجدو

 ها داده یآور گرد روش پژوهش روش پژوهشعنوان 
 انتخاب یها  وهیش/ یریگ نمونه

 موارد
گستره سنجش 
 نیازهای شهری

 ازهاین سنجش و استخراج روش

 گاهیپا منطقه یپژوهش یازسنجین
 شهر سالمت یارتقا و توسعه  قاتیتحق

 یاریبخت و چهارمحال استان رشه فرخ
(1383) 

 یفیک روش

 عیسر یابیارز و یمشارکت پژوهش
 مشاهده، اصل سه یبرمبنا ازین

 و ،مردم مختلفی ها گروه با مصاحبه
 منطقه از شده یآور گرد های داده

 (منظم یتصادف) یاحتمال
 و اجتماعیتوسعه 

 جامعه سالمت

 مشکل مثابه به ازین گرفتن درنظر
 ،یعمران ،یفرهنگ مندان،سال مشکالت)

 تیامن جوانان، بهداشت، زنان، ،یورزش
 (اشتغال و یاجتماع

 قاتیتحق گاهیپا در یمقدمات یازسنجین
 (1384) دنا شهرستان یتیجمع

 یفیک روش
 با متمرکز یگروه یها بحث

 از اعم یمردم مختلف یها گروه
 ییروستا و یشهر

 هدفمند
 یبهداشت یازهاین

 و طیمح
 یتصاداق ا یاجتماع

 ،کمبودها مثابه به ازین گرفتن درنظر
 معضالت) موجود مشکالت و ،معضالت

 مشکالتو  طیمح یبهداشت
 (یاقتصاد ا یاجتماع

 اصفهان شهر محالت یفرهنگ یازسنجین
 (1385( )آباد شمس محله)

 یکم روش
 از استفاده با محله ناساکن از شیمایپ

 نامه پرسش
 یفرهنگ یازهاین (یتصادف یا خوشه) یاحتمال

 نیتر مهم مثابه به ازین گرفتن درنظر
 محله معضالت و یاجتماع مشکالت

 های محله اجتماعی ا فرهنگی نیازسنجی
 فرهنگ خانه ا آباد حسین  محله) اصفهان

 (1385( )شهیاند
 یکم روش

 از استفاده با حلهم ناساکن از شیمایپ
 نامه پرسش

 (یتصادف یا خوشه) یاحتمال
 و یفرهنگ یازهاین

 یاجتماع
 محله معضالت مثابه به ازین گرفتن درنظر

 برای فرهنگی نیازهای تطبیقی  مطالعه
 ؛اصفهان شهر در فراغت اوقات گذراندن
 خانه و رهنان مناطق یمورد  مطالعه

 (1386) اصفهان

 یکم روش
 با ها همحل نیا ناساکن از شیمایپ

 نامه پرسش از استفاده
 نسبت به یا هیسهم) یراحتمالیغ

 (مناطق سن و سجن
 یفرهنگ یازهاین

 زانیم یبررس قیطر از ازین استخراج
 درنظر و منطقه در یفرهنگ امکانات وجود

 امکانات نیا کمبود مثابه به ازین گرفتن

 محالت یاجتماع ا یفرهنگ یازسنجین
 (1386( )رهنان محله) اصفهان شهر

 یکم روش
 با ها همحل نیا ناساکن از شیمایپ

  نامه پرسش از استفاده
 (یتصادف یا خوشه) یاحتمال

نیازهای 
 یاجتماع ا یفرهنگ

 امکانات کمبود مثابه به ازنی گرفتن درنظر
 محله یاجتماع ا یفرهنگ مشکالت و

 یمشارکت یبند تیاولو و یازسنجین
 نیساکن یاقتصاد ا یاجتماع مشکالت

 یفیک روش
 عیسر یابیارز ،یمشارکت پژوهش

 یبند مثلث روش یریکارگ به یابرمبن
 لیتشک یبرا یتصادف) یاحتمال
 یبرا هدفمند و( متمرکز گروه

 یازهاین
 یاقتصاد ا یاجتماع

 مشکالت مثابه به ازین گرفتن درنظر
 یاقتصاد ا یاجتماع
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 ها داده یآور گرد روش پژوهش روش پژوهشعنوان 
 انتخاب یها  وهیش/ یریگ نمونه

 موارد
گستره سنجش 
 نیازهای شهری

 ازهاین سنجش و استخراج روش

 مصاحبه (هیثانو منابع و ،مصاحبه مشاهده،) (1386) تهران 17 منطقه

 یاجتماع و یبهداشت یازهاین یبررس
 تهران یشهردار 17 منطقه نیساکن

(1386) 

 و یکم روش
 یفیک

 یجهان یبررس استاندارد نامه پرسش
 بهداشت، یجهان سازمان سالمت

 یگروه یها بحث و یمشارکت قیتحق
 هدفمند و( یا خوشه) یاحتمال

 یازهاین
 یاجتماع ا یبهداشت

 مشکالت مثابه به ازین گرفتن درنظر

 17 منطقه از 11 محله یازسنجین
 (1386) تهران یشهردار

 یکم شرو
 نامه پرسش از استفاده با شیمایپ

 افتهی ساخت مهین
 (یا خوشه یتصادف) یاحتمال

نیازهای اجتماعی، 
 فرهنگی، و کالبدی

 محله مشکالت مثابه به ازین گرفتن درنظر
 مناطق های همحل ریسا به آن میتعم و

 تهران
 کرج شهر مردم یفرهنگ یازهاین یبررس

 (1386) سال در
 (یا هیسهم) یراحتمالیغ نامه پرسش از استفاده با شیمایپ یکم روش

 و یفرهنگ یازهاین
 یهنر

 ازین از) سطح پنج در ازین میقتمس سنجش
 (کم یلیخ تا ادیز یلیخ

 40 تا 15 شهروندان یحیتفر یازسنجین
 (1387) اصفهان شهر سال

 یکم روش
 از استفاده با شهروندان از شیمایپ

 (بسته و باز های پرسش) نامه پرسش
 یا خوشه) یحتمالا

 (یا چندمرحله

 ،یحیتفر یازهانی
 ،یاجتماع ،یفرهنگ
 یآموزش و

 وضع شکاف مثابه به ازین گرفتن درنظر
 تیوضع و( وجود دارد اکنون آنچه) موجود

 (است ازین آن به آنچه) مطلوب
 و اجتماعی نیازهای شناختی جامعه تحلیل

  توسعه دیدگاه از شهر محالت کالبدی
 شهر محالت  مطالعه) یا محله پایدار

 (1387( )اصفهان

 و یکم روش
 یفیک

 و نامه پرسش با شهروندان از شیمایپ
 شاهرداران باا عامیق مصاحبه

 اصفهان  شهر  گانه سایزده  ماناطق

: ماختلط گیری نمونه) یاحتمال
 ای خاوشه و طابقاتی
 هدفمند و( ای چاندمرحله

 یفضا یازهاین
 یفضا وی کالبد

 اجتماعی اجتماع
 یا محله

 و مسائل مثابه به ازین گرفتن درنظر
 و ها شاخص از یبرخ یبرا مشکالت

 و امکانات به میمستق ازین از پرسش
 گرید یبرخ یبرا محل در التیتسه

 یفرهنگ یفضاها ی توسعه و یازسنجین
 (1389) آباد نجف شهروندان

 نامه پرسش از استفاده با شیمایپ یکم روش
 یا حلهچندمر یا خوشه) یاحتمال
 از یسرشمار( داننشهرو از

 نرایمد

 یفضاها یازهاین
 یفرهنگ

 ،تعداد نوع، یبررس قیطر از ازین استخراج
 و یفرهنگ یفضاها استقرار مکان و

 گاهدید از موارد نیا تیاولو شناخت
 شهروندان و رانیمد

 در اصفهان شهر یعموم یازسنجین
 یمحور محله کردیرو با یشهر موضوعات

 و یکم روش
 یفیک

 از استفاده با شهروندان از شیمایپ
 مصاحبه و نامه پرسش

 یا خوشه) یاحتمال
 هدفمند و( یا چندمرحله

ی، کالبد یازهاین
و  ،یاجتماع

 در تیکم تضارب براساس ازین استخراج
 تیفیک در یریدرگ زانیم ای تیفیک
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 ها داده یآور گرد روش پژوهش روش پژوهشعنوان 
 انتخاب یها  وهیش/ یریگ نمونه

 موارد
گستره سنجش 
 نیازهای شهری

 ازهاین سنجش و استخراج روش

 یشهر موضوعات یفرهنگ (1389)

 یحیتفر ی،ورزش ،یفرهنگ جیازسنین
 (1389) شهر نیشاه

 و یکم روش
 یفیک

 از استفاده با شهروندان از شیمایپ
 بحث و( بسته و باز) نامه پرسش
 یاصل کاربران با گروهی متمرکز

 به وابسته یورزش و یفرهنگ مراکز
 یحیتفر یرفاه سازمان

( ای دومرحله ای خوشه) یاحتمال
 هدفمند و

 ،یفرهنگ یازهاین
 یحیتفر و ،یورزش

 وضع مطلوب ابهمث به ازین گرفتن درنظر
 را آن گویان پاسخ که چیزهایی تعیین)

 (دانند می مطلوب

 15-64 شهروندان یحیتفر یازسنجین
 ،یفرد ابعاد در اصفهان شهر سال

 (1390)ی فرهنگ و ی،اجتماع ،یطیمح
 یکم روش

 از استفاده با شهروندان از شیمایپ
 باز و بسته های پرسش با نامه پرسش

 با متناسب یطبقات) یاحتمال
 (حجم

 یحیتفر یازهاین
 مطلوب تیوضع مثابه به ازین گرفتن درنظر

 دیبا که یامکانات و ،ها برنامه ها، تیفعال)
 .(شود فراهم

 13 دختران یاجتماع ا یفرهنگ یازسنجین
 (1390) اصفهان ساله 18 تا

 و یکم روش
 یفیک

 نیتدو منظور به دختران اب مصاحبه
 با آنان از شیمایپ و نامه پرسش
 نامه پرسش از تفادهاس

 براساس یا هیسهم) یراحتمالیغ
 منطقه و یسن گروه یرهایمتغ

 (یزندگ محل

 یازهاین
 یاجتماع ا یفرهنگ

 در یساز شاخص قیطر از ازین استخراج
 فیط قالب در یاجتماع و یفرهنگ ابعاد

 کرتیل

 یمشارکت یازسنجین جینتا یمقطع یابیارز
 لسا سه: تهران 17 منطقه در محور محله

 (1390) مداخله از بعد

 و یکمروش 
 یفیک

 یراهنما براساس یفرد مصاحبه
 و ارانیشورا اب افتهی ساخت مهین

 برای ی و پیمایشمحل نمسئوال
 شده انجام های هارزیابی کیفیت مداخل

 هدفمندو  (یا )خوشه یاحتمال
نیازهای اجتماعی، 

 یدبو کال ،فرهنگی
 مشکالت مثابه به ازین گرفتن درنظر

 یایاح طرح یازسنجین و یسنج تیرضا
 (1391) یعل امام دانیم

 یکم روش
 از استفاده با شهروندان از شیمایپ

 بسته و باز های پرسش با نامه پرسش
 (هدف یها گروه یبرا کیتفک )به

 یریگ نمونه و افراد از مند نظام
 براساس هاوخودر از یا طبقه

 زمان اریمع

، یی کالبدازهاین
 طرح اجتماعی

 یرشهردا یعمران
 طرح ایرادهای مثابه به ازین گرفتن درنظر

 اصفهان شهر شهروندان یازهاین سنجش
 با) محله و ،منطقه شهر، سطح سه در
 (1391) (یزندگ تیفیک مفهوم بر دیتأک

 یکم روش

 از استفاده با شهروندان از شیمایپ
 هماهنگ و  استانداردشده نامه پرسش

 یها تیمأمور و اصفهانشهر  متن با
 یشهردار

 (ای دومرحلهای  )خوشه یاحتمال

 ،یکالبد یازهاین
 ،یحیتفر ،یرفاه

 و ،یاجتماع
 یحکمران ،یفرهنگ

 تقاطع یبرمبنااز ین جاستخرا
 ت،یرضا ا استفاده ت،یرضا ا وجود

 و ،تیرضا ا یدسترس ت،یرضا ا یریدرگ
 یشهر امکانات به تیرضا ا تیاهم
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 ها داده یآور گرد روش پژوهش روش پژوهشعنوان 
 انتخاب یها  وهیش/ یریگ نمونه

 موارد
گستره سنجش 
 نیازهای شهری

 ازهاین سنجش و استخراج روش

 خدمات انجام و
 یشهردار توسط

 منظور به شهروندان یومعم یازسنجین
 1394 وبودجه برنامه نیتدو در استفاده

(1393) 

 و یکم روش
 یفیک

 و بسته و باز های پرسش با شیمایپ
 سه در شهروندان یازهاین سنجش

 دیتأک)با  محله و منطقه شهر، سطح
 مصاحبه و (یزندگ تیفیک مفهوم بر

 گانه پانزده مناطق شهرداران با
 با یهگرو متمرکز بحث و اصفهان

 ها همحل نامدتمع

 (ای دومرحلهای  )خوشه یاحتمال
 هدفمند و

 ،یکالبد یازهاین
 ،یحیتفر ،یرفاه

 و ،یفرهنگ
 انجام و یحکمران

 توسط خدمات
 یشهردار

 تقاطع یناببرمخراج نیاز تاس
 ،تیرضا ا استفاده ت،یرضا ا وجود

 به تیرضا ا تیاهم و ،تیرضا ا یریدرگ
 یشهر امکانات

 

 یسنجش نیازهای شهردر راستای  شده انجامی های خارج پژوهش و ها ح طر .2 جدول

 ها داده یآور گرد روش پژوهش روش پژوهش
 انتخاب یها  وهیش/ یریگ نمونه

 موارد
گستره سنجش نیازهای 

 شهری
 ازهاین سنجش و استخراج ۀنحو

توسعه خدمات  یازسنجین
 (2005) یشهر

 دفمنده افراد با متمرکز نشست مصاحبه، یفیک روش
زات و امکانات ینیاز به تجه

خدمات  ۀدهند ارائهمراکز 
 یشهر

 به یدسترس و وجود زانیم یبررس
 مثابه به ازین گرفتن درنظرو  خدمات

 خدمات نیا کمبود
افراد  عیسر یازسنجین
منطقه کردستان  شدۀ آواره تازه

 (2007) عراق
 هدفمند عیسر یازسنجین یفیک روش

 ،نیازهای بهداشتی، معیشتی
 و اجتماعی

 خدمات، به یدسترس بررسی میزان
 کمبود مثابه به ازین گرفتن درنظر

 آن یبند تیاولو و خدمات نیا
 های خانمان یب یازسنجین

 (2009) اتلیس
 و یکم روش
 یفیک

 با ها خانمان یب اب مصاحبه و شیمایپ
 بسته های پرسش نامه پرسش

 هدفمندو  (یا )خوشه یاحتمال
 ،یشتینیازهای بهداشتی، مع

 و اجتماعی
 از استفاده و وجود زانیم بررسی
 گرفتن درنظر و شده ارائه خدمات
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 ها داده یآور گرد روش پژوهش روش پژوهش
 انتخاب یها  وهیش/ یریگ نمونه

 موارد
گستره سنجش نیازهای 

 شهری
 ازهاین سنجش و استخراج ۀنحو

 خدمات نیا کمبود مثابه به ازین

در  عیسر یازسنجین
 (2013) البراجنه برج

 هدفمند عیسر یازسنجین یفیک روش
سالمت، حوزه نیازهای 

 و معیشتی ،آموزشی

 ها تیشکا مثابه به ازین گرفتن درنظر
 تی)وضع حاضر مانز مشکالت و

 ها درخواست و آرزوها و( موجود
 (مطلوب تی)وضع ندهیآ یبرا

 یشهردار جیازسنین ارشزگ
حران ب ریکاهش تأث منظور به

بر جوامع  هیسور پناهندگان
اردن در  ریپذ بیآس زبانیم

(2014) 

 و یکم روش
 یفیک

 شهرداران)با  نامه پرسش از طریق شیمایپ
 خدمات یساؤر شوراها، سران مناطق،

 یگروه متمرکز نشست و برگزاری (یاجتماع
 ،رشهردا د،یجد شهر یشورا یاعضاا ب)

 رانیمد ها، قوم گانربز ،یشهردار یاعضا
 و ،مساجد جماعت امام پزشکان، مدارس،

 (شهر یشورا سابق یاعضا

 هدفمندو  (ی)تصادفی احتمال
سالمت، اجتماعی،  ینیازها

 یشتیو مع ی،اقتصاد
 مشکالت مثابه به ازین گرفتن درنظر

 آنان یبند تیاولو و

 ی: بررسادهیعابران پ یازهاین
 الیمان هایرو ادهیپ تیوضع

(2015) 
 کردیرو با نامه پرسش از استفاده با شیمایپ یکم روش

AHP 
 یا )خوشه یاحتمال

 (یا چندمرحله
 ینیازهای کالبد

 تیاولو مثابه هب ازین گرفتن نظررد
 رو ادهیپ کی انتخاب یبرا افراد

 (مطلوب)وضع  یرو ادهیپ یبرا
و  یخدمات شهر یازسنجین

 یفقرا نیبهداشت در ب
شهر ماهاراشترا  یشهر

(2015) 

 یکم روش
 در خانوار شیمایپ یها داده ۀیثانو لیتحل

 (2007 سال) 1منطقه
 (یا )خوشهی احتمال

و  یخدمات شهر ینیازها
 هداشتیب

 استخراج نیاز از طریق بررسی
 و یمومع بهداشت پوشش زانیم

 کودکان بهداشت

                                                                                                                                                                                                                       

1. District Level Household Survey 
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 پژوهش یها افتهی. 4

اه ههر دو   ،ی مرورشهه  هها  پژوهش در ،شود مشاهه  می 3ک  در جهو   گوی  هما 
درصهه   45. اسهت  یاما غلب  بها روش کمه  است، شه   استفاد  یفیو ک یروش کم

 62 ایهه.  پرداخته   مطالعات با استفاد  اه روش کمی و اجرای پیمایش ب  ییاهسهنجی 
در سهطح   ،درصهه  38و  در سهطح شههر  را  یشهر یاههایی ،ها ییاهسنجی درصه اه

 سهنجش  ی مربهوط به   هها  پهژوهش  شهتر ی. بایه بررسی کرد  یو محل یمناط  شهر
 ،یکالبهه  یاههها یاه ی اعه  شههر )  موجهود در سهطح   یاههایی همۀ ،یشهر یاههایی

گیهری اه   یمویه   ۀشیو ایه و کرد مطالع   را( یورهش و ،یحیتفر ،یفرهنگ ،یاجتماع
و ترکیبهی   ،یاحتمهال ریغ، احتمالی، پژوهشهای  روش تناسب ب  ،موردمطالع  موارد

 ۀشهیو  ایهه،  کهار بهرد    را ب روش کمی  ها ییاهسنجیسیاری اه ک  بآیجابود  است؛ اه
ای اسهتفاد    مطالعه  که  اه روش سههمی     3 یاسهتثنا  ب ) ییزها  گیری بیشتر آ  یموی 
 شایس یکسا  برای ایتخها  شهه  موردههای    گرفتن ردریظایه( احتمالی و با  کرد 

اه ایهوا   ییهز  اسهتخراج و سهنجش ییاهههای شههری      بهرای بود  است.  موردمطالع 
مثاب   ب  اهیی ها، بسیاری اه آ اما در  ،است شه   گرفت رویکردهای سنجش ییاه بهر  

و  ،دریظر گهرفتن مشهکالت، معضهالت   ) شهری امکایات یا خهمات کمبود ای بیع
 .شه  است  گرفت دریظر  (مبودهاک

 مند از مرور نظام آمده دست به یفیتوص یها افتهی .3 جدول

 فراوانی درصد ویژگی مورد

 روش تحقیق
 13 45 کمی
 6 21 کیفی

 10 34 کیفی /کمی

 جامعه آماری
 18 62 شهری

 11 38 ای/ محلی منطقه
گستره سنجش 

 نیازها
 19 65 و ورزشی( ،فرهنگی، تفریحیعمومی )اعم از کالبدی، اجتماعی، 

 
 ،تفریحی ،هنری ا فرهنگی ،یاجتماع ا یفرهنگ ،موضوعی خاص )فرهنگی

 یا کالبدی(
35 10 

گیری/شیوه  نمونه
 انتخاب موارد

 احتمالی

 2 7 طبقاتی
 1 3 تصادفی ساده

 9 31 ای خوشه
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 فراوانی درصد ویژگی مورد

 یاحتمالریغ
 4 14 هدفمند

 3 10 ای سهمیه
 10 34 ترکیبی

ه استخراج و نحو
 سنجش نیازها

و  ،)درنظر گرفتن مشکالت، معضالت کمبودعیب یا  مثابه بهنیاز 
 کمبودها(

59 17 

 7 24 یاز، پرسش از وضعیت مطلوب(نخواست یا ترجیح )پرسش مستقیم از 
 2 7 شکاف بین وضع موجود و مطلوب

 ت،یضار ا یریدرگ ت،یرضا ا فادهتاس ت،یرضا ا وجود یبرمبنا) نگر جامع
 ی(شهر امکانات به تیرضا ا تیاهم و ،تیرضا ا یدسترس

10 3 

 های مربوط به   منه پژوهش های تحلیلی حاصل اه مرور یظام در ادام  برخی اه یافت 
 روش، بها  یشههر  اهیه ی سهنجش  ۀگسهتر  تناسهب  ۀنیهم در یشهر یاههایی سنجش
 یضهرور  یشههر  یاههایی مفهوم استخراج ۀیحو و ی،ریگ یموی  و یش ، یتعم یادعا

 .ایه توضیح داد  شه 

 یریگ نمونه وهیش و میتعم یادعا روش، با گستره تناسب. 4-1

)ایهوا    یعمهوم  و( شهر)سطح  گسترد  یها یاهسنجیی ایجام برای ی،کم یها روش
 ۀگسهتر  سهنجش  ،(یفرهنگه  و ی،اجتمهاع  ،یکالبهه  یاههایی اه اع  یشهر یاههایی

و  ،ایجههام کههار نهههایفر یرویههیب و یدرویهه اعتبههاراه  نهها یاطم اهههها،یی اه یمتنههوع
 یهها  یامه   پرسهش  اه استفاد همچنین . هستنه هیمف ،شهر ۀهم ب   ییتا یریپذ  یتعم

 و  ییتها  یقه یتطب ۀمطالعه  امکا  ی،با روش کم ها شیمایپ ایجام نهایفر در استایهارد
 یاههها یی چنایچه  . امها  کنهه  یرا فهراه  مه   هما  طو  در راتییتغ رویه ب  یابیدست
ی قه یتطب ۀمطالع سنجیه  شویه، و ههف پژوهش، ها  محل و مناط  سطح دری شهر
 هما گذر  در ای هما   کی در گریکهی با های مختلف شهری  محل و مناط  یاههایی

دلیل شناخت  ب  ی ههفیک یها روش اه استفاد  باشه،ی (یرویهپژوه ای پایل)مطالعات 
 ،اههها یی فه  و شناخت نهیافر شرو . است رتریپذ  یتوج هه تری ک  درپی دارد عمی 
 یفه یک روشفهرد   منحصهرب   ویژگهی ک   شه  فیتعر شیطرح اهپ کی لیتحم بهو 
در را  یشهه   ینیب شیپ یاههاییآورد ک   یفراه  م پژوهشگر یامکا  را برا نیا ،است

 در یکم یها روش اه رفصِ ۀاستفاد ،نیبنابرا کنه؛ ییشناسا پژوهش،هر مرحل  اه 
 کاربردی ییهز  لحاظ ب  بلک  ،کنه ییم یکمک اهیی شناخت  یتعم ب تنها  ی  ،سطح نیا
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 . ستیی شهری های اه طرح بردارا  بهر  ۀمورداستفاد چنها 
 کننههگا   مشهارکت  یها یژگیو و طیشرا موضو ، اساسبر هیبا فنو  پژوهش

 مصهاحب ، . آمهه  یخواهه دست ب  ییاعتنا قابل  ییتا ،صورت نیا ریدرغ ،شویه ایتخا 
ههای   یمویه   در مورداسهتفاد   فنهو  اهجمل   ،عیسر یابیارهو  یگروه متمرکز بحث

 ع،یسری ابیارهاستفاد  اه فن . ایه کرد  استفاد  یفیک روش اه ک است  ای یاهسنجیی
 ارها ، و  یه دق اطالعهات  عیسهر  رد که  فهراه   ت،یه موقع یفه یک و  یه اول درکب  
 یریه گ  یتصهم  ی،کاربرد یها تیفعال یاجرا و یطراح یبرا  یاول یها یریگ  یتصم
 )معمهوز   یچنههیفر  ای دو گرو  کی اه یریگ بهر و  شتر،یب های پژوهش ایجام یبرا
کنه و اغلهب   کمک می (یدایشگاه مختلف یها رشت  اه ینهگییما ب  جهاگای طور  ب 
. شهود  اه آ  بههر  گرفته  مهی    یاراضهطر  طیشهرا  یها در  عه  جفا کیه  وقو  اه پس
 اه استفاد  برای یمایع ،یهمای یها تیمحهود ک  هنگامی ژ یو ب  فن، نیاگیری کار ب 

 یو ارهایه  ،یکله   ،یه دق اطالعهات سهرعت   به   زهم است و هستنه یفیک یها روش
 فن نیا اه استفاد  ،مثا  عنوا  ب  ؛(42: 1995 ب ،ی)ب است  یتوج قابل ،شود یآور گرد

ههای   پهژوهش  در ،جنه   ماینهه ای  فاجعه   وقهو   اه پهس  و یدر شرایط اضهطرار 
در  یاهسههنجیی» و «شههه  در منطقهه  کردسههتا   آوار  یتههاهگ افههراد بهه  یاهسههنجیی»

، همها   نیتر کوتا  در تیموقع ۀیاول درک ک « یسور پناهنهگا  نیب درالبراجن   برج
یظهر   به   موجه   و یمنطقه ، اسهت  آوار  و پناهنهه  بهود    افهراد  اهیی شناخت مستلزم
 .رسه می

 در یریه گ یمویه   متهاو  و موث  یها و یشاهجمل   ،یاحتمال یریگ موی ی ۀویش
 یهها  یاهسهنج یی شهتر یب در ،شهه  مشهاهه   که  گویه    . همها  اسهت  یکم یها روش
  استفاد  یا خوش  یریگ یموی  ۀویشاه عمهتا   و یاحتمال یریگ یموی  اه زیی شه  ایجام
 افراد ۀهم ایتخا  احتما  ،گسترد  مناط  در یریگ یموی  ۀویش نیا ، هیرااستشه  
 بها ( منهاط   یشههر  مطالعهات )در  خوشه   ههر  تیه جمع یسبت ب  را یآمار ۀجامع
 شه رمرو یها یاهسنجیی اه یبرخ در اما ،هکن یم فراه  ،تیجمع متناسب صیتخص
ی هها  یریه گ یمویه   اهجمله   که   اسهت شهه    استفاد  یا  یسهم یریگ یموی  ۀویش اه
ی بهرا ی ایسه کی شهایس  ،یآمهار  ۀجامعه  افهراد ۀ هم ک  معنا نیا  ب ؛است یاحتمالریغ



 1398زمستان  ♦ سومو سیشماره  ♦م هشتسال  ♦ فرهنگی -جتماعیراهبرد ا     20

  ییتهها  یتعمهه تیههقابلرو،  اهایههن ؛یهاریهههدمطالعهه  رمو ۀیمویهه در شههه  ایتخهها 
. اسهت  هیه موردترد ی،آمهار  ۀجامعه  ب  یریگ یموی ۀ ویش نیااجرای  اه آمه  دست ب 

 اه یجهامع  اطالعات ک  شود یم استفاد  یا  یسهم یریگ یموی  براین، همایی اه افزو 
ههه وجهود یهاشهت      یتصهادف  طهور  ب  منظور ایتخا  یموی  ب  هه موردمطالع  تیجمع
 شههرها  در سهاکن  شههرویها   ی،شهر یها یاهسنجیی جامعۀ آماری ک اهآیجا .باشه
 یهها  آماریامه   در لیتفصه  به   ،شههرویها   مربهوط به    اهیه موردی اطالعات و هستنه
 یبههرا یاحتمههالریغ یههها یریههگ یمویهه  اه اسههتفاد  ،دردا وجههود شهههرها یتههیجمع
به   هها   آ ادعای تعمی  یتهای    بلک  ،ستیی   یتوج قابلتنها  ی  ،یشهر یها یاهسنجیی

 است. هیترد قابلشهر ییز 
کهل   به   خود یها افت ی  یتعم مهعی ،یفیک یها پژوهش گرفتن اینک  دریظربا 
 و  یه عمصهورت   به   منطقه   ایه  محله   کی یاههایی حیتوض درصهد و ییستنه شهر
  ای ژ یه و افهراد  هیه با زیه ی هها  یاهسنجیی یو  نیا در کننهگا  رکتاشم تنه،سه  یپرما
 اطالعهات  و کامهل  شهناخت  که  ( مناط  وها   محل  اساکن و را یمه اه)اع   باشنه
 تها  کننههگا   مشهارکت  ایتخا  دری ههفمنه. باشنه داشت  ها محهود  نیا اه ای ژ یو

 اهیه ی و موضهو   به   توجه   بها  کننههگا   ارکتمشه  و ابهه ی یم ادام  یاطالعات اشبا 
 .  شویه یم ایتخا  ، یعم ۀمطالعمنظور  ب  پژوهش یاطالعات

 ازهاین مفهوم استخراج نحوه .4-2

 ایه  فاصل مثاب   ب  مفهوم نیا گرفتن دریظر ،ها یاهسنجیی در اهیی فیتعر نیتر  ومتها
یظهرا    صهاحب  اه یاریبسه . اسهت  بین وضعیت موجود و وضعیت مطلو  شکاف

که    کننهه  یمه  ادیه سهنجش   قابهل  و ینیع یفیتعرعنوا   ب  فیتعر نیا اه حوه ، نیا
 شهه  رههای مرو  برخی اه پژوهش .است یاهسنجییهای  بسیاری اه بحث  ابداقرمو

 سهطح  در تنهها  ،ایهن شهیو    اسهتفاد  اه  امها  ؛ایهه  بههر  بهرد    آ ییز اه  در این مقال 
 اه ی،شههر  امهور  ا یه متول و متخصصا  نهات رایه ،است یبردار بهر  لبقا متخصصا 
 شهه   فیه تعر یاستایهاردها و( موجود تی)وضع ینیع ۀشه یکارشناس یها شاخص
 و ینه یعای  گویه   به   شهکاف  نیا  یترس قادر ب  و داریه یآگاه(  مطلو تی)وضع
 برطرف کرد  ،شهری یاههایسنجش یاه  ههفک  اهآیجا ،اینرب افزو  .هستنه  یدق
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 صرف بر این دیهگا  و اولویت بخشهیه  به  یظهر    تأکیه است، ا شهرویه یاههایی
 یهها  آ  ه یه ا و ،هها  خواسهت   ایتظهارات، گهرفتن   ه ییاد ،یظرا  صاحبمتخصصا  و 
 .خواهه داشت درپیرا  شهرویها 

 به   یزدیهک  یهها   پاسهخ ای غیر مستقی  اتفاق افته تها   گوی  سنجش ییاه بایه ب 
 ههای  یاهمنهه یی ابهراه  ها ییاشه  یریسهوگ  و هدر اختیار محق  قرار دهه را  تیواقع
مسهتقی   به  طهور    ییهاه  در برخی اه مطالعات مهرور شهه    شود.  یم کنتر  یا ش یکل

بهرای   شهرویها اه  و درخواست یشهر امکایات اه یبرخب   اه میزا  ییاه ش)پرس
مهورد  تهایی(   پهن   های فیطقالب  در این امکایات شا  ب اهیی زا یممشخص کرد  

 رایه ه خواههه بهود  همهرا    یریبا سهوگ رار گرفت  است. این شیو  پرسش، پرسش ق
و  خواههه بهود   کننهه   در طرح سوا ، برای پاسخگو تحریک اهییگیری اه لفظ  بهر 
اظههار   ل به  یتما سوی ها ب  پاسخ دریتیج ، ؛خواهه داشت در پی را اوگیری  موضع
 .  کنه گرایش پیها می )حتی اگر درواقع ییاه چنهایی ب  آ  احساس یشود( ییاه

 دقهت  زیی و ییظر یجه یها تیحما فاقه ،کاستی ای بیعمثاب   ب اه یی سنجش
 در مرورشهه  مطالعهات   اه یاریبسه  امها  ،اسهت  یشهر یاههایی سنجش یبرا زهم

 سهطح  سهنجش  اگهر  یحت کردیرو نیا در ایه. شه   ایجام نابم نیبرا ،حاضر پژوهش
 محقه   شهه   نیهی تع منظهور  و ههف آ  در ک  عملکرد اه ی)سطح تیرضا حهاقل
 و مهبه   حههاقل،  سهطح  د کر مشخص  ،یریگب یظردر اهیی مترادف را( باشه یشه 
 ا مه اجویهژ    به   و تجرب  یناببرم تنها ،حهاقل سطح نیا نییتع. است زیبرایگ بحث
 که  گوی   هما براین،  افزو  .است ریپذ  امکا  یا حرف  و صمتخص افراد های دیهگا 
 ومسهائل  یی شناسها  ،کننهه  یمه  اسهتهز   کهرد یرو نیا منتقها  ریسا و منکاف راجر

 اه پههس دیگههر  عبههارت . بهه اسههت اههههایی ییشناسهها اه پههس یا مرحلهه  مشههکالت،
 و مهه   اهیه ی عنهوا   به   که   یاهیه یتنهها   اههها، یی سهنجش  نهه یافر و یساه شاخص
 ایه  حهذف  یدر راسهتا و  شهه   ایتخها   محل  ای ،منطق  شهر، سطح در دار تیاولو

تهوا  اه همها  ابتهها     و یمی یام دارد مشکل ای یقص ،شود ی میزیر کاهش آ  بریام 
 .(1388 واجارگا ، یفتح) ها رفت سراغ یقص و عیب

 اه یا جنبه   بهر  ها ریفتع نیا اه یکهر و استای  ه یچیپ ومهمف، اهیی ک  اهآیجا
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 امکها   ، یمفهاه  نیه ا اه یبه یترک عنوا  ب  اهیی فتنرگ دریظر ،داریه هیتأک مفهوم نیا
 در شهه   مطالعه  ههای   طرح اه یخرب. هکن یم فراه  را اهیی اه یتر جامع ریتصو ۀارائ

 یبررسه  فیه رتع ینچنهه  قالب در را آ  اه،یی شناختمنظور  ب  زیی حاضر پژوهش
 که  لب ،سهت یی  یمفهاه  نیه ا بیه ترک حاصهل ، اهییه  مطالعهات،  نیه ا در اما ایه، کرد 
 اهیه ی کنهار  در یقهص مثابه    به   اهیه ی ،یشهر موضوعات راساسب جهاگای ای  گوی  ب 
 جهاگایه   ای گوی   ب  زیی تیدریها و شه   یبررس ح،یترجمثاب   ب  اهیی ای فقها مثاب   ب 

پهذیر   امکا   جامع و ترکیبی، همایی یمفهوممثاب   ب  اهییسنجش . استشه   گزارش
 بها   یمفهاه  نیا زیی لیتحل نهایفر در مفهوم، نیا یچنهوجه سنجش ضمن ک  است
ییاهسهنجی عمهومی شههر اصهفها  در      »  مطالعه  در چنین اقهامی. شویه  یتلفه  

 ایه  تیه فیک در تیه کم تضهار   بهر  مبتنی «محور موضوعات شهری با رویکرد محل 
 اهدیگههر ی اهسههنجیی دو در و ،یشهههر موضههوعات تیههفیک در یریههدرگ زا یههم

 ایهه) وجههود تقههاطع براسههاس 1393 و 1391 سهها  در اصههفها  شهههر شهههرویها 
 امکایهات  اه تیرضها ه  تیاهم و تیرضا ه( استفاد  ای) یریدرگ ت،یرضا ه (یدسترس
 ایه  یقهص  اه یبه یترک یمفههوم  ،اهیه ی مطالع ، دو نیا در. است شه  سنجش یشهر

)بها   ضهرورت  ایه  فقهها  (، یشههر  موضوعات اه تیرضا زا یم سنجش)با  مشکل
 و( یشههر  موضهوعات  اهاد  اسهتف  /یریه درگ و یدسترسه  /وجهود  زا یه م سنجش
 نیه ا اگرچ . است( یشهر موضوعات تیاهم زا یم سنجش)با  حیترج ای خواست

 یِنه یع نییتع ب  یهجتو بی و است یههن زیی یشهر موضوعاتدر  اهیی سنجش یو 
مثابه    به   اهیه ی فیه تعر اسهاس )بر مطلهو   تیوضع و موجود تیوضع نیب شکاف
 سهنجش  سفه ی که   داشت دریظر هیبا اما ،دشو یم مشاهه  آ  در (شکاف ای فاصل 

 در یشها  اههایی، افهراد  هیهرا  ،اسهت  یههنه  یکردیرو اتخاه مستلزم ،شهرویها  اهیی
 و ،یههنه  یهها  برداشهت ، هها  ربه  )تج خود یههن فه  براساس را یشهر های حوه 

 .کننه یم ابراه( شه  فیتعر یهاردایهات)اس ینیع شواهه ی  و( ها ایگاشت  شیپ

 گیری نتیجه

ی و علمه  اسهتلزامات  ا یه مموجهود   یهها  شهکاف  کرد  پر منظور ب  ،این بخش در
 اه شهه   ییشناسها  یهها  بیآسه  براسهاس و  تیه در واقع یاهسنجیی یاجرا و یروش
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 جهرای ا بهرای  ییهها  شهنهاد یپ ،حاضهر   مقاله   درمطالعات سنجش ییاههای شههری  
 .شود یم ارائ  یشهر یها یاهسنجییتر  روشمنه تر و یعلم

 جشنس ی درپژوهش :اهیی مفهوم یبنه ترصو در یگر جامع کردیرو ایتخا . 1
اتخاه جامع  یرویکرد ،ییاهها و سنجش در تعریف ک  است موف  ی،شهر یاههایی

 تهوا   اه مفهوم ییاه، مهی  شهرویها  تیههن شناخت بر افزو  در این رویکرد، یمایه.
 دایهش فاد  اه اسهت  بها و  یمهود  اسهتفاد   زیه ی محهور  هههف  رویکهرد  یهها  تیقابل اه

 را شههرویها   یجناهسیی اهآمه   دست ب ی  یتا ی،شهر ا یمتول هگا ید و متخصصا 
 یمجراهها  نیه ا اه اطالعهات  یآور گهرد  اه پهس  یمود. همچنین یکاربرد و تر ینیع

زهم ییز فکهر   اقهامات ایجام و اهیی رفع یراهبردها، محققا  مکلفنه ک  ب  چنهگای 
ههای شههری، اه ایهن منظهر      پرداختن ب  ییاه رو اهایندهنه. ها را پیشنهاد  کننه و آ 

 جهاد یا و یآته  یهها  فرصهت  اه اسهتفاد   گذشهت ،  ای فعلی مشکالت تکرار اه پرهیز
 را ب  دیبا  دارد. شهر توسع  و رشه ،یریادگی فرصت
 ،یفه یک روش ،یکمه  )روش یاهسهنج یی ایجهام  روش یهو     درستایتخا. 2
 اه تهوا   یمه  ی،جناهسیی رویکردهای اه یکهر اتیضتمقی برمبنا: (یبیترک ای ،هردو
 جایگها   در ی،کمه  یهها  روش. دکر استفاد  یبیترک ای، یفیک ،یکم یها روش ایوا 
در  توایهه  مهی دهنهه؛ بنهابراین،    را افهزایش مهی   اههها یی تینیع جۀدر ،یتجرب یداور

 هها  تیواول نییتع و اههایی یریگ ایهاه محور ک  در پی  های عینی و ههف ییاهسنجی
 حیترج و خواستبر  های ههنی )مبتنی کار رویه. در ییاهسنجی هستنه، ب  عملی برا
ی هها  یاریشوراضرورت( ک  درپی دریافت دیهگا  شهرویها ،  احساس فقها  و ای

هسهتنه،  موردمطالعه    طیمحه  بها  دارای تعامهل هیهاد   یمحل افراد ای ،مها تمع محل ،
ی شههر  یها یاهسنجییکرد. در  استفاد فی های کمی و همچنین کی توا  اه روش می

، عموم موردمطالع شود ک  جامعۀ آماری  ههنی، هنگامی بایه اه روش کمی استفاد  
هستی   رو روب   ای شهرویها  باشه، هیرا در چنین شرایطی، با جامعۀ آماری گسترد 

ایهن   فاههها  اهجمله  بر آ  و تعمهی  یتهای ،    مؤثرگیری میزا  ییاه، عوامل  و ایهاه 
 ههای کیفهی وجهود یههارد.     اه روش یگیهر  امکا  بهر ، بنابراین ؛ستا ها ییاهسنجی
 ود خاصی )ماینه محل ( ب  اجتما محهود ب  ،ع لموردمطا ۀک  جامعهمایی  ،درمقابل
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اجتما  )ماینه ساکنا  محله (  ی کشف و فه  معایی ههنی اعضا پژوهشگر،و ههف 
ههای   بهرای ییاهسهنجی  فی یهای ک اه روشبهتر است  باشهاههای شهری یی در مورد

 شود.ههنی استفاد  
هها )در   گیهری ییاههها و تعیهین اولویهت     امکا  ایهاه  ،یاستفاد  اه روش ترکیب

 ۀروش کمههی( را همههرا  بهها کشههف و شناسههایی معههایی یهفتهه  در ههنیههت جامعهه 
  یه تحق حرطه ا اسهتفاد  اه  کنهه. به   اه ییاه )در روش کیفی( فراه  مهی  موردمطالع 

 )همگرایهی،  ییگهر   یه هاوچنه ماینهه  اهههافی  تهوا   مهی ی، ییاهسهنج  بهرای  یرکیبه ت
 )تفصیل،بود   مکمل ،های متفاوت( روش اه برگرفت  یتای  هماهنگی و ،نهیب  جمع
یها   ،دیگهر(  روش یتای  با روش یک اه برگرفت  یتای  ساهی روشن و ،تشریح ارتقا،
 روش ساهی رهنمو  و توسع   ب کمک برای روش یک یتای  اه )استفاد  ای توسع 
 همکهارا ،  و محمههپور  :اه یقهل  به   ،1989 همکارا ، )گرین و کرد دیبا  را دیگر(
ایهن امکها     ،کیفی باشهه   ورود پژوهشگرا  ب  میها  ب  شیو  ک  یدرصورت (.1388

ههای   یافته   فرض یظری خاص و با اتکا ب  پیش بر  یتکبهو  ییاهها  وجود دارد ک 
 کیه  ایجهام  برای یربمعت الگوی و شه   ییشناسا ،دمطالع رمو ه بافتا آمه  دست ب 
)موضهو ، اهههاف،    طهرح  هایاقتضها  اگهر  ،درمقابل شود. یطراح یکمّ یاهسنجیی

گیهری اه   بهر  پایا ،در  ،شرو  مطالع  با روش کمی قرار گیرد و هما ( بر ،ها هزین 
 تهر   یعم را یقاط ابهام در یتای ی و کم یها افت ی ییمعنا بار توایه می یفیک یها افت ی
 برگرفت ییاه  یها های اولویت ویژگی توا  ابعاد و می عنوا  مثا ، ب کنه؛  تر روشن و

 ۀفادتاسه  شناسهایی کهرد.  در سطح محالت اه روش کمی را با ایجام پژوهش کیفی 
سهنجی  ییاه یهها  افته  یتهر شهه     سبب کامل ،کیفی و  کمی   روشهر دو  اههما   ه 

 ،نیهمچنه  و مناط  و ها  محل مختص ب  یاههایی ریتفس و فه  امکا  و شهخواهه 
 .ردکخواهه  فراه  را شهر سطح ب  اههایی  یتعم و نییتب

 نیازسنجی براساس نوع روش .4 جدول

 اجرا قابل روش یازسنجین یها مدل
 )اجتماع خاص( یفیک )شهر(/یکم یذهن یازسنجین
 یکم ینیع یازسنجین

 یبیترک (ینیو ع ی)ذهن نگر جامع یازسنجین
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 منهاط   سهطح  در تنها اهیی سنجش قلمرو چنایچ : قلمرو براساس روش ایتخا  .3
 یاههها یی  یه عم شهناخت  و کشهف  ب  یفیک یها روش اه استفاد  باشه، ها  محل ای

 ،منهاط   نیه افهرد   منحصهرب   یاههها یی و ایجامه یم ها  محل و مناط  نیامختص ب  
 ،مقابههلرد. دشههو یمهه ییشناسهها ،شههه  فیههتعر شیپههاه طههرح کیهه لیههتحم بهههو 

 یاههها یی)ایوا   یعموم و( شهر)سطح  گسترد  ،اههایی سنجش ۀگستر ک  درصورتی
 و اهیه ی تنهو   لیه دل به   باشه،( یفرهنگ و یاجتماع ،یکالبه یاههایی اه اع  ی،شهر
 یها روش ،مناط  و شهر ۀهم رایبآمه   دست ب   ییتا د کر ریپذ  یتعم برای تالش
 ،منطق )شهر،  یشهر قلمرو س  هرگسترۀ ییاهسنجی،  چنایچ . هستنه مناسب یکم
 ،یبه یترک یهها  روش قالهب  در یفیک و یکم روش دو هر اه استفاد  باشه،( محل  و

 .شود یم  یتوص

 های شهریازین سنجش قلمرو براساساجرا  قابل روش .5 جدول

 قابل اجرا روش یآمار جامعه و قلمرو
 یفیک محله ای منطقه

 یکم شهر
 یبیترک محله و منطقه شهر،

 نیتهر  یکهاربرد : موردمطالعه   یهها  گرو  براساس ها داد  یگردآور ۀشیو ایتخا . 4
هیهرا در   .اسهت  شیمها یپ، اه عمهوم شههرویها    یشهر یهاهایی سنجشی برا و یش

 یهها   بمصهاح ایجام امکا   عموم شهرویها  هستنه ،ک  مخاطب آ  ییها ییاهسنجی
و تنهها  د رتعهاد هیادی اه افراد وجود یها با متمرکز یگروه بحث یا برگزارعمی  ی

 کهل  های دیهگا  ۀک  یماینهاحتمالی  معرف ۀیموییک ایتخا  را ، ایجام پیمایش و 
ههای  اهییشناسهایی   منظهور  ب  موردمطالع های  گرو  چنایچ ، است. شهرویها  باشه

و  معتمهها ،  محله ، ی هها  یاریشهورا اعه  اه  ی )خاص یک محل ، مخاطبا  خاصه 
ایجهام  ، هنباشه  (داریهه موردمطالعه    طیمحه در  را یریه درگ نیشتریب ک  شهرویهایی
 ،ها اه ییهاه  ههنی آ  درک معایی منظور ب  متمرکز یگروه بحث یبرگزار و مصاحب 

، سهاهمایی   رابهردا  ههر  بیخبگها  و   افهراد،  اه ایهن گهرو    رکنار مفیه خواهه بود. د
برای این گرو  ییهز   ک  دهنه را تشکیل  موردمطالع اه گرو   یگربخش دیتواینه  می

گهردآوری اطالعهات   به   توایه  می متمرکز یگروه بحثبرگزاری  و مصاحب ایجام 
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بهرای گهرو  متخصصها      ییهز ی دلفه  ی روشاجهرا  فنهو ،  نیا . در کنارمنجر شود
هیهابی و  ار را دردسهترس  یاقص و یامطمئن دایش ۀمجموعها  شود تا آ  پیشنهاد می
مخاطبها   در راسهتای شهناخت همزمها  دیههگا  مجموعه  آگاهها  )       .کننه اصالح 
هها   آ  هگا یه د افکشه  ( و پر کهرد  یخبگا و  ی،شهر را یمه بردارا ، بهر  خاص،
 بهرای را ایهن مطلعها     های مجمو  دیهگا  1یاسم گرو  فنگیری اه  توا  با بهر  می

در تکنیههک گههرو  اسههمی  .دسههت آورد بهه کشههف و شناسههایی ییاههههای شهههری  
اعه  اه کارشهناس و غیهر کارشهناس      مختلف یفعا  یک  با ه  یشهر یها یاهسنجیی
 طیمحه در  را یریه درگ نیشهتر یب که   شههرویهایی  معتمها ، محل ، یها یاریراو)ش

، به  حضهور   استمواج  ( و مهیرا  شهری  رابردا بهر یخبگا ،  ،داریهموردمطالع  
بنهابراین   شهود.  هها منجهر مهی    گر و بارش فکری بین آ ها در کنار یکهی همزما  آ 

 یشههر  یاههها یی یبنهه  تیو اولو  یاکتشاف، تعم یکارآمه برا و ن یهز ک  ای  ویش
منجهر   تمحهال  یاههها یی تیه و اجما  یظر در مهورد اولو   یشناخت دق و ب  است

 خواهه شه.

 موردمطالعه یها گروه براساس یازسنجین انجام روش. 6جدول 

 اطالعات یگردآور ۀویش دمطالعهرمو گروه
 شیمایپ (هر)در سطح ش وندانرشه معمو

 نیشتریب کهی شهروندان معتمدان، محله،ی ها یاری)شورا خاص مخاطبان
 (دارندموردمطالعه  طیمحدر  را یریدرگ

 متمرکز یگروه بحث و مصاحبه

 یدلف و متمرکز یگروه بحث مصاحبه، نخبگانو  برداران بهره
 یاسم گروه (نخبگانو  ی،شهر رانیمد برداران، بهره خاص،)مخاطبان  هانآگا مجموعه

 

                                                                                                                                 

1. Nominal Group Technique 



 

 

 منابع
 فراغت اوقات گذرا  یبرا یفرهنگ یاههایی یقیتطب  مطالع » ،(1381) ههرا ،یریای یاحمه

 یامه   ا یه پا ،«(اصهفها   خایه   و رهنها   منهاط  : یمهورد   مطالع ) اصفها  شهر در
 .اصفها  دایشگا  ات،یادب دایشکه  ،ارشه یکارشناس

 فصهلنام   ،«دههل  ه یلئویاردج  ییظر یمعرف: یشهر یاهسنجیی» ،(1379) لیاسماعصالحی، 
 .66-69 صص او ، شمار  او ، سا  ،یشهر تیریمه

 سهال   18 تها  13 دختهرا   یاجتمهاع  ه یفرهنگ یاهسنجیی» ،(1390) ههرا ،یاسفرجای یریام
 یشههردار  یحه یتفر ه ینگه فره سهاهما   ییکارفرمها  به   یپژوهشه  طرح ،«اصفها 
 .اصفها 

 بها  یشههر  موضهوعات  در اصهفها   شهر یعموم یاهسنجیی ،(1389) اسپادایا گسترا  آمار
 .اصفها  یشهردار ییکارفرما ب  ،یمحور محل  کردیرو

 مههارک  و اطالعهات  پژوهشگا  یشر: تهرا  ،اطالعهات  یاهسنجیی ،(1386) محمود ،ییبابا
 .را یا یعلم

 ،(1398اهلل ) هابلهی، روح  و مشهاور، مههرداد   محمهسهعیه؛ کریمهی   دی،شهرهاد؛ ایهز  پرتو،
حامی فعالیت فیزیکی و ارتقای سالمت شهرویها : یک مرور ، فضای باه عمومی»

، دور  هفهت ، شهمار    فصلنام  آموهش بههاشت و ارتقای سالمت ایهرا  ، «منه یظام
 .126-142دوم، صص 

 رهنها   محله  ) اصفها  شهر محالت یجتماعا ه یفرهنگ یاهسنجیی» ،(1386) سارا جنا ،
 سهاهما   یزیر بریام  و پژوهش تیریمه ییکارفرما ب  یپژوهش طرح ،«(11 منطق 
 .اصفها  یشهردار یحیتفر ه یفرهنگ

: تهرا  ،(یاتیعمل یراهبردها و یاستراتژ) یآموهش یاهسنجیی ،(1386) اباصلت ،یخراسای
 .را یای صنعت قاتیتحق و آموهش مرکز یشر

 در کهرج  شههر  مهردم  یفرهنگ یاههایی یبررس» ،(1386) هیمج ا ،ییرضا و رایسم مس ،خ
 .43-50 صص چهارم، شمار  دوم، دور  ،هنر  یرهپو مجل  ،«1386 سا 

 سها   در اصفها  شهر سال  15-40 شهرویها  یحیتفر یاهسنجیی» ،(1387) جواد دالویه،
 طهرح  خوراسهگا ،  واحه یاسالم آهاد دایشگا  ،ارشه یکارشناس یام  ا یپا ،«1387
 .اصفها  یشهردار یحیتفر یفرهنگ ساهما  ییکارفرما ب  یپژوهش



 1398زمستان  ♦ سومو سیشماره  ♦م هشتسال  ♦ فرهنگی -جتماعیراهبرد ا     28

 ،(1384)ر ایاسهفنه  افشهو ،  و نیحسه  اد،یه ار یمهار  ؛اله   بهت یه ،یصهادق  ؛یاصر ،ییرضا
 مجلهه  ،«دیهها شهرسههتا  تیههجمع یقههاتیتحق گهها یپا دری مقهههمات یاهسههنجیی»

 .دوم و بیست شمار  ،اراک یپزشک علوم دایشگا  یپژوهش ه یعلم
 و توسهع   قهات یتحق گا یپا منطق  یپژوهش یاهسنجیی» ،(1385) و همکارا  ایرو ،یسیرئ

 دایشهگا   ،1383 سها   ،یاریه بخت و  محارچها استا  شهر فرخ شهر سالمت یارتقا
 .1-6 صص ،یتیجمع قاتیتحق یام  ژ یو شهرکرد، یپزشک علوم
 یمشههارکت یاهسههنجیی  ییتهها یمقطعهه یابیههاره» ،(1390)و همکههارا   خنههها  شههاهنه ،

تحقیقهات یظهام    مجله   ،«مهاخله   اه بعه سا  س : تهرا  17 منطق  در رمحو محل 
 .219-226 صص چهارم، شمار چهارده ،  سا  ،سالمت حکی 

 ب  ،«(آباد نیحس) اصفها  یها محل  یاجتماع ه یفرهنگ یاهسنجیی» ،(1385) محمود ،یطالب
 .اصفها  یشهردار یحیتفر ه یفرهنگ یزیر بریام  و پژوهش تیریمه ییکارفرما

 .ژییآ یشر: تهرا  ،فنو  و الگوها: یآموهش یییاهسنج ،(1388) کوروش واجارگا ، یفتح
 اصفها  شهر ۀسال 15-64 شهرویها  یحیتفر یاهسنجیی» ،(1390) سادات  یمر پور،  یفخ

 ،ارشهه  یکارشناسه  یامه   ا یه پا ،«یفرهنگه  و ،یاجتمهاع  ،یطه یمح ،یفهرد  ابعاد در
 سهاهما   ییکارفرمها  به   یپژوهشه  طهرح  خوراسگا ، واحه یاسالم آهاد دایشگا 
 .اصفها  یشهردار یحیتفر ه یفرهنگ

 به   ،«یعله  امهام  ها یه م یایاح طرح یاهسنجیی و یسنج تیرضا» ،(1391) هیوح ،یقاسم
 .فها اص یاردشهر ییکارفرما

 محله  ) اصهفها   شهر محالت یفرهنگ یاهسنجیی» ،(1385) نیهم را یا شا یمهرایه کایو 
 .اصفها  یشهردار ییکارفرما ب  ،«(ادبآ شمس

  توسهع   یجناهسه یی» ،(1389) رضها  ،یلیاسهماع  و ههاشه  یس ،یگلسهتای  رضها؛ یعل ،یمراد
 در پهژوهش  و دایهش  ه یدرس یزیر بریام  مجل  ،«آباد یجف شهر یفرهنگ یفضاها
 .53-78 صص وهفت ، ستیب شمار  ،یتیترب علوم

 و ی،ورهشه  ه یفرهنگه  یاهسهنج یی» ،(1389) اصهفها   یدایشهگاه  جهاد یپژوهش معاویت
 یشههردار  یحه یتفر ه یفرهنگه  ساهما  ییکارفرما ب  ،«شهر نیشاه یحیتفر ه یرفاه
 .شهر نیشاه
 شههر  شههرویها   یهها اهیی سهنجش » ،(1391) اصفها  یدایشگاه جهاد یپژوهش معاویت

 به   ،«(یهیهگ تیفیک مفهوم بر هیکأت با) محل  و ،منطق  شهر، سطح س  در اصفها 
 .اصفها  یشهردار ییکارفرما

 شههرویها   یعمهوم  یاهسهنج یی» ،(1393) اصهفها   یدایشهگاه  جههاد  یپژوهشه  معاویت
 یشههردار  ییکارفرمها  به   ،«1394  بودجه   و بریامه   نیتههو  در اسهتفاد   منظور ب 
 .فها اص
 یمشهارکت  یبنهه  تیه اولو و یاهسنجیی» ،(1386) یپزشک علوم دایشگا  یپژوهش معاویت

 .«تهرا  17 منطق  نیساکن یاقتصاد ه یاجتماع مشکالت
 یاجتمهاع  و یبههاشهت  یاههایی یبررس» .(1386) یپزشک علوم دایشگا  یپژوهش معاویت

https://www.magiran.com/volume/67193
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های ییاهسنجی  گزینی روش ب » ،(1398خنیفر، حسین ) و یوری، کمیل؛ یزدایی، حمیهرضا
ریههزی  دوفصههلنام  مطالعههات بریامهه  ،«TOPSISآموهشههی بهها اسههتفاد  اه تکنیههک 

 .96-120، صص، دور  هشت ، شمار  پایزد آموهشی
 ،یبههاشت یها ساهما  در یاهسنجیی ،(1383) سوسن ،یبهرامو  نیمحمهحس ا ،یمهارمحی

 .یپزشک علوم دایشگا  :اصفها  ،یآموهش و ،یدرمای
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سواد  یوضعیت موجود مدیریت ارتقا بررسی
 پرورش ایران و فرهنگی در آموزش

 *مریم جمالی

 **زاده قمصری علیرضا صادق

 سیدرضا صالحی امیری

 ****محسن فرمهینی فراهانی

 چکیده
 وخود گرفتهه   شکلی فرهنگی به ،محتوا و صورت زندگی در ابعاد مختلف کنونی،در جهان 

منظور  به ،. در این مقالهشده است نمایانپیش  از فرهنگی بیش مدیریت اهمیت رو، ازهمین

و  تادانو مصاحبه بها اسه   ها، باکت ،و مطالعه اسناد پژوهشوضعیت موجود، پس از بیین ت

 نتیجه در قالبو شده  یمورد شناسای 33 ،شرپرو و فرهنگی و آموزش ن مدیریتامتخصص

نفهر از   30فهن  بهین    تادانتأیید اسه  ،نامه )پس از تأیید اعتبار و روایی و همچنین پرسش

. شهده اسهت  پهرورش توزیه     و و میانی آموزش ،مختلف ستادی، اجرایی های حوزه مدیران

 ،مسهتق   Tو آزمهون   Minitab16 افهاار  بها اسهتفاده از نهر    آمده  دست های به ، دادهسپس

ن او تهدیهدها براسهاد دیهدگاه مخا به     ،هها  ضعف، فرصت نقاط قوت،، نهایتدر ، وتحلی 

 یها برنامه یریپذریتأث» ،ها از تحلی  داده آمده دست بهنتایج  . پس از بررسیاند شدهتعیین 

و  یفرهنگ وستیوجود پ»ضعف و  عنوان نقطه به« یاسیس یها انیاز جر یو آموزش یدرس

، «یمله  یدرسه   برنامهه  سهند »، «یو درسه  یآموزش یها برنامه ۀیدر ته یفرهنگ یمهندس

در  یفرهنگ یها چهره بودن فراوان»و  ،« نیادیپرورش )سند تحول بن و آموزش یمل سند»

عنوان نقاط قوت، در تعیین وضهعیت موجهود مهدیریت ارتقهای      به« یاسیان نخبگان سیم

انهد.   تأییهد ندهده   نامخا به  توسط هستند که یموارد پرورش، و سواد فرهنگی در آموزش
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 یهها  تیه قابل» و« جلوگیری از فهرار مزاهها   برایریای  برنامه»موارد  ،نامخا ب ،همچنین

قهدرت  »د رها و مهوا  از بین فرصترا  «ردوکدر  یخانوادگ ، تعصبیت فرهنگید هویبازتول

 نهاتوانی »و  «یط بحرانه یدر شهرا  یسهاز  ها و فرهنه   ق رسانهیاز  ر یار عمومکت افیهدا

، تأییهد  از بین تهدیهدها را  «گانهیدر مقابله با هجو  فرهن  ب یفرهنگ یهارهنجارها و اباا

دهنهدگان قهرار گرفتهه     موردتأییهد پاسه    ،نامه شده در پرسش مطرحدیگر . موارد اند نکرده

 است.

 فرهنگیوضعیت موجود، سواد فرهنگی، ارتقا، مدیریت، مدیریت : یکلید یها واژه

 



 

 

 مقدمه

 انی  کن    بن  یم   ف ا یجامع   ا  ۀن   یرا در آی لیب    یپرورش نقش ب   و امروزه آموزش
ص ل  و   ت،یانس ان  یتع ا    ار،ی  پا ۀتوس ع  ،یاقتصاد شرفتیپ ،یاجتماع یهمبستگ

تنه ا   کنی  ،پرورش وابست  است و آموزش یها ها و آموزه ب  آموخت  یهمگ ،یدوست
 یفرهنگ کش ور، ب را   یارزش یها  ف مؤ یهمراه م رس  و ع م دوران یها آموخت 
 یش  یبازان  کی   ج  ، ی  درنتکن    ینارسا جلوه م ،ای یاه اف متعا  نیب  چن رسی ن

 تمرک   ب ر   ژهی  و و ب    ،یس ازمان ه  یها وهیش ،اها، محتو در ساختار، روش نیادیبن
 یبهس از س ب   ک    ، جامع  یها ارزش یفرهنگ یها در حوزه یریادگی یراهبردها
 ،یدائم   ن   یفرا کی  ک   ف رد در    یا گون  ب  ؛دارد ضرورتشود،  شپرور و آموزش
 ش ود و تعه     یفرهنگ یها  ها و مؤ ف ارزش یریادگیمشغول مسئوالن ،  و ،آگاهان 

و  یلی)صباغ اس ماع  کن  نیا عمر تضم مادام صورت ب  شنیو سرزم هنیم خود را ب 
  (1395همکاران، 
و  یاس ت و تن وق ق وم    یچن  فرهنگ  یکشور ران،یااست ک   اینت یواقعاما 

 ،کش ور  نیملت در ا یا گو ؛ درنتیج ،آن است شاخص یها یژگیاز و یکی ،یزبان
چن   ای کیک  در     از ملت یب رگ بخش ترتی  ک  این  ب  و نامتوازن است یبیترک
را  رانی  ا مل ت  یکل   ئ ت یه      دارن    تی  مشترک اکثر یبیترک ۀصیو خص یژگیو

چن     ای   کی   ش تن دا د ی ل  ب    ، ی  از ملت ن یتر چکو بخش کو  نده یم لیتشک
اج  ا و   ت،ی  اقل گ اه یجا ملت تجانس کامل ن ارن   و در  تیبا بخش اکثر ی،ژگیو

 آین   شمار می ب  رانیتر ملت ا کوچک یها پاره
ق ومی و   ه ای  درگی ری  شاه  ،سواد فرهنگی حضور م یریت مدرصورت ع 
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ها خ واهی  ب ود ک   در   ول      آن آمی  هم یستی مسا مت ملیتی افراد جامع  و ع م
موج ود   بررس ی وض عیت   ب ا بن ابراین،   ؛ای  بودهبروز آن شاه   ارهاب ،تاریخ ایران

وضعیت مطلوب  سوی حرکت ب شیوۀ  آموزان، سواد فرهنگی دانش یم یریت ارتقا
 توان تعیین کرد  را می

 یو م ارا ،تسام ، تساهل یامعن ب  یفرهنگ سواد ،یچن فرهنگۀ جامع کیدر 
 یو م ههب  ،یق وم  ،یاجتم اع  یه ا  تی  هو نیب   ان آزاد وگوی گفتدرک و  شتر،یب

اس  ت   یفرهنگ   یه  ا تف  اوت رشیو پ  ه، گ  رانید  ی  احت  رام ب    عقا ،مختل   
 یوس   ب  ،گریاز جوامع د یاریهمانن  بس ،یرانیا ۀک  جامع  یریاگر بپه براین، اف ون

ب     یا جامع    نیشهرون ان چن ،کن  یحرکت م ییبر دانا یمبتنۀ جامع کیتب یل ب  
 قی  از  ر خ ود  ه ا  آن ک    ای گون    ب    ؛خواهن   داش ت   ازین یخاص یها یکارآم 
بخشن  و نسبت برا عمق  شان یاساسی ها یدانستن ،یو ا العات یارتبا  یها فناوری

  (1394رومیانی، ورزن  ) رتها مباد و استفاده کارآم  از آن یب  گردآور
اگر قرار است »گوی :  می «تربیت و بحران جهانی تعلی »در کتاب  1فیلیپ کومب 
این تحول و دگرگونی بای  از م  یریت و   رخ ده ،تربیت  و تعلی  ۀتحو ی در عرص

تربی ت را   و مشکالت فرهنگی و تعلی  اصلی د یل  وی «دشوپرورش آغاز  و آموزش
  (124 :1915)فیلیپ کومب ،  دان  می 2م یریت نوق

مس تل م ش ناخت اه  اف و     ،های فرهنگی در جامع  فعا یتم یریت  هرگون 
و نح وه کنت رل و نر ارت ب ر      ،های س ازمان هی، امکان ات و من ابع    ها، شیوه برنام 
وضعیت فعلی و بررسی نقاط ض ع  و ق وت و    ست  شناختا ها گون  فعا یت این

  اس ت سواد فرهنگ ی   یم یریت ارتقا ها و ته ی ها گامی اساسی در زمین  فرصت
و موج ود، نق اط ق وت و ض ع ،      ک  با شناسایی وضعیت ص د استاین مقا   در

 سواد فرهنگی کمک کن   یها و ته ی ها ب  بهبود شرایط م یریت ارتقا فرصت
وض عیت موج ود م  یریت    »این است ک    پژوهش  اصلی راستا پرسش دراین

فرع ی   ه ای  پرس ش «  ؟چگون  اس ت پرورش ایران  و سواد فرهنگی آموزش یارتقا

                                                                                                                                 

1. Coomps, Philip Hall 

2. Managment 
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س  واد فرهنگ  ی   یم   یریت ارتق  ا  نق  اط ق  وت »عبارتن    از: نی    پ  ژوهش 
س واد   ینقاط ضع  م یریت ارتق ا »، «؟مواردی هستن  پرورش ایران چ  و آموزش

 یهای م یریت ارتق ا  فرصت»، «؟ک ام موارد هستن پرورش ایران  و فرهنگی آموزش
ه ی  های م  یریت   ت»، «؟چ  مواردی هس تن  پرورش ایران  و سواد فرهنگی آموزش

 «؟موارد هستن  ک امپرورش ایران  و سواد فرهنگی آموزش یارتقا

 مبانی نظری. 1

و  ،فرص ت  ،شامل بررس ی نق اط ق وت، ض ع     : وضعیت موجود وضعیت موجود
  استته ی  

و  نس بت ب   رقب ا   توانمن  ی وبرت ری ی ک موسس       منب ع  : قوت، وتنقاط ق
 ی ک  ،کن   ی ا خواه   ک رد  ق وت      کار م ی  ها سس  در آنؤنیازهای بازارهایی ک  م

ش ود  من ابع    سس  در بازار م ی ؤم ای م یت مقایس سب  شایستگی متمای  است ک  
هایی  نمون  ،کنن گان مینأو روابط با خری اران و ت ،ما ی، تصویر ذهنی، رهبری بازار

  (308 :1376رابینسون،  و )پیرس هستن  موضوقاز این 
و  ،ه ا  ح  ودیت ی ا کمب ود در من ابع، مه ارت     م معنای ب  : ضع ضعفنقاط 

شود  این ض ع  ممک ن اس ت در     می هایی است ک  مانع عملکرد اثربخش توانایی
و تصویر ذهن ی   ،بازاریابی های های م یریتی، مهارت تجهی ات، منابع ما ی، توانایی

 ( 307 :1376کن  )پیرس، رابینسون،  نمود پی ا 
است   ،ر محیط سازمان و نهادتاً دعم ، موقعیت مطلوب یک ،: فرصتفرصت

بخش از ب ازار   کی   شناختآین  شمار می ب رون های کلی ی یکی از منابع فرصت 
 تی ا ق انونی، تغیی را   ی ش ه بود، تغیی ر در وض عیت رق ابت    این فراموش از ک  پیش

  ب رای مؤسس     ن  توان می ،کنن گان تأمین و بهبود روابط با خری اران یا ،شناختی فن
 ( 307 :1376، )پیرس و رابینسون شمار آین  ب ت فرص

مانع  ک  است ،ط مؤسس یمح درتاً عم ، ت نامطلوبیموقع ک، ی: ته ی تهدید
  ورود ی ک  آی    ش مار م ی   ب   یا آین  ه   در موقعیت جاریای  ییا مح ودیت کلی 

کنن گان  تأمینزنی خری اران یا  چان   اف ایش ق رت کامپیوتر ج ی ، رش  کن  بازار،
 های  ته ی   ن  توان شناختی، و تغییر مقررات و قوانین می عم ه فن کلی ی، تغییرات
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 ( 307 :1376، )پیرس و رابینسون  نمؤسس  باش  ۀت آین یبرای موفق ای عم ه
 رف ع  ب رای  جامع    یک در موج  شایع راهکارهای، مجموع  : فرهنگفرهنگ

 ،تر ساده عبارت ب   استی اف ار نرم همواره عاملی و غیرواقعی یا واقعی نیاز هرگون 
 ،ت ایلور ) است مردم آنِ از و کنن  می زن گی آن با مردم ک  است چی ی آن فرهنگ
 ق  وانین، هنره  ا، باوره  ا، ه  ا، دان  ش از ای پیچی   ه مجموع    را، فرهن  گ  (1917

 خ ویش  ۀجامع   از جامع    از عض وی  عن وان  ب    فرد هرچ  و ها تعاد اخالقیات،
 متف اوتی  فرهنگ توان  می یک کشور منطق  هر  (همان) کن  می تعری  ،گیرد فرامی

 ،ش ود  م ی  منتق ل  بع ی نسل ب  آموزش، از  ریق ک  باش  داشت  آندیگر  منا ق با
 زب ان  ب    گوو گفت عنوان مثال، ب  ؛شود می منتقل وراثت از  ریق ژنتیک ک  درحا ی
 راهک ار  چین ی  زب ان  و گف تن  س خن  رودرروب     نیاز رفع ایبر یراهکار ،فارسی
  آی  شمار می ب  نیاز همین رفع برای دیگر مردمانی برای یدیگر

 ه ا  اس ت  فرهن گ   دین و ،فلسف  ها، آفرینش عل ، ادبیات، هنر، شامل فرهنگ
 شناورن  جامع  در معنایی ی نامی ه و آمی ه  ور  ب ک  ی هستن بسیار عناصر دارای

 م ردم   ن   نک م ی  عب ور  اجتماعی هوشیاری ناخودآگاه و خودآگاه میان از درست و
  بکشن  زیادی زحمت خود فرهنگ تغییر برایبای  

س واد  »در کت اب خ ود ب ا عن وان      1995در س ال   هیرچ دی ای: سواد فرهنگی
آن را مط ر    نای ه و مفاهی  بنی ادی  این ،«بای  ب ان  ای : آنچ  هر آمریکایییفرهنگ
ا العات بنیادین است ک  هر شهرون   ای از مجموع ی، سواد فرهنگ ،او نرر   ب کرد

سواد فرهنگی  ،نیاز دارد  هیرچب  آن برای پیشرفت و کامیابی خود در دنیای م رن 
 است  ضروری ،ارتباط مؤثر میان افراد ک  برای دان  میای از ا العات  شبک را 

 تعبی ر  )ب    ختل   می فرهنگ  « یه ا   انی  م» ش ناخت  فرهنگی، سواد از منرور
 ه ا،  س رمای   ان واق  ه ا،  گفتمان ها، گون  نانوشت ، و نوشت  قواع  شناخت یا( بوردیو
 ثیرأت   ه ا  انس ان  عمل بر ک  است یمل ومات و ،ها زمین  موجود، یفرهنگ های ارزش

 اف راد  دراختی ار  معین ی  «می  ان » مورد در را خاصی سواد شناخت، نیا  گهارن  می
 ه ا  آن پیرام ون  اتفاق اتی  چ    ب انن    ک    ده    م ی  امک ان  ه ا  آن ب  و ده  می قرار

 ؛بگیرن    تص می   ه ا  می  ان  آن با تعامل ۀنحو مورد در بتوانن  تا است وقوق درحال
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 در ییه ا  گفتم ان  ی ا  ،ها گون  کردارها، رفتارها، چ  ک  دهن  تشخیص بتوانن  یعنی
 «می  ان » ب    توج    با معناسازی ازآنجاک   هستن ی مقتض یا مناس  خاصی شرایط

 زب ان  عنوان مث ال،  )ب  مختل  معنایی های نرام با افرادیی آشنا می ان شود، انجام می
 و خ وانش  در اف راد  توان ایی  ،همچن ین  و ه ا  آن ب ا  مرتبط های کنش و( م  یا ب ن

 را فرهنگ ی  س واد  از آن ان  یدارربرخو می ان ،یی گوناگونمعنا های نرام از استفاده
  (1393 همکاران، و جعفری )مصطفی کن  می مشخص

 ب   معن ای کس      ی،س واد فرهنگ    بر ای ن نر ر اس ت ک       (2009) نیپو ست
 یض رور  راتییتغ واکنش مناس  و ییتوانابای  ب  اما  ،شود یم یفرهنگ تیصالح

 دربردارن  ۀ  یسواد فرهنگهمچنین،   داشت  باش توج    یدر فرهنگ خود شخص ن
ی دیگ ر  ه ا  مسلط در روابط با فرهن گ  یها فرهنگ یرفتارها یج  لیتحلیی توانا

 یه ا  ب ر فرهن گ   ینافرهنگیمشارکت ب ای یساز یجهان ریثأعنوان مثال، ت ست ک  ب ا
 :عبارتن  از ی  چهار مهارت سواد فرهنگردیگ یسراسر جهان را دربر م یمحل

 ؛ینافرهنگیب یآگاه ●

 ؛یمحل یفرهنگ یآگاه ●

 ؛مل منتق ان أمهارت تفکر و ت ●

  رییبا عامل تغ رویارویی یشخص یها مهارت ●
در  یو انس ان  یمؤثر و کارآم  منابع م اد  یریکارگ ب  ن یفرا ،تیریم  :مدیریت

 یو کنت رل اس ت ک   ب را     تیمنابع و امکانات، ه ا جیبس ،یسازمان ه ،ی یر برنام 
ش ود   انج ام م ی  موردقب ول   یو براس اس نر ام ارزش     یب  اه اف سازمان یابیدست
  (1380، کونت  و همکاران هارو  )

  اس ت  م یریت در عرص  فرهنگ معنای م یریت فرهنگی ب : مدیریت فرهنگی
ک ارگیری من ابع و نیروه ا از  ری ق      هن ر ب     منر ور عل   و   ت ر،  روش ن عبارت  ب 

ه ا ب رای دس تیابی ب        و کنت رل آن  ،ری ی، سازمان هی، بسیج منابع، ه  ایت  برنام 
و هنجارهای مشترک  ،ها فرهنگ )عقای ، باورها، ارزش ۀش ه در عرص اه اف تعیین

  (1387)صا حی امیری و همکاران، است در جامع  و محصوالت هنری( 
 انن   بیش تر ه ر ام ری م    ایجاد یا ش کوفایی   تشویق ب کمک یامعنای  ب : ارتقا
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 است  ارتقای صل  جهانی

 پیشینه پژوهش. 2

 ک رد  تعری   مط ر  و   را فرهنگی سواد مفهوم، 1982 سال دربار هیرش،  نخستین
 ه ر  آنچ   : فرهنگ ی  س واد » عن وان  با خود معروف تابک در وی  (1982)هیرش، 

 ا،ک  آمری ۀجامع   در فرهنگ ی  س واد   ک   ک رد  اس ت الل  «1ب ان    بای    ای اییکآمری
 ش ناخت  ها آن از یکی  ک است مختل  موضوق 5000 از افیک شناخت دربردارن ۀ

  بود ،اسالمی انقالب بیرک رهبر ،(ره) خمینی امام
 نر ری  رده ای کروی»عن وان   ب ا  پژوهشی در( 1388) کیامنش و  وسی دانای

 ،ا، کاناداکآمری کشورهای درسی برنام  از شواه یبرمبنای  ،«سواد تعری  زیربنای
 ای گس ترده  بس یار  ان  از  چش    از بای    را سوادک   است بر این نرر    ، وانگلستان
 ش مار  ب    س واد  ی،اجتم اع    فرهنگی بافت یک در آنچ  زیرا کرد، درک و نگریست

  گون  نباش  این ،دیگر اجتماعی   فرهنگی بافت در است نکمم آی ، یم
 ی  تمل وگ  ی فرهن س  واد ۀرابط  »پ  ژوهش  رد( 1389) انرهمک  ا و ص  ادقی

این پژوهش  نگارش از خود ه ف ،تلمی  ۀترجم و تشخیص ب  ینگاه با ،«مترج 
 بافت ار  در قابلی ت  ای ن  کس  های دوره برگ اری   وم و فرهنگی سواد بر کی أت را

 ،(1978 س ا، یشم) فارس ی  تلمیح ات  بن  ی   بق     ان  عنوان کرده کشور دانشگاهی
 و صیتشخ ا گوی ،(2006 گات،) سدردستر ا العات و الزم ا العات یبن   بق 
( 1987 ،ه رش ) فرهنگ ی  س واد  ۀنرری   و ،(1978 پ ورات،  ب ن ) تلمی  سازی فعال

 گون    ای ن  درنهای ت، نویس ن گان    ان    داده تش کیل  را تحقیقاین  نرری چارچوب
 ک    اس ت  آم وزش  قاب ل  و اکتس ابی  قابلیتی ،فرهنگی سواد ک  ان  کرده گیری نتیج 

 ۀآگاهان   رون     ری ق  از توانن  می خود فرهنگ و ملیت از فارغ ،زبان هر مترجمان
 م ورد  در یمش ابه  پ ژوهش  ک    ان    ک رده  پیش نهاد و  یابن    دست   آنب یادگیری
  شود انجام غیرایرانی و ایرانی آموزان ترجم  های ترجم 

 ب ر  فرهنگ ی  س واد  ت أثیر » پژوهشی با عنوان در( 1393) همکاران و جعفری
 و ،فوای    فرهنگ ی،  گردش گری  ری   تع و بررس ی  ب    «فرهنگ ی  یس رتو توسع 

                                                                                                                                 

1. Cultural Literacy, What Every American Needs to Know 
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ب ر ای ن    و ان    پرداخت  فرهنگی سواد رپایۀب فرهنگیگردشگری  توسع  یراهکارها
 گردش گری  فرهن گ  یاب ، اف ایش می جامع  افراد یفرهنگ سواد رچق ره نررن  ک 

 سواد اف ایش راستای در  یگهار سرمای  ک  ده  می نشان نتایج و کن  توسع  پی ا می
  ش  خواه  فرهنگی گردشگری مختل  ابعاد توسع  موج  یهنر   فرهنگی

ۀ جامع   ب ر  فرهنگ ی  س واد  ثیرأت  »پ ژوهش   در( 1393) همک اران  و رومیانی
ان  ؛   ب وده  دانایی بر مبتنی جامع  بر یفرهنگ سواد نقشدر پی بررسی  «محور دانایی

چ   نقش ی را در    فرهنگی سواد ها این است ک  پژوهش آن اصلی بنابراین، پرسش
  س ت ا ه ا  انس ان  رک  تف و ها آگاهی ۀشا ود سواد،  کن  ایفا می دانایی بر مبتنی جامع 
 مستل م کشور، ای توسع  اه اف ب  دستیابی ک  ده  می نشان ی این پژوهشها یافت 

 در  باش ن   دارربرخ و  ک افی  و مفی  فرهنگی سواد از ک  است ن انیوشهر پرورش
 بیشتر، م ارای ول، تساه تسام ، یامعن ب  فرهنگی سواد امروز، تحول درحال دنیای
 و ،مختل    م ههبی  و ،یق وم  اجتم اعی،  ه ای  هویت بین آزاد وگوی گفت و درک
 اگ ر ب راین،   اف  ون   اس ت  یفرهنگ   یها تفاوت پهیرش و دیگران  یعقا ب  احترام
تب یل ش  ن ب      سوی ب  ،دیگر جوامع از یبسیار همانن  ،ایرانی ۀجامع ک   یبپهیر
 ب    ای جامع    چن ین  ش هرون ان  ،کن    م ی  حرک ت  دان ایی  ب ر  مبتن ی  ۀجامع   یک

  ری ق  از ش ان، خود  ک   ای گون    ب    ؛داش ت  خواهن    نی از ی خاص یها توانمن ی
 برای و خشن بب عمق را خود یاساس یها دانستنی ا العاتی، وی ارتبا  های فناوری

 ده    م ی  نشان ها یافت ، ترتی  ینا  ب  اق ام کنن  ها آن از کارآم  استفاده و گردآوری
 س واد ؛ بن ابراین،  ش ود  م ی  ا  ال   نی    ارتبا ی های توانمن ی ب  فرهنگی سواد ک 

 س واد  دیجیت ال،  س واد  ای، رس ان   س واد  یعن  ی ،آن ملکم مفاهی  همانن  ی،فرهنگ
 ب ر  مبتن ی  ۀجامع اصلی زیربنای ،بصری و سمعی سوادو  ا العاتی، سواد ،ای رایان 
  آی  شمار می ب  دانایی

 سواد بر ها موزه ثیرأت» پژوهشی با عنوان در( 1394) یا وان و یریوز هوشمن 
 ،گهش ت   در ک    بر این نررن  «(وزیری موزه غار یمورد مطا ع ) ایران در فرهنگی

 بازدی    ه ا  مک ان  ای ن  از خاص ی  قش ر  تنه ا  و ب ود  ان ک بسیار اه موزه از الباستق
 فرهنگ ی  نشی  ب رف تن  باال و حاضر عصر در یفناور و عل  پیشرفت اما ،کردن  یم
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  کازآنجا  شود تر پررنگ جامع  در ها آن نقش جیت ر ب  است ک ه ش  موج  افراد،
 ی ا  ،دان ش  و عل    اف  ایش  ب ر  ه ا  م وزه  از بازدی  ،است فرهنگیی جودوم، انسان

 در آموزش ی   ه  م مراک    جمل   از ه ا  موزه  است ثرؤم او فرهنگی سواد ،عبارتی ب 
 س واد  ب ر  م وزه  ثیرأت   ب ر  یمبن پژوهش فرض ،اساس براین  آین  می شمار ب  جامع 

  دارد معناداری ثیرأت، فرهنگی
 ارتبا  ات  و ا الع ات  فناوری کارگیری  ب نقش» پژوهش در( 1395) ییرضا

 ه ای  آم وزش  ب رای  مطل وب  ا گ وی  ت  وین  و محیط ی   زیس ت    س واد  ارتقای در
 زیستی محیط های آموزش برای مطلوب ا گویک   است بر این نرر «محیطی  زیست 

  ئ  ارا تبیین ی،  ا گوی یک قا   در پژوهش نرری چارچوب آماری آزمون  ریق از
 موردمطا ع    ه ای  فناوری یبن  او ویت ۀزمین در پژوهش نتایج براساس  است ش ه
 زیس تی  محیط سواد ابعاد از آگاهی بع  در ها، آن اثر ان ازه و کاربرد معناداری برپایۀ

 بع    در رادیو، و ،تلوی یون اینستاگرام، وبالگ، تلگرام، ا کترونیک، پست ترتی ، ب 
 بع  در و رادیو و ،تلوی یون تلگرام، ا کترونیک، پست اینستاگرام، ترتی  ب  نگرش،
 همچن ین   ان  داشت  او ویت رادیو و ،تلگرام اینستاگرام، یها فناوری ترتی  ب  ،رفتار
 آگ اهی،  واری انس  درص    8 و 13 ،14 ح  ود  ترتی    ب  فاوا کاربرد ،رفت  ه  روی

 بع    در ،بن ابراین  ؛اس ت  ک رده  تبی ین  را دانشجویان زیستی محیط رفتار و ،نگرش
 و ،اجتم اعی  ه ای  ش بک   اجتم اعی،  ه ای  رس ان   ترتی    ب    زیس تی،  محیط آگاهی
 ترتی  ،  ب    نگ رش،  بع    در  ان    داش ت   او وی ت  ،فاوا بر مبتنی ارتبا ی های رسان 
 رفت ار  بع    در و ،ارتب ا ی  ه ای  رسان  و ،تماعیاج های رسان  اجتماعی، های شبک 
 از ارتب ا ی  های رسان  و ،اجتماعی های رسان  اجتماعی، های شبک  نی  زیستی محیط

  ان  ش ه برخوردار او ویت
 س ازی  برنام    یا گ و  ارائ   » پژوهشی با عنوان در( 1395) همکاران و سبطی
 س واد  ک   ان   بر این نرر بوده «مخا بان فرهنگی سواد اف ایش رویکرد با تلوی یون

 محل ی،  فرهنگ ی  آگ اهی  بین افرهنگی،  آگ اهی  مه ارت  چهار دربردارن ۀ ی،فرهنگ
  است تغییر عامل با رویارویی شخصی های مهارت و ،منتق ان  ملأت و تفکر مهارت

 س واد  ه ای  مؤ ف    بررس ی » تحقی ق  در( 1396) همک اران  و اسماعیلی صباغ
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 ب یش  می ان  از، «پرورش و آموزش نرام در آن استقرار جهت راهکارۀ ارائ و فرهنگی
 از پ س  ان    آن ان   ک رده  شناسایی مؤ ف  را ده فرهنگی، سواد اصلی ۀمؤ ف شان ده از

 پ  رورش، و آم  وزش نر  ام در ه  ا آن ک  ارکرد و نق  ش و ،رس  ا ت تبی  ین وتعی  ین، 
 س واد  شناس ی  گفتم ان » ،«فرهنگ ی  س واد  م اتریس » ت  وین  همچون راهکارهایی

  ان  کرده ارائ  «فرهنگی سواد ا العات بانک»  راحیو  «فرهنگی

 روش پژوهش. 3

 ۀمطا ع  پ س از   وض عیت موج ود،   یابی  و ارز یبررس   منر ور   بدر این پژوهش، 
 ،و م   یریت فرهنگ  ی تربی  ت و تعل  ی ام  ر  نامتخصص   و مص  احب  ب  ا یا کتابخان   
و م  یریت   تربی ت  و تعل ی   تاداناس   نیب   ه ا  آن عی  و ب ا توز تهی ،  هایی نام  پرسش
  الزم گردآوری ش ا العات  ،فرهنگی
اط ق وت، نق اط   ق  ن م ورد  در و منابع مختل    و اسنادها  ابکتۀ مطا ع ازس پ

م ورد   33 ،سواد فرهنگی یم یریت ارتقا حاک  بر یو ته ی ها ،ها ضع ، فرصت
اده تایی  یکرت آم   پنجد رنام  با  ی  استان ا صورت یک پرسش ش  ک  ب  مشخص

نفر از م  یران   30بین  ،75/0آ فای کرونباخ  ن فن و تعییناپس از تأیی  متخصص و
م  ورد از ای  ن  27 ؛و ح  وزه س  تادی توزی  ع ش    ،ح  وزه اجرای  ی، ح  وزه می  انی

ارائ   ش  ه    1ها در ج  ول   دهن گان آن شت ک  مشخصات پاسخبازگ ها نام  پرسش
 است 

 دهندگان شخصات پاسخ. م1 جدول

 درصد 58    زن               درصد42مرد                   توزیع جنسیت
 درصد 32لیسانس         درصد 64     لیسانس   فوق درصد 4دکتری                تحصیالت

 33        ستادی   حوزه محل کار
 درصد

 26   حوزه اجرایی  درصد 41   حوزه میانی       
 درصد 

 4سال    10زیر  درصد 16سال    20-10 درصد 68  سال    20-30 درصد 12    سال  30باالی  سابقه کار
 درصد

میانگین مستقل استفاده ش ه   Tو آزمون  Minitab 16اف ار  ها از نرم برای تحلیل داده
 است 
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 ها تحلیل داده و تجزیه. 4

نق اط ق وت، ض ع ،     در قا     ش  ه  نامۀ توزیع پرسش 33نتایج حاصل از تحلیل 
 ان   زیر ارائ  ش ه های ولتفکیک در ج  و ته ی ها ب  ،ها فرصت

 نقاط ضعف. 2جدول 

 میانگین عنوان شماره
انحراف 
 استاندارد

خطای 
 میانگین

کران 
 پایین

کران 
 باال

آزمون 
T 

ضریب 
 معناداری

1 

عدم استقبال منابع انسانی 
 ازو مبتکر  ،نخبه، خالق
در شدن جذب 
 پرورش و آموزش

174/4 154/1 241/0 675/3 673/4 88/4 0 

6 
های  تأثیرپذیری برنامه

درسی و آموزشی از 
 های سیاسی جریان

333/3 204/1 246/0 825/2 842/3 36/1 188/0 

7 

عدم نگرش به 
عنوان  پرورش به و آموزش

 ۀسرمای ۀدهند نهاد تشکیل
 انسانی و اجتماعی

12/4 054/1 211/0 685/3 555/4 32/5 0 

و می انگین   05/0ضری  معن اداری کمت ر از   دارای  ،نااز دی  مخا ب 7و  1 پرسش
از دی   مخا ب ان، ای ن    یی  ب وده و  أت قابل فرضی  صفربنابراین،  ان ؛ بوده 3باالتر از 
آم وزان را نش ان    س واد فرهنگ ی دان ش    یوضعیت موجود م  یریت ارتق ا  موارد، 

 دهن   می
 ض ری  معن اداری   و 3ب االتر از   دارای می انگین  ،نااز دی   مخا ب    6 پرسش

ن، ایی  نبوده و از دی  مخا ب  أت فرضی  صفر قابل بنابراین،؛ بوده است 05/0بیشتر از 
م وزان را نش ان   آ سواد فرهنگی دان ش  یوضعیت موجود م یریت ارتقا موارد،  این
   نده نمی
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 نقاط قوت. 3جدول 

 میانگین عنوان شماره
انحراف 
 استاندارد

خطای 
 میانگین

کران 
 پایین

کران 
 باال

آزمون 
T 

ضریب 
 معناداری

4 
 ردنک نهینهاد برای تالش
 یرفتار یالگوها از یبخش

 جدید نسل در یفرهنگ و
76/3  012/1  202/0  342/3  178/4  76/3  001/0  

8 
ها به  افزایش تمایل خانواده

داشتن نقش فعال در 
 پرورش فرزندان و آموزش

88/3  201/1  24/0  384/3  376/4  66/3  001/0  

9 

 یها وجود مراکز و رشته
 یتخصصی مرتبط با نیازها

از  خارج ،پرورش و آموزش
 پرورش و نظام آموزش

76/3  165/1  233/0  279/3  241/4  26/3  003/0  

10 
 و اجتماعی فرهنگ رشد

 از مطالبات افزایش
 پرورش و آموزش

4 953/0  199/0  588/3  412/4  03/5  0 

11 

 و فرهنگی پیوست وجود
 تهیه در فرهنگی مهندسی
 و آموزشی های برنامه

 درسی

24/3  234/1  247/0  731/2  749/3  97/0  341/0  

14 
های نوین  گسترش فناوری

 اطالعات و ارتباطات؛
08/4  862/0  172/0  724/3  436/4  26/6  0 

28/3 درسی ملی  سند برنامه 15  339/1  268/0  727/2  833/3  05/1  306/0  

16 
 پرورش و سند ملی آموزش

 )سند تحول بنیادین(
44/3  193/1  239/0  948/2  932/3  84/1  078/0  

17 

 یهد سامان سوی ت بهحرک
انسانی متناسب با  ینیرو

ای و  های حرفه صالحیت
 یتخصص

76/3  052/1  21/0  326/3  194/4  61/3  001/0  

25 
 یفرهنگ یها چهره یفراوان
 یاسیان نخبگان سیدر م

217/3  204/1  251/0  697/2  738/3  87/0  396/0  

معناداری کمت ر  ی  ضردارای  ،نا  مخا بید از 17 و ،14، 10، 9، 8، 4 های پرسش
یی   ب وده و از   أت قاب ل  ،صفریۀ فرض هستن ؛ بنابراین، 3باالتر از  و میانگین 05/0از 

آموزان را نشان  سواد فرهنگی دانش یارتقا ن، وضعیت موجود م یریتادی  مخا ب
 دهن   می

 3دارای می انگین ب االتر از    ،نااز دی   مخا ب    25و  ،16، 15، 11 های پرسش
ص فر   ۀفرض ی  بن ابراین، ؛ اس ت  05/0ه ا بیش تر از    آن معناداری اما ضری  هستن ،
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 ین، وض عیت موج ود م  یریت ارتق ا    امخا ب   از دی  موارد یی  نبوده و اینأت قابل
   نده موزان را نشان نمیآ سواد فرهنگی دانش

 ها فرصت. 4جدول 

 میانگین عنوان شماره
انحراف 
 استاندارد

خطای 
 میانگین

کران 
 پایین

کران 
 باال

آزمون 
T 

ضریب 
 معناداری

72/3 جوان بودن جمعیت کشور 12  98/0  196/0  316/3  124/4  67/3  001/0  

13 
ریزی برای جلوگیری از  برنامه

 فرار مغزها
44/3  446/1  289/0  843/2  037/4  52/1  141/0  

18 

الزم  یها بسترها و زمینهوجود 
بخش   برای استفاده از مشارکت
 های غیردولتی و سازمان

 نهاد مردم

52/3  005/1  201/0  105/3  935/3  59/2  016/0  

19 
ساز  های اشتراک تراکم قابلیت

و گویشی  ،قومی، نژادی مذهبی،
 در چند افق جغرافیایی و ملی

417/3  83/0  169/0  066/3  767/3  46/2  022/0  

20 
دوستی و همزیستی  ۀسابق

دیرینه اقوام و ادیان ایرانی در 
 مرزهای ملی چارچوب

417/3  881/0  18/0  045/3  788/3  32/2  03/0  

21 

های  مندی از رسانه امکان بهره
 راستایمکتوب و غیرمکتوب در 
رسانی  جذب مخاطبان و اطالع

 فرهنگی با ابزارهای مدرن

625/3  056/1  215/0  179/3  071/4  9/2  008/0  

22 
سیما در  توجه صداو حضور قابل

اتفاق اسکان جمعیتی  به قریب
 )درصد 80)باالتر از 

652/3  191/1  248/0  137/3  167/4  63/2  015/0  

24 
های بازتولید هویت  قابلیت

فرهنگی، تعصب خانوادگی در 
 کشور

042/3  197/1  244/0  536/2  547/3  17/0  866/0  

ض ری  معن اداری   دارای  ،نااز دی  مخا ب 22و  ،21، 20، 19، 18، 12 های پرسش
یی  ب وده و  أت فرضی  صفر قابلبنابراین،  هستن ؛ 3و میانگین باالتر از  05/0کمتر از 

آم وزان را   سواد فرهنگ ی دان ش   یارتقا ن، وضعیت موجود م یریتااز دی  مخا ب
 دهن   نشان می

ام ا   هس تن ،  3دارای میانگین باالتر از  ،نامخا ب  ید از، 24 و 13 های پرسش
یی  نب وده  أت قابل ،صفر ۀفرضی بنابراین،؛ است 05/0ها بیشتر از  آن یضری  معنادار

س واد فرهنگ ی    ین، وض عیت موج ود م  یریت ارتق ا    ااز دی  مخا ب مواردو این 
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   نده موزان را نشان نمیآ دانش

 تهدید. 5جدول 

 میانگین  شماره
انحراف 
 استاندارد

خطای 
 میانگین

کران 
 پایین

کران 
 باال

آزمون 
T 

ضریب 
 معناداری

2 

ط و یشرا بودن  فراهم
حضور و بروز  یفضا

ز یبرانگ زا و تنش چالش
 ها تیها و قوم فرهنگ خرده

72/3  98/0  196/0  316/3  124/4  67/3  001/0  

3 
 یها حوزه یفرهنگ ۀمصادر

 توسط یمل نشاط و ییایپو
 یرخودیعوامل غ

667/3  129/1  231/0  190/3  144/4  89/2  008/0  

5 
غ یو تبل یمعرفدر  ناتوانی
سته یمناسب و شا یالگوها

 نسل نو هب یفرهنگ
792/3  021/1  208/0  361/3  223/4  8/3  001/0  

23 

 یار عمومکت افیقدرت هدا
ها و  ق رسانهیاز طر
ط یدر شرا یساز فرهنگ

 یبحران

292/3  301/1  266/0  742/2  841/3  1/1  284/0  

26 
 یتاهش تعلق به هوک

 یملـ  ینید
583/3  06/1  216/0  136/3  031/4  7/2  013/0  

27 
سازان  ل شدن فرهنگیتبد

 بازان استیبه س
4 069/1  228/0  526/3  474/4  39/4  0 

28 
 یها د اعتبار گروهیفت شدا

در  یو ارزش یمرجع فرهنگ
 شورک

87/3  968/0  202/0  451/3  288/4  31/4  0 

29 
 یهنجارها و ابزارها ناتوانی
در مقابله با هجوم  یفرهنگ

 گانهیفرهنگ ب
542/3  318/1  269/0  985/2  098/4  01/2  056/0  

30 
مفرط  ییگرا مصرف

 یرخودیفرهنگ غ
792/3  103/1  225/0  326/3  257/4  52/3  002/0  

31 
به اصل نشاط و  یتوجه یب

 یساز نهیدر نهاد ییایپو
 یفرهنگ

958/3  806/0  165/0  618/3  299/4  82/5  0 

32 
ت یفعال یساز نهیپرهز

در قبال  یفرهنگ
 یاجتماع یها تیفعال

667/3  917/0  187/0  280/3  054/4  56/3  002/0  

33 
 یعدم انطباق تقاضاها

انات و کبا ام یفرهنگ
 یدات فرهنگیتمه

792/3 021/1 208/0 361/3 223/4 8/3 001/0 
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 ، داراینااز دی    مخا ب    33و  ،32، 31، 30، 28، 27، 26، 5، 3، 2 ه  ای پرس  ش
فرضی  صفر  بنابراین، ان ؛ بوده 3و میانگین باالتر از  05/0ضری  معناداری کمتر از 

س واد فرهنگ ی    ین، وضعیت موجود م یریت ارتقاایی  بوده و از دی  مخا بأت قابل
 دهن   آموزان را نشان می دانش

ام ا   هس تن ،  3میانگین ب االتر از   دارای ،نااز دی  مخا ب 29 و 23 های پرسش
یی  نبوده و أت صفر قابل ۀفرضی بنابراین،؛ است 05/0ها بیشتر از  آن یضری  معنادار

س واد فرهنگ ی    یارتق ا  یتن، وض عیت موج ود م  یر   ااز دی   مخا ب    موارداین 
   نده موزان را نشان نمیآ دانش

 گیری نتیجه

نقاط ق وت، ض ع ، فرص ت و ته ی  های      آم ه، دست ی ب ها براساس تحلیل داده
 است زیر  شر  ن ب امخا ب توسطش ه  شناسایی

 عبارتن  از: نقاط قوت
 ۀه   ای ن   وین ا الع   ات و ارتبا    ات )در ح   وز  گس   ترش فن   اوری ●
 ؛پرورش( و آموزش

 ؛پرورش و از آموزش و اف ایش مطا بات یرش  فرهنگ اجتماع ●

 ؛پرورش فرزن ان و فعال در آموزشها ب  داشتن نقش  وادهنخا اف ایش تمایل ●

 ،پ رورش  و تخصصی مرتبط ب ا نیازه ای آم وزش    یها وجود مراک  و رشت  ●
 ؛پرورش و از نرام آموزش خارج

ه ای   متناس   ب ا ص الحیت    ی،انس ان  یده ی نی رو   سامان سوی کت ب رح ●
 ؛پرورش( و آموزش ۀو تخصصی )در حوز یا حرف 

 ب رای  یو فرهنگ یرفتار یاز ا گوها یردن بخشکن  ینهاد در راستایتالش  ●
  نسل نو

 ضع  عبارتن  از: نقاط
در ش   ن ج هب   ازو مبتک ر   ،ع  م اس تقبال من ابع انس انی نخب  ، خ ال        ●
 ؛پرورش و آموزش

انس انی    سرمای  ۀدهن  عنوان نهاد تشکیل پرورش ب  و ع م نگرش ب  آموزش ●
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 ؛و اجتماعی

 ها عبارتن  از: فرصت
 ؛کشورجوان بودن جمعیت  ●

 80)باالتر از  یتیان جمعکاتفا  اس ب   یما در قریس توج  ص او قابل حضور ●
 ؛درص (

ج هب   راس تای ت وب در  کرمیت وب و غ کم یه ا  از رسان  یمن  ان بهرهکام ●
 ؛م رن یبا اب ارها یفرهنگ یرسان مخا بان و ا الق

بخ  ش   از مش  ارکت گی  ری به  رهه  ای الزم ب  رای  بس  ترها و زمین    وج  ود ●
 ؛نهاد های مردم غیردو تی و سازمان

 یدر قا    مرزه ا   یران  یان ای  اقوام و اد ۀنیرید یستیو هم  یدوست ۀسابق ●
 ی؛مل

در چن  افق  یشیو گو ی،، نژادی، قومیمههب ساز کاشترا یها تی  قابلکترا ●
 ی و مل ییایجغراف

 ته ی ها عبارتن  از:
 ؛بازان استیسازان ب  س ل ش ن فرهنگیتب  ●

 ی؛فرهنگ یساز ن یدر نهاد ییایب  اصل نشاط و پو یتوجه یب ●

 ؛شورکدر  یو ارزش یمرجع فرهنگ یها   اعتبار گروهیافت ش  ●

 ی؛رخودیمفرط فرهنگ غ ییگرا مصرف ●
 ی؛ ات فرهنگیانات و تمهکبا ام یفرهنگ یع م انطبا  تقاضاها ●

 یب را  یست  فرهنگیمناس  و شا یغ ا گوهایو تبل یدر معرف ییفق ان توانا ●
 ؛نسل نو

  ی  برانگ زا و ت نش  حض ور و ب روز چ ا ش    یط و فض ا یب ودن ش را    فراه  ●
 ؛ها تیها و قوم فرهنگ خرده

 ی؛رخودیتوسط عوامل غ یو نشاط مل ییایپو یها حوزه یمصادره فرهنگ ●

 ی؛اجتماع یها تیفعا  عرصۀدر  یفرهنگ تیفعا  یساز ن یپره  ●

 ی مل   ینیب  هویت دتعلق هش اک ●
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  ان    را تأیی   نک رده  ه ای زی ر    ش  ه، گ ین     مطر  درمو 33 نیبز امخا بان، 
س واد   یت ارتق ا یود م یرجمو تیدر تعیین وضع این عوامل را تر، روشن عبارت ب 

 ب رای ری  ی   برنام    :ش ه عبارتن   از  های حهف ان   فرصت دخیل ن انست  ،فرهنگی
 ،ی، تعص   خ انوادگ  یت فرهنگی  هویبازتو  یها تیقابلجلوگیری از فرار مغ ها، 

  شورکو    در 

در  یفرهنگ   یهنجاره ا و اب اره ا   یتوان: ن ا ش ه عبارتن  از ته ی های حهف
ه ا و   ق رس ان  ی  از  ر یار عم وم ک  ت افیه  ا و  گان   یمقابل  با هج وم فرهن گ ب  

مل ی  س ن    :ش  ه عبارتن   از   نق اط ق وت ح هف     یط بحرانیدر شرا یساز فرهنگ
ان نخبگان یدر م یفرهنگ یها چهره یفراوانپرورش )سن  تحول بنیادین(،  و آموزش

 و آموزش ی  های برنام  ۀتهی در فرهنگی مهن سی و فرهنگی پیوست ، وجودیاسیس
تأثیرپ هیری   :ش  ه عبارتن   از     نقاط ضع  حهفدرسی ملی ۀسن  برنامو  ،درسی
 سیاسی  های های درسی و آموزشی از جریان برنام 

 پیشنهادها

اق  امات زی ر    ،سواد فرهنگی یم یریت ارتقا یساز راستای بهین  درالزم است ک  
 :انجام شود

 ؛(بنیادین تحول سن ) پرورش و آموزش ملی آشنایی بیشتر با سن  ●

 ؛سیاسی های جریان از آموزشی و درسی های برنام  یریع م تأثیرپه ●

 فرهن گ  هج وم  ب ا  مقابل  برای یفرهنگی اب ارها و هنجارها یتوانمن ساز ●
 ؛گان یب

 ؛ای آموزش بیشتر سواد رسان  ●

 ؛شورک در    و ی،خانوادگ تعص  ،یفرهنگ تیهو ترویج ●

 ی؛اسیس مناص  در یفرهنگ یها چهره کارگیری ب  ●

 ه ای  برنام    تهی    راس تای  در فرهنگی مهن سی و فرهنگی پیوست تعری  ●
 ؛درسی و آموزشی

 ؛ملی درسی ۀبرنام ن با سن ابیشتر مخا بآشنایی  ●

 ی؛فرهنگ یساز ن یدر نهاد ییایتوج  ب  اصل نشاط و پو  ●
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 ؛شورکدر  یو ارزش یمرجع فرهنگ یها اعتباربخشی ب  گروه ●

 ؛تو ی  صنایع فرهنگی باکیفیت خودی ●
در راس تای انطب ا  ب ا نیازه ای      ی ات فرهنگ  ی  ان ات و تمه کگسترش ام ●
 ؛فرهنگی

 ؛نسل نو یبرا یفرهنگ ۀستیمناس  و شا یغ ا گوهایو تبل یمعرف ●

  ی  برانگ زا و ت  نش حض  ور و ب  روز چ  ا ش  یگیری از ایج  اد فض  اوجل   ●
 ؛ها تیها و قوم فرهنگ خرده

 ی؛ایجاد فضاهای بانشاط فرهنگ ●

 ی؛ت فرهنگیهای فعا  کاهش ه ین  ●

 ی؛مل   ینیتقویت هویت د ●

ج هب   منر ور  ب   و مبتک ر   ،نخب ، خال ایجاد جهابیت برای منابع انسانی  ●
 ؛پرورش و در آموزشها  آن

 ۀس رمای  ۀدهن    عن وان نه اد تش کیل    پرورش ب    و آموزش تقویت نگرش ب  ●
 ؛انسانی و اجتماعی

 ؛فرهنگی سواد یارتقا های توانمن ی ۀزمین در م یران یپهیررت باویتقو ●

 ؛فرهنگی سواد و فرهنگ حوزه ب  شناآ م یران تربیت ●

 ؛کافی اعتبارات تخصیص ●

 ؛فرهنگ حوزه در م یریت ثبات ●
 ؛روکراسیوب کاهش ●

 س واد  ارتق ای  یراس تا  در موزش ی آ یامحت و  و درس ی  ه ای  باکت  ی أت ●
 ؛موزانآ دانش فرهنگی

 ؛ون انرشه فرهنگی سواد ارتقای برای دو ت تقویت ●

 ؛فرهنگی ری ی برنام  تقویت نرام ●
 ی؛فرهنگ سواد و فرهنگ حوزه اب شناآ نامعلم یتترب ●

  نآ های  ف ؤم و فرهنگی سواددر مورد  ها خانواده سازی آگاه ●
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ای به مسئولیت مدنی دولت  رشته رویکردی میان
 گذاری عمومی مشی در خط

 مرتضی گودرزی

 اصغر پورعزت علی

 احمد توکلی

 چکیده
برمبنای نظریۀ تقصیر بناا  ها را  دولتمسئولیت مدنی  گوناگون دنیا، معموالًهای حقوقی  در نظام

آن باه   کاردن  مرتکا  نقاق قاانون ن،اود، م کاوم      ،دولت که تا زمانی معنا که این به کنند؛ می

سو پیش رفته اسات   به اینهای حقوقی  اما سیر ت ول نظریه پذیر نیست، رداخت غرامت امکانپ

تقصایر   بتکاا حتی بدون اررا شرایطی، مسئولیت دولت  درنظر گرفتنبا  ،در برخی ک،ورها که

حال، جبران زیان واردشده در موارد عدم تقصایر دولات، بی،اتر در     بااین. کنند میشناسایی نیز 

شود و معموالً زیان واردشده باه ماردم درنتیجاۀ اقادامان کا ن       وقایع خاص و عینی انجام می

شود. یکی از دالیل این امر، این است کاه حتای    م،ی عمومی، جبران نمی دولت در سطح خط

هاا در قالا     م،ای  های فراوانی اجرا شوند، چون ایان خاط   های عمومی با کاستی م،ی اگر خط

شوند، درعمل، دسات   گری دولت و با پوشش عمل قانونی انجام می اقدامان حاکمیتی یا تصدی

های دولتی بسته است؛ بناابراین، ممکان    ک،ی از سازمان دیدگان و نظام قضایی در حساب زیان

رخ دهاد،   صورن آشکار و پنهاان  ها به ترین ظلم بزرگای عمومی، برخی از ه م،ی است در خط

 که در چارچوب مسئولیت مدنی دولت، تعریف و رسیدگی ن،وند. درحالی

تاوان دامناۀ    های حقاوقی و مادیریتی، مای    رسد، در امتداد سیر ت والن نظریه نظر می به

گو  یز ردیابی، و امکان پاسخهای عمومی ن گذاری م،ی مسئولیت دولت را در اقدامان و خط

 بی،تری فراهم کرد.با قدرن گذاران را  م،ی  کردن خط

 م،ی، ظلم، نظام قضایی مسئولیت مدنی، ارزشیابی خط :یکلید یها واژه
                                                                                                                                 

 ،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران  دانشجوی دوره دکترای مدیریت دولتی 
M.goodarzi9109@yahoo.com 

 نویسنده مسئول(، گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. استاد( 
Pourezzat@ut.ac.ir 

 بازنشسته(، گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران استادیار( 
Ahmad1330@gmail.com 

 20/12/98: پذیرشتاریخ    09/08/98تاریخ دریافت: 
 53-82، صص 1398 زمستانم، سوو سال هشتم، شماره سیفرهنگی،  -اجتماعی فصلنامه راهبرد



 

 

 مقدمه

مییا    عادالنی  منطقیی     ۀرابط یبرقرار برای نبرد ۀهمواره صحن تاریخ زندگی بشر
   ،عنوا  سای  خدا بیر زمیی    ب  ،تقدیس حاکما گاهی   حاکما  بوده است.  مردم

  تقصییر   شمار آمده ب  د لتمردا مصونیت یی  ایزدی بود  حاکمیت پادشاه، رمز بت
نسیبت   اشخاص حقیقی سایر رفتار ب  تنهاعنوا  مبنای مسئولیت،  صفی بود ک   ب 

 ب  د لت شاه،عنوا  میراث  ب با گذشت عصر پادشاها ،  ،ای  مصونیت .شد می داده
جای خیود را   ،  اصل مصونیت کاست  شد، فر تحقق عواملی اب جیتدر اما ب  ،رسید

 (.147: 1393)صالحی مازندرانی، ب  مسئولیت د لت داد 
گویی زمامیدارا ،   شد  مصونیت   غلبۀ تفکر مسئولیت   پاسخ  از زما  منسوخ

ای  مقول  همواره درحال تغییر   دگرگونی بوده   دستخوش تحوالت فرا انی شیده  
ها، ای  مسیئولیت   گویی د لت یرش اصل لز م پاسخای ک  در ابتدای پذ گون  است؛ ب 

صیورت ایایابی )ف(یل(، تکلیفیی، غیرقیانونی،         بار د لتی ب  تنها ناظر بر اعمال زیا 
ها، صالحیت تشخیصیی، اقیدامات قیانونی،   اعمیال      تصدی بود؛ بنابرای ، ترک ف(ل

انی ییی اگیر بی  زیی     منظیور حفیح حاکمییت   اقتیدار حکومیت      بیشتر بی   حاکمیتی یی
شد. اکنو  ای  مرزبندی تا حدی از بیی  رفتی     اناامید، سبب مسئولیت د لت نمی می

بیار،   های حقوقی دنیا، پذیرفت  شده اسیت کی  اقیدامات زییا      است   در برخی نظام
هیای   صورت تیرک ف(یل، صیالحیت    تواند ب  های کالسیک خود، می بر صورت افز  

یتی نیز نمود یابد   بدی  لحیا،، د لیت   تشخیصی، اقدام کامالً قانونی،   عمل حاکم
 (.12: 1392زاده   عطریا ،  را ملزم ب  پرداخت غرامت کند )رضایی

هیای متنیوعی    های گذشت ، دربارۀ مسئولیت د لت   گسیترۀ آ ، بحی    در سال
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ای ک  شناخت مسئولیت د لت در برابر مردم در اناام امور  گون  مطرح شده است؛ ب 
شناسیانۀ حقیوق    ردم، مستلزم دست یازید  ب  مبانی م(رفیت عمومی   ادای حقوق م

فیر،   شیده در آ  اسیت )رضیوانی    عمومی   شناخت مسائل   ماهیت مفاهیم گناانده
برای ، موضوعات مرتبط با مسئولیت مدنی د لت در قبال اقدامات  (. افز  32: 1396

ترتییب،   ای    ب  گذاری عمومی ردیابی کرد مشی توا  در ارزیابی خط کارگزارا  را می
 آید. میا  می  یژه مبانی مدیریت د لتی، ب  های مدیریتی، ب  بح  از نظری 

منظیر  هیای د لتیی، از    سیازما   مشیی    خیط  هیا  اساس، ارزیابی تصمیم برای 
ارزییابی   .شود بررسی می ،از منظر رهنمودهای دینی ،حقوقی   مدیریتی   همچنی 

مشی  های اجرای خط های قانونی شیوه ب  جنب قضایی،  ی مشی با ر یکرد حقوقی خط
بیا کمیک ابزارهیای حقیوقی       تیا  شود  می تالشدر ای  ر ش  ،پردازد؛ در اقع می

در  (.36: 1396فیر،   )رضیوانی  شیود بررسی ها  مشی خطاجرا   نتایج  ۀنحو، قانونی
تأکید بیشتری شیده  های عمومی  مشی ارزیابی خط اخیراً بر اهمیتعلم مدیریت نیز 

کند ) اعظی  ایفا میگویی  در ارتقای پاسخ یبدیل مشی، نقش بی ارزیابی خط ست  ا
جایگیاه   ،مسیئولیت د لیت   اسالمی ب  د لیت،  در ر یکرد (.48 :1396  محمدی، 

د  حقیوق آحیاد   رجیای آ   در بی      ظایف حاکم اسالمی دارد یژه   مستحکمی 
هیای امیام علیی)د( در       نام توا  ب می ،باره است. درای  ناپذیر پوشی چشم ، یمسلم
 اشاره کرد. دیگرم(تبر  های ت  برخی ر ای خود البالغ  ب  کارگزارا  نهج

با توج  بی   »است ک   حاضر ای اصلی مقال   براساس آنچ  مطرح شد، پرسش
قیوانی    مقیررات حیاکم بیر        نیز های حقوقی دنیا  جودآمده در نظام ب  تحوالت

 های عمیومی  مشی بار بود  اقدامات   خط زیا آیا در کشور ما،  ،نظام حقوقی ایرا 
ایااد  سببتواند  می مشی عمومی   پایمال شد  حقوق مردم در فرایند اجرای خط

تیوا  از ظرفییت    آییا میی  »اگیر چنیی  نیسیت،    « شود؟ د لتبرای مسئولیت مدنی 
 ،حکومیت مسئولیت  ۀحوزت(یی   ، برایمفاهیم تأسیسی اسالم   رهنمودهای دینی

 «د؟پاسداشت حقوق مردم استفاده کر در راستای
مشیی   آ  در خط مرتبط بامسئولیت مدنی د لت   مسائل در ای  نوشتار، ابتدا 

را  مشیی عمیومی در دانیش میدیریت     خیط ،   سپس، اختصار بررسی ب  را عمومی
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  ، قضیایی  نظیام جایگیاه  ب  بررسی ، آ  از پسخواهیم کرد. ارزیابی  ای گذرا گون  ب 
( کیید بیر رهنمودهیای دینیی    )بیا تأ شناسی  ابتکاری ظلم ، ب  م(رفی الگویدر پایا 

 قضیایی در نظام حقوقی    ستیزی ظلمخواهیم پرداخت   براساس آ ، بر ضر رت 
 ایرا  تأکید خواهیم کرد. جمهوری اسالمی

 مشی عمومی مسئولیت مدنی دولت در خط. 1

اف(یال   درصیورت انایام   جبیرا  د لیت   لیز م   در حال حاضر، مسئولیت میدنی  
کشیورهای دنییا    همیۀ شیده در   پذیرفت  ر  یک امی ، یک اصل مسلم حقوقبار زیا 

، گونیاگو  هیای حقیوقی    مییا  نظیام   ،حید د   غغیور آ   میورد   است؛ هرچنید در 
است  ای  ،ها ای  نظام همۀ لی  ج  مشترک  خورد، چشم می های فرا انی ب  تفا ت

  موجیود در مسیئولیت میدنی    یبا میواز  ،مدنی د لتقواعد حاکم بر مسئولیت  ک 
 ر ، شییناخت ازاییی  هییای چشییمگیری دارد؛ اشییخاص حقییوق خصوصییی تفییا ت

سئولیت میدنی د لیت، مسیتلزم مطال(ی    موشیکافی بیشیتری اسیت. براسیاس         م
کی  عبارتنید    موجود، مسئولیت مدنی د لت بر د  مبنا استوار شده است های نظری 

 .(18 :1392زاده   عطریا ،  )رضایی ی  عدم تقصیراز: نظری  تقصیر،   نظر

 نظریه تقصیر. 1-1

 برایتواند مسئولیت کسی را  دلیلی ک  می تقصیر، تنها بر مبتنیۀ در نظری، کلی طور ب 
 علیت بیی  تقصییر   ضیرر اسیت؛ ی(نیی      ۀرابط جبرا  خسارتی توجی  کند،  جود

 میورد  آمیده باشید. در    جیود  بی   یضرر ،تقصیر ا  ۀایکسی مسئول است ک  درنت
مطرح تقصیر بح  هرگاه  ی(نی ؛نقض قانو  است م(نای ، ب تقصیر اقدامات د لتی،

منار ب  زییا ، غیرقیانونی بیوده اسیت. اصیوالً       است ک  عملِ ای منظور ، شود می
 گوناگو  برپایۀ نظری  تقصیر بنیا شیده اسیت؛   مدنی د لت در کشورهای  مسئولیت

بی  دیگیرا   ارد   خسیارتی   ،خود ۀالمنف( عام م اقداماتاناا هنگامد لت اگر ی(نی 
بتواند تقصییر د لیت را    دیده ک  زیا اینکند، مابور ب  جبرا  خسارت نیست، مگر 

 تقصییر،  ۀنظریی  براسیاس  ،برای (، بنیا 18: 1392زاده   عطریا ،  ید )رضایکناغبات 
انایام  میوازی  قیانونی    براساسک   ، مشی عمومی خود اجرای خط د لت اصوالً در
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بد    ییها ضرری  مشی اجرای ای  خط ۀایدرنت   چنانچ  ،گو نیست پاسخ ، شود می
 ب  دیگرا   ارد آید، مصو  خواهد بود. یی ارتکاب تقصیر

ای  ت(یی  ضیابط  در راستای  (ازجمل  فرانس یافت  ) توس(  یکشورهادر برخی 
مفهوم تقصیر )تقصیر  برای یونمدنی د لت، مراتب گوناگ تشخیص مسئولیت برای

صیراحت   ، ب حقوق ایرا  در، اما شده است مشخصخیلی سبک(  ، سبک  سنگی 
جیاری، د لیت در اعمیال     ۀدر ر ی ضم  اینک  ،نشده استتقصیر اشاره  بمراتب  

 (.76: 1397،   همکارا شود )خویینی  مسئول شناخت  نمی ،حاکمیت

 عدم تقصیر نظریه .1-2

مسئولیت مدنی د لت ارائی  شید کی      رۀجدیدی دربا ۀنظری، دهمزنو ا اخر قر  در
 داد. ایی  نظریی ، د لیت را    توج  گسیترش  ای قابل گون  مسئولیت د لت را ب  ۀدایر

بی  اشیخاص    بر اغر اعمیال ا   ک  هایی تد، خساررموا د ک  در ب(ضیکن می مکلف
از هرگونی    عیاری ، ارتکیاب ایی  اعمیال    حتی اگیر  ،دکنرا جبرا   شده است در ا

با توج  ب  فراگییر   باشد. امر زه اناام شدهدیگر، ب  حکم قانو   ترعبا تقصیر   ب 
 ییی  ر شهرت داردیتقص عدم ۀک  ب  نظری یی ای  نظری  ،مبانی فکری د لت رفاه شد 

ی، د لت را مسیئول  نیم( ها در شرایط از کشورها پذیرفت  شده   دادگاه یدر بسیار
عمیومی   یهیا دک  نهاایندانند، بد    شده ب  شهر ندا  میدرهای  ا جبرا  خسارت
کی  از ایی  نظریی      سیانی قانونی را نقض کرده باشیند. اسیتدالل ک   ،ها یا کارکنا  آ 
کیافی   ییتنهیا  بی  ، ریبر تقصی  تنیبئولیت مسم ۀک  نظری است ای کنند،  طرفداری می

ک  از اعمیال   اقیدامات    هایی تاز خسار یبسیار ، ینظر  یا براساس زیرا ،نیست
ک  انصاف   عدالت  حالیدر ؛ماند شود، بد   جبرا  خواهد د لت ب  افراد  ارد می

ایی    ۀعمید  . تفیا ت شیوند جبیرا    تیرمیم    یادشیده، های  زیا  ک  کند ایااب می
 ۀاست ک  مسئولیت مدنی نهادهای د لتیی بیر سی  پایی     ای  ر یکرد با نظری  تقصیر

ر ،  ازایی   ؛اسیتوار خواهید شید    ،تیسیبب    ،بار ف(ل زیا  تحقق ضرر، ف(ل یا ترک
د لیت   خسیارت  اردشیده بی      ر ابی  علیت میا  اقدام زییا   ۀرابطز احرا محض ب 

دیده، د لت توسط مراجیع قضیایی ملیزم بی  پرداخیت غرامیت خواهید شید          زیا 
 (.20: 1392زاده   عطریا ،  )رضایی
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تری   مهمک  کرد  مطرحتوا   را می فرا انیتقصیر، مبانی عدم در توجی  نظری  
 است. «خطر ۀنظری»، ها آ 

از  یتیوجه  های اخیر توانست  است  ز  قابیل  ک  در سال یینظری   ای  براساس
رنیاک  طهر ف(الیتی کی  ااتیاً خ   یی گفتما  اندیش  حقوقی را ب  خود اختصاص دهد

در پیی خواهید    مسئولیت د لت را ر،طور خودکا ب  ،باشد، اگر ب  زیانی منار شود
کنید، بایید پرداخیت     میی  یرنیاک طشخصی ک  اقدام ب  ف(الیت ااتیاً خ  ی(نی داشت؛
د لیت،   هیای  نظری  خطر، ف(الییت  برپایۀاز ای  ف(الیت را نیز بپذیرد.  ناشیغرامت 

، بیرای   افیز    د.ند موجد خطر باشی نتوان د، مینر نیز اناام شویحتی اگر بد   تقص
افیرادی آسییب ببیننید،     ،مییا     درای  اناام شود(  در جام یاگر ف(الیت خطرساز

عمیل آ رده   مراقبیت را بی   حتی اگر نهایت دقیت     ،مسئول است رسا  عامل زیا 
 یآرای مبنیا   یژه در فرانسی (،  برخی کشورها )ب   توانست  است در ینظر د. ای باش

بید     ، محکومیت د لت ب  پرداخت خسارت مورده از مراجع قضایی در شدصادر
 (.22: 1392زاده   عطریا ،  شود )رضایی  ارتکاب تقصیر

هیای  اردشیده بی      بیار   آسییب   گری در قبال اقدامات زییا   برای ، مطالب  افز  
میدر  نییز    شناسیی پسیت   توا  در آغار مربوط ب  جیرم  اشخاص از سوی د لت را می

( کی  از  1996؛ 1991) 2میلوانو یچ   هنری(. 609: 1998، 1مشاهده کرد )هنری   لنیر
، 3آینید، )کالینی    شیمار میی   میدر  بی    شناسی پسیت  نظرا  جرم تری  صاحب م(ر ف
کنند ک  با گسیترش   ای ت(ریف می گون  مدر ، ب  (، جرم را در قالب مفهوم پست2006

 (.2: 2014، 4ها را دربر بگیرد )مادفیس عدالتی ها   بی های آسیب اب(اد آ ، همۀ شکل
 ایایاد  بیرای  دیگیرا   توانیایی  ینف قدرت»، جرم را یساز فهومها در ای  م آ 

، «7آسییب » هیا،  نظیر آ   (. ب 122: 2009، 6)کارابی    دیگرا  کنند ت(ریف می« 5تغییر
                                                                                                                                 

1. Henry and Lanier 

2. Henry and Milovanovic 

3. Cowling 

4. Madfis 

5. The Power to Deny Others their Ability to Make a Difference’ 

6. Carrabine and et al. 

7. Harm 
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میورد اهانیت قیرار     اساسیاً  میردم  ،آ  در ک  است شماری بی رِبنابرا ر ابط از ناشی
هنیری    . شیوند  می ، منع«اجتماعی کامالً موجودات» ب  شد  لیتبد از یا گیرند می

 .کنند می تقسیم نود د  ب  راجرم  (1996) میلوانو یچ
 شرایط ب  نسبت یخسارتکاستی    هرگون  ۀدهند نشا م، جردر نود نخست، 

 از سرقت، مانند مالی، زیا    ضرر است ممک  نود جرم ای  ؛است شخص پیشی 
 ماننید  کرامیت،  داد  دست از یا قتل، یا حمل  مانند زندگی یا ،سالمتی  ددا دست
 .باشد عنف ب  تاا ز

 در افیراد  کی   افتید  میی  اتفیاق  یموارد در ک  است« 1سرکوب»م جر ،د م نود
 شوند. می محد د ،خود ظرفیت کامل   انسانیت

 ،فقیر  طرییق عوامیل خیارجی، گرفتیار     ازی را کی   مردم، میلوانو یچهنری   
شییوند )براسییاس  مییی دیگییری ۀشیید نهادینیی  تیمحیید د هرگونیی  یییا ،نژادپرسییتی

(. در ایناا، جیرم  2: 2014)مادفیس،  دندان می جرم قربانی مدر (، شناسی پست جرم
 توسیط  چی  آیید؛   شیمار میی     جنایت توسط هرکسی اعمال شود، عامل سلط  بی  

)کیارابی      د لیت    چی   ،هیا  گیر ه  چی  اشیخاص حقیوقی      اشخاص حقیقیی، 
 (.122 :2009، 2همکارا 

در با جود، تحوالت نظری   عملی در عرصۀ حقیوقی   قضیایی در جهیا ،    
، قانو  مسئولیت میدنی  ا   منبع اصلی مسئولیت مدنی د لتمبن ،نظام حقوقی ایرا 

ایی    براسیاس ای  قیانو  اسیت   مسیئولیتی کی       11ماده  ،  بیشتر 1339مصوب 
 (1)تقصییر اسیت  بیر   نیی تشده اسیت، مب    آ  شناخت ابرای د لت   مستخدم ،قانو 
 (.28: 1397مهر   سلطانی،  )ادیبی

یکیی از   منزلی   خطیر )بی    ۀنظریی صیراحت نیامی از    بی  ایرا ، حقوقی  در نظام
ز قیوانی     در برخیی ا برده نشیده اسیت   تنهیا     های عدم تقصیر(   نظری یتر مهم

: 1393)صیالحی مازنیدرانی،   آرای قضایی، براساس ای  نظریی  عمیل شیده اسیت     
پس از پیر زی انقالب اسالمی، در میوارد انیدکی از قیوانی ، بیر مسیئولیت       (.138

                                                                                                                                 

1. Repression 

2. Carrabine et all. 
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تیوا  بی  امکیا      تقصیر تصریح شیده اسیت؛ بیرای م،یال، میی      د لت در موارد عدم
قانو  » 171بار قضایی در اصل  شکایت مردم از د لت درصورت اناام اعمال زیا 

و  برنامی  سیوم توسی(     قان» 24، ماده «قانو  تاارت الکتر نیک» 78، ماده «اساسی
 (،138؛ 1393)صالحی مازنیدرانی،   1379مصوب  «اقتصادی، اجتماعی،   فرهنگی

 هیای عمیومی توسیط    ب  تملیک امیالک خصوصیی  اقیع در طیرح     مربوط  قوانی 
 از قیانو  تشیویق   حماییت    9قانو  حفح نباتات، میاده   10نهادهای د لتی، ماده 

هیای     ت،بییت کنیاره   بسیتر ر دخانی     فح قانو  ح 3جی، ماده رخا یگذار سرمای 
د لت بد    ،ها آ  ۀاشاره کرد ک  در هم قانو  توزیع عادالن  آب 44  ماده مرزی، 

ر اغیر اقیدامات   بی شده ک   هایی تملزم ب  جبرا  خسار ی،گون  تقصیر ارتکاب هیچ
 (.21 :1392زاده   عطریا ،  آ  پدید آمده است )رضایی قانونی

دهید   ذیرش نظریۀ عدم تقصیر در حقوق ایرا ، نشا  میبررسی موارد محد د پ
ک  جبرا  زیا   اردشده ب  مردم در موارد عدم تقصیر د لت، بیشتر در  قایع خیاص  
  عینی رخ داده است؛ بنابرای ، زیا   اردشده ب  مردم در اقیدامات کیال  د لیت در    

است کی  حتیی   شود. یکی از دالیل ای  امر، ای   مشی عمومی، جبرا  نمی سطح خط
هیای فنیی   ایرادهیای فرا انیی تید ی    اجیرا        های عمومی، با کاستی مشی اگر خط

شییوند، چییو  م(مییوالً در پوشییش اقییدامات قییانونی د لییت در امییور حییاکمیتی     
دیییدگا    نظیام قضییایی در   شیوند، درعمییل، دسیت زییا     گیری اناییام میی   تصیدی 
هیای   مشیی  ر اجیرای خیط  ر ، ممک  است د کشی از د لت بست  است؛ ازای  حساب

ک  ایی  مظیالم    ای آشکار   پنها  رخ دهد، درحالی گون   ها ب  تری  ظلم عمومی، بزرگ
 ت(ریف   رسیدگی نباشند. در چارچوب مسئولیت مدنی د لت، قابل

 از منظر دانش مدیریت ،مشی عمومی ارزیابی خط. 2

حفیح شیأ    گیذاری،   مشیی  ها در سطح کال  خیط  تری  مسائل حکومت یکی از مهم
های عمومی، یا ب  دیگر سخ ، بهبیود   مشی گویی، بهبود فراگرد   خر جی خط پاسخ

گذاری بوده است ک  دستیابی ب  هرد ، تنها با ارزییابی   مشی عملکرد حکومت در خط
 1مشیی  شود. با جود اینک  در ایرا  ب  ارزیابی خیط  پذیر می محور امکا  دقیق   دانش

                                                                                                                                 

1. Policy Evaluation 
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هیای گونیاگونی در    است ک  ایی  موضیود، بیا عنیوا      ها کمتر توج  شده است، سال
یافت  درحال بررسی است   در نهادهای عمیومی   محافل دانشگاهی کشورهای توس( 

کیم ییک د رۀ ر ش    های مشهور جها ، دست شود. در بسیاری از دانشگاه مطرح می
 (.2: 1395شود ) اعظی   همکارا ،  ارزیابی متفا ت با ر ش تحقیق، ارائ  می

 یعمیومی، ارزییاب   یگیذار  یمشی  خیط ت  رشیت   سبرجۀ ، چهر1د ناشمیاسیوید
  تاربیی آغیار    ،بررسی عینی، مینظم »کند:  ت(ریف می گون  ای مشی عمومی را  خط

تاآنااکی  بی  اهیداف     ،های هیدف  های عمومی بر گر ه ها   برنام  مشی جاری خط
مشیی   ییک خیط  انی ، آغیار   یخردگرا   ت(ریفیابراساس . «شود موردنظر مربوط می

اما  شود،  تاربی بررسی  ،ای عینی، منظم باید ب  شیوه ،ب  اهداف آ  دستیابی برای
بتیوا    کی   شیوند  آنچنا   اضح بیا  نمی، اهداف، های عمومی مشی م(موالً در خط
گیری  ت دیینیی نییز محید د   یع هیا را ت(ییی  کیرد. امکیا  تحلییل      میزا  تحقق آ 

هیا   آ  از طریقک  بتوا   ای  ی  م(یارهای عینیتد در عرصۀزیرا  راستا است، درای 
ادعاهای فنی   مشکالت اجتماعی را ارزییابی کیرد،    زمینۀت د لت در یموفق زا یم

 (.318 :2006، 2  همکارا  )ها لتد دارد های فرا انی  جو دشواری
انیواد  گییری   مشیی، سیبب شیکل    ا  خیط ارزیابی  جداگانۀ   ت گوناگو اقداما

توا   مشی را می ارزیابی خط رفت ، هم ر ی شده است. ها   ارزیابی ها تحلیل مختلف
، ارزیابی قضیایی،  اداری ارزیابی :بندی کرد ک  عبارتند از دست  گسترده دست در س  

اجیرا   میدیریت،    ۀشییو  لحیا،  ای ک  ممک  است بی     ارزیابی سیاسی؛ س  دست 
 (.329: 2006، مکارا   ه )ها لت متفا ت باشندبازیگرا  مشمول،   نود کار 

اداری بسییار توجی     عملکیرد ، ب  مشی خطارزیابی  برای یدانشگاه اتیدر ادب
 لحیا،  بی  د ک  نشو های گوناگونی اناام می ب  شکل یادار عملکردهایشده است. 
عمومیاً بی  انیواد     نییز  ارزیابی .هستند با یکدیگر متفا ت ،ل   رسمیتیسطح تفص
ایی،   ارزیابی تالش، ارزیابی عملکرد، ارزییابی کیار   ،گردارزیابی فر مانند متفا تی

 (.330: 2006، )ها لت   همکارا  شود ارزیابی اغربخشی، تقسیم می

                                                                                                                                 

1. David Nachmias 

2. Howlett and et all  
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های حکومت را هرکسی، با هر سطحی از منف(یت در   مشی ارزیابی سیاسی خط
ییی   تواند اناام دهد. ارزییابی سیاسیی ییی بیرخالف ارزییابی اداری      عرصۀ سیاسی می

هیا، ااتیاً    ییی مفصیل. ایی  ارزییابی     لحیا، فنیی   بی   مند است   ن  ییی  ساما م(موالً ن  
هیای   سوی ،   دارای تورش هستند   ارزیابا  ای  عرص ، با برچسیب  جانبداران ، یک

ها هستند. ای  عمل، از اهمیت کار  خورده، درصدد تدا م یا تغییر آ  موفق یا شکست
هیای   مشیی  ها با هدف حمایت از خط یابیگون  ارز کاهد، زیرا ای  ارزیابی سیاسی نمی
 شوند.   دار اناام می های مشکل مشی چالش کشید  خط عمومی خوب یا ب 

 ی  هزین  تیوجه  ،کارایی ها، ب  بودج ، ا لویت ،خود خودی ب  ،قضایی یارزیاب
هیای حکومیت    اجیرای برنامی    ۀشییو   هیای قیانونی    جنبی   رعایت ندارد، بلک  ب 

 جیود آمید  ت(یار      های ناشی از امکا  ب  نگرانی ،ارزیابی قضاییپردازد. در  می
 ۀموضیوع  بیرای ادار   بی  اقدامات حکومت   اصول قانو  اساسی یا استانداردهای

 رأسیاً ییا بی     قضیائی  بایید   قیوه  شود. درنظر گرفت  می ،حقوق افراد   رعایتامور 
   اعترا  دارنید  لتی د های هایی ک  ب  عملکرد مؤسس  افراد یا سازما  درخواست

رسییدگی   اقیدامات د لیت  ب  ، کنند میقضایی تسلیم  دادخواست خود را ب  مراجع
 از کشیوری بی  کشیور دیگیر متفیا ت      ،قضیایی های  های بررسی زمین اگرچ  . کند

هیای   مشیی  بررسیی دقییق حقیوق اساسیی خیط     امیا همیواره بیر ضیر رت      ،است
هیا، اصیول حقیوق     ک  در مراحیل تید ی  آ    ای گون  ب شود؛  تأکید میاجرا  حالدر

دینی ی یا رهنمودها ساالر ی در جوامع مردمساالر مردم براساسعدالت را  طبی(ی یا
بیا حقیوق     های ریاستی  یژه در نظام  ب ، ها دادگاه نقض نکرده باشند. کوژیلیا ایدئو
 ام(ن ای   ب مراتب متفا تی هستند؛ ب  حقوقی نقشدارای  ، تفکیک قوابر  مبتنی اساسی

   گیذاری  قیانو  ال بیرد  قیوه   ؤک  اختیار دارند   از مشر عیت الزم برای زیر سی 
از  رفتارهیای اداری  انحرافیات  ارزشییابی درنتیای ، خواسیتار    ؛ماری  برخوردارند

 تر باشند. بوده   تمایل دارند ک  ف(الحقایق   خطاهای قانونی 
یط زمییانی   مکییانی   راسییاس شییراب فرا انییی،ارزیییابی  الگوهییای تییاکنو 

نخسیت، پراکنیده     انید کی  در نگیاه     ایایاد شیده   ،شناسیان   م(رفت یها چارچوب
جیوهره  لحا،  ب  اما با  جود ت(دد اسامی   تنود الگوها، رسند، نظر می غیرمرتبط ب 



 63     گذاری عمومی مشی ای به مسئولیت مدنی دولت در خط رشته رویکردی میان

بیرای شیناخت      یزییاد  های تالش راستا، درهمی د. شون ارزیابی، ب  هم مرتبط می
تیوا  بی     یهیا می   میا  ای  تالش است. از اناام شده ،ارزیابیمطال(ات ر ند ترسیم 
، ایی  د  پژ هشیگر  نظیر   بی  ( اشیاره کیرد.   2012) 1شناسی آلکی    کریسیتی  گون 

توا  ب  س  دست  تقسییم کیرد    مشی عمومی را می خط یارزیاب یالگوها ،طورکلی ب 
 ، درصیدد محیور  محور،   کاربردی. الگوی ر ش محور، ارزش ک  عبارتند از: ر ش

محیور، درصیدد    گرایانی  اسیت؛ الگیوی ارزش    علمی اغبات فنو    سناش ارزیابی
اسیت؛    مشترک جم(ی  ت(املی   گفتمانی برای ایااد ادراکی ها استفاده از ر ش

 ،محیور  محیور   ارزش  ر ش یر یکردهایی ترکیب اقتضا الگوی کاربردی، مترصد
 (.5 :1395 را ،  همکا ) اعظی است ۀ موردبررسیلئفراخور مس ب 

عمومی، متناسیب بیا موضیود    مشی  یکی از ر یکردهای نوی  ب  ارزیابی خط
مشی نییز تاحید دی    خط تحلیل است ک  در ادبیات« ر یکرد فرانوگرا»ای  نوشتار، 

 ،یگیذار  یمشی  فرانوگرا ب  خیط  در(. در ر یک252 :1993، 2تالی یافت  است )شرام
 دامکی   کی نیامورد دریی  ی گوناگو نهادها   ساختارها قالب در یی قدرتی ها انو ک

 قیرار  گیذارا   مشیی  ار خیط کدسیتور  دریک  دامشود   ک حذفر اکدستور از ل ئمس
 ، بر ر یکرد عقالیی مبتنیی ر ی هیچ ب  ل ،ئمسح طر ی(نی دارند؛یی بسزا نقش رد،یگ

هیای فشیار    هیای قیدرت   گیر ه    ها   منافع کیانو   ب  خواست  تنهابلک   ،شود نمی
 (.110 :1387د )الوانی   هاشمیا ، شو  ابست  می
نییز بی  موضیود    « ساخت  اق(یت اجتماعی»بر ر یکرد فرانوگرا، نظریۀ  افز  

، از «مشیی  خیط  طراحیی » ر یکرد   «3اجتماعی ساخت نظریۀ»بح  نزدیک است. 
 آ آینید )  شیمار میی   بی   مشیی  خط دگرفرا شناخت برای ر  پیش های بهتری  بح 

براسیاس ایی  ر یکیرد،    . اند( باره مطال(اتی اناام داده ای  در 4اینگرام هل    اشنایدر
شیناخت   تیا  شیوند  آمیخت  میی ر هم د 5هدف های گر ه قدرت   اجتماعی ساخت

                                                                                                                                 

1. Alkin & Christie  

2. Schram 

3. the Theory of Social Construction 

4. Anne Schneider and Helen Ingram 

5. Target Populations 
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. ایی   دسیت آیید   بی   ،مشیی  خط طراحی پیامدهای   گیری شکل کافی دربارۀ ر ند
 عمومی شکالتم حلدر  های عمومی مشی خط، با هدف درک دالیل ناکامی نظری 

 (.1 :2014، 1است )پیرس   همکارا  ، شکل گرفت شهر ندا برای  عدالت ایااد یا
های هیدف   ک  ساخت اجتماعی مطلوبِ گر ه بر ای  نظرند  اینگرام  اشنایدر
توزییع منیافع عمیومی       ۀهیا، شییو   آ  دانسیت   3ییا نامسیتحق   2مستحق  درنتیا  

دهد کی  افیراد دارای قیدرت   ف(یال در      تحت تأغیر قرار می ای گون  اجتماعی را ب 
مندتر،   افراد ض(یف   ف(ال در سیاخت   ر ز بهره ساخت اجتماعیِ مطلوب، ر زب 

شییوند  ر ز بیشییتر از مزایییای اجتمییاعی محییر م مییی بیی   اجتمییاعیِ نییامطلوب، ر ز
بر ایی  نظرنید   ( 2007) 4  همکارا  اینگرام(. 77: 1398آار،  فرد   جوان(لی )دانایی

 شییوۀ    د لیت  رفتیار  ۀنحیو  دربیاره  رامتفا تی  های پیام گذاری، مشی ک  نظام خط
 صیتخص .کند می ارسالهای هدف متفا ت  ، ب  گر هد لت توسط ها آ  با برخورد

 بی   ،عمیومی  گیذاری  مشی خط در هدف های گر ه برای متحمل شد  هزین    مزایا
مستحق بیود    لحا، ب  ها آ  منفی یا م،بت اجتماعی ساخت   سیاسی قدرت میزا 

 (.1: 2014)پیرس   دیگرا ،  داردبستگی  یا مستحق نبود 
( در قالب نظریۀ ساخت اجتماعی  اق(ییت، نیوعی   2007اینگرام   همکارا  )

هیای   بر قدرت سیاسی گیر ه  اند ک  یک ب(د آ ، مبتنی الگوی د ب(دی را ارائ  کرده
مشیی   خت اجتماعی م،بت یا منفی مخاطبیا  خیط  هدف است   ب(د د م آ ، ب  سا

عمییومی اشییاره دارد. براسییاس اییی  الگییوی د ب(ییدی، چهییار نییود گییر ه هییدف  
 (:77: 1398آار،  فرد   جوان(لی شناسایی هستند )دانایی قابل

ک  از قدرت سیاسیی بیاالیی برخوردارنید   م(میوالً مزاییای       5برخوردارها ●
 کنند؛ مشی عمومی دریافت می زیادی از خط

                                                                                                                                 

1. Pierce et all. 

2. Deserving and Entitled 

3. Undeserving and Unentitled 

4. Ingram et all.  

5. Advantaged  
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ها نیوعی تصیویر    ای را دراختیار دارند. آ  ک  منابع سیاسی اساسی 1مدعیا  ●
مشیی دریافیت    دلییل، مزاییایی کی  از محیل خیط      همیی   منفی در جام(  دارند   ب 

گیذاری پنهیا  شیده       ی(نیی در جزئییات قیانو    کنند، اغلیب محرمانی  اسیت؛     می
 شناسایی آ  دشوار است؛

دلیل نداشت  قدرت، از مزایای  ک  فاقد قدرت سیاسی هستند   ب  2ها  ابست  ●
 شوند؛ مند می د لتی بسیار کمتری بهره

ک  ن  قدرت سیاسی باالیی دارند   ن  از ساخت اجتماعی م،بتیی   3منحرفا  ●
کنند، ای  است ک  خیود،   مشی د لتی دریافت می آنا  از خط برخوردارند. پیامی ک 

 مسئول مشکالتشا  هستند!

 اینگرام و همکاران الگویهای عمومی، براساس  مشی های هدف خط گروهیابی  موقعیت .1نمودار 

 ی نم

نییاپ

الاب

تب م
یعامتجا تخاس

 رد 

اهرادروخرب
 چوک یاهراک و  سک

نادنم،ناد
اه یماظن

نامرجم
اه تسیرورت
نافر نم

ارقف
اه نامناخ یب
اه هتسباو

ناوتان دارفا

یتسینیمف یاه شبنج
ناکدوک و ناردام

 یایازم   تسم ناردام
یهافر

نایعدم
گرزب یاهراک و  سک
یرگراک یاه هیدا تا
تسیز طی م ناگدننکهدولآ

  س ناگدننک دیلوت

 
 83: 1398آار،  فرد   جوان(لی منبع: دانایی

                                                                                                                                 

1. Contenders 

2. Dependents 

3. Deviants 
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تا  1993پژ هش تاربی کاربردی از سال  111بررسی ( در 2014پیرس   دیگرا  )
های یادشیده،   درصد پژ هش 67اند، دال بر اینک   ب  یک نتیاۀ جالب رسیده 2013

انید )پییرس   دیگیرا ،     ها   منحرفا  انایام شیده   های هدفِ  ابست  در مورد گر ه
کنند،  می سبب برای ما اهمیت دارد ک  ااعا  ای  ها ب  (. نتیاۀ پژ هش آ 13: 2014

های هدفی اناام شیده اسیت کی  قیدرت کمیی       ای  میزا  پژ هش، در مورد گر ه
 مشی عمومی هستند! دارند   فاقد توانایی تغییر   تأغیرگذاری بر خط

 یت اسالمکاز حقوق مردم در خط حر یپاسدار. نظام  ضایی و 3

ل  ئمسی : »اسیت  آمده چنی  ،«قضا در قانو  اساسی»قانو  اساسی، در بخش   ۀدر مقدم
منظور پیشیگیری   از حقوق مردم در خط حرکت اسالمی، ب  رابط  با پاسداری قضا در

 نظیام ایایاد  ، ر  ازای  ؛موض(ی در در   امت اسالمی امری است حیاتی از انحرافات
 ،عدل اسالمی   متشکل از قضات عادل   آشنا ب  ضیوابط دقییق دینیی   ۀ قضایی برپای

دلیل حساسیت بنیادی   دقیت در مکتبیی بیود  آ      ب  امنظ شده است؛ ای  یبین پیش
اصل همچنی ، براساس ...«. رابط    مناسبات ناسالم باشد د ر از هر نود الزم است ب 

      اجتمیاعی ی فیرد   حقیوق   پشیتیبا    کی    مسیتقل   اسیت   ای قوه  ، یقضائ  قوه»، 156
 :است زیر  دار  ظایف   عهده  عدالت  ب   بخشید   تحقق  مسئول
  فصیل    ، حیل  اتیاک، ش اتی، ت(د در مورد تظلمات  مکح ر  صد   یدگیرس ●
   یاز امور حسیب   قسمت  در آ   الزم    اقدام  می  اخذ تصم    رفع خصومات  یدعا 

 ؛ندک یم   یم(  قانو    ک

 ؛ مشر د  یها یآزاد    عدل    گسترش  عام   حقوق  یایاح ●

 ؛  یقوان  یاجرا  بر حس   نظارت ●

  حد د   مقیررات   ی  اجرا   یر مارمی  ت(ز  ماازات  بی  ت(ق جرم  شفک ●
 ؛ اسالم  ییجزا  مد  

 . یمارم   اصالح  جرم  از  قود  یریشگیپ  یبرا  مناسب  اقدام ●

ی دارد؛   بسییار مهمی   اهداف گسترده  ظایف   قضائی   قوه ،براساس قانو  اساسی
پاسیداری از حقیوق     نبوده،  دادرسی ب  منحصررایج،  برخالف تلقی ای ک  گون  ب 

محید د  قع نزاد   مراج(  ب  دادگاه ااز حقوق اشخاص در مو ب  پاسداری نیز مردم
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 درنظر گرفت  اسیت تیا همیۀ   کلی طور  را ب  پاسداری از حقوق مردمبلک   شود، مین
 .(1382ی ، پیر  ) گیرد  فرهنگی را دربر   ،اقتصادیاد حقوق سیاسی، اجتماعی، اب(

 نظیام ارتبیاط   ک، افزایشیهای دموکرات د لتل تکام یها جنب   یتر از برجست  یکی
(. 87 :2012، 1جام(  اسیت )فیدریکو     اقتصادی ،قضایی با اب(اد سیاسی، اجتماعی

 ۀگسیترش دامنی   سیوی  ر  نییز بی    های حقوقی   قضایی پییش  مسیر حرکت نظری 
هیا بیوده اسیت     گویی د لیت  افزایش پاسخدر اب(اد اقتصادی   اجتماعی    مداخل 

ادبیات مربوط ب  اصالحات قضیایی نییز    (. بررسی13 :2005، 2)اندرسو    دیگرا 
از رشید اقتصیادی      ،اصیالحات قضیایی   منطقی یا عقالنی دهد ک  مبانی نشا  می

حکمرانیی   گرفت  تیا کیاهش فقیر،    لنئولیبرا یبازار از طریق نهادگرای یتوانمندساز
 :2011، 3است )آرمیتیاژ  کرده  توانمندسازی فقرا، تغییر  سی ب  عدالتخوب، دستر

از اب(یاد   حفاظیت  برایطالیی  یر یکردها از قضایی یکی اقداماساس،  رای ب (.70
 حقوق اساسیی، امنییت زنیدگی، آزادی،    حفاظت از مانند ،حقوق عمومی گوناگو 

  حمایت کلی از منیافع عمیومی اسیت     ،ها زنا    اقلیت سرمای    مالکیت، حقوق
 (.487 :2014، 4)مال

 ییژه در کشیورهای     هیای قضیایی دنییا، بی     ۀ نظیام نیاگرا اصالح ر ندبا جود 
، در حیال حاضیر،   اییرا   ی ئقضا ۀقو آسیا، متأسفان    شرق   جنوب شرق ار پایی

ر کیا  حسیبی بی      امور، کیفری خود را برای رسیدگی ب  مسائل حقوقی، توا  ۀهم
 . ایی  نکتی   اسیت  غافل مانده در قانو  اساسی شده مطرحگرفت    از سایر  ظایف 

نییز دارد کی     یاهیداف    ظیایف اساسیی دیگیر     ، یک  قوه قضائ است ممه بسیار
هیای   صیانت از حقیوق جم(یی میردم در عرصی     (. 1382، اند )پر ی  مهاور مانده

گیرنیدگا      تصمیم حسابرسیرهنگی، اقتصادی،   سیاسی،   گوناگو  اجتماعی، ف
ب  ای   خبرگا  قانو  اساسیتوج   دهندۀ   نشا ، های عمومی مشی ماریا  کال  خط

 قانو  اساسی(. 156اصل  است )ر.ک: امر
                                                                                                                                 

1. Federico 

2. Anderson et all. 

3. Armytage  

4. Mollah 



 1398ستان زم ♦ مسوو سیشماره  ♦م هشتسال  ♦ فرهنگی -جتماعیراهبرد ا     68

کشیور را دراختییار    یمال تری  منابع های د لتی، مهم  لت   سازما دک   ازآناا
ش یافیزا  شیدت  بی   ی د لتیها مشی در قالب خط اقدامات فسادآلود، احتمال، دارند
مشیی عمیومی    کننیدۀ خیط   (. چنانچ  نهادهای ارزییابی 87: 2012)فدریکو، یابد  می

گیذار را رصید نکننید، در قالیب همیی        مشیی  ف(ال نباشند   عملکرد نهادهای خط
هیا   فسیادها    تری  ظلم های نهادهای د لتی، ممک  است بزرگ ها   اقدام مشی خط

بییش از آنکی  از    ،  فقیرا  مستضی(ف  برهنگا  تنگدستپارخ دهند. از ای  منظر، 
کفاییت   فاسید    گیذارا    کیارگزارا  بیی    مشی خط ناتوانی خود رنج ببرند، گرفتار

 ،کی  فقیر   تنگدسیتی میردم     یرد زمامدارانکعملک  الزم است  ر ، شوند؛ ازای  می
حیال   عیی    در انی  قاط( ،دقیق، صریح ای گون  ب  ،گذاری آنا  است مشی زاییده خط
از طریق ارزشیابی عملکرد مقامات د لتیی، بی     ،قضایی نظام. ارزیابی شودمنصفان  

را در تحقق حاکمیت مطلیوب   ای کلیدی کند   نقش ایااد اعتماد عمومی کمک می
 (.15 :2007، 1کند )کیم ایفا می

های اجتمیاعی، ماننید فقیر، را از دییدگاه اقتصیادی       اگر تاکنو  برخی از آسیب
ایم   اگر بیشتر توجهما  ب  فقر   تنگدستی مستض(فا    محر ما  بوده  کردهتحلیل 

اییم، امیر ز الزم اسیت کی  بیرای       بیگاه، درصدد ترسیم خط فقیر بیوده     است  ، گاه
سیوی   مسییر توجی  خیود را بی     «  از حقوق مردم در خط حرکت اسیالمی  یپاسدار»

انیداز رفیع آ ،    گدستی   چشیم تری ر ان  کنیم. برای فهم م(ضل فقر   تن مسائل مهم
های اجراشده بپردازیم. بایید درک کنییم کی  عوامیل      مشی پرده ب  ارزیابی خط باید بی

تردیید،     جودآ رندۀ فقر   فالکت میردم چی  میواردی هسیتند؟ بیی      ناپیدا   پنها ِ ب 
طلبانی ،   هیای ک،ییف قیدرت    شده، سیاسیت  های مصادره حقوق انکارشدۀ مردم، آزادی

شده، حیس   رفت ، منابع عمومی تاراج های ازدست نشده، فرصت می اناامخدمات عمو
رفت    نظایر آ ، از عوامل مهمی هستند ک  باید موردتوج  ارزشییابا    کرامت ازدست

افتیادگی   جبرا  عقب(. 1395های عمومی قرار گیرند )بانک توس(  آسیایی،  مشی خط
هیایی کی  فاج(ی      مشی خطکشی از  مشی در ایرا    ضر رت حساب ارزشیابی خط

هیای آینیده را درگییر کننید،      آ رند   پیامدهایی ک  حتی ممک  است نسل بار می ب 

                                                                                                                                 

1. Kim 



 69     گذاری عمومی مشی ای به مسئولیت مدنی دولت در خط رشته رویکردی میان

هیا م(میوالً ماییل     ای ک  د لت ای دارد. در ای  شرایط   در زمان  ال(اده اهمیت فوق
شیده   پندارند، آشکارشده   کالبدشکافی های خود را ک  موفقیت می نیستند شکست
هیا از حالیت    مشی (، الزم است ارزشیابی خط333: 2006  دیگرا ، بیابند )ها لت 

ای   جانبی خارج شده   ب  یک ضر رت تبدیل شود )م(مارزاده طهیرا      حاشی 
اساس، جایگاه   اهمیت ارزیابی قضایی   غیرقضیایی   (. برای 22: 1390همکارا ، 

 شود. تر می مشی با همکاری نظام قضایی قدرتمند   مستقل، نمایا  خط

 براساس رهنمودهای اسالمی یپرداز ؛ مفهومشناسی ظلم. 4

گییرد، مفهیوم ظلیم     های قرآنی ک  در مقابل عدالت   حق قرار می کلید اژهاز  یکی
  ت(الی جوامع  آبادانی دینی، هرچ  قسط   عدل باع  است. براساس رهنمودهای

ت(یالی جام(ی     بقا   بنابرای ، ؛شود هالکت میخسرا     سبب ،ظلمپیامد شود،  می
  هالکییت      اسییتیفای حقییوق مییردم دانسییت تییوا  در محتییرم انگاشییت  یرا میی

 توجهی ب  ظلم. گستری یا بی لمسرنگونی آ  را در ظ
 کمتیر )آ   ۀچیزی در غیر جای  یژ ست از نهاد ا عبارت ،ظلم نزد اهل لغت

 یهرچیز، آفرینش سامانۀدر  .  مکا  خود اناام نداد  ، یا آ  را در  قت(یا بیشتر
  اگیر   ،ای دارد ک  اگر در آ  حد   جایگاه قرار گرفیت، عیدل   جایگاه   حد  یژه

 .(289: 1388شهری،  )محمدی ری یابد میم تحقق قرار نگرفت، ظل
  کی از امام علی)د( چنی  ر ایت شده است ک  ظلم، س  گون  اسیت؛ ظلمیی   

ده ی  بخشی کی ظلمیی     ،ماند   بد   ماازات نمىکظلمی شود،  ده نمىیهرگز بخش
 ؛شیرک بی  خداسیت    ،شیود  یده نمی  بخشکظلمی اما  ؛دربازخواست ندا شود   مى

 اب گناهیا  کی هیا )  ارت  ش  انسا  با لغزکاست ظلمی شود،  ده مىی  بخشکظلمی 
ب(ضیى از  ظلیم  مانید،   ی  بد   ماازات نمکظلمی    ؛دارد ره( ب  خود ر ا مىیصغ

 (.240 :176خطب  البالغ ،  )نهج (2)گر استیبندگا  بر ب(ضى د
س  قسیم کلیی تقسییم     توا  ب  می رسد براساس ای  حدی ، ظلم را می نظر ب 

همیی  اقسیام    ینییز دارا  عیدل  ؛ گویااجتمادظلم   فردی، ظلم عقیدتی، ظلم : دکر
 .(290: 1388شهری،  )محمدی ری است

امیور در عقییده      یجایگیاه  اق(ی    دعبارت است از رعایت نکر ی،عقیدت ظلم
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عدل عقیدتی اسیت   ،ظلم؛ توحید ،عدل است   شرک، توحید ،با ر. از دیدگاه اسالم
ظلیمِ  . (3)کنید  ظلم عظییم ییاد میی    منزلۀ ظلم عقیدتی. قرآ  کریم از شرک ب  ،  شرک
در میورد حقیوق خیود.     ،ست از رعایت نکرد  جایگاه  اق(یی امیور  ا عبارت ،فردی
آ ر  ی جسم یا جا  ا  در حال حاضر ییا در آینیده زییا    کند ک  برا ک  کاری می کسی

ر ا داشت  است. ظلیم   ظلمخود تاا ز کرده   ب  خود  یفطری   طبی( است، ب  حق
جایگیاه  اق(یی حقیوق میردم   تخلیف از       ست از رعایت نکرد ا عبارت ،اجتماعی

مربوط کسی ک  حقی را ک  شوند.  می   اق(ی جام(  قوانینی ک  موجب تأمی  نیازهای
کند، جایگاه  اق(ی آ  حیق را رعاییت نکیرده، از قیانو       غصب می ،ب  دیگری است

. براسیاس  مرتکب ظلیم اجتمیاعی شیده اسیت     سبب، همی     ب ،جام(  تخلف کرده
اگر ب  ناحق، نصیب دیگیری   پس ب یتیم شود؛ییتیم باید نص مالهای قرآ  کریم،  آی 

 .قق یافت  استحلم تظ   شد، در جایگاه  اق(ی خود قرار نگرفت 
کی    شیمار آ رد  ب توا  یک مفهوم تأسیسی اسالمی  ، مفهوم ظلم را میای بنابر

دارد. در  حساسیت بیاالیی (صوما  رسیده از م های تقرآ  کریم   ر ای های  در آی
 نییز  ظلم ، از ستم  درمقابل کید شده است،أعدل ت بر قسط  گون  ک   اسالم، هما 

 ظلم، خاص عیالم اسیالم اسیت   شیاید     ۀپردازی از  اژ نهی شده است. ای  مفهوم
 .استنباط کردنظام حقوقی جوامع غربی  را ازظلم  دربارهمفهومی چنی   نتوا 

قیوه قضیائی  تقریبیاً بی  رسییدگی بی         در بخش پیشی  اشاره شد کی   ظیایف  
های قضایی محد د شده است   گویا همۀ توج  ایی  قیوه، بیر رسییدگی بی        پر نده

ک  منحصر   محد د کرد   ظیایف قیوه    ها متمرکز است؛ درحالی حام باالی پر نده
های قضایی، با ماهییت  جیودی نظیام قضیایی جام(ی        قضائی  ب  رسیدگی ب  پر نده

منزلۀ یکی از  ظیایف     نیست. ضر رت احیای حقوق عام  مردم، ب اسالمی، هماهن
هیای بزرگیی کی  در     کند ک  نظام قضایی کشور، ب  ظلم اصلی قوه قضائی ، ایااب می

 توج  نباشد. کند، بی های عمومی، حقوق مردم را زایل می مشی قالب خط
 شوند: های زیر مطرح می پرسشبا ای  شرح، 

شیارد مقیدس    توجی    مفهوم تأسیسی اسالم کی  مورد ای توا  از آیا می الف(
 ب( طلبی استفاده کرد؟ در مسیر عدالت   حق ، ا    مستض(فانفع محر م است، ب 
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ت(یالی   راسیتای توا  برای د ری از ظلم   نزدیکی بی  عیدل در    ساز کاری می چ 
 کیرد بندی  ظلم را صورت مفهوم موسعتوا   چگون  می ج( ؟اتخاا کردحقوق مردم 

 ؟ آ ، در قالب یک الگو، شکل بگیردمظاهر  همۀهایی برای مبارزه با  ایده تا
بیا   ،  همچنی  های م(صوما  وم ظلم در قرآ    ر ایتمفهبا تأمل در گسترۀ 

اییدۀ مناسیبی بیرای ارائی      تیوا  بی     می، مسلما  های اندیشمندا  دگاهیاستفاده از د
 دی مناسبی برای مبارزه بیا آ ،   طراحی چارچوب کاربر مفهوم ظلم الگویی درباره

در تشییریح اهمیییت   ،مسییلما  مغربییی  اندیشییمند ،خلیید   ابیی دسییت یافییت. 
مفهوم ظلم صراحت ب    ، ب ها   نقش آ  در قوام   پایداری حکومت یگستر عدالت
ماننید   ،ارک  آشی  کوچک یها ظلم. 1ظلم د  نود است:  ا ،عقیده  است؛ ب  پرداخت 
هیای   ظلم .2 ؛دکند یا ب  حریم دیگری تاا ز دبدز را یگریاموال د یسک  ک حالتی

 ،ظلیم   یی دهید. ا  یانایام می   گذار قانو یا  حکومت  ک مانند ظلمی ،گ   پنها ربز
 ظلم آ   ، یبنابرا ؛اشتباه است قوانی گذار  ا یبن ،حکومتست، چو  خود یار نکآش
 ی  ظلمیخلد   چن اناامد. اب  یجام(  م یرانیاما ب    ،شود یده نمیظاهر ظلم د ب 

 (.10: 1386، )فیرحی داند ظلم مینود   یتر کرا خطرنا
کنید کی     خلد   با درنظر گرفت  مراتب ظلم، بر ای  موضود مهم تأکید می اب 

هیا، در  یرانیی بنییا  جوامیع        ها بست  ب  میزا  کوچک بیود  ییا بزرگیی آ     ظلم
هیای   نظیر اسیت کی  ظلیم    ها، نقش متفا تی دارند.  ی بر ایی    فر پاشی حکومت

های بزرگ، ک  از صاحبا  قیدرت   توا  برطرف کرد، اما مقابل  با ظلم کوچک را می
گونی    ک   یرانی   خرابی ناشی از ایی   شوند، دشوار است؛ درحالی   ز ر صادر می

 (.485: 1336خلد  ،  ها، بسیار بیشتر است )اب  ظلم
تیوا    ب  موضود ای  نوشتار، می گفت    با توج  پیش های بح از  یگیر با بهره

از  ،گوناگو  را در آ  های )اجتماعی( ظلمب(دی از ظلم ارائ  کرد    س  الگوییک 
ب(ید   ،کنید  های آشکار   پنها  اشاره میی  ب  ظلم الگو، ای  هم بازشناخت. یک ب(د

های اب(اد ا ل  کند   ب(د سوم، ظلم های کوچک   بزرگ را شناسایی می ظلم، دیگر
گیرد  را در پیوستاری از سطح حقوق عمومی تا حقوق خصوصی، درنظر می  د م 

 (.2)نمودار 
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 یشناس بعدی ظلم . الگوی سه2نمودار 

ملظ
راکشآ                                                              ناهنپ

 ر ب

     ملظ

 چوک

یصوصخ قوقح                                  هماع قوقح

   ملظ

 
، درنظر گرفیت.  2توا  هشت گون  ظلم را در نقاط انتهایی نمودار  ترتیب، می ای  ب 

پنهیا      بیزرگِ ی ها ظلم پیوستار، بی های بزرگ در د  سر یک  ، ظلمالگو  یدر ا
هیا را از   ظلیم  بیود   پنهیا   میزا  آشیکار ییا   گیرند. آشکار قرار می های بزرگِ ظلم
 سیبب  ، بی  ای بزرگ پنها  یا آشکاره د. ظلمکرتوا  بررسی  میی گوناگونهای  جنب 

غیر ت    صاحب تمندا ر  قد ،حاکما ، نخبگا  توسط، م(موالً   گستردگی ماهیت
 هیم قیانونی   جایگیاه      لحیا،  بی   هیم هیا   آ  ییتوانازیرا  شوند، م اناام می  مقا

بتواننید   کی  اسیت   فراهم کیرده ها  آ  رایفرصت را ب  یا...، قدرت مالی   لحا، ب 
، . حاکما    نخبگا  جام(ی  ضایع کنند ،آشکار یا پنها  ای گون  را ب  دیگرا حقوق 

   هیا  هیدف  راستایدر های نادرست  یگذار مشی توانند با خط می ،قانو  زیر پرچم
زمیام امیور را در    ها نفسانی خود، حتی حقوق کسانی را ک  با رأی آ های  خواست 

در نظری  سیاخت   اینگرام   همکارا براساس الگوی )مال کنند اند، پای دست گرفت 
های هدف برخوردارها   میدعیا    بزرگ یا توسط گر هی ها ، ظلم اق(یت اجتماعی

 .د(نشو ها ایااد می نفوا   اعمال فشار آ  از طریقد یا نشو ل میاعما
هیای   بررسیی هسیتند؛ ظلیم    وستار قابیل کوچک نیز در د  سر یک پی یها ظلم
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از فرا انی های  داقمص ،اجتماد ۀهای کوچک پنها . در عرص   ظلم کوچک آشکار
دادخواهی قرار  درمو، مکدر محا ها ظلم؛ برخی از ای  مشاهده کردتوا   میها را  آ 
دارا   مغیازه  م(بر از سد هستند؛ مشاهده قابل فرا انی در جام(  ب  ،گیرند   برخی می
(ابر   سیرقت امیوال   گرفت  تا آشغال ریخت  در سطح م فر ش فر شندگا  خرده  

 یکیار  تیوا  از کیم    سی(ی دارنید کی  میی    ۀکوچک پنها  نیز گستر یها . ظلممردم
ر ناشایست   غیرقانونی فر شیندگا    تولیدکننیدگا  را   تا رفتاها  کارمندا  شرکت

 شمار آ رد؛ برای م،ال، مانند حالتی ک  فر شنده یا تولیدکنندۀ لبنییات،  ها ب  جزء آ 
 .فر شد   ب  مردم می ریزد میدر شیر آب 

کوچکی   بزرگی   نییز آشیکار   پنهیا  بیود       لحا، ب اینک  بر  افز   ها ظلم
از ای  منظر ک  ممک  است حقوق عمیومی ییا خصوصیی را    شوند،  بندی می ت دس

 حقیوق عمیومی   حقیوق    اهیم د  مفی ز. بیا افی  بررسی هستند پایمال کنند نیز قابل
ها   نهادهای د لتیی   مدت سازما  ب  اقدامات کوتاه تنهاد سها   مفا خصوصی، ظلم

حتیی   ها   قوانی  کالنی ک  با سرنوشت میردم    مشی بلک  خط ،دنشو ید نم محد
 .شوند سر کار دارند نیز درنظر گرفت  می هآیند های نسل

هیای کوچیک از نیود آشیکار ییا پنهیا  در سیطح عمیومی ییا           ماموع  ظلم
  براسیاس  کننید   هایی هستند ک  موجودیت اجتماد را تهدید نمیی  خصوصی، ظلم

شیوند کی  قیدرت انیدکی      الگوی اینگرام   همکارا ، م(موالً از افرادی صیادر میی  
خیرد را   یهیا  ظلیم  تیوا   میی  با نظارت یا کنترل فاعال ، ،گون  موارد . در ای دارند
سطح حقیوق عمیومی ییا     در ،پنها  بزرگ از نود آشکار یا یها اما ظلم ،داد کاهش

ها بی  آ  دچیار   ند؛ عموم مفاسد اقتصادی ک  کشیور هست برانداز خصوصی، خانما 
   فاقید قیدرت،   افیراد عیادی  کی    گیرنید  قرار میی  ها ظلمهمی   ۀدر زمر شوند، می
جمهیور   سیکا  رئی یگاهی منتسب ب  نزد ها ظلمای   ها شوند. توانند مرتکب آ  نمی
ای از  شیبک   ی  گیاه  آ رنید،  نظر میی مردم را درنمایندگا  ، گاهی ردپای شوند می

اند  کرده خریداری  یصندل ،ای ک  در هر عرص  کنند را ب  اه  متبادر میچپا لگرا  
ی ها   ما در سالی. مردم سرزمهستند از مقام   موق(یت خود یبردار ره  مشغول به

هرچند گیاهی هرگیز متوجی     اند،  ها سر کار داشت  گون  ظلم اخیر با بسیاری از ای 
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هیا آشیکار    گیاه بیر آ    هییچ  هیا  ظلم، برخی از شناسی الگوی ظلم براساساند.  نشده
ی اگیر شخصی   ؛مهر خواهنید مانید   ، سرب الگوهای پایی  ای   د شد   در الی ننخواه
 ،رفتی  اسیت   شنوعیان  جفایی ک  بر ا  یا هم سردهد   از ای ای از اقدام ظالمان  نال 

 الگیو پنهیا    ۀاز الیی  )با شکایت شاکی( شده  اقع ، ممک  است ظلمبرآ ردفریادی 
صورت، ظلیم   ظیالم    ای  آشکار قرار گیرد؛ درغیر های ظلم ۀکشیده   در زمربرسر 

 برجا خواهند ماند.هر د  پا
مردم جام(  اسالمی  همۀ ۀ ظیف با هم  مظاهر آ ، اگرچ    مبارزه یزیست ظلم
 براسیاس  ،سی اسالم در قیر  حاضیر  یسا چنانچ  بخواهیم از ای  مفهوم تأاست، ام

قضیایی کشیور    نظیام ، ایی   یدیگر کنیم، بیش از هر نهاد نظر شارد مقدس استفاده
مبیارزه   ۀعرصقضائی ، ، زمی  بازی قوه تردید ی. بگیرد میاست ک  موردخطاب قرار 

 برند. یغما می خواهد بود ک  حقوق مردم را ب  یکشان گرد  ا    مفسدا   مبا ظال
هیای دادگسیتری، دادسیراها، پلییس،        شده، چنانچ  دادگاه براساس الگوی ارائ 

ار   هیای کوچیک آشیک    تواننید ظلیم   ضابطا  قضایی، باکیفیت   کارا عمل کنند، میی 
پنها  را، چ  در بخش حقوق عمومی   چی  در بخیش حقیوق خصوصیی، پوشیش      

کننیده بی     های کوچکی ک  با شکایت شاکی خصوصی   ارائ  اسناد اغبیات  دهند. ظلم
شیوند، امیا رفیع     فصیل میی     حیل «   عیدالت نشسیت  کیارا   »شوند، با  محاکم عرض  می

ماننید،   خصوصی، پنها  باقی میی دلیل نداشت  شاکی  هایی ک  ب  های پنها  یا ظلم ظلم
هیای ف(یال،    است. نظام قضایی نافذ آگیاه، دارای دادسیتا   « عدالت نافذ آگاه»نیازمند 

 (.3ر ز،   نیز قضات مطلع است )نمودار  ضابطا  قضایی آگاه   ب 
نیاز  «نشست  مقتدرعدالت »ب   های بزرگِ آشکار، همچنی ، برای مبارزه با ظلم

 فرا انیی اهمییت   هیا  ظلمرسیدگی ب  ای   ، درقضایینظام  تقاللداریم. در ایناا، اس
اسیت   «سرنوشت قانو  اساسی»قضایی  (، استقالل2017) 1نود رفت(بیر  دارد   ب 

جام(    از زمامدارا   یا خود از نخبگا  ها، ظلم ای  (. مرتکبا 1 :2017)نود رف، 
. ارزیابیا     منتسیبا  بی  مراکیز قیدرت     ییا از نزدیکیا    ،هستند گذارا  مشی خط  

تواننید از انیواد    ت   اسیتقالل خیود، میی   رقید مشی عمومی، با اتکا ب   قضایی خط

                                                                                                                                 

1. Neudorf 
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 .کنندگویی  ب  پاسخ رآنا  را  ادا کرده  کشی  ظالما    مفسدا  حساب
توا  مطیرح   های گذشت  می سال ازهای بسیار زیادی  م،الدر ای  زمین   اگرچ 

در حیق   زهای خودر سا خیر رئیس قوه قضائی  ب  ظلمی ک  شرکتکرد، اما اشاره ا
  قضیایی )   سیت بیرای مسیئوال   ا ها تأمل است؛ ظلمی ک  سال ، قابلاند کردهمردم 

 است: آشکارمردم مظلوم( 
ب  خود اجازه دهد ک  ت(هیدش نسیبت بی      ]شرکت خودر ساز[ اگر سازمانی

کب نقض حقوق عامی  شیده   مرت ،طرف  نقض کند، در اقع صورت یک مشتری را ب 
کنییم. نبایید    دلیل نقض حقوق عام  برخورد می ما با چنی  مواردی ب  قط(اً...است. 

دلیل ایستاد  در نقط  قدرت   نییاز میردم بی  کیاالی آ ، بیرخالف       یک شرکت ب 
 (.1398)خبرگزاری میزا ،  موازی  شرعی   قانونی اقدام ب  نقض ت(هداتش کند

چی  در بخیش خصوصیی   در چی  بخیش       ،های بزرگ پنهیا   ظلممبارزه با برای 
هیا     ظلیم کشف ، در ای  بخشهستیم.  «نظر صاحب عدالت نافذ»عمومی، نیازمند 

هیا، حتیی ممکی  اسیت در      ؛ ظلمجام(  خارج است یولماز توا  افراد م( فسادها،
نفع مفسدا    ظالمیا    ای محرمان  ب  گون  های عمومی، ب  مشی پوشش قانو    خط

 ای ، در هیر رشیت   هیای عمیومی   مشیی  خیط  یارزییاب ر ،  دعی اناام شیود؛ ازایی   م
کی   ای اسیت   ازمند کارشناسا  دانشمند   کارآزمودهین ،تخصصی   دقیق ای گون  ب 

چپیا لگرا  حقیوق میردم را ر      دست ظالمیا    بتوانند با دانش   تخصص خود، 
  زییا    ضرر ،کنند آشکارا   ناالیق رخردی مدیرا    مسئوال کفایتی   بی بیکنند، 

پر نده آنیا    ،درصورت امکا  های آنا  را غبت   ضبط کنند،   سیاستاقدامات   
از  را آینیده های مهم در  را ب  مراجع قضایی ارجاد دهند   امکا  تصدی مسئولیت

 آنا  بگیرند.
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 شناسی عدالت نظام قضایی و نوع شناسی بعدی ظلم سه الگوی .3نمودار 

ملظ
راکشآ                                                              ناهنپ

 ر ب

     ملظ

 چوک

یصوصخ قوقح                                  هماع قوقح

   ملظ

ردتقم هتس،ن تلادعرظنبحاص ذفان تلادع

اراک هتس،ن تلادعهاگآ ذفان تلادع

 
کی  در   هیایی  کاسیتی  حیال حاضیر بیا توجی  بی        ، دریرسد ک  قوه قضائ می نظر ب 

ها   جیرایم   مفاسید آشیکار       ب  ظلم بیشترها اشاره شد،  های پیشی  ب  آ  بخش
ها   جرایم   مفاسد بزرگ    ک  ظلم یدرحال کند؛ حال کوچک، رسیدگی می درعی 
اسالمی  ت   موجودیت جمهوریی جود دارند ک  حی،ی   پنهان حال آشکار درعی 

   جیود  یهیا، اغیری از قیوه قضیائ     کنند، اما برای رسیدگی بی  آ   ایرا  را تهدید می
ای کی    امیرالمومنی )د( همچو  شیتر گرسین    ت(بیر ندارد. غارتگرا  حقوق مردم، ب 

د، ب  خورد  امیوال میردم   زار بیفتد   با  لع عایبی گیاها  را ببل( در بهار ب  علف
شیود کی       در جیایی هزینی  میی   یک  شدت عمل قوه قضائ درحالی ،ندهست مشغول

ای در  اخیراً اقیدامات امید ارکننیده   هرچند ؛ناچیز است یآ  در چنی  شرایط ۀاینت
 راستای اصالح ای  ر ند آغاز شده است.

 یگیر نتیجه

مشی عمیومی بررسیی شید       خطدر ای  پژ هش، مسئولیت مدنی د لت در برابر 
، مسیئولیت د لیت   ای در علیم حقیوق   میدیریت    رشت  تالش شد با رهیافتی میا 

هیا در   گیویی د لیت   پذیری   پاسیخ  با جود اینک  مسئولیت .مطال(  شود   بررسی



 77     گذاری عمومی مشی ای به مسئولیت مدنی دولت در خط رشته رویکردی میان

دهندۀ میزا  تکامل   پیشرفت فرهنی  حیاکم بیر نظیام      توا  نشا  برابر مردم را می
 ی  موضود در بسیاری از کشورها فراگیر نشده است.سیاسی   حقوقی دانست، ا

نقیش  ، هیای عمیومی   مشیی  خیط  ، بیا جود اینکی  ارزیابیا    مدیریت دانشدر 
دسیتا ردهای   یرسان   حتی اطالد ی،گویی، بهبود یادگیر در ارتقای پاسخ یبدیل بی

گیذارا    مشیی  گیو کیرد  خیط    گون  ک  باید، موجب پاسخ ، آ ندنک مشی ایفا می خط
، در د لیت، مالیس،     در اییرا  عمیومی  مشیی   ارزییابی خیط  ند. توج  بی   ا نشده

هیای   مشیی  الناس باشید،   آغیار خیط    ک  باید حافح حق نظام قضایی یی همچنی  در
 د لتی را بر حقوق مردم ردیابی کندیی مهاور مانده است.

وق میردم   تحقیق   پاسیداری از حقی  »شاید بتوا   ظیفیۀ نظیام قضیایی را در    
لحا، مبیانی حقیوقی، شیرایط مناسیبی      حال، ای  نظام ب    کرد. باای خالص« عدالت

هیای   های عمومی   احقاق حقوق مردم ندارد. تاربۀ سال مشی برای ارزشیابی خط
گونی    هیای د لتیی، آ    مشی دهد ک  ارزیابی نظام قضایی از خط گذشت  نیز نشا  می

بیر نظیارت    اساسی مبنیقانو   174ک  باید باشد، نیست؛ برای م،ال، براساس اصل 
بازرسیی کیل کشیور،    توسط سازما    یقوان  حیصح  یامور   اجرا  ا یجر  حس بر 

 ۀعهیده دارد،  لیی در عرصی     عیار ب تمام ارزیاب در حد یک یای  سازما  مسئولیت
 یش اعمال   رفتار در سطح خرد   اجیرای ظیاهر  یعمل   اقدام، بیشتر در حد تفت

ات   م(یشت رباری ک  مقد های زیا  مشی ن  ارزشیابی خط ،قوانی  ف(ال بوده است
 .کنند مردم را تهدید   تحدید می

دار  های بزرگ ک  حی،یت نظیام جمهیوری اسیالمی را خدشی      بسیاری از ظلم
توسیط  هیای عمیومی،    مشیی  اند، زیر پوشش اقدامات قانونی   در قالب خیط  کرده

های  مشی دگی عادالن  ب  ای  خطرسی شوند. های عمومی قدرتمند اناام می سازما 
مسیتلزم مبیانی نظیری       بیوده    قضیایی  نظیام  ۀدشوارتری  بخش  ظیفی بار،  زیا 

حقوقی مستحکم   نظام قضایی مستقل   قدرتمندی است. همچنی ، برخیورداری  
رحمانی    یبی  ی  ارزییاب  هیا  ظلیم نیا بیرای ارزییابی   رصید     یتخصص   چشم باز 

ایی  حیوزه، میا را    تأمیل در  ، ضر ری است. ا گذار مشی های ناقص خط مشی خط
بیر   ،قضیایی  نظیام  ظایف  توجهی ب  دلیل بی ب کند ک   متوج  خسارت سنگینی می
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های  یکی از ا لویت ،قضایی کشور نظامتحول در ر ،  ازای  ؛جام(   ارد شده است
یک  ی، بایدت(بیر مقام م(ظم رهبر ک  ب  نظامیاصلی جمهوری اسالمی ایرا  است؛ 

 بییرای (1396ای،  )خامنیی  «بخییش   آرامییش ،امیییدبخش بخییش، ناییات»ماموعیی  
 عدالتی در سطح جام(  پیشر    سرآمد باشد.   بی ظلم، فساد،کنی انواد  ریش 

رفت از شرایط موجود، براساس رهنمودهای دینیی، تنهیا راه نظیام     برای بر  
هیای بیزرگ    ه بیا ظلیم  قضایی، تغییر زمی  بازی   کشاند  میدا ، ب  عرصیۀ مبیارز  

هیای   یمشی  بایید در ارزییابی خیط   برانیداز   ظالمیا  ظاهرالصیالح اسیت.      خانما 
 عمل کرد.   مقتدران  پرده نگریست، عالمان  اندیشید، بی ،اجراشده

بخیش  کی    ضایی نیز ب  همی  امر  ابست  است. تیا زمیانی  ق نظامآبر    اعتبار 
اهمییت   کیم  فسیادهای ،   هیا  ظلیم   صرف جرایم، یتالش   هزین  قوه قضائ ۀعمد
در  انی  زبیار، ر   بزرگ   خیانت های ظلم   فسادها های داقک  مص شود، درحالی می

مطلیوب از   ۀنتیای ب   دستیابی ست،ا ها مقابل دیدگا  مردم، سوها  ر ح   جا  آ 
  یاهیداف    ظیایف قیوه قضیائ     ۀ ، ناممک  خواهد بود. گسیتر یعملکرد قوه قضائ

سیوی   هیای عمیومی، بی     مشیی  بیرای ارزییابی خیط    نظیام کند کی  ایی     ایااب می
بیر   ، تنهیا قضیایی  نظامک  ابتنای  تا زمانی شناسی گام بردارد. گرایی در ظلم تخصص

بسیاری از تییررس نظیام دادپیر ر     های ظلمباشد، مسئولیت مدنی صریح حکومت 
محور ی صورت تخصص در حکومت اسالمی ب  ستیزی ظلم. چنانچ  مانند خارج می

   م(قیول هیای غیر  مشیی  ک  خیط توا  امید ار بود  ه قضائی  قرار گیرد، میقو توج 
ای خردمندان  ارزیابی شیوند   گون  ب  ،های عمومی غیرکارشناسان  سازما  های برنام 

 ها کاست  شود.   های آ  ها جلوگیری شود تا از شدت ظلم   از اجرای آ 
 



 

 

 ها یادداشت
هیا کی  بی  مناسیبت      ها   مؤسسات  ابست  ب  آ  کارمندا  د لت   شهرداری  ی 11ماده  . 1

 ، ارد نماینید   خسیاراتی بی  اشیخاص    ،احتییاطی  بی ۀ ظیف  عمداً یا درنتیا اناام
 لی هرگاه خسارات  ارده مسیتند   ،باشند خسارت  ارده می شخصاً مسئول جبرا 

 ،مؤسسیات مزبیور باشید     نقص  سایل ادارات   یا ب  عمل آنا  نبوده   مربوط ب 
 لی در مورد  ،یا مؤسس  مربوط  است صورت جبرا  خسارت برعهده اداره درای 

ضر رت بیرای تیأمی  منیافع     حسب هرگاه اقداماتی ک  بر ،اعمال حاکمیت د لت
مابیور بی     د لیت  ،عمل آید   موجب ضرر دیگری شیود   اجتماعی طبق قانو  ب

 .پرداخت خسارات نخواهد بود
طلیب. فأمیا الظلیم    ی،   ظلم مغفیور ال کتریغفر،   ظلم الی: فظلم ال أال   ا  الظلم غالغ. 2

ب (.   أمیا الظلیم    کشریغفر أ  یاهلل ال اهلل ت(الى: )ا  باهلل، قال کغفر فالشریالذى ال
فظلیم   کتیر یال(بد نفس  عند ب(ض الهنات،   أما الظلیم الیذى ال  غفر فظلم یالذى 

 .ال(باد ب(ضهم ب(ضا
 .إِ َّ الشِّرْک لَظُلْمٌ عَظِیمٌ .3
 (10)سوره نساء، آی   إِ َّ الَّذِی َ یأْکلُو َ أَمْوالَ الْیتامی ظُلْماً إِنَّما یأْکلُو َ فِی بُطُونِهِمْ ناراً. 4
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جلد ا ل، ترجم  محمد پر ی  گنابیادی، چیا    ، مقدم (، 1336خلد  ، عبدالرحم  ) اب 

 نخست.

مبانی مسئولیت مدنی در امور مالی د لیت از  »(، 1397ال  ) مهر، محمد؛ سلطانی، عی  ادیبی
، سیال پیانزدهم،   های فق    حقوق اسیالمی  پژ هش، «منظر فق    حقوق موضوع 

 چهار.   شماره پنااه

صیالحات قضیایی در دسترسیی بی      هیای اجیرای ا   چیالش (، 1395بانک توس(  آسیایی )
 ، ترجم  لیلی منفرد، تهرا : پژ هشگاه قوه قضائی .عدالت
 ،اندیشی  حیوزه  ، «در قانو  اساسیی  اهداف    ظایف قوه قضائی »(، 1382پر ی ، فرهاد )
 .44   43شماره 

، دیدار رئیس   مسئوال  قوه قضیائی  (، سخنا  رهبر انقالب در 1396علی )ای، سید خامن 
 ، دردسترس در:27/04/1398تاریخ دسترسی: 

با خودر سازانی ک  قیمت   زمیا  تحوییل را بی  مییل خیود      »(، 1398خبرگزاری میزا  )
 ، دردسترس در:24/04/1398، تاریخ انتشار: «تغییر دهند برخورد شود

مسیئولیت  »(، 1397خویینی، غفور؛ ماتهد سلیمانی، ابوالحس ؛ بحرینی، سید امیرحسی  )
هیای میالی برمبنیای ضیابط  تقصییر       مدنی   اخالقی د لیت در اعمیال سیاسیت   

 .1، سال نهم، شماره های اخالقی پژ هش، «سنگی 

گیذاری عمیومی   سیاخت     مشیی  (، خیط 1398فرد، حس ؛ جوان(لی آار، مرتضی ) دانایی
 ق(یت اجتماعی، تهرا : دانشگاه امام صادق)د(. ا

مسیئولیت میدنی د لیت ناشیی از     »(، 1392زاده، محمیدجواد؛ عطرییا ، فرامیرز )    رضایی
، سال ا ل، شماره حقوق اداری، «های شهری تصویب، تغییر   یا عدم اجرای طرح

1. 

کشور  های دیوا  محاسبات بررسی جایگاه   صالحیت»(، 1396فر، محمدمهدی ) رضوانی
، سیال ا ل،  دانیش حقیوق   مالیی    ، «های کلی نظیام  در چرخ  نظارت بر سیاست

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37040
http://www.ensani.ir/fa/15561/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/15561/magazine.aspx
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 .2شماره 

، «مطال(  تطبیقی مبنا   ماهیت مسئولیت مدنی د لت»(، 1393صالحی مازندرانی، محمد )
 .103، شماره حقوق تطبیقی

 .ا ر زنامی  اییر   ،«خلید   دربیاره عیدالت    تأملی بر نظریی  ابی   » ،(1386فیرحی، دا  د )
 .10ص  ،1386/ 01/10

هیای مالیس    (. درگاه اینترنتی مرکز پژ هش1395قانو  اساسی جمهوری اسالمی ایرا  )
 شورای اسالمی، دردسترس در:

 ، قم: دارالحدی .مبانی شناخت(، 1388شهری، محمد ) محمدی ری

رای ارائ  میدل بی  »(، 1392م(مارزاده طهرا ، غالمرضا؛ میرسپاسی، ناصر؛ جلیلی، سوداب  )
های عمومی جمهوری اسالمی اییرا  در حیوزه    مشی ارزیابی اغربخشی اجرای خط

 ، سال د م، شماره چهارم.رسالت مدیریت د لتی، «بهداشت   درما 

ها   کلمات قصیار امیام علیی)د(، گردآ رنیده سیید       ها   نام  البالغ ، ماموع  خطب  نهج
 رضی، ترجم  محمد دشتی، تهرا : یاسی  نور.

بنیدی   شناسیایی   ا لوییت  »(، 1395زاده، فتاح؛ محمیدی، محسی  )    اعظی، رضا؛ شریف
، سیال دهیم،   فصلنام  علیوم میدیریت اییرا    ، «مشی عمومی الگوهای ارزیابی خط

 .40شماره 

هیای عمیومی در    مشی الگویی برای ارزیابی خط»(، 1395 اعظی، رضا؛ محمدی، محس  )
، انیداز میدیریت د لتیی    چشیم «. ش افیز ده( مشی مالیات بر ارز ایرا  )مطال(  خط

 .29شماره 

گیذاری   بازخوانی دانش سیاست»(، 1387الوانی، سیدمهدی؛ هاشمیا ، سید محمدحسی  )
فصیلنام   ، «میدر   گیری خط مشی در عصیر پسیت   مدرنیسم: شکل در زمین  پست

 .56، شماره 14، سال شناسی علوم انسانی پژ هشی ر ش ی علمی

هیای   مشیی عمیومی؛ چرخی     مطال(  خط(، 2006ش، ام. پرل، آنتونی )ها لت، مایکل؛ رام
، ترجم  عباس منوریا    ابراهیم گلش ، تهرا : مشی های خط مشی   زیرنظام خط
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فرهنگی  های گیری تعارض ثر بر شکلؤعوامل م
 فراروی دانشجویان

 ()ره(خمینی  المللی امام )مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بین
 محمدرحیم عیوضی

 امیر گروسی

 چکیده
فرهنی  د  اامهیه    مولی  ، به عنوان یکی از مهمترین نهادهای آموزشیی ششیو ،   دانشگاه

فهم د ست از فرهن  و بازتولی  آن به عناصر قابی  قویوج اامهیه، دانشیاو  ا بیه       است.

د  مقاب  فرهن  غرب  ایرانی ی فرهن  غنی اسالمیعنوان یکی از شنشگران اصلی موااهه 

ی بایست نسوت به ح  تها ض هیای موایود د  دو   م  ویا ویی،و د  این است  داده  قرا 

علی    ایین ژیهوهب بیا هی ا شینا ت      فرهن  انتخاب د سیتی داشیته باشی . بنیابراین    

المللیی امیا     ش ه د  دانشاویان با  وش شیفی د  دانشگاه بین فرهنگی ایااد های تها ض

تحلیی  مفهیومی و     وش قالیه، م ایین شا  فتیه د    بیه  مینی) ه( اناا  ش ه است.  وش 

مصیاحوه عمییت تیا حی       ،دانشاویان این دانشگاه نفر از 15با  استا،  د اینقیاسی بوده و 

و  سیی ن بیه    هیا  شام  شردن داده منظو  هببراین،  افزوناشواع اطالعات اناا  ش ه است. 

 نیی اۀ نتیا .دانشگاه نیز مصاحوه ش ه است تاداننفر از نخوگان و اس 7با  ،اه اا ژهوهب

 8 د  قالی   گوناگون دیگر د  این زمینه،های  ژهوهبهای  با دادهقیاس ژس از ها  مصاحوه

 هیا  بیا ایین تهیا ض     وییا ویی حی     اه 6د  دانشیاویان و   ض فرهنگیی  علت اصیلی تهیا  

 ا ائه ش ه است. )ژیشنهاد(

 دانشگاه، فرهن ، تها ض فرهنگی، فرهن  دانشاویی :یکلید یها واژه
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 مقدمه

پ ان، ی، دانش و  یفرهنگ   ق ک اوزااوان ی  طران ب ا اوپا ا ا    ی  رانیا ییآشنا ننخستی
 ا  یاس مم    یرانیت، شکل زرفت پ فرهنگ ایپ دپوان مشرپط 19قرن  احان دویس
دو عصر  ،اوپااداوالفن ن به  ا  انیرانیاعاام انخست م ج . تأثیر اذیرفت یین آشنایا

و د ک رده  لیتحص   یران  یا یها برزشت آقا اده .ر انوام شدیرکبیهمت ام بهپ  یناصر
اپلی     یرهایمس شت پزذا شینما ا  خ د به یز ناز ن یفرنگ، نماها های سر مین

 ین تض ادها نخستی یها د نشانهیان با  شد. شایرانیاوپی  با فرهنگ غرب بهیی آشنا
 هم ین  .ش کل زرفت ه باش د   ج ا   نیا دو هم  ی  ن یان با فرهن گ غرب   یرانیا یفرهنگ

اص یی تح   ف فرهنگ ی ای ران      فرهنگی، عامل  وپیاوپیی ایران با غرب دو  مین
 دپپو یه ا   مام ه  ،فکران آن دپوان باع   ش د  نوپش  طبق ی دز غرب ب ده است.
دو  ییته پ تو ددزرا یا  مدون نادوست برداشتپ  یبا عیم غربی همراه فرهنگ غرب

نک ه  یا اش اوه ب ه  ( ب ا  1249-1326) الدپل ه  خان ناظم ر ا میکمیران شرپع ش د. میا
حک م   د ب ه ی  ا بای» د:یز  یم ،ستیر نیاذ امکان یخ اه یترق لیدو مقابل س مقاپمت

ر ی  د دو  ی  ا باید پ یبکن یا، بمدونگ ترقیاف دنیضتحکم مق مصیحت خ دتان پ به
 ب ا  یفرهن گ غرب   آمیختگ ی  (. 4: 1388 )دوخشه،« دیمح  ش  یکی به اوپاای ترق

 ی م، معم او وس   پ ه ا، آداب  ها، نگرشووفتا ان باع  شد که دویرانیای سبک  ندز
 یز ن از ن  ی، تض ادها یا  عناصر فرهن گ ب  م   یاویپ بس ،افی، اخمق، ادبیشهر

 .شکل بگیرد
 ،ت قشر دانشو یاهم ،ها دو دانشگاه یپ انقمب فرهنگ یا  انقمب اسمم اس

جامع ه   پیژزی عض یت دودپ  سبب داشتن  به ی،ت جه فرهنگ یکان ن  عن ان نقط به



 85     فرهنگی فراروی دانشجویان های گیری تعارض ثر بر شکلؤعوامل م

اد ب  ده اس ت.   ی  او  یمق له بس   نیدو ا ،داو کش و ندهیپ جامعه ج ان پ آ ینخبگان
همین عیت ع ام ل   به ،ان دو جامعه، عامل پ م لد فرهنگ هستندیدانشو  ،دوپاقع

پ ا  دس ت   ت ه، یمدون یا وسانه یرهایتأث ان،یج ان ب دن دانشو  مختیفی او جمیه،
(، یس ت یمدون اس ت  ای یزفتمان یها هیام و )نظر یپ جاپدانگ تیبه قطع مانیوفتن ا

 یه ا  ا  زفتم ان  یمتش کل ا  عناص ر ز ن از ن    ،ی ن د یا یتیه  یریز سبب شکل
)مانن د   ت ه یمدون (، پ اس ت ی ی زرا ی)مانند می تهیمختیف سنت )مانند مذهب(، مدون

اف راد جامع ه ش ده     ریبا سا انیت جه دانشو  تفاپف قابل وهی( پ دونتیسبک  ندز
دوب اوه   ش ده  ه ای انو ام   ا ژپهش بر  یپورم (.4: 1388 ،یق سرپستانی)صد است
احس ا    مانن د  ییه ا  بح ران  ده د،  م ی ها نشان  دانشگاه دو یفرهنگ تیه   مق ل
 گان ه، یب یها به قدوف بستن دیام ت،یبحران ه  پ یفرهنگ یگانگیا خ دب ،یدیناام

ا جمیه  ،ا  خاوج ا  کش و یریالگ اذ به لیپ تما ی،پ می ینید یها تیه  تضعیف
 ،یمحسن) آیند شماو می به کش وامرپ   یها دانشگاه یپ اجتماع یفرهنگ یها بیآس

 یه ا  نترن ت، ش بکه  یل ای  ا قب ،نیعصر ن  یاوتباط جمع لی(. پج د پسا10: 1383
پوپد فرهنگ     کاوبرد  یادی داودان یدانشو دو بین که    پ...  ،، ماه اوهیاجتماع

 یدانش گاه   جامعشدف بر  به، یفرهنگ یها تفاپف نیا ل کرده است.یتسهوا  یغرب
ش ده  جامعه بدن   نسبت به یتر عیراف سرییتغدونتیوه دچاو پ  زذاشتهر یثأکش و ت
جامع ه  پس ی  سمت ت اند یم ،دانشگاه دوه شددیان ت لیجراین  زفتنی است،. است
میت ى   کی  ش  د   ا  دانشگاه است که مى»د: یفرما ی)وه( مینی. امام خمتعیین کندوا 

 نی  بش  د. ا  دهیمیتى به تباهى کش کیت اند  اصمح بش د پ ا  دانشگاه است که مى
 ای  کش د   طرف غ رب م ى   ایهاى ما وا  دانشگاهى است که ج ان تیدانشگاه پ ترب

ها وا مت ج ه ب ه    آن  کند پ پجه مى ها وا ا  خ دشان تهى کشد پ آن طرف شرق مى
وا پ ش رق وا   رانیه کند پ تمام جهاف اشرق غیب ای نکهی[کند تا اىغرب پ شرق ]م
 اه اى یفرهن گ پ چ   غرب غیبه کن د پ هم    ایببرد  نیوا ا  ب نیپ تمام بمد مسیم

مغ ا غرب ى بنش انند پ     کی ایمغا شرقى  کیجاى آن،  پ به رندیوا ا  ما بگ گرىید
 .(430: 14ج، فه امامیصح) «میت ما وا به تباهى بکشند

ای ن  سا  ب  دن   پ فرهنگ یل فرهنگیدل نخست، بهاهمیت فرهنگ دو دانشگاه 
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ای ن    دو دانشگاه، پ س م، به یفرهنگ های همق ل یاو با یبس تن ع سبب نهاد، دپم، به
، یش ناخت  وپش یه ا  ، متض من بح    یفرهنگ   یه ا  دهی  اد  ه مطالعکدلیل است 

 دداوویش ه  ت عیم پ دان ش  یما ا  ماه یتیق ه دوکاست  یپ فیسف ،یشناخت معرفت
های ذاتی  ایچیدزی ،ا  منظر سا مانیاینکه،  چهاومنکته (. 47: 1390 )ذپالفقاو اده،

اس ت پ ا  نظ ر    خ د متک ی  خاص فرهنگ پ مشخص ق اعد پ ماهیتی دانشگاه بر
 س ت ی دیگ ر ا ها تر ا  سا مان بسیاو ایچیده ،اردا ان بسیاوی ا  اندیشمندان پ نظریه

 (.29: 1397)اصغری پ همکاوان، 
ت ر ا  فرهن گ جامع ه     اهمیت کم ،ها  ض ع فرهنگ دو محیط دانشگاهم بروسی

ب ا عناص ر فرهنگ ی پ     وپی اوپیی  دانش و یان دو  نیست. تحیی ل وفت او فرهنگ ی   
 جینت ا  ت اند می ،های متن ع دو دانشگاه فرهنگ اجتماع سبب به ،مختیف های فرهنگ

ض می ان  باش د. تع او  دو ا ی داش ته   معرفی فرهنگ مناسب  واستایدو او شمندی 
ه ا پ الگ ه ای فرهنگ ی     س   پ او ش  های فرهنگی ب  می ا ی ک   ها پ سنت او ش

ب رای   ه ا  ها پ آثاو پ ایامدهای ای ن تع اوض   دیگر دو دانشگاه مهاجم غرب ا س ی
(. 10 :1386 )ابراهیم ی،  شده اس ت  یهای فرهنگی عمیق ایواد بحران سبب ،کش و

م ج د دو  عن ان یکی ا  صدها نهاد به ،آم  ش عالی نظامدانشگاه پ  ت جه به نقش
نی ا   ،ش ده  ل اپم ت ج ه ب ه خرپج ی تربی ت      دلیل به ،سطح جامعه دو کنش با افراد

 ت اند اهمیت م ض ع وا دپچندان کند. می

 . تعریف مفاهیم1

 فرهنگ. 1-1

 ح دپد  دو)  ی اد  بس یاو  های تعریف است که یحساس پ مهم بسیاو عنصر فرهنگ،
 ه ای  ت مش  پای ن مق ل ه    اهمی ت  دهن د   نش ان ی آن، شده ب را  اوائه (تعریف 165

 پ ع ام  تعری ف ی ک   به دستیابی ،اسا  براین. است آن تبیین پ تعریف به معط ف
 دو وا کاوبرد بیشترین ،فرهنگ». است ناممکن تاحدپدی ،همگان برای اذیرش قابل
ب ه  » دپل    ل  یی  نظ ر  بنابر پ داده اختصاص خ د به یبشر پ عیمی ز هایپ زفت
  فرهن گ ک ه ویش     یمعنای لغ  ا  .«است شدهتبدیل  عقاید پ افکاو دوبرخ  مرکا
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، نخس ت قس مت   ،تشکیل شده اس ت « هنگ»پ  «فر» اپستایی داود پ ا  دپ قسمت
 ؛(1381، آش  وی )معن ای کش یدن پ ف رهیختن اس ت      ایش ند پ قس مت دپم، ب ه  

 .م بخشیدنتیعنی با  کشیدن پ اع ،بنابراین، فرهنگ
 اوائ ه ک رده اس ت،    «ییابتدا فرهنگ» تابک دو 1871 سال دو یریتا ی کهفیتعر

  موم ع   ،فرهن گ » :اس ت  معرپفبرای این مفه م،  مانع پ جامع یفیتعر عن ان به
 ن،یق  ان  اخ مق،  فن ن، ع،یصنا هنرها، معتقداف، معاوف، شامل هک است یا دهیچیا

 عض    عن  ان  ب ه  ف رد  هک   است یپ ض ابط وفتاو پ ،عاداف تمام دونهایت، پ سنن،
 وا یتعه دات  پ فیپظ ا  ،جامع ه  آن براب ر  دو پ ردی  ز یفرام   خ د جامعه ا  جامعه،

 .(32: 1394ا مینی،  داود )وپح عهده هب
. ان د  اوائ ه داده فرهنگ  برایوا  های ریفایرانی نیا تع شمندانیاند براین، افاپن

مادی پ معن ی یک ق م  یها ها پ اندپخته ساخته فرهنگ وا موم ع  ،شریعتیدکتر 
 .(257: 1359 )شریعتی، داند مییا نژاد خاص دو ط ل تاویخ 

دوباوه فرهنگ هرچ ه زفت ه   » ز ید:   اهمیت فرهنگ میوامام خمینی)وه( دوبا
دانیم ازر انحرافی دو فرهنگ یک وژیم ای دا ش  د پ    پ می دانید می کم است. ،ش د

مستقیم انسانی پ الهی اایبند باشند پ بر ها پ مقاماف آن وژیم دو صراط  همه اوزان
میت ا  قی د شیطان عقیده داشته باش ند پ آن وا تعقی ب کنن د پ     یاستقمل پ آ اد

دی ری نخ اه د    ،ن د باش ند  بهای او نده آن اای ا  اسمم پ خ استه تیعبت میت نیا به
 نخ  اهی ب ه انح راف    که انحراف فرهنگی بر همه غیبه کند پ همه وا خ اهی کشید

پ مستقیم وا واه نواف  ص وف  یبا هچنان کند که انحراف ب نسل آتیه وا آن کشاند پ
آن  ،جای اسمم حقیقی بپذیرد پ بر سر خ  د پ کش  و   انحرافی وا به بداند پ اسمم

« ش اهی پ خص ص اپ انو اه س ال س یاه ب ر س ر کش  و آم د          د که دو ط ل ستموآپ
 (.425: 1378، )خمینی
ا فرهنگ وا بستر اصیی  ندزی م» فرماید: فرهنگ می م ودای دو  اهلل خامنه آیت
دو  خ ان دن پ عی م آم  ختن. فرهن گ ه ر       دانیم؛ نه فقط بستر اص یی  انسان می

اش هم  کش و، بستر اصیی حرکت عم می آن کش و است. حرکت سیاسی پ عیمی
یعنی خیقیاف پ ذاتیاف ب می ی ک جامع ه پ ی ک     ،دو بستر فرهنگی است. فرهنگ
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مب انی فرهن گ ی ک      دهن د  ه ا تش کیل   هایش، این کراتش، ایمانش، آومانمیت؛ تف
ها است که یک می ت وا ی ا ش واع پ غی  و پ جس  و پ مس تقل        کش و است. این

 ای، )خامن ه  «کن د  نشین پ فقی ر م ی   کند یا سرافکنده پ ذلیل پ فرپدست پ خاک می
1388 :50). 

 دو ای ران  اس ممی  جمه  وی  دپل ت  هن ر  پ فرهنگ بخش ویای برنامه  کمیت
 پ ه ا  او ش باپوه ا،   تافت   دوه م  کیی ت  وا فرهن گ  خ  د،   سال انج  برنام یننخست
 پ س اخت   کنن د  مشخص پ جامعه اعمال پ ،آداب فن ن، هنرها، ها، دانش ها، آومان
 .(26: 1391  اده، قیی) است کرده تعریف  ندزی کیفیت تح ل

س نن وا   پ آدابپ م ذهبی، تفک ر،    اعتق اداف فرهنگ، بهترین م ا ین اخمقی، 
وپش  ن دزی ی ک ق  م وا     ا رپود. فرهن گ،   م ی  کند پ خ  د وا ا  آن  می دویافت

ب یش مش ترک،   پ کند. چند ق م با مذهب مشترک یا اص ل اخمقی ک م  مشخص می
ها ب ا ه م متف اپف     نداوند،  یرا فرهنگ آن یشی    ندزی کردن پ اندیشیدن مشابه

ه ای همگ انی    محص ل کاو زرپه ی پ نتیو   ک ش ش    ،حال، فرهنگ دوعین است.
 انه ااو ، ای نده ، هر فرهنگ اوترتیب این ههای مت الی است. ب دپوان  لق می دو ط

خ  بی پ    عش ق  ب ه  تق ی ت   رایداشته است ک ه ب     خدمتگااو ناشنا ها  نیپ میی
ت ان  دو یک تعریف کیی می ؛ بنابراین،اند تمش کرده یپ ایشرفت دو زمنام یبایی 

 یپ الگ ها  ها، آداب اساسی، او ش های های ا  باپوها پ مفرپض فرهنگ وا موم عه
پ  ،، وفت او ها که ادواک شماو آپود ی بهداو پ دیراا پ نمادها پ مصن عات ویشه یوفتاو
 د.نسا  د پ ه یت آن وا مینده شکل می جامعه وا جهت پ فمناسبا

 دانش گاهی  فرهن گ  ت جه است. لمیان، مفه م فرهنگ دانشگاهی نیا قاب دواین
 ه ای  تمام مق له پ ها، زفته ها، کنش ا جمیه نمادین، ص و معانی نهفته دو الگ ی وا

 دو پ کنند می برقراو اوتباط با هم آن، کمک به افراد دانشگاهی که دانند می معناداوی
: 1396ش ند )فاضیی،  می یکدیگر سهیم با باپوهای مشترک پ ها، دویافت ها، توربه
 وا خ  د  خاص دانشگاهی فرهنگ ای، جامعه هر که بر این نظر است زالت نگ(. 86

 سیاس ی،  اجتماعی، وپابط پ دل ساختاوها ا  فرهنگ دانشگاهی، کند،  یرا می ایواد
 (.86: 1396آید )فاضیی،  می بیرپن جامعه آن فرهنگی پ اقتصادی،
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 هنواوه ای  پ ه ا  او ش» آمده اس ت:  یدانشگاه دو تعریف دیگری ا  فرهنگ
ک نش   پ وفت او  دو تبی و طریق ا  که است جهان تمام دو عیمی اجتماع م ودت افق

 .«ش  د  م ی  اجتم اع  دیگر های ا  بخش آنان تفکیک م جب پ دهنده عالمان، ه یت
 مثاب ه   ب ه  دانشگاهی فرهنگ با تفاپف عمده چند فرهنگ دانشگاهی، ا  تعریف این

ای،  وش ته  فرهن گ  دو قال ب  ک ه  دیگ ری داود  های بندی تقسیم همچنین پ سا مان
 اوائ ه  دانشگاهی حرفه فرهنگ حتی عالی، پ آم  ش فرهنگ دانشگاه، ن ع فرهنگ
 تع داد  ب ه  ت ان د  م ی  فرهن گ دانش گاه   ک ه  دی دزاه  این برخمف دوپاقع،. اند شده

 پ ش رایط  دانش گاه،  وس الت ه ر   پ مأم وی ت  جهان )براسا  سراسر های دانشگاه
ه ای   تعری ف  داوای پ متن ع فرهنگی آن( پ اجتماعی، سیاسی، م قعیت جغرافیایی،

ب ه   اطمق قابل شده پ مطرح سا مان فیایکی فضای فرهنگ، فاوغ ا  متفاپتی باشد،
 ه ای  مؤسس ه  پ ه ا  دانش گاه  ا  اع م  دنی ا،  سراس ر  دو عیم ی  اعضای جامع    تمام

 حت ی  پ عیم ی  غیروس می  وس می پ  ه ای  عیم ی، اجتم اع   ه ای  انومن اژپهشی،
. اس ت  دینی(، های او ش ا  کییسا )فاوغ به پابسته های دانشگاه پ عیمیه های ح  ه

فرهن گ   ب ا  «ال ف »دانش گاهی   فرهن گ  که کرد ادعا ت ان نمی دیگر دیدزاه، این ا 
عن  ان   دانشگاه، ب ه  بر حاکم فرهنگ دو مطالع   یرا است، متفاپف «ب» دانشگاهی

 وپ، دو ش د؛ ا این نادیده زرفته می سا مانی دانشگاه پجه می، اساساپیک اجتماع عی
 ارداخت ه  «فرهن گ » دوب اوه  بح    به «ها فرهنگ» دوباوه بح  جای به این دیدزاه،

 (.1397ش د )اصغری پ همکاوان،  می

 تعارض. 1-2

ه ا ای ن د خ  وده پ هم  اوه      تعاوض، یکی ا  مفاهیمی است که با  ن دزی انس ان  
های  ندزی، نکاف مثبت پ منفی فراپانی داود. پج د اف راد   یکی ا  چالشعن ان  به

ه ا وا زریاناا ذیر    ها، ایواد ادید  تع اوض ب ین آن   مختیف دو جامعه پ دو سا مان
 یک دیگر  م ااحم  متعرض پ معنای تعاوض، به فاوسی، لغت های فرهنگ کند. دو می

 های ص وف به این پاژه،. است داشتن آمده اختمف پ کردن، مخالفت هم با شدن،
 ه ا،  تعری ف  ای ن  ا  تعداد  ی ادی  پلی است، شده تفسیر پ تعبیر، معنی، ز ناز نی

تعاوض، فرایندی است که ط ی آن شخص ی، عمی ق ف رد     »  .داوند مشترکی پج ه
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نقل ا : محمد اده پ  )ت ما ، به« دیگری وا ناکام زذاشته یا دو شرف این کاو است
تع  اوض، »تعری  ف دیگ  ری ا  تع  اوض زفت  ه ش  ده اس  ت: (. دو 1375مه  رپژان، 

کن د، ف رد ی ا ز رپه دیگ ری ب ا عمی ق،         فرایندی است که فرد یا زرپهی فکر می
ط وکیی، پقتی دپ  به»، یا «کند ها پ ادواک اپ ا  پاقعیت مخالفت می اعتقادها، او ش

مک اوان،  )دهق انی فیرپ آب ادی پ ه  « افتد نفر با هم ت افق نداوند، تعاوض اتفاق می
ص  وف،   (. زاهی نیا تعاوض دو سبک  ندزی مدنظر اس ت ک ه دوای ن   47: 1389

ه ا، پ هنواوه ای خ ان ادزی اس ت      معنای عدم ت افق ب ر س ر انتظ اواف، او ش    به
 (.72: 1390نقل ا : معیدفر پ صب وی،  )فیشر، به

 ی ا  دهن د  انو ام  وا اعم الی  ه ا  زرپه یا افراد که دهد وخ می یهنگام، تعاوض
 وپی اوپیی  ن  عی  ب ه  ی ا  نباش د  تحم ل  قاب ل  ،دیگران یبرا که کنند وفتاو ای ز نه به

 پ تع اوض  ب ه  ت  ان  م ی ، خ رد  س ط ح  دو تع اوض  این مظاهر ا . ش د محس ب
 ب ین  اخ تمف  ،(، پ...ک ردن  ووفتا ا شیدن، لبا  نح ه) انفر ند پ پالدین اختمف
 س ط ح  دو پ، کاوفرماکاوزر پ  میان ضوتعا به سا مانی سط ح دو ،شازرد پ معیم
 .(71: 1390)معیدفر پ صب وی، کرد اشاوه کش وها میان های ضوتعا به کمن

ب ر   پ اس ت  داش ته  ت جه تعاوض یزرپه پ یاجتماع سطح هب( 1378) دفت
 البت ه  ؛اس ت  یس ا مان  یه ا  ز رپه  نیب   وفت او،  ین  ع  ه تع اوض، ک است این نظر
 ریس ا  هک   انداون د  یم نیچن دانند، یم زرپه یک به وا متعیق خ د یا عده هک یهنگام
بس یاوی ا    ود ش  ند.  یم   مقاصدش ان  پ اه داف  ب ه  ه ا  آن دنیوس   مانع ،ها زرپه
  جنب   :اس ت  ش ده  اش اوه  یاساس    جنب دپ به ،تعاوض برای شده اوائه یها فیتعر
 ب ه  ک ه  تع اوض ی اجتم اع   جنب   پ یدوپن   یتضادها به که تعاوض یشناخت وپان

 عی  م  ا ردا ان  هی  نظر پ اژپهش گران . داود اش اوه  ه ا  ز رپه  پ افراد انیم یتضادها
 ا ژپهش  یمبن ا  وا بع د  هردپ ،م ودنظرشان مباح ی اقتضا به، تیریمد پ یوفتاو
 دو س ا مان  یاعض ا  ک ه دان د   م ی  یوفت او  وا تع اوض  تامپس ن .اند داده قراو خ د

 پ یف رد س طح   رب   ه م  دهن د؛ ای ن تعری ف    م ی  انو ام  گرید یاعضا با مخالفت
ی )ای اد  آن یزرپه   پ یاجتم اع  س طح  رب هم پ داود دیتأکض تعاو یشناخت وپان
 (.152: 1379 ،آبادی یادان
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ش د پ اس مم نی ا    می مطرحمدیریت  یتعاوض دو عی م وفتاو ا آنواکه بح 
تع اوض پ   م  ود دو  ،بسیاو حسا  اس ت  ،اشخاص وت افراد پ وفتایترب دو م ود

 ه ا  ت رین آن  است که مه م  ایامدهایی یداوا یوفتاو، تعاوض نتایج آن معتقد است،
ناشایس ت   ینشان دادن وفتاوه ا  کشمکش، پ موادله پ خص مت، نااع :ا  عباوتند

از ر ای ن مس ائل دو     که (51: 1385، آقاایرپ )پ غیبت  ،ا قبیل تهمت، دوپغ، افترا
 خ اهد شد.ناهنواوی مرج یا  پ هرج سبب ،جامعه  یاد ش د

 نگیتعارض فره. 1-3

دو  ،ش د اوائ ه  « فرهن گ »پ « تع اوض »دپ مفه  م  هایی که برای  ریفتع به ت جه با
س ا مان   ی ا  ،ها ، زرپهافراد فردی دو مقابلازر  فرهنگی باید زفت: تعریف تعاوض

ب  ا عقای  د پ  ،خ   دم ودقب   ل  یمر ه  ا ا  دیگ  ری ق  راو بگی  رد پ فرهن  گ آن وا
. ای ن  ش ده اس ت   دچ او به تعاوض فرهنگ ی   ،بینددو تقابل ب ،های اجتماعی او ش
 ،ا  عیل آن یبرخ که دنباش داشته یمختیف د یل ممکن است یفرهنگ های تعاوض
مرب  ط   یاجتم اع  فرهن گ  اف راد دوپن  یها تیها پ فعال ویاست پ به ن آپ یدوپن
 گ ر ید یه ا  ا  فرهنگ یریراذیتأثدونتیو  است پ  یرپنیا  عیل، ب یپ برخ ش د می
 .دیآ یپج د م به

 .کرد ترسیمت ان الگ ی  یر وا  می ،تعریف با  براسا 

 گیری تعارض فرهنگی فرایند شکل .1الگوی 

 

ک ی

 فرد

 سازمان

 گروه

 فرد

 اجتماع

 هاعدم انطباق در ارزش

 هاعدم انطباق در ادراک

 عدم انطباق در باورها و اعتقادات

 تعارض
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 های فرهنگی گفتمان .1-4

ب  ه موم ع  ه ش   د،  مط  رح م  ی بح    زفتم  ان فرهن  گ دانش  و ییک  ه  هنگ  امی
 ،یه  یت  ه ای  دو ااس خ ب ه ابه ام    پ سا  باش د  که زفتمان ای اشاوه داود دانشگاهی

 به حفظ ه یت برتر شدن بت اند با زفتمانی عصر جهانی پ او شی ،فرهنگی، تمدنی
زفتمان  ن عدو این عرصه سه . کمک کندهای فرهنگی جامعه  تق یت بنیان پاصیی 
 :است که عباوتند ا حاکم 

 ؛فرهنگ غربی زفتمان ●

 ؛وپشنفکری توددزرایی زفتمان شبه ●

 ؛اسممی   ایرانی زفتمان فرهنگی ●

 افراد دانشگاهیپ اعمال فرهنگی  ،نظام باپوها، انتظاواف فرهنگ دانشگاهی به
 ی وادانش گاه ترین پجه فرهنگ  ( مهم8: 1382) فاضیی اسا ، ؛ براینش د زفته می

 .داند آن میسا ی  کاوکرد ه یت
م ا وا   ،شده دو فض ای فرهنگ ی کش  و    های مطرح زفتمان موم عهبه  نگاهی

. ش اید  کن د  ه دایت م ی  وپش نفکری فض ای دانش گاهی     ح   ه  بروس ی  س ی به
ب ر س نت پ تو دد، ی ا      کی د أت ،فضای زفتمانیاین دو  ین بح  فرهنگیتر مح وی

ای ن  زرفت ه دو   شکلهای  زفتمانبندی  تقسیماصیی  مح و مدونیته پ سنت باشد که
ب ه تعری ف   بن ابراین، دو ادام ه    هس تند؛ زرای ی   زرایی پ غرب براایه اسمم عرصه،
 اردا یم. شده مییادهای  زفتمان

 گفتمان فرهنگی غرب. 1-4-1

 بس  یاوی ا   سرچش  م ،بع  د ا  دپوان قاج  او ب  ه پی  ژه ب  ه ،نف   ذ فرهن  گ غ  رب
اس ت ک ه    چی ای  ،ها تعاوض ز نه این .ایران است  ی دو جامعهای فرهنگ تعاوض
آن وا توربه کرده است. دوست است که حتی دو ای ن   کمتر (آمریکا پ اوپاا )غرب 

پ نژادی ممکن است ب ین عناص ر    ،های ق می، مذهبی بر تعاوض افاپنکش وها نیا 
ج  د  ه ایی پ  فرهنگ سنتی مذهبی زذشته پ عناصر فرهنگ ن ین )مدون( تع اوض 

بس یاو   ،ان د   دز ی ش ده   داشته باشد، اما این پضع با کش  وهایی ک ه دچ او غ رب    
جریان بیداوی ب او    ز ید: دو می چنین م ود دواین (1366) متفاپف است. میردال
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ه ا وپی   که اس ا  اایان جنگ با اایان دپوان استعماو پ آغا  دپوان استقمل می ت 
 یپ عمیق   ،آو په ا  ،ه ا  آومان دو میان قشرهای مختیف ج امع استقمل یافته، داد،

شکل زرفت که به لحاظ فرهنگی پ اقتصادی، آماده اذیرش م نظم پ اص  لی آنه ا    
ت اویخی دو   ویختگی پ پاژز نی ت الی دوهمایامدهای این پضعیت . یکی ا  نب دند
ه ا،   م ردم آن  ی ن دز    یش  کش وها ب  د، ک ه    ز نه نیا یاقتصاداجتماعی   ت سع
 و ه یمتف اپف ب  د پ دونت   اویز ن از ن اجتم اع، بس     یسبب تعیقشان به قش رها  به

اف راد، دو   نی  ا  ا یاویدوم ود جه ان داش تند. دوپاق ع، بس      یز ناز ن یها نگرش
ز ن ه    مین نیا ای ن  . دو کش وهای مغربب دند یمتناقض یها باطن، معتقد به او ش

ان د   ک اهش یافت ه   ،می ی...  یند ط  نی همبس تگی اما دو فرا پج د داود، ها اختمف
 ب ر ای ن نظ ر اس ت ک ه     ( 1370) فرنس بیی ک (. 1379 وحیمی، :نقل ا  به ،میردال)

 ،کردن  ندزی انسان پ ماهی ت آن  یمکانیک زرایش به ،فرهنگ غرب پیژزی اصیی
ع ت  ین ه طب  ،تهی ک ردن انس ان ا  خ یش تن اس ت. منظ  و م ا ا  زفتم ان غ رب        

بیک ه فیس فه پ فرهن گ ح اکم ب ر ج  امعی اس ت ک ه برخ ی ا            ،آن یجغرافیای
قدوف، اصالت فایده، اصالت  ندزی، نظم فکری  اصالت :تند ا وهای آن عبا پیژزی

پ اپمانیس م )ج اپدانی ش اهدین،     ،به تحییل عقمنی، خ دمداوی زرایشپ عمیی، 
 .، حاکم باشدربشرق یا غ یدو جغرافیا ممکن است چنین شرایطی ؛(93: 1382

 روشنفکری تجددگرایی گفتمان شبه .1-4-2

 ب رای ت مش  »اند:  تعریف کرده ز نه اینوا  1مدونیسم توددزرایی پشناسان،  جامعه
خ  دش   ،پلی چ ن عی م ، با ایشرفت عی م پ تمدن ینهادهای سنت کردنهماهنگ 
 آن پ دو  ی ر  ن ام  ب ه  تازیرد  قراو می نوپشنفکرا  ند، ناچاو دواختیاو شبه حرف نمی
غرب ی پ کش ف    2سمییتالازسترش نظام کا ی برایسا   مینه واستایدو  ،ا شش آن

دس ت   ،ایک ر اوپا ا پ امریک ا    های غ ل کاوخانه یبا اوهای ن  برای مصرف کا ها
 (.46: 1377)نق ی،  دنکاو ش  هب

پ حض  و ی ک    یسرآغا  زفتمان تو ددزرای ، ایرانیان با فرهنگ غربی آشنایی
                                                                                                                                 

1. Modernism 

2. Capitalism 



 1398ستان زم ♦ مسوو سیشماره  ♦م هشتسال  ♦ فرهنگی -جتماعیراهبرد ا     94

دو ایران، جریان اقتب ا  ا  غ رب،   هنگی بین فرهنگ غربی پ ایرانی ب د. جریان فر
ا  دپوان شاه اسماعیل پ ش اه عب ا  ص ف ی     ،زریختهپ اراکنده پ جسته ای ز نه به

ا ی ای ران ا     دو ا ی  یه ا  ا  شکس ت  ا س  ،زرایی منظم غرب فرایندپلی  ،آغا  شد
ا  مشرپطه  .مشرپطه ادامه یافتتا   مان فتحعییشاه قاجاو شرپع شد پ وپسیه پ ا 

 (.57: 1377)نق ی،  دش دزی آغا   یعنی دپوان غرب ،مرحیه دپم ،بعد به
 شرایط ا یش پ ا س    مقایس )ا  منظر زفتمان تودد دو ایرانشرایط  هن   هم

 یک ا  شیب زذشت وغم یعی» ای که ز نه  به ؛ده استرنک  یادیتفاپف  (ا  انقمب
 ن   دهم  قرن دو آنچه با زفتمان ماب و تیماه هن   ران،یا دو تودد زفتمان ا  قرن
 (.246: 1380 )آ اد اومکی، «است ردهکن دایا یاساس تفاپف ،است ب ده یمدیم

 اسالمیـ  ایرانیگفتمان فرهنگی  .1-4-3

 فرهن گ  تم دن پ  ،م ا  وپ ز او  . دوزیرد قراو میاین زفتمان دومقابل زفتمان غرب 
 نی  ا  و  یدونت پ زرفت ه  ق راو  یجهان دیجد فرهنگ باوپیاوپیی  دو یاسمم   یرانیا

 ه ر  ش ا یب   م ان  یفرهنگ   تیه  ی دو م ودخ دآزاه امرپ ه سه،یمقا پ وپیاوپیی
ی ه ا  شرفتیا با ما سا یهمسا  دوس ،  یک ا  تا ،است افتهی ضرپوف یگرید  مان
ا  طری ق   گر،ید یا س  پ باشد یاویگرمان شدن یجهان ندایفر پ یبشر  جامع عیسر
 ن د ایفر دو نفس مان  اعتمادب ه  ب ر  پ بب ریم  یا   شتریب ،خ د یذات یاستعدادها بهآن 
 (.3: 1379 ،ی)مفتخر دیفاایب شدن یجهان

 دهی  تن دوهم ،خیتاو  لط دو که است مختیف عناصر ا  یبیترکی، رانیا فرهنگ
 ،یباس تان  عناص ر . اس ت  افت ه ی تی  م ج د ای، هچکپاوی  موم عه ص وف به پ شده

 بس تر ای ن   دو گ ی هم ،رانی  ا به سمیمدون پدوپ ا ی ناش عناصر پ ی،اسمم عناصر
 ک ه  اند داده دست به یحاصی پ وهینت هم، با تعامل دو پ دهیگر وسیکدی به ی،خیتاو
 ریت أث  تح ت  هم  اوه  ی،فرهنگ   پج د نیا. ش د یم شناخته یرانیا فرهنگ عن ان به

 ا ی ا یش  ه ا  دپل ت  ک ه  یح ال  دو. است ب ده یخیتاو باو  یدادهایوپ پ وپندها
 یران  یا فرهن گ  ا ی اسمم عناصر کردن ونگ کم ای  دپدن ی دوصدداسمم انقمب
 یران  یا تی  ه  یاس مم  بع د  ستم،یب قرن اپاخر دو یاسمم انقمب پق ع با ،ب دند
ش کل   یطیش را  دو آن یاسمم عناصر تیتق  به شیزرا پ فرهنگ نیا .شد تیتق 



 95     فرهنگی فراروی دانشجویان های گیری تعارض ثر بر شکلؤعوامل م

 ن ام  ب ه  یقدوتمن د  ن د یفرا ب ا  ،ج ام ع  ریس ا  همچ ن، رانیا  جامع کهزرفته است 
 (.74: 1388)قاسمی پ طالبی،  است وپ شدن وپبه یجهان

 انیم چالش وادیا م جب ،دوم ابرخی  ود ،رانیا نیسر م به اسمم دپپو البته
 اع راب  ای  رآمیتحق یوفتاوها ا  یبعض پ شد یرانیا یمی فرهنگ پی اسمم فرهنگ

 یوفتاوه ا  ط رد  پ ینف   ب ا  یران  یا  وب ا  شمندانیاند یپل  د، دامن چالش نیا به
 فرهن گ  مثب ت  پ س ا نده  عناص ر  با آن قیتیف پ آزاهانه اسمم رشیاذ با پ اعراب

 «یاس مم      یران  یا فرهن گ » .اسممی شدند   ایرانی فرهنگ زیری شکل م جب ی،می
 عناصر ت ان ینم گرید که دپاندویشه  رانیا خاک دو ای ز نه به پ ب د یا تا ه تیه 

. پج  د آپود  ب ه  یتض اد  ها آن نیب پ کرد جدا یاسمم فرهنگ ا  وا یرانیا فرهنگ
 پ دی  دون ود یگ ر ید ا  اس یکی وا ییایجغراف یها مر ی پد ه، بیغن فرهنگ نیا

 ک  رد عرض  ه نیچ   پ هن  د یه  ا نیس  ر م ب  ه وا شیخ   ی فرهنگ   محص    ف
 (.332: 1382 فر، ی)مسع د

اخ ذ پ   ،از ر مقص  د  »د: نفرمای ایرانی می   ه یت اسممی م ودامام خمینی دو 
اس ممی پ   ه ا دو کن او عناص ر ه  یتی     تودد پ استفاده ا  آن یزاینش دستاپودها

آن ب ا مح وی ت منط ق     طرح ه یتی اسممی اس ت ک ه دو   ایرانی باشد، این همان
: 1361)امام خمینی،  «ش د زاینش پ ادغام می، ه یتی اسمم، عناصر ه یتی متودد

406.) 
مب  انی  راس  ا ا ی  ا پ حرک  ت ب یفرهنگ   اس  تفاده ا   دو س  ای تردی  د، ب  ی
 .یابد استمراو می ،پ ایشرفت ش د میحاصل ، فرهنگی تعال که ایرانی است   اسممی

 موجودبا سه گفتمان  یاندانشجو . رویارویی2

مقاب ل   دو برتر،زفتمان  تأثیراذیری فرهنگی پ دویافت لحاظ ، بهدانشگاه پ دانشو 
زیرد. تعاوض میان مبانی اساسی سه زفتم ان   شده دو با  قراو می سه زفتمان مطرح
دو ای ن عرص ه،   ایواد تعاوض دو فرهنگ دانشو یی ش ده اس ت.    یادشده م جب
د، است: سنت پ تو د  وپ وپبههای  یر  با چالش ،یکم پ دو قرن بیست آم  ش عالی
پ ته اجم   1ش دن   بانی پ مذهبی، جهانی های ق می، فراغت، فرهنگ ه یت، اپقاف

                                                                                                                                 

1. Globalization 
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ل   پ میر امحم دی،    اش تغال )ص حبت  پ ا ذیری،   ، جامعه یج ی فرهنگی، مشاوکت
1388 :17.) 

 فرهن گ  داش تن  نگ ه  ای  ا  یب را  جامع ه،  سا ان فرهنگ عن ان به ،انیدانشو 
 ا س  وا آن مثب ت  های مؤلفه پی بروس وا گانهیب فرهنگ عناصر دیبا ،یاسمم   یرانیا
 ج ذب  وا آن ،یب  م  فرهن گ  با تناسب دوص وف رده،ک لیتحی پ هیتوا نش،یزا ا 
 هک   یا تهکن ،با  دوم ا بر . افاپندوآپوند یخ د فرهنگ ا ی عنصر لکش به پ نندک
نق اط  تکیه بر  با ی،فرهنگ تبادل هک است نیا ،داشت خاطر به دیبای فرهنگ تبادل دو

 .(115: 1382 ت،یت ل) داود آزاهانه یوپند پ دهد وخ می ها فرهنگ ق ف

 روش پژوهش. 3

تحیی ل مفه  می ب ه     ب ر  ی پ مبتنیفیک اژپهش وپش ا  ن ع وپش اژپهش حاضر،
 ه ا  ع امل پ آسیب کشف دو ای ،اژپهشاین ت جه به اینکه  . بااست وپش قیاسی

واس تا،   دوای ن  پ وا برزایدهوپش کیفی  ،با م ود مطالعه داودی پ اوتباط نادیکب ده 
ترتیب که ا  نخستین نم ن ه   این زیری قضاپتی استفاده کرده است؛ به ا  وپش نم نه

زی ری   دانشو ، ادامه یافته است. نم نه 15دانشو  شرپع شده پ تا حد اشباع یعنی 
عم ا) وپ انه پ شبانه یکاوشناس ل دو مقطعیشاغل به تحص انیدانشو  تماما  میان 

 شده است. انوام، استنفر  4540ها  که تعداد آن ی(رانیرایپ غ یرانیا   ن پ مرد، ا

 های پژوهش . یافته4

ا   یمق ل ه اس تخراج ش د ک ه تع داد      8 ،ش ده  ه ای انو ام   مصاحبه اس ا  بروسی
نش ان داده ش ده اس ت. ای ن      1ص وف جمیه( دو ج دپل   آن )به پاحدهای تحییل

  ه ای مش ابه   ا ژپهش با تطبیق  اس ا    ها  مصاحبهی دکیی عناصر دو قالبها  مق له
دو  ا  مص احبه ه ا،   با ذک ر ی ک نم ن ه    پ  هنشان داده شد استخراج پ    شده انوام
 .اند اوائه شده 1جدپل
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 . مقوله های استخراج شده1جدول 

 واحد تحلیل )جمله( مقوله تحلیل ردیف

1 
عدم شناخت دقیق و 
 آگاهانه از هویت دینی

 اینه مهم فقط ،است قبول قابل جامعه در یفرهنگ چه که نیست مهم من برای
 هم ما مالی بد وضعیت همین بدم. عامل انجام را میاد خوشم که اونی که

 جون به افتادن که هستن ها مسلمان فقط دنیا تو کنید نگاه دینه. االن همین
 خونم. بیشتر رمان می هم. مطالعه من در زمینه دینی بسیار کم است.

2 
عدم شناخت دقیق و 

آگاهانه از فرهنگ ایرانی و 
 اسالمی

 و شده پذیرفته جامعه در االن ،پسر با دختر ارتباط و بدحجابی مسئله این
 فقط فرهنگی تهاجم نیست. چرا مشکلی دیگه و نداره وجود توش حساسیتی

 هم و شدیم حساس خیلی ما هم ده می نشون این ماست. خب کشور مال
 ضعیفه. فرهنگمون

3 
ها  خانوادهمناسب  عدم توجه

 فرزنداندینی  به تربیت

 .کنند درک کم یه منو اینکه جز. خوام می چی مادرم و پدر از من کنید می فکر
 از .مذهبین خیلی من مادر و پدر متفاوته. خیلی اونا نسل با ما نسل راستش

 شدیم. بزرگ، زندون یه تو زندگی اول

4 
از  درستیدرک  نداشتن

 یامروز شرایط جوانان

اندیش نیستند و  مطالعه کافی از اسالم نداشتند و عاقبت ،ها اغلب مذهبی بچه
 فامیل همه با! که نیست کارشون یه هاست. این کنند قدرت دست این فکر می
 دینه چی هر از حالم ،بینم می رو اینا من خب. ندارن ارتباط کس هیچ با بریدن،

 خوره می هم به

 ها یین درست ارزشبت عدم 5
نن مکتبشون چیه بعد بیان با یه یبب ن.بگیر خودشونو یاد ها دین د بچهیارذاول ب

 کدوم از روحانیون ندارم. من هیچ ارتباطی با هیچ فرهنگ دیگه آشنا بشن.

 هام در جامعه و قوانینبا 6

 خیلی ما جامعه برای که چیزی ،بگم راحت ،نیست مهم براشون زیاد جوونا
مملکت قانون  نباشه. مهم زیاد جوونا برای کنه پیدا تغییر اگر ممکنه ه.مهم
ای داره.  کنه. هر دانشگاهی یک رویه خواد می دلش می یهرکس هر کار .نداره

 چیز. یه هم دانشجویی گه، می چیز یه فرهنگی

7 
 برایهجمه فرهنگ غربی 

 سازی جوانان هویت بی

است. الگوی من تو زندگی بیل  ما های جوان فکر تو االن ،غربی فرهنگ
کدوم از فامیالی ما  کنیم و هیچ تو خونمون ماهواره استفاده می ما .هگیتس
سمت  نظرم ما باید سنت رو ول کنیم و بریم به بینند. به های داخلی نمی شبکه
دوست  ،من زندگی مدرن رو بیشتر از اینی که االن هست شدن. قطعاً مدرن

 دارم.

 سکوالر یاه اندیشه 8
 ،کنند زندگی آزاد ،کنند زندگی مدرنیته دارن دوست ما دانشجویان ،من نظر به
باید  موسی به دین خودش. ،عیسی به دین خودش کنند. زندگی سکوالر کالً یا

 نه یک روحانی دینی. ،کشور ما توسط یک متخصص اداره بشه

 تعارضات فرهنگی دالیل بروز. 4-1

 آگاهانه هویت دینی دقیق و عدم شناخت .4-1-1

 ،اطمعاف دانشو یان ا  دین پ مسائل مذهبیدهد،  میهای این اژپهش نشان  یافته
 اسممی ت جه   بروسی فرهنگ ایرانی ین م ض عی که دونخستاست.  بسیاو ضعیف
 اپاخر ق رن  دو رانیا یاسمم انقمب ه یت دینی است. با پق ع ،کند ما وا جیب می
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 به شیزرا پ فرهنگ نیا براین، افاپن .شد تیتق  یرانیا تیه  یاسمم بُعد ستم،یب
 همچ  ن  ،رانی  ا  جامع که ی شکل زرفته استطیشرا دو آن یاسمم عناصر تیتق 
)قاسمی پ ط البی،   است وپ شدن وپبه یجهان نام به یقدوتمند ندیفرا با ،ج امع ریسا

 ش ناخت ه ی ت   ب آنان ب ه یپ ترغ دادن به ج انان پ ن ج انان آزاهی .(74: 1388
ای ن   کی  س خت پ مه  ه ای  هماندن ا  ضرب دو امانبرای دینی خ یش، بهترین واه 
ت ه یت دینی دو یبه معن یت پ تثب آپودن یج انان با وپ تهاجم است. ن ج انان پ

  جامع   های فرهنگی مص ن خ اهند ماند، بیک ه  تنها ا  آسیب وپح پ وپان خ د، نه
: 1380، ی دینی، یاوی خ اهن د ک رد )نگ اوش   سا  باو  اسممی وا نیا دو فرهنگ

25.) 

 اسالمیـ  فرهنگ ایرانی ۀآگاهان دقیق و عدم شناخت .4-1-2

 فرهن گ  داش تن  نگ ه  ای  ا  منظ  و  هب        جامعه سا ان فرهنگ عن ان به انیدانشو 
 اس وا آن مثبت های مؤلفه پ یسوبر وا گانهیب فرهنگ د عناصریبا    یاسمم   یرانیا
 پ نندک جذب وا آن ،یب م فرهنگ با تناسب فودوص  پ لیتحی پ هیتوا نش،یزا ا 
 تب ادل  دو هک   یا ت ه کن ،ب راین  اف اپن  .دوآپون د  یخ د فرهنگ ا  یعنصر لکش به

 نق اط ق  ف   رب   تکی ه  ب ا  یفرهنگ تبادل هک است نیا ،داشت خاطر به دیبا یفرهنگ
ای  ن  ( دو115: 1382 ت،ی  ت ل) داود آزاهان  ه یوپن  د پ ده  د وخ م  ی ه  ا فرهن  گ
ت ان با تکیه ب ر   اسممی که می   مشخص شد که عناصر مهم فرهنگ ایرانی ،اژپهش

کاممپ مشخص نیس ت پ   برای افراد ،های بیگانه مقاپمت کرد دو مقابل فرهنگ ها آن
دو  فراپان ی  مش کمف  ،پ دونتیو ه  ش ته شناختی ندا ،ا  فرهنگ خ دی ها آن ز یی

 مط رح پف و مط البی   ا بهین ها مصاحبه اوند. دوخ د د آن با پضعیت سا ی هماهنگ
 اسممی ب د.   فرهنگ ایرانی دوستشد که حاکی ا  عدم شناخت  می

 فرزندان به تربیت دینیها  خانوادهمناسب  توجه عدم .4-1-3

بین ا دو پ   خ ب پ وپابط مناسب  داشتن خان ادکه مشخص شد  اژپهش دو این
تع اوض پال دین پ فر ن دان     ع دم دو واستای مهم  یکی ا  مسائل ،مادو پ فر ندان

 ،خردس الی  دپوان ک  دک ا   پ افراد است بستر تربیتی یننخستخان اده  ،  یرااست
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ادبی اف، وپاب ط    زی رد.  ب ان،   تمام ابعاد پ عناصر فرهن گ وا ا  خ ان اده ی اد م ی    
بس تر ش کل   ای ن  که باید دو  هستندپ... ا جمیه م اودی  ،اجتماعی، آشنایی با دین

اخمق ی بس یاو   پ ها به مسائل دینی، فرهنگی،  ت جه خان ادهسبب  همین پ به دنبگیر
 باع  ایو اد وپاب ط   ،پ فرهنگی ،عاطفی مشکمف اقتصادی، که ؛ دوحالیمهم است

 ر انحراف ا  مسیر پ ایواد بس تر ب ،وپابطز نه  این پ ش د سرد بین افراد خان اده می
   تند.تأثیرزذاو هسبسیاو  ها ش تعاوضیافاا

 عن ان یک نهاد مس تقل دو کن او خ ان اده    به ،تعاوض م ج د دو نظام آم  شی
 یتعاوض        آی د  ش ماو م ی   ب ه فرهنگ ی    نهادی ی ک موم ع    که خ د ا  منظر   

فرهن گ جامع ه     که دو سای ز ناز نیهای  فرهنگ . خردهاستساختاوی پ ماه ی 
عن  ان س ا مانی    ب ه  دانش گاه  س   پ فرهن گ   ا ی ک ان د،   خان اده ش کل زرفت ه   دو

تض اد  ی ادی وا    ،دیگ ر  س ی ا  ، یرموم عه دپلت پ نظام با مبانی فرهنگی مستقل
 ایواد کرده است.

 میخ  اه ب از ر  رای  است، هیدپس  یا وابطه ،خان اده پ دانشگاه  وابط دوپاقع،
 ،میباش داشته... پ ،شنا  وپان شنا ، ستی  دان،یمیش دان،یکایفی نده فر ندانیآ دو
 پ ،شنا  جامعه دان،یاضیو دان،یکایفقالب  دودو خانه پ مدوسه،  وا ها آنابتدا  دیبا

 هک   اس ت  خ ان اده  طیمح   دو رای   ، مین  ک تربی ت « یدانشگاه نقش» شنا  انسان
 ب ه  پوپد ب ا  م رپو  به پ ردیز یم لکش فر ندان ذهن دو هیاپل یهنواوها پ ها او ش
 پ یاجتم اع  گ اه یاابنابراین،  ؛ندک یم رییتغ ای افتهی ق ام ،جامعه پ ،دانشگاه مدوسه،
. ان باش د یدانش و   دزاهید پ نگرش بر یرزذاویثأت عامل ت اند یم خان ادهی اقتصاد
 گ اه یاا هک   اس ت  نک  مم وسد ینظر م به خان اده، پ دانشگاه وپابط نیهم براسا 
 یها نهی م دو انیدانشو  یها نگرش پ یابیاو  ن ع بر خان اده یاقتصاد پی اجتماع

 .(84: 1388)کیدی،  ش د پاقع ثرؤمنیا  ها دانشگاه یاجتماع پ یفرهنگ یردهاکاوک
وپابط خ ان ادزی خ  د    پضعیت ا م ودمصاحبه دو این اژپهش،  انیدانشو 

 ش ندزان ب ا  مصاحبهاوتباط ضعیف  حاکی ا ها  مصاحبههای  داده .مند ب دند نیا زیه
 .این  مینه است  برخی ا  مشکمف دو پپ بر شانپ مادو ادو
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 یشرایط جوانان امروز درستعدم درک  .4-1-4

متم ایا ک رده    ایشیننسل ا  ها وا  آنکه  داوندهایی  شرایط پ پیژزی، امرپ  انج ان
ای ن  بای د   ،عن ان نهادهای مرتبط ب ا دانش و    به ،پ جامعه ،خان اده دانشگاه،. است

، عن  ان مث ال   به ؛نندک ویای امهها برن پ متناسب با آن بشناسندها وا  شرایط پ پیژزی
ب رخمف   س بب،  هم ین  پ ب ه  کند  ندزی می آ اد اطمعاف عصردو  یج ان امرپ 

 ؛ بن ابراین، اس ت  ا ذیر  امکانواحتی  ای برای اپ به یهئیافتن ا  هر مس آزاهی ،زذشته
ه اش وا برآپود اپ، نیا های وپحی ها پ شرایط پ دوک احسا  دوستبا وپش  باید
پ یافتن خ  د اس ت.    خ یشتن کیستی یج  پ دو جست، دپوان این دوج ان، . کرد

ت ان د خ دا    یافتن خ د پاقعی پ اصیل می فراینددو  ،ش د واهنمایی واستا ازر دواین
به خ دفرام شی دچاو خ اه د ش د ک ه     انوام نش د، دوستید پ ازر هدایت بوا بیا
 .(186: 1380 )نگاوش، آن، فرام شی خداپند خ اهد ب د  نتیو

ا  م قعی ت پ   ای شناخت کافین اایو برنامه نهکه  شد معی م این ها هبمصاحو د
 قشر داوند.با این  ای انهصمیم  وابطمسئ  ن پ نه  داوند ج انانی پضعیت کن ن

 ها یین درست ارزشبعدم ت .4-1-5

دو دهن د پ   صر اساسی فرهنگ ما وا تش کیل م ی  اعن ،پ اعتقاداف، باپوها ها، ش او
 ،های تق یت ه یت دینی یکی ا  واه ند.وبرخ ودا ییا  جایگاه پا فرهنگ اسممی 

ای ن ک او بای د دو    ک ه  بدیهی اس ت   ها است. ن او شیپیژه برای نسل ج ان، تبی به
 .انو ام ش  د  اف دپوان ج  انی  یپ متناسب با مقتض ،سنویده ،قالب حرکتی اص لی

سرش او ا  عاطف ه پ احس ا      دنی ایی       شناسان وپان  اعتقاد هم به   دنیای ج ان 
د ی ل ز ن از نی داود پ ت ا     ،زری ای نس ل ج  ان م ا     دینکه ذیریم پب باید .است
باقی خ اهد ماند پ  ، معی ل همچنانبرطرف نش دهای این معی ل،  که عیت یهنگام
پ آن ان وا افس رده پ   زی ر ک رده   ، تمام اف راد جامع ه وا دو  یمسر یبیماویک مانند 

دو پی ژه   ب ه       ه یت دینی پ آثاو آن ا  جامع ه   ،ص وف . دواینهد کردخ اونو و 
ب ر مش  ش ش دن     ثرؤع ام ل م    ا ی یک وخت برخ اهد بست.    نسل ج انمیان 

غب او   مانن د پج  د خراف اتی اس ت ک ه      ،کرده لیتحصچهره دین ناد قشر ج ان پ 
س احت  ش م ا بای د   یان د  ته است. دانشمندان ژوفسز هر دین نشی بر وپ یسیاه
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 یب ا پ    پ ج ان ان وا ب ا چه ر    کنن د ا اکیاه   پ خرافاف ها قدسی دین وا ا  آل دزی
: 1380 )نگ اوش، ش  ند  پ م جب ز رایش آن ان ب ه دی ن     کرده حقیقی دین، آشنا 

 نادوس ت ین ی  تب ح اکی ا  دو این اژپهش نیا  ش ندزان های مصاحبه دیدزاه (.102
ش ماو   پج د تعاوض فرهنگی به زریای پ ها است که یکی ا  د یل مهم دین او ش
 آید. می

 ابهام در جامعه و قوانین .4-1-6

بس یاو مه م اس ت. از ر      ،ش  د  میانوام عمل دون آمده است پ آنچه یق ان آنچه دو
 نضروما که بهوا  ی خ دمان بکنیم پ قان نیأو تفسیر به، است نفع ما که بهوا قان نی 
ا   ناش ی  ،. ای ن ابه ام   اهیم ش د خ   ابه ام دو ق  انین  م جب  ،میکناو بگذاو ،است
 جیا  نت ا یک ی  کنن د.   است که مت لیان ا  قان ن پ مفاد آن استخراج م ی  سیرهاییتف
 . محص  ل اس ت ابه ام دو جامع ه پ ق  انین    پج  د   آمده دو این ا ژپهش،  دست به

پ  رام   .ب  د  و خ اه د  ام   نظ م  ه ا،  آن به  اجرای دوست ق انین پ احترام زذاشتن
س رعت   ب ه  ،دو جایی ق انین وا وعایت نکندکسی  ای است که ازر ز نه به اوتباطاف

 همه مت جه خ اهند شد.
 ز نه آن پ خ اهد داشت دوایمشکمف  یادی وا  ،ای با ق انین برخ ود سییقه
 ،ه ای کش  و   برخ ی ا  مس ائل فرهنگ ی دو دانش گاه     م وددو  ،که مشخص است

اظه او   ،این مس ئیه  دو م ود زانش ند مصاحبه ای که ز نه به ؛ش د ای عمل می سییقه
وف اهی، عم ل ب ه ق  انین      دانش و یان، امکان اف   ا ش ش   . مسئیاند کردهناواحتی 
ا  نت ایج مهم ی ک ه دو ای ن     یک ی  م ض عاف هس تند.  دست  ا  اینپ...  ی،آم  ش

ادقانه ص  وا ن وفت  او مس  ئ   ،ب   د ک  ه دانش  و یان ، ای  ندس  ت آم  د ب  ها  ژپهش 
نیا ه ای ص نفی ی ک     م وددو  یوفتاو دپزانگیزاهی  ،عن ان مثال دانستند؛ به نمی

 ی ا دو برخ ی م  اود، منش أ     شده است یباو خش نت ح ادث برپ  سبب ،دانشو 
اس ت. دانش و یان    ب دهن مسئ   یدپزانگی وفتاو ،های دانشو یان با هم دوزیری

 . از ر مس ئ  ن هس تند  دو وفتاو  صداقت خ اهان پ تابند نمیبرنیا این دپزانگی وا 
 هاین تضاد ب تردید بی ،ق انین تضادی داشته باشند مسئ  ن دو وفتاو خ د پ اجرای

. مس ئ لی  اس ت بسیاو مهم  ،وفتاو تثبیت بنابراین، یافت؛جامعه تسری خ اهد  تمام
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باش د.   س ان بای د ح رف پ عمی ش یک    ،کن د  مستقیم با ج انان ک او م ی  ط و  بهکه 
معم   پ دپس ت    ،نن د یب می ا صادقانهچیا و پ همه ونددا یدل ااک چ ن ،دانشو یان

    نی ا    داون د  ای ه ا اوتب اط پی ژه    که با آن کسانی پیژه به     یانشاناطراف وفتاو داوند
 .ادقانه باشدص

 سازی جوانان هویت بی برایهجمه فرهنگ غربی  .4-1-7

اس ت.   یمس ئیه بس یاو مهم     ،ته اجم فرهنگ ی   که اژپهش نشان داد اینهای  یافته
پض  ح   ب ه  ،استخراج ش د  ش ندزان مصاحبه های که ا  صحبتهایی  نکته برخی ا 

 آنچ ه ام رپ   . استدانشو یان وس خ کرده  ذهنهای غرب دو  اندیشه داد که نشان
 ،خ  دی ی ه ا  آداب پ او ش پ ه ا  اعتنایی به سنت بی مانند یز ناز ن های شکلبه 
 ای ا  ب ر موم ع ه   مبتنی ،دوپاقع ،ش د پ... مشاهده می ،ه یتی، زرایش به ابتذال بی

ج  زری  پ جس ت   وپحیبرآمده ا  پ  های ا چ بیگانه پ مادی غرب افکاو پ اندیشه
اس تفاده ا   م  اودی مانن د    ،ه ا  . دو مصاحبهاستج انان پ نسل دانشو یی کش و 

ت جه به سبک  ندزی غربی بسیاو تک راو ش د.    دو برخی م اود،پ  ،غربیی الگ ها
کند  این ادعا وا ثابت می این م ود انوام شده است نیانتایج اژپهش دیگری که دو 

 پ ه ا  او ش پ س    ا ی ک  ب  می  فرهنگ ی  ه ای  سنت پ ها او ش میان تعاوض»که: 
 ی مانن د ایام دهای  پ آث او  دانشگاه، دو ،دیگر ا س ی غرب مهاجم فرهنگی الگ های
 .(64: 1386نژاد،  ا و پ ومضان بقایی) «است داشته کش و برای فرهنگی تعاوضاف

 های سکوالر اندیشه .4-1-8

 انیتعاوض جدی ب ا مب   نقط   یننخست ،که مبنای فرهنگ غربی است ،1سک  ویسم
اص  ل پ  ده یم،   فرهنگ خ د ق راو   یایرانی است. ازر دین وا مبنا   فرهنگ اسممی

 وپی آپودن ب ه  نت ایج یکی ا   است.است او سک  ویسم  برفرهنگ غرب های  اایه
مختیف ب ده  های به مناسبت آنابااوی ا    کناو زذاشتن دین پ استفاد ،این فرهنگ

 است.
ه ی ت دین ی    ،اس ممی    دو فرهنگ ایران ی  یعنصر ه یت دانشو ی ترین مهم

                                                                                                                                 

1. Secularism 
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دو ای ن  . اس ت  فرهنگی ه یت نام به ،تر باو  پاحدیک  ا  یا لفهؤم ،خ د که است
ن د.  وخ  د ندا  ب ه فرهن گ  چن ین نگ اهی   مشخص شد که دانشو یان ما  ،اژپهش

 ب دن د.  سم پ ج دایی دی ن ا  مس ائل  ن دزی    یاغیب دانشو یان معتقد به سک  و
اس ت ک ه   باع   ش ده    ،جامعه دینی دو ناشی ا  بیف دین پ مشکمف یضع ینیتب
 پ با جی  ه کن د  یبسیاو   ،دو ذهن دانشو یاندینی پ شخصی فرض کردن دین،  بی

ه ا   مان دزی  بمش کمف پ عق    ی ا ای ا  آنان، دین وا عامل اص یی برخ    حتی عده
تبیین فرهنگ  واستایدو  زامی جدی ها دانشگاهکه   م است  دانستند؛ بنابراین، می

ن دد.  بذه ن دانش و یان نق ش ن    دوسک  ویس م  ت ا   برداوندایرانی پ دین    اسممی
ه ای   اندیش ه  ،بیانی بهتر یا به ،های سک  و اندیشه مورای اصیی زسترشتردید،  بی

خ اهن د ب  د ک ه دو مقاب ل      یناشده دو دانشگاه پ مدوس   سیتدو های باکت ،غربی
ب ا خ انی پ انتق ال    دوص دد ک ه  بی ،بروسی جایگاه نقد پ دونه  ،غربی های اندیشه
 .هستندپاود به دانشگاه  تا ه اندانشو ی ها به اندیشه

 نتیجه گیری

 دو م  ود ش ی     ایش نهاد  ش ش  ،نخبگ ان  با  ا  مصاحبه آمده دست راسا  نتایج بهب
 اوائه است. قابل  یرشرح  به فرهنگی های تعاوض اینوفتاو دو برابر 

  م است  ،اژپهش اینهای  : برمبنای یافتهافراد های قابییتت جه جدی به  ●
 س  ی  فرهنگ ی پ حرک ت ب ه    ه ای  تع اوض  ج دی دومان  که نظام ما، دو واستای
 ک ه  تردید،  مانی بی. اشته باشددبیشتری  افراد ت جه های قابییتفرهنگ مطی ب، به 

فرهن گ مطی  ب ش ک فا     ش  ند، مسیر دوس ت ه دایت    بهپ  کشف ها قابییتاین 
نقط ه   وانش ان داده ی ا آنچ ه     خ اهد شد. زاهی دانشو یان عمقه داوند که خ دی

ه ر ف رد    ه ای دوپن ی   قابیی ت ت جه ب ه   بنابراین، ؛نمایان کنند دانند، میق ف خ د 
 ،ش  د  کمب دهایی که م ج ب ب رپ  مش کمف فرهنگ ی م ی      برخی ا ا  ت اند  می

 ؛جی زیری کند
آنچ ه  : فرهنگ ا  طریق مطالعه پ تفک ر  دین پ دو م ودآزاهی کامل  وادیا ●

 ت ر ا  ح د مت س ط    بس یاو ا ایین   ،مطالعه اف راد   سران ،دو کش و ما ،مشخص است
ک  ه پ معی   م ش  د  های  ن مس  ئیه ت ج  ه ش  ددو ای  ن ا  ژپهش ب  ه جه  انی اس  ت. 
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ای ن   بسیاوی ا ست که ا تر این . مسئیه مهمکمی داوندنیا مطالعه  زاند نش مصاحبه
مطالع اف فرهنگ ی پ دین ی    ح   ه  خ اوج ا    ،ای هم داوند ازر مطالعه ،دانشو یان

ا  اپق اف   کمسی پ اس تفاده نامناس ب   های  است. دوزیر شدن دانشو یان با دو
است ک ه    است؛ این دوحالی آنان مطالعهیکی ا  د یل محدپد ب دن میاان  ،فراغت

فراپان ی  کی د  أت مسئیه تفکر پ مطالع ه  نخبگان م ودمصاحبه دو اژپهش حاضر، بر
 داشتند؛
ا  نماده ا پ   سرش او  ،بس تر فرهن گ دو دنی ای کن  نی    : مناسب یالگ سا  ●
واه  یج ام ع بس یاو   ب ه ا  مسیر این نمادها پ الگ ه ا   پ جریان غربیاست الگ ها 
وفت او پ   برای ینداشتن الگ ی مناسبکه معی م شد  ،ده است. دو این مطالعهایدا کر

ت ج ه ب ه    باند. خ دینااذیری به فرهنگ  جبران های هت اند ضرب می ایم دن مسیر،
دو هم  اوه  ج ان ان   پ فرهنگ است یهای القا ترین قسمت یکی ا  مهم ی،الگ سا 
 .ان د  شتا  ب  ده یا ان دین پ کش وزوکرداو با الگ  ا  وفتاو، منش، اخمق، پ زرفتن

 ،یافت ه اس ت   یالگ  اهمیت دپچن دان  ،نماد است ا  سرشاودو دنیای کن نی نیا که 
 م ج ب اف اایش   ت ان د  م ی ا  محت ا ت س ط غ رب   تهی  الگ های بعضاپی القا پلی

 س ایی پ اوائ ه  شنا ب رای  بنابراین،   م اس ت ک ه   ش د؛افراد  یفرهنگ های تعاوض
شتاب کنیم پ با شناخت ابعاد مختیف ، ها دو تمام  مینه ،الگ های مناسب دو کش و

تشنه دویافت الگ   ،ج انان ،  یراآن الگ ، به معرفی دوست آن بین ج انان بپردا یم
 هستند.

ب ا ذائق ه ایران ی پ اس ممی پ معرف ی       هماهن گ  یت جه جدی ب ه الگ س ا   
 .استدو مسیر هدایت فرهنگی  زامرین ت مهم ،الگ های مناسب با ذائقه ج انان

 ،اس تادان : وی اان ب ه مق ل ه فرهن گ     جدی دانشگاه، استادان پ برنامهت جه  ●
ثیر کمم استاد أکند. ت ین الگ هایی هستند که دانشگاه به دانشو یان معرفی مینخست

دانشو یان ب ه    . عمقاستجدی  پ ت جه تأمل منددو دانشو یان بسیاو با  پ نیا 
خ دش ان دس ت    ،ش د. ازر استادان پض ح دیده می باط با استادان دو دانشگاه بهتوا
 ،وا س رل حه ک او خ  یش ق راو دهن د      فرهنگ ی مس ائل   ه ا پ  بح پ   ندکاو ش به
دانش و ،   ان د. ت ج ه ب ه    قسمتی ا  پظایف فرهنگی خ  د وا انو ام داده   تردید، بی
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 می ه جا ت ان د   م ی  ،دانش و یان پقت زذاش تن ب رای   پ دانشو ،  با دوستتباط وا
ت جه ج دی  بسیاوی ا  نخبگان م ودمصاحبه نیا بر م ض ع باشد.  این یهاوواهکا

 .اند تأکید کردهبه فرهنگ 
ین نخس ت  ،خ ان اده ی: اذیر تربیت پ جامعه  به مسئی ها جدی خان اده ت جه ●

 آم ادزی  ،ا  پوپد به دانش گاه  ایش اندانشو یازر  پ است افراد یریاذ بستر جامعه
 ،دنفرهنگ دانشگاهی پ حت ی ش هر دیگ ری وا نداش ته باش       قراو زرفتن دو مقابل

ک ه   ده د  م ی این اژپهش نشان های  یافتهد شد. نوپ خ اه هبا تعاوض وپب تردید بی
نیا   ننخستی ،ت سط خان اده برای پوپد به جامعه یاذیر جامعه یها نیا  به آم  ش

حت ی تربی ت ک ه عنص ری ا  فرهن گ       اس ت پ  شدن اجتماعیدو عرص  هر فردی 
 ؛ش د ا  خان اده شرپع می نخست ،است

فرهنگ دو  م ودمطالعه دو اسممی:     ایرانیت حیدی فرهنگ  یت جه به مبنا ●
ت حید ب ده پ وسیدن ب ه   ،اصیی فرهنگ مطی ب ما این اژپهش نشان داد که مبنای

ایران ی     فرهن گ اس ممی   تبیین ای سته دو واستایکاو پ تمش مستیام  ،این منظ و
ت ج ه  ب ه ای ن م ض  ع    اندا ه کافی  به دانشو یانکه  دوحالی. استبرمبنای ت حید 

با زاه هر وپ، ا این پ اص لی است؛ دقیق یمبنایفاقد  ،دانند پ آنچه ا  دین می نداوند
  اما از ر دو س ای   ،خ وند مشکل برمی به، ش ند می وپ وپبهتعاوض دو فرهنگ  یک

مح  و ت حی د   ب ر   چ ه هر دهن د،  قراووفتاو خ د آن وا مح و  پ دنت حید قراو زیر
زذاوند. عدم شناخت کامل  کناو می وا اذیرند پ آنچه با آن مخالفت کند میوا باشد 

آم  ش ی نظ ام   ی مش کل دو مت  ن دین     دین، عدم دسترسی مناسب به مت ن دینی،
پ ه ا،   ل دو تربیت دینی خ ان اده ن پ مربیان دینی، مشکامعیم های کاستی آم  شی،

 .دو این  مینه هستندا جمیه مشکمف  ،دوست تبیین نکردن مت ن دینی
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از  اجتماعی کنترل در هیرشی نظریه بررسی
 قرآن دیدگاه

 احمد شفازاده

 چکیده
 یبترا است.    قرآن از ديدگاه اجتماعی کنترل هیرشی در نظريه بررسی درصدد مقاله اين

 یقت یاز روش تطب یرشت یه یهتا  هيت قترآن بتا نظر   دگاهيت د یها ها و تفاوت شباه. یبررس

، آيتد  شمار می به اجتماعی کنترل پردازان نظريه از که هیرشی تراويساستفاده شده اس.  

نظتر او،   بته  و دانستته  او اجتمتاعی  پیونتدهای  را فرد بزهکاری و روی کج عدم اصلی عل.

منظتر   از  است.  روی کتج  از پرهیتز  و اجتمتاعی  کنترل اصلی عامل جامعه با فرد نوايی هم

: شوند کته عبارتنتد از   تقسیم می دسته سه به، روی کج با مقابله های شیوه، نیز کريم قرآن

 يتا  قتانونی  کنترل مقولۀ، پژوهش اين در .قانونی کنترل و اجتماعی، کنترل، فردی کنترل

 کارآمتدی ، اسالمی های مجازات ويژگی، اهداف ازقبیل موضوعاتی با، اسالم مجازاتی نظام

 از رو کتج  بازگردانتدن  بترای  قترآن  همچنین،، اس. شده بررسی انتظامی عوامل و قضات،

 کنتترل »و ، «ارزشتی  کنتترل »، «دوبتاره  پتييری  جامعته » راهکارهای از استفاده، روی کج

است.   نيا یرشیقرآن و ه دگاهينکته مشترک د سرانجام، .کرده اس. پیشنهاد را «عاطفی

 نتظتتتارت و تشتتکیل ختتتانواده، داری ديتتن، ختتانوادگی تعهتتدات و دلبستتت ی میتتزان کتته

 دريافت.  دي تران  از فترد  کته  متتادی  و اطتالعاتی، عتاطفی  حمايت. و میتزان، والتديتن

 احساس و حماي. دريتاف.  کترد خواهند کمک جامعته بتا فترد پیوند تقوي. به کند، می

 در متورد  بتاور  و تعهتد،  ، دلبست ی  تقوي. در شتده ادراک حماي. يا حمايتی منابع وجود
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 مقدمه

بـــر   ،اجتنـاي   1نظـ    مننـيا      تبيينراستای   در ،شناسـان کــارکردگرا جامعـه
 ی  کـارکردمــا  پـذ ری   کنتـرل اجتناي  تأکيد کرده   بـه ســاتتارما  جـامعـه

انــد    داشــته  ای   ـهه دمنــد، تيجــه    را انجـام م    ظيفـه  د   نهادمـا   کـه ا ـن
شناسـان بــه    جامعـه سـياری از  از ا ـن نهادمـای مهـ  اسـت کـه ب   کـ  ،مـذمب

  ا جــاد تــرد در     منجارمـا  از    پيـر ی ما پا بندینـقش آن در در نـ  کردن 
 2  په مشـگران  منوـين آ ـن بـرگين     انـد  منگام تـخلف از مـنجارما اشاره کرده

)استاد ر انشناس  دانشگاه بر گام  انگ کـه ميقـب بـه در اقـت جـا  ه از انجنـن       
داران را در  د ــن تيانــا    تــرل اجتنــاي ،ر انشناســ  آمر کــا شــدر در ير ــ  کن

  اطايـت از منجارمـای اجتنـاي      ،مصرف ا کل، مياد مخـدر  يدمقانيننـداری، 
 ،  ر انياع مختلـف جـرا  بداری  مي ان تأثير د ن بين  پيش  ؛ مـرچنـد انــد تأ يد کرده
  بستگ  دارد گيناگين مای   نقـش مذمب در اجتناع  جامعـه  مـذمب   به ساتتار

تـيان کارکردمـای    قرض  اقع  بيدن جهان ما رای طبيعت، مـ   با تکيه بر پيش
شنار آ رد   آن را قرا ندی دانست کـه   بير ن  ا ن نيع کنترل را پذ رقتن     اقع  به

مـا     کند؛ پد ده مای تاص تشي ق    تنبيه ، کنترل م  رقتار اقراد را به کنک پد ده
اساد، بـد ه  اسـت کـه گر مـ         مستند  برا نکه بر نير مای ما رای طبيع  متک

تــرد از قــدر     سبب به اجباری کنند که اقراد از طر ب اطايت م   اسـتدالل  چنين
پس از مـر،، مـــد د      غيرتجرب  در ا ن دنيا  ا جهان  طبيع ی مـا را   ک نير ی

                                                                                                                                 

1. Conformity 

2. Allan bergin 
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مـای   مشگر م  از استادان دانشگاه ا ا ت  کـان اد در پـ  پـه       شـيند کنتـرل مـ 
تعهـد بـه تـانياده، اغلـب بـا يامـل تعهـد د نـ          » اند کـه    تيد به ا ن نتيجه رسيده

مـذمب  بـه در نـ  کـردن تعهـدا        که تربيـت  اند شده مدي ما  آن « منسي   دارد
کنــد    کنک مـ   ــ ای برای تنظي  رقـتار   د ری از گـناه اسـت  انگي ه  که ــاتالق  

مرتبط کردن اقـراد بـه    از طر بمـ   ،تجربيا  مذمب  کهبر ا ن نظرند  ی د گـر ۀيـد
مـای   کــامش قــر ت    ، سببا جـاد کنترل غيررسن اب   م   داران د ن  ای از شبکه

مـای   ر ی، نظر ه   در ميرد دال ل کج(Hirshish, 2003: 63) شيد م   انـراق   رقتارمای
« کنتـرل اجتنـاي   »گيناگين  با ر  کردمای متفا   ارائـه شـده اسـت کـه ا گـيی      

ـــ  کـ  از    شـيد  از آن  ـاد مـ   « نظر   پيينـد »که گام  با ينيان  ترا  س ميرش  ــ
اسـت کــه رقــتار     بـر ا ـن نظـر     ميرش  (Regoli, 2009: 203)ما است  تر ن آن مه 

  چهـار ينصـر   ا در نظر ـه    اســـت   پييندمای قرد با جامعـه ضعف  نتيج ، انــراق 
 که يبارتند از  بـا جامعـه  ـا د گران، د ده شده است پييند قردسنجش   برای

    مـا   قــرد بـه د گـران   د ـدگاه        حــساسيت  ، تــيجه  مي ان  د بستگ  ●
 ما شان؛ تياسته
بــا رقتـار     اجتنــاي    مــای  مـا   مجــازا   پاداش  نامنگ م  تعهد  مي ان ●

 ؛مننيا   نابهنجار اقراد
  اجــتناي   يـــادی   مــای  قعا يـت برایـرد ق زمان  که د م  ر بيدنيدرگ ●

 ؛کند  ـرف م 
، بــا مــي ان    قــرد   بـرای  منجارمـای اجتنـاي   ايتبـار  ميـ ان  با ر داشتن ●

حلقـه ارتبــاب بــين قــرد          ـک  ، اجتناي  مر ينصـر  منجارمای  در نـ  کردن
 جـامعـه اسـت 

جامعـه ارتبــاب دارد، از منجارمــای     يـادی  مـای با گـر ه  قردی  که زمان   تـا
  ارتبــاط  ضــعيف   حلقــه      اگـر  ـک  ــا چنــد    ،کند اجتنـاي  پيـر ی مـ 

مبنای ا ل  در ن   ،نظر ميرش  به   ابد منــرف شـدن اق ا ش م   ، احتنـاليدشـ
، با  ابستگ  تـدر ج  قـرد بـه د گـران     کردن منجارما،  ابستگ  به د گران است 

  تعـامال  بـا    مـا  شيد  نخستين  ابسـتگ   کنتر م  شدن ا  بسيار کاراحتنال ب م
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د گـر  قطاران، رمبران مذمب ،   ايضای   ابستگ  به م  ،آن در پ  ا د ن است   
  (Hirshish, 2003: 16) کند جامعه بر ز م 

ای بر نظر ـ  تـيد    کننده ، نکت  کامل«تيدکنتر  »  در نظر  ميرش ا بته بعدما 
 ـا يـدم   کنتـرل  ، ب مکاری  ـا بهنجـاری    ر ش بر ا نکه ل ارائه کرد مبن درباره کنتر

ا ـن   شيد، ز ـرا  م بسيار تأکيد  تربيت  ا د ن ، بر  در ا ن د دگاه1استتيد کنترل 
مرچنـد   ؛شيد کنترل تيد م  سببکه  آ د شنار م  به ای  منبع رقتار اجتناي ل،يام

، نقـش  درسـت  ـا نا  درسـت ييامل د گـری نيـ  در رقتـار اجتنـاي      منکن است 
  داشته باشند یناپذ ر جدا  

از   کـ  از آن،  یريشگيپ یما يهي  ش« گناه»منان  ا از ب ه  یريشگيازآنجاکه پ
ـ ن   است، قـرآن کـر   ان رسا ت اد یمـيرما ن تر  ا ل     برنامـه   هه ـ تيجـه     ي

انـد  تي بـاره مـ    مـای آن درا ـن     استخراج آمـيزه ميرد داشته است  ن در ا  جامع
مای اجتنـاي  کنـک    ای مؤثر به مسئيالن نظام اسالم  برای مقابله با آسيب گينه به

اجتناي    بر تيجه د ن به کنترل شيامد مختلف  مبن ، از متين د ن طيرکل   کند  به
مای رسن  تيجه داشته  د ن در سياست کنتر   تيد، م  به کنترل   آ د دست م  به

کنتر ـ  د ـن    سـاز کارمای  بـرا ن،  اقـ  ن مـای غيررسـن      است   م  به کنتـرل 
منسـي   ای گينه  ای طراح  شده است که ساز کارمای رسن    غيررسن  به گينه هب

شـنار   د ن بـه از نقاب قي  سياست کنتر    ک   ،مسئله   ا ن کنند ينل م با م  
در ن  را در تـيد جـای    یما   ساز کارما امرم  ،مای غيررسن کنترل ز را ،دآ  م 

مـای   د بيد کـه بـا امـرم   نکارآمد تيام زمان رسن    بير ن   مای   کنترل اند داده
 ر 78  1389)کيشا،  دندر ن  منساز باش

ررسن  تيجه غي یما بازدارنده بهر ان  اقراد  مای  اکنش د ن بهرقته،  م  ر ی
ونـين،    من ،ننا ش گذاشته مای غيررسن  را به بازدارنده مي ان بازدارندگ  داشته،

ز   ااسـت  قرا انـ  کـرده  انسـان تأکيـد   « گر ـ ی  تنبيه»  « تيام  پاداش»ر حي   بر
 ،تيجـه  قابـل  ای گينـه  ما بـه  آ د که رقتار انسان چنين برم  ما ت  ر ا  ما هبسياری آ 

کنتر ـ    مـای  مـا بـه امـرم    ، انسانتر ر شنيبار   است  به تناي اج  متأثر از کنترل

                                                                                                                                 

1. Social Control 
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پرسـش   ا ن گي   به در دد پاسخ په مشا ن اساد،  برا ندمند    اکنش نشان م 
 کنتـرل  دربـارۀ  کـر    قـرآن  بـا  ميرشـ   نظر ـ   اقتـرا     اشتراک  جيه»که   است

 «چيست؟ اجتناي 
مای قرآن  با  کد گر، مسـير   آمده از نظر ه ميرش    آميزه دست مقا س  نتا ج به

 امنيـت   ضـر ر    تيجه بهکند  با  را برای تشخيص بهتر ن شييه کنتر   منيار م 
مای قرآنـ ، بـر      هه آميزه تيجه به کنترل اجتناي    منونين، تأکيد قرا ان د ن، به

ناي ، بررس  ا ن مقي   مه  برای کنک به ا جـاد  مای اجت مقابله با تهد دما   آسيب
 امنيت قضای اجتناي  در جنهيری اسالم  ا ران، امنيت قرا ان  دارد 

 . مفاهیم و مبانی نظری1

 . کنترل اجتماعی1-1

تعر ـف   «اينـال د گـران   پيشـگيری از   ـا  ،تيان اِينال قدر ، مـدا ت »کنترل را 
گيـری از    ندی اجتناي  اسـت کـه بـا بهـره    قرا کنترل اجتنايى،ر ،  اند؛ ازا ن کرده

  قيايد   ا يل معين که ضنانت اجرا دارند، اى از منابع مادى   نناد ن  مجنييه
است )سـلين      ر ی کج  مقابله با ايضاى تي ش  یمننيا ى رقتاردر پ  تـقب 

 ر 452  1391دا ری، 

 1روى کج. 1-2

مای آن يبارتنـد   که برت  از ننينهاند  کرده متفا تى تعر ف با تعبيرماى را ر ى کج
رقتـار شـکننده منجـار  ـا      ؛ماى کنترل اجتنـايى  شده  ا مشنيل امرم رقتار منع از 

مـاى اجتنـايى را نقـ      ما  ا تيقعـا  منجـارى نظـام    رقتارى که قيايد، برداشت
 ر 16  1386 د ب سر ستانى، ) رقتار نامننيا با منجارماى اجتنايى   ؛کند مى

 بر کنترل اجتماعی نیازها تأثیر .1-3

دسـته از   بـر ز مـر   در پ است که  ا نماز ي، « نيازماى اساسى»نظر ه  ز ربنا ىِ  قرضي
ارضـاى آن قـرار    راسـتای مـاى ا  در   مـا    اکـنش   کـنش  منه   شخصنيازما، رقتار 

                                                                                                                                 

1. Tilt 
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 شـخص در « نيـاز امنيـت  »کـارگ اران کنتـرل اجتنـايى بـه       براى مثال، حنل ؛گيرد مى
 ابد که جامعه، برآمدن ا ـن نيـاز را    ازمند برآمدن آن است، ا ن معنا را مىکه ني یر  کج
 ا ـن حنلـه را   اسـت  در ا نجـا مـاز ي، پيامـد     مشـر ب کـرده  ا  از منجارمـا   پير ی به

 ر 471  1391داند )سلين    دا ری،  م از منجارما  پير یچنين قردى به آ ری  ر ی

 بزهکاری خودکنترلی . نظریۀ1-4

 نظر ـه  ا ـن   کـرد  مطـر   را جـرم  ينـيم   نظر   ،199۰ سال در ميرش  ترا  س
 تـر  کامـل    تر پا يده بيد، کرده ارائه پيش سال آنوه  ی بيست با مقا سه در کنترل،

 تـيد،  کنتـرلِ  سيدمندگرا انه به ا ن نتيجه رسيده است که نظر   ا ن سرانجام،  بيد
 آن حـيل  تـيان  م  را جرم دربارۀ شده شناتته حقا ب تنام که است کل  مفهيم  ک

 يلـل  ماننـد  ينـيم  جـرم،   نظر ـ  ر  85  1994 ،1ميرش    گاتفردسين) کرد جنع
ماميت  اقع  ارتکـا    به کاق  اندازۀ به مای د گر نظر ه که است مدي  ب مکاری،

 از گر ـ     جـي     ـذ   منظـير  به اقراد  اقعيت ا ن است که اند؛ نکرده تيجه جرم
 دربـارۀ  ميرشـ   پيشـين  نظر ـ   ماننـد  نيـ   نظر ـه  ا ن  شيند م  جرم مرتکب درد،

   کالسـيک  نظر ه که کرد تيجه با د  آ د شنار م  به کالسيک نظر    ک مجرميت،
 ر 244   2۰۰5 ،2قيلد برا ن)مستند  انطبا  قابل ز ادی حد تا تيد، کنترلِ مفهيم

 . انواع کنترل اجتماعی1-5

شـر    تيان انياع کنترل اجتناي  را بـه  انت اي ، م بندی کل     در قا ب  ک تقسي 
 ز ر برشنرد 

 3کنترل رسمى. 1-5-1

مقابلـه   منظير ، بهکه منابعِ اقتدارما   است  اقدام ۀدربردارند ،کنترل اجتنايى رسنى
سبب متکـى بـيدن    ما به   ا ن اقدامدمند انجام م ر ی در جامعه  با  قيع جرم   کج

ـ   ا  ام هيندطير  به، سي د  تى، از کماى اجرا ى  ضنانت هب قهـر     هآ ر   متکـى ب

                                                                                                                                 

1. Hirschi, & Gottfredson  
2. Brownfield 
3. Official Control 



 115     قرآن دیدگاه از اجتماعی کنترل در هیرشی نظریه بررسی

از منجارماى اجتنايى )منجارمـاى    تا  ۀگستر د گر، به سيی ند   ازمست اجبار
تعر ـف   ،که با تکيه بر منان ضنانت اجراماى حکـيمتى  شيند م  رسنىر مـد د

  ر25  1386 د ب سر ستانى، ) دنشي مى

 1کنترل غیررسمى. 1-5-2

 تناسـب  اى بـه  اى از کنتـرل اجتنـايى اسـت کـه در گسـتره      يررسنى، گينهکنترل غ
ماى متفا   تانياده، مدرسه، مـل کـار،   جامعه، تيسط مر ک از ايضا   در مـيط

مقابـل کنتـرل     در نقطـ گينـه از کنتـرل،     ا ن شيد  انجام م       ،مذمبى مای مکان
ضـنانت      منجارمـاى متعـارف اسـت    ،ما ارزش ،ا يل اتالقى بر مبتن رسنى   

 از  نديبارتکنترل غيررسن  اجراماى ا لى 
از  تـرد  ،مانند ترد از پذ رقته نشدن رقتـار در اجتنـاع    در نىی متغيرما ●

    ؛  ،اطراقيانشدن تيسط نگرانى از طرد  ،جامعه شدن با مخا فت ر  ر به
ر انـه   درمقابـل،    تمانند تنجيد   تشـي ب رقتارمـاى راسـ    ،مای بير نى امرم ●

 ر 5۰7  1386 د ب سر ستانى، ) ر  تيسط د گران تنسخر، سرزنش   حتى طرد کج

 2کنترل بیرونى. 1-5-3

دمنـد کـه    کنترل اجتنايى شـکل مـى   ساز کارمایاى از  کنترل بير نى را مجنييه
شان، ا جاد    ر ى   در ننا ه ماى ارتکا  جرم   کج ما کاستن از قر ت مدف آن

قـرد را از طر ـب   رقتـار   ،قرا نـد ا ـن    ماى مادى   قي  کى است مـد د ت اِينال
تــت تـأثير آثـار ر انـى ناشـى از ا ـن        ـا  ماى بير نـى    تدمـد  اجبار قي  کىِ

  ر514  1391کند )سلين    دا ری،  کنترل م  ،ما مـد د ت

 3فیزیکی )تنبیه بدنی(کنترل . 1-5-4

شـيد،  ـا    دردى است که بر قرد تـنيل مـى  ا رنج    ،قي  ک کنترل  ۀيند   هگى
کـارگيری   بنابرا ن، بـه  ؛اندازد تطر مى مـد د تى که آزادى   امنيت جسنى ا  را به
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، «جسـنى  دردمـای  ا جاد آزارمـا   » مانندما    شکلتيان در  ا ن نيع کنترل را مى
مـاى   با امـرم  ر  ار   مشامده کرد  قرد در « سلب حيا »  حتى  ،«سلب آزادى»
، درنتيجـه  ند  يب تيد را درتطر مى« ا ننى»  « جسنى» ن کنترل، نيازماى اساسى ا

است که بکيشد رقتارى را  ا نما  از ا ن  اکنش دمد   کى نشان مى از تيد  اکنش
  ر514  1391)دا ری   سلين ،  است، ترک کند کرده ر  ر بهکه ا  را با ا ن تطر 

 1کنترل اقتصادى. 1-5-5

از نيازمـا )از     سـيع  ۀگستر آ رده نشدنتطر بر قرد را با اقتصادى، ماى کنترل امرم
بهتر  ا ارتقاى من  ت شـغلى،   آ    غذا گرقته، تا نياز به اب ار   امکانا  تأمين معاشِ

نيازماى  ی بهکنترل اقتصاد ،تيان گفت مى بنابرا ن، ؛کند مى ر  بهيلنى   مانند آنر ر 
قـرد در  اکـنش بـه     کند؛ م حنله « تيدشکيقا ى»   حتى ،«ا ننى»، «جسنى»متنيع 

ارضاى آن نيازما، تيامد کيشـيد   الزم برایماى  تيردارىرا ن حنله   براى حفظ ب
د، نـ دم ما قرار مى که ا  را در معرض ا ن مـر ميت  ما  تا از درگير شدن در قعا يت

شـغلى  مـاى مـا ى      مـر ميـت   ماى ما ى، پرداتـت تسـار ،    جر نهپرمي  کند  
ر نـب  ـاقتن      امـر زه نيـ  شـامد   آ نـد  شنار مـ   بهماى ا ن نيع کنترل  ازجنله امرم

 یمـا  انياع امـرم  اجا گ  ن کردن ا ن نيع کنترل ب ضر ر  که بر مستي ما ى  د دگاه
در استدالل بر مـدياى تـيد بـه     ا ن گر ه از په مشگران،  کنترل تشن تأکيد دارند

ر ان را در  ماى اقتصادى، کنتر حيثيت اجتنايى کـج  دمند که امرم ا ن نکته تيجه مى
دمد   از نظر ياطفى، کنتر زمينه بازگشت آنان را به جامعـه از بـين    مخاطره قرار مى

  ر98  1386،   د ب ا ريى) برد مى

 2کنترل درونى .1-5-6

قـرد   آن، درنتيجـ   که آ د شنار م  بهکنترل اجتنايى  ساز کار نييى، در نى کنترل
بـد ن نيـاز بـه     بينـد؛  مى مل م تي ش از ميردانتظار رقتار انجام در ن به از را تيد
مـا   ماى ملنيد   قي  کى،  ا اِينـال آن  ما  ا مـد د ت  جيد انيايى از ا  ام ا نکه
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 ،شناسـان  جامعـه  ا  ام به انجامِ آن رقتار احساد کرده باشـد  برتـى   راستایرا در 
منگام بـث از انياع متفـا   ضـنانت اجرامـاى کنتـرل رقتـار، پـيش از مرچيـ         

 را اجتنـايى  کنترل ماى نظام از دسته آن تيان ننىر ی  ميچ به که کنند تاطرنشان مى
شـنار   بـه  یمای کارآمـد  ، نظاممستنداى بير نى متکى م تنبيه   ما تشي ب بر تنها که

 ماميـت  که دمد در ا ن نيع کنترل نشان مىرامکارماى ميرداستفاده  تيجه بهآ رد  
ـ    تأکيد نيع از تيان مى را اجتنايى کنترل در ن  ساز کارمای   ـا   بـر ابعـاد اتالق

ـ   ا، آنان ما   يياطفربا  ما، شزارحنله به  اقراد، تيشخص  ياطف ر   ر بـه   حت
« جسـنى نيازماى »ارضا نشدن  که از احتنالآ رد  شنار به « شناتت»ما با  آن کردن

  ر5۰8-511  1391د )سلين    دا ری، حکا ت دار«  نيازماى ا نن» ا 

 1کنترل ارزشى. 1-5-7

کلى، متکـى    نيازماى اساسى انسان است  ا ن نياز، در بيان ازجنله« رامتاحبه  نياز»
تأ يـد تـيد، تيسـط    »ضر رتى است که قرد، براى دستيابى به  مفامي  ارزشى   هب

آن،    براسـاد  کنـد  در تـيد احسـاد مـى    ،«يسط د گـران تأ يد تيد، ت»  « تيد
  گ  نـد  یرسـد، د ر  نظر مـى  ضدارزش به باشد   از آنوه« ارزش دارای»کيشد  مى

 شـيد کـه قـرد    مـى  ی ميجـب ر ى در مـيارد  کنتـرل کـج    ارزشی قرا ند اثرگذار
 بينـد   مـى  «احتـرام  بـه  نياز»از برآمدن « تر مه »ر انه را  ماى کج گ  نه ــ مرد يل به ــ

 شر  ز ر است  ری بهاثرگذا ا ن قرا ند
ـ  ؛ تيد را از دست ندمـد « یارزشنند»است که ا ن نيازمند  ،قرد  ه ا جامعـه ب

بـا    گـام ؛ مانـد « ارزشـنند »بـيد    « ارزشـنند »تـيان   چگينـه مـى  کـه  د زآمـي  مى
 ــ طير ميقت بهک   دست ــرا « ارزشنندى»شيد که نياز به  ر  مى ما ى ر به ميقعيت

کند کـه   در چنين ميقعيتى، جامعه تدابيرى را اتخاذ مى کند؛ل  بدت برتر اى ه گ  نهب
؛ ر ىر ماندن، بهتر است )پـيش از کـج  « ارزشنند»منونان به تيد ببا راند که ، قرد

بيان د گر، در کنترل  به ر ىر  شده است )پس از کج« ضدارزش»بپذ رد که مرتکب 
 ا به ارزشيابى مثبتى که درباره ؛ شيد تقي ت مىدر قرد « ارزشنندى»ارزشى، نياز به 

شيد که قـرد، در مـياردِ تعـارض     د  تدبير نخست سبب مىشي تيد دارد، حنله مى
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شناتتى، ا  ي ت را به حفظ ا ن شناتت   برآ ردن ا ن نياز بدمـد )از رقتارمـاى   
 بـه  د بـاره نيـاز   کـردن   تدبير د م، با برانگيختن   مطـر    ؛ر انه، د رى کندر کج

 ا با ا جـاد احسـاد گنـاه  ـا اضـطرا ، قـرد را از ادامـه مسـير پيشـين،          « احترام»
  ر515  1391)دا ری   سلين ،  دارد بازمى

 1کنترل عاطفى .1-5-8

ماى مرتبط با ينا ر  ابستگى   تعلـب   يياطف را احساسا    ميجانر انشناسان، 
ماى انسـانى   به انيايى از گرا ش« ياطفه»در تعابير د گر،  ؛دانند   مهر   مـبت مى

شيد که براساد تنا ل به حفظ   بقاى زندگى جنعـى   تعلـب بـه غيـر،      مى گفته
 د کنـ  معطيف مى« غير»د ر   به « تيد»گيرد   تيجه انسان را آگامانه، از  شکل مى

اميـال     ۀدربردارنـد  از ـر  ،شيد مقابل آن قرار داده مى  غر  ه در نقط ب،يترت  نا هب
 ينا رى مانند شـرم، تجا ـت،   ؛ماى ضامن حفظ   بقاى حيا  قردى است کشش

آگامانه  ــ   حتى تکبر که سه  مهنى در مهار رقتار قرد دارند   ،سراقکندگى، گناه
کـه     سـي    سـنت  بـه رقتار   حتى اقکارش را  کهدارند  ا  را  امى ــ  ا ناتيدآگاه

در  بيشـتر ازآنجاکه يياطف انسانى  ،حال دا ت کند  دريين، ممتيجه آن استتيد 
گيـرد،   با اقراد د گر شـکل مـى    بستر کنش متقابل اجتنايى   در پييند   ر  ار  

 ــا  اجتنـايى    بـه شـيد کـه ينيمـا      رمننين مى ما ني   ى را به مسيرى قشار آن
  ر98  1386،   د ب ا ريى) قبيل است لبقا

 2طبیعىکنترل ماوراى . 1-5-9

اجـرا، بـا ر اقـراد بـه  جـيد اراده         کنترل، ضـنانت نيع در نى ا ن  ساز کاردر 
 ـا در منـين    ،در جهـان پـس از مـر،    اى است کـه  دمنده گر   پاداش نير ى تنبيه

بـا ر، اثـرا  کـارکردى     رساند  ا ـن  جهان، آنان را به پاداش  ا مکاقا  ينلش مى
 جـيد  بـه  آ رد  بـا ر   دسـت مـى   ز ر به تيد را ازجنله در جنع با آثار متغيرماى
با ر منکن بيدن يذا   ا مـر ميت از  ؛جهان پس از مر،   زندگى انسان در آن
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جهانى )تياه در ا ن جهـان   تـياه در آن جهـانر      ماى آن ما   برتيردارى نعنت
شيد که قرد، تيد را با احتنال برآ رده نشـدن انـياع نيازمـاى     ا ن ينصر سبب مى

 ابسـتگى    آن جهان مياجه ببينـد  زندگ در « تيدشکيقا ى»   ،«ا ننى»، «جسنى»
ياطفى به ميجيدا  قراطبيعى   ا ن با ر که رقتارماى نادرسـت، ا  را در مـر د    

ر، سبب پرميـ  ا  از  515-517  1391)سلين    دا ری، کند  جهان از آنان د ر مى
 ما را در پ  دارند  مـر ميت  شيد که ا ن رقتارما   م 

 . پیشینه پژوهش2

نظر ه کنترل اجتناي  با نگـاه بـه   »ر، در په مش  با ينيان 1396زاده نا ين  ) متي  
بـه ا ـن نتيجـه رسـيده اسـت کـه       « آ ا    ر ا ا ؛ با تأکيد بر تعـا ن   حنا ـت  

برقراری  قا ، نظ ،   منبستگ  در امـت اسـالم    ا جـاد پيينـد ميـان اقـراد         
 مای قرآن است  ميردتيجه در آميزهتر ن مسائل  جامعه از مه 

 کنتـرل    مـدا ت  بـر  مـؤثر  با رمـای »ر ني  در په مش  با ينيان 1395مـندی )
به ا ن نتيجـه رسـيده اسـت کـه     « کر   قرآن منتخب آ ا  د دگاه از رقتارمای سازمان 

 امنيـت  دارد  مـا  سازمان شکست   ميققيت در مهن  سازمان، نقش ايضای رقتارمای
 مـيرد  در کـه  اسـت  کـرده  ترغيـب  را په مشگران اند شنندان   از بسيارینقش،  ا ن

 رقتـار  در انسـان  به مـير ت با تيجه کنند  په مش رقتارمای سازمان  کنترل   مدا ت
   با رمـا  از اقـراد  اسـالم  کـه   کـه در جيامـع   اسـت  ضـر ری  مـد ر ت،    سازمان 

شـيد    نگر سـته  رقتار سازمان  به اسالم  با ر  کرد کنند، م  پير ی اسالم  مای ارزش
کـر  ، با رمـا      مـای قـرآن   آ ـه  در کند کا ی با که بيده است آن پ  در په مش ا ن

 کند  شناسا   مستند، سازمان  مؤثر رقتار کنترل   مدا ت در که را ما   ارزش
 از تشـن  اجتنـاي   کنتـرل  رامکارمـای » ينـيان  په مش  بـا ر 1392) ا ري 

 د ـن اسـالم،   اسـت کـه   آمده په مش ا ن در  است داده انجام «کر   قرآن د دگاه
 بنــابرا ن، اســتخراج دارد؛ ر ی کــج از پيشــگيری   کنتــرل بــرای جــامع  برنامــ 
 بـرای  اسالم  نظام مسئيالن به مؤثری کنک تياند م  باره درا ن اسالم  مای آميزه
 از ه، آگـام  بـار  درا ـن  مهـ   مـيرمای از  ک   باشد اجتناي  مای آسيب با مقابله

مـای پـه مش  ادشـده،     براسـاد  اقتـه    اسـت  تشن مجازا  قرآن دربارۀ د دگاه
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 پـا،    دسـت  قطـع کـردن   ايدام،  از يبارتند قرآن د دگاه از تشن رامکارمای کنترل
  د گـران  با ارتباب در مـد د ت   تبعيد، بازداشت، زدن، شال  دست، کردن قطع
 شيد م  اجرا کسان  ميرد در   ما ر ی کج از اندک  تعداد برای ما مجازا  نيع ا ن
 نيـ   تشـن  غيـر  مـای  کنتـرل  سـا ر    گردنـد  بـازنن   ر ی کج از تيد اتتيار با که

    شيند ر ی کج از آنان بازگشت سبب تيانند نن 
کنترل   نظـار  از  » در په مش  با ينيان، ر139۰)   بيستان  ،اقشاری ،معين

 در رنظار  پر ردگااند که  اشاره کرده« نبيی)صرا بالغه   سيره  د دگاه قرآن، نهج
تــر ن    مشــتاقانه   ،تــر ن شــييه فيــتــر ن کيفيــت،  ط تــر ن شــکل، دقيــب يــا  

براسـاد مبـان       تنا ـل دارد  کـه  ای مـا اسـت  جامعـه    تـر ن  ـير    ب رگيارانه
 مـای  ، با ـد نظـام  ينل کنـد تـقب امداف اسالم   راستای مای اسالم    در ارزش

   در ا ن چارچي منامنگ ما   امداف  ني  با ا ن ارزش تيد رانظارت  کنتر     
  کندايتقادی   ارزش  طراح  

استراتهی قرآن در مياجهـه بـا   » ني  در په مش تيد با ينيان ر1386)آقاجان  
مـای   انـياع سياسـت  کـارگيری   به ا ن نتيجه رسيده است که به« انـراقا  اجتناي 

قـرآن کـر      اساس  رامبردمایاز  با انـراقا  اجتناي ،  ک  ر  ار   کنتر   در 
در نـ      نظـار   یمــير  نقـش سـبب   د ن، بـه سي  از ک ،ر  کرد   در ا ناست

 ،کنـد   رقتـاری ا جـاد    ،تياند در ابعـاد مختلـف نگرشـ ، احساسـ      تأثيری که م 
ـ د گـر،   ازسـيی    ر ی معرق  شده اسـت  کج پيشگيری از ۀينيان بهتر ن شيي به ر ب

 مای مرجع، قـيانين  تربيت، ا گيما   گر ه   تعلي  مانندييامل مختلف د گری  تأثير
 لييام ينيان به  ،  اقتدار حکيمت ،اجتناي   تگبس، من اجتناي يدا ت اجتناي ،

 اننداز ميانع پيشگيری، م ،  سرانجام شده است،در پيشگيری تأکيد   ر نيب نظار 
 ميان آمده است  سخن بهني  ساتتاری  تعارض منجاری   تعارض

 . روش پژوهش3

 مـای قـرآن از    ير  تطبيق  انجام شده است، برای تـليل آ ـه  که به ا ن په مش
در پا ـان   اسـت    کـرده  maxqdaاق ار  ما ني  از نرم ر ش کيف    برای کدگذاری آ ه

 آمـاری  جامعـ    شده از قرآن با نظر ه ميرش  مقا سه شد مای استخراج ني  شاتص
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مـای قرآنـ       آ ـه  دربردارنـدۀ  ـــ  آن ميضـيي   قلنـر   به تيجه با ــ په مش  نا
ا ـن  ا ا   پر ا      تأمين احاد ث   نظر ه ميرش  در ميرد کنترل اجتناي  است 

ا  کيف  است که بـا تيجـه بـه    مطا عبر ر ش تأمين پا ا     ر ا    په مش مبتن 
مای انتخاب ، مشکل تا ـ    ما   داده ايتبار متن قرآن، در ميرد ايتبار سندی گ اره

 ــا  دال ـت،    مـای قرآنـ  بـه     جيد نداشت، اما با تيجه به امنيت ايتبـار گـ اره  
مـای مـرتبط   کدگـذاری ا  يـه براسـاد قهـ  مـتن يربـ  قـرآن             انتخا  آ ـه 

مای قرآن از آقا ان نا ر مکارم شيرازی   مـندمهدی قيالد ند انجام شـد    ترجنه
ا ـد ن مجتبـيی،    مـای آقا ـان سـيدجالل    شده، بـه ترجنـه   د ترجنهبرای تأ يد ميار

سيديل  ميسيی گرمار دی،   مـنديل  رضا   ا فهان  نيـ  مراجعـه   مـيارد    
 دار حذف شد  مشکل

 ها . یافته4

ر ی، از مفامي    مصاد ب متنيع   مختلفـ  اسـتفاده    قرآن کر  ، برای اشاره به کج
ــ به برت  از  تيجه به گستردگ  ا ن مفامي  با کرده است که در په مش حاضر ــ

 ر 1ما در پنج سيره نخست قرآن اشاره شده است )جد ل  آن

 های مربوط به کنترل اجتماعی در پنج سوره آغازین قرآن کریم . آیه1جدول 

سوره و 
 شماره آیه

مفاهیم و 
 مصادیق

 متن آیه و ترجمه

 یگمراه 7الفاتحه/
 عَلَیهِمْ وَلَا الضَّالِّینَغَیرِ المَغضُوبِ 

 .اند و نه گمگشتگان همانان که نه درخور خشم

 قانف 8البقره/

 وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاهللِ وَبِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِینَ
گروندگان ، ولی «ایم ما به خدا و روز بازپسین ایمان آورده»گویند:  و برخی از مردم می

 .]راستین[ نیستند

 16البقره/
ضاللت: 

 یگمراه

 وْلَئِكَ الَّذِینَ اشْتَرُوُاْ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا کَانُواْ مُهْتَدِینَاُ
بار[  همین کسانند که گمراهی را به ]بهای[ هدایت خریدند، درنتیجه دادوستدشان سود ]ی به

 .یافته نبودند هدایتنیاورد و 

 دافس 27البقره/

الْأَرْضِ  الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَاهللِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اهللُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِی
 أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

وند به پیوستنش امر شکنند و آنچه را خدا همانانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می
 .آنانند که زیانکارانند ،پردازند گسلند و در زمین به فساد می فرموده می

 26البقره/
: فسق

 نافرمانی

 وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِینَ 
 .کند و جز نافرمانان را با آن گمراه نمی
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 کفر 39البقره/

 أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَوَالَّذِینَ کَفَرواْ وَکَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا 
های ما را دروغ انگاشتند، آنانند که اهل آتشند و در آن  که کفر ورزیدند و نشانه و ]لی[ کسانی

 .ماندگار خواهند بود

 : گناهخطیئه 58البقره/

ئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْیَةَ فَکُلُواْ مِنْهَا حَیْثُ شِ
 لَکُمْ خَطَایَاکُمْ وَسَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ

بدین شهر درآیید، و از هرکجای آن خواستید، فراوان »یاد آرید[ هنگامی را که گفتیم:  و ]نیز به
تا خطاهای  ،ویید: ]خداوندا،[ گناهان ما را بریزکنان از در ]بزرگ[ درآیید، و بگ بخورید، و سجده

 .شما را ببخشاییم، و ]پاداش[ نیکوکاران را خواهیم افزود

 61 البقره/

تعدی: )از 
حد 

 گذراندن(

بِآیَاتِ اهللِ اهللِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ کَانُواْ یَکْفُرُونَ  وَضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْکَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ
 وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّکَانُواْ یَعْتَدُونَ

چراکه آنان به  ،و ]داغ[ خواری و ناداری بر ]پیشانی[ آنان زده شد، و به خشم خدا گرفتار آمدند
روی بود که  این، ازآن .کشتند های خدا کفر ورزیده بودند، و پیامبران را بناحق می نشانه

 .سرکشی نموده، و از حد درگذرانیده بودند

 : بدیسیئه 81البقره/

 بَلَى مَن کَسَبَ سَیِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ
ن کسانی اهل آتشند، دست آورد، و گناهش او را در میان گیرد، پس چنی که بدی به آرى، کسی

 .و در آن ماندگار خواهند بود

 169البقره/

 : بدیسوء
فحشاء: 
 زشتی

 اهللِ مَا لَا تَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَأْمُرُکُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى
دانید  نمی دارد[ تا بر خدا، چیزی را که دهد، و ]وامی ]او[ شما را فقط به بدی و زشتی فرمان می 

 .بربندید

 187البقره/
به خیانت 
 خود

 ... عَلِمَ اهللُ أَنَّکُمْ کُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ وَعَفَا عَنکُمْ
کردید، پس توبه شما را پذیرفت و از شما  دانست که شما با خودتان ناراستی می خدا می

 .درگذشت

 البقره/
188 

 رشوه

بِالْإِثْمِ  لُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُواْ فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِوَلَا تَأْکُ
 وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

عنوان رشوه قسمتی از[ آن را به قضات  ناروا مخورید، و ]به و اموالتان را میان خودتان به
 .دانید که خودتان ]هم خوب[ می شی از اموال مردم را به گناه بخورید، درحالیتا بخ ،مدهید

 البقره/
190 

: )از اعتداء
حد 

 گذراندن(

 وَقَاتِلُواْ فِی سَبِیلِ اهللِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اهللَ لَا یُحِبِّ الْمُعْتَدِینَ
جنگند، بجنگید، و]لی[ از اندازه درنگذرید، زیرا خداوند  می که با شما و در راه خدا، با کسانی

 د.دار تجاوزکاران را دوست نمی

 خودکشی 195البقره/

 نِینَوَأَنفِقُواْ فِی سَبِیلِ اهللِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اهللَ یُحِبُّ الْمُحْسِ
نید، و خود را با دست خود به هالکت میفکنید، و نیکی کنید که خدا و در راه خدا انفاق ک

 .دارد نیکوکاران را دوست می

 البقره/
197 

 فسق
 الْحَجِّ  وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِی

 .در اثنای حجّ، گناه و جدال ]روا[ نیست

 البقره/
217 

: ارتداد
برگشت از 

 دین

الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ  فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی مَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ وَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

و کسانی از شما که از دین خود برگردند و درحال کفر بمیرند، آنان کردارهایشان در دنیا و 
 .اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بودشود، و ایشان  آخرت تباه می

 ریاکاری 264البقره/

لَا یُؤْمِنُ بِاهللِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِکُم بِالْمَنِّ وَالْأذَى کَالَّذِی یُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَ
 االخر وَالْیَوْمِ

های خود را با منت و آزار، باطل مکنید، مانند کسی که  اید، صدقه که ایمان آورده کسانیای 
دست  کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد. به می مالش را برای خودنمایی به مردم، انفاق
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 د.کن برند و خداوند، گروه کافران را هدایت نمی ای نمی اند، بهره آورده

 خبیث 267البقره/
 نْهُ تُنفِقُونَمِ وَلَا تَیَمَّمُواْ الْخَبِیثَ 

 .در پی ناپاکِ آن نروید که ]از آن[ انفاق نمایید

 268البقره/
: فحشاء
 زشتی

 عَلِیمٌ الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاء وَاهللُ یَعِدُکُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاهللُ وَاسِعٌ
دارد و]لی[ خداوند از جانب  و شما را به زشتی وامی دهد شیطان شما را از تهیدستی بیم می

 .دهد، و خداوند گشایشگر داناست زش و بخشش میرخود به شما وعده آم

 البقره/
276 

 رباخواری

 یَمْحَقُ اهللُ الْرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ وَاهللُ لَا یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ
افزاید، و خداوند هیچ ناسپاسِ گناهکاری را  صدقات می کاهد، و بر خدا از ]برکتِ[ ربا می

 .دارد دوست نمی

آل 
 عمران/

19 

 )حسد(بغی

مُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ إِنَّ الدِّینَ عِندَاهللِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِینَ أُوْتُواْ الْکِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْ
 اهللِ سَرِیعُ الْحِسَابِ اتِ اهللِ فَإِنَّوَمَن یَکْفُرْ بِآیَ

که کتابِ ]آسمانی[ به آنان داده شده، با  درحقیقت، دین نزد خدا همان اسالم است و کسانی
آن هم به سابقه  ؛مگر پس از آنکه علم برای آنان ]حاصل[ آمد ،یکدیگر به اختالف نپرداختند

کفر ورزد، پس ]بداند[ که خدا  حسدی که میان آنان وجود داشت و هرکس به آیات خدا
 .زودشمار است

آل 
 عمران/

11 

 : گناهذنب

 عِقَابِکَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ کَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اهللُ بِذُنُوبِهِمْ وَاهللُ شَدِیدُ الْ
پس خداوند  ؛آیات ما را دروغ شمردند ،که پیش از آنان بودند ]آنان[ به شیوه فرعونیان و کسانی 

 .کیفر است به ]سزای[ گناهانشان ]گریبانِ[ آنان را گرفت، و خدا سخت

آل 
 عمران/

30 

 : بدیسوء

ا هُ أَمَدًیَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا وَبَیْنَ
 بَعِیدًا وَیُحَذِّرُکُمُ اهللُ نَفْسَهُ وَاهللُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

یابد و  جای آورده و آنچه بدی مرتکب شده، حاضرشده می روزی که هرکسی آنچه کار نیك به
ای دور بود. و خداوند، شما را از ]کیفر[  کند: کاش میان او و آن ]کارهای بد[ فاصله آرزو می

 .حال[ خدا به بندگان ]خود[ مهربان است ]درعینترساند، و  خود می

آل 
 عمران/

99 

ممانعت از 
مسیر 
 خداوند

اهللِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اهللُ بِغَافِلٍ  قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ

دارید و آن ]راه[ را  کسی را که ایمان آورده است، از راه خدا بازمی ای اهل کتاب، چرا»بگو: 
 .غافل نیست ،کنید و خدا از آنچه می« شمارید، با آنکه خود ]به راستىِ آن[ گواهید؟ کج می

آل 
 عمران/
104 

 منکر

هَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْ وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى
 الْمُفْلِحُونَ

و باید از میان شما، گروهى، ]مردم را[ به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی 
 .بازدارند، و آنان همان رستگارانند

آل 
 عمران/
118 

: خبال
 )نابکاری(

 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِکُمْ لَا یَأْلُونَکُمْ خَبَالًا 
راز مگیرید. ]آنان[ از هیچ نابکاری  اید، از غیر خودتان، ]دوست و[ هم که ایمان آورده ای کسانی

 .ورزند در حق شما کوتاهی نمی

آل 
 عمران/
137 

 ییگو دروغ

 مِن قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسِیرُواْ فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُواْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذَّبِینَ قَدْ خَلَتْ
پس، در زمین بگردید و بنگرید که  ؛هایی ]بوده و[ سپری شده است قطعاً پیش از شما سنت

 .کنندگان چگونه بوده است فرجام تکذیب

آل 
 عمران/
179 

 خبیث

 ...ذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى مَآ أَنتُمْ عَلَیْهِ حَتَّىَ یَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِمّا کَانَ اهللُ لِیَ
خدا بر آن نیست که مؤمنان را به این ]حالی[ که شما بر آن هستید، واگذارد، تا آنکه پلید را از 

 .پاک جدا کند

آل 
 عمران/

 بخل
بِمَا آتَاهُمُ اهللُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَیْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَیُطَوَّقُونَ مَا وَلَا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ 

 بَخِلُواْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلِلهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاهللُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ
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ورزند، هرگز تصور نکنند که  کرده، بخل میکه به آنچه خدا از فضل خود به آنان عطا  و کسانی 180
اند،  زودی آنچه به آن بخل ورزیده آن ]بخل[ برای آنان خوب است، بلکه برایشان بد است. به

ها و زمین از آنِ خداست، و خدا به آنچه  شود. میراث آسمان روز قیامت طوق گردنشان می
 .کنید آگاه است می

 2النساء/

خبیث؛ 
)گناه  حوب

 بزرگ(

مْ إِنَّهُ کَانَ حُوبًا تُواْ الْیَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَلَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِکُوَآ
 کَبِیرًا

و اموال یتیمان را به آنان ]باز[ دهید، و ]مالِ[ پاک و ]مرغوب آنان[ را با ]مال[ ناپاک ]خود[ 
 .ید و اموال آنان را همراه با اموال خود مخورید که این گناهی بزرگ استعوض نکن

 ظلم 10 النساء/

 إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا
خورند، جز این نیست که آتشی در شکم خود  میکه اموال یتیمان را به ستم  درحقیقت، کسانی

 .زودی در آتشی فروزان درآیند برند، و به فرومی

 14 النساء/

عصیان و 
تعدی از 

 حدود

 وَمَن یَعْصِ اهللَ وَرَسُولَهُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ
نافرمانی کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید، وی را در آتشی و هرکس از خدا و پیامبر او 

 .آور است درآورد که همواره در آن خواهد بود و برای او عذابی خفت

 زنا 15 النساء/

مْسِکُوهُنَّ فِی وَاللَّاتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِکُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَیْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنکُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَ
 الْبُیُوتِ حَتَّىَ یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اهللُ لَهُنَّ سَبِیلًا

شوند، چهار تن از میان خود ]مسلمانان[ بر آنان گواه  که مرتکب زنا می و از زنانِ شما، کسانی
گشان فرارسد یا خدا ها نگاه دارید تا مر پس اگر شهادت دادند، آنان ]زنان[ را در خانه ،گیرید

 .راهی برای آنان قرار دهد

 : گناهسوء 17 النساء/

اهللِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِن قَرِیبٍ فَأُوْلَئِكَ یَتُوبُ اهللُ عَلَیْهِمْ  إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى
 وَکَانَ اهللُ عَلِیمًا حَکِیمًا

شوند، سپس  خداوند، تنها برای کسانی است که از روی نادانی مرتکب گناه میتوبه، نزد 
 .پذیرد، و خداوند دانای حکیم است شان را می اینانند که خدا توبه .کنند زودی توبه می به

 22 النساء/
: فاحشه

 زشتکاری

 إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِیلًا مَا قَدْ سَلَفَ وَلَا تَنکِحُواْ مَا نَکَحَ آبَاؤُکُم مِّنَ النِّسَاء إِلَّا
مگر آنچه پیشتر رخ داده است،  ،اند، نکاح مکنید دهرخود درآو و با زنانی که پدرانتان به ازدواج

 .چراکه آن، زشتکاری و ]مایه[ دشمنى، و بدراهی بوده است

 27 النساء/
انحراف 

 بزرگ

 وَیُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِیلُواْ مَیْلًا عَظِیمًا وَاهللُ یُرِیدُ أَن یَتُوبَ عَلَیْکُمْ
 ،کنند ها]ی نفسانی[ پیروی می که از خواسته خواهد تا بر شما ببخشاید و کسانی خدا می

 .خواهند شما دستخوش انحرافی بزرگ شوید می

 خودکشی 29 النساء/
  کَانَ بِکُمْ رَحِیمًاوَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ إِنَّ اهللَ

 .خودتان را مکشید، زیرا خدا همواره با شما مهربان است و

 50 النساء/
 دروغ بستن
 بر خداوند

 انظُرْ کَیفَ یَفْتَرُونَ عَلَى اهللِ الکَذِبَ وَکَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِینًا
 .باشدبندند. و بس است که این، یك گناهِ آشکار  ببین چگونه بر خدا دروغ می

 : بدیسیئه 79 النساء/

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اهللِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَیِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاکَ لِلنَّاسِ رَسُولًا 
 وَکَفَى بِاهللِ شَهِیدًا

ست از خود تو ،رسد از جانب خداست و آنچه از بدی به تو می ،رسد ها به تو می هرچه از خوبی
 .و تو را به پیامبرى، برای مردم فرستادیم، و گواه بودن خدا بس است

 قتل عمد 93 النساء/

 اهللُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضِبَ
بکشد، کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او و هرکس عمداً مؤمنی را 

 .کند و عذابی بزرگ برایش آماده ساخته است گیرد و لعنتش می خشم می

 النساء/
105 

 یانتخ
 آئِنِینَ خَصِیمًاإِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اهللُ وَلَا تَکُن لِّلْخَ

 ،حقّ بر تو نازل کردیم، تا میان مردم به ]موجب[ آنچه خدا به تو آموخته ما این کتاب را به
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 .داوری کنى، و زنهار جانبدارِ خیانتکاران مباش

 النساء/
111 

 : گناهاثم

 حَکِیمًاوَمَن یَکْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا یَکْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَکَانَ اهللُ عَلِیمًا 
و هرکس گناهی مرتکب شود، فقط آن را به زیان خود مرتکب شده، و خدا همواره دانای 

 ت.کار اس سنجیده

 النساء/
112 

: اثم: خطیئه
 گناه

 وَمَن یَکْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ یَرْمِ بِهِ بَرِیئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِینًا
گناهی نسبت دهد، قطعاً بهتان و گناه  سپس آن را به بی ،یا گناهی مرتکب شودو هرکس خطا 

 .آشکاری بر دوش کشیده است

 النساء/
128 

ناسازگاری 
 شوهر

  وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاْحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا
زنی از شوهر خویش بیم ناسازگاری یا رویگردانی داشته باشد، بر آن دو گناهی نیست و اگر 

 .که از راه صلح با یکدیگر، به آشتی گرایند که سازش بهتر است

 النساء/
167 

مانع از راه 
 خدا

 إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِیلِ اهللِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِیدًا
 .اند که کفر ورزیدند و ]مردم را[ از راه خدا بازداشتند، به گمراهىِ دور و درازی افتاده ید، کسانیترد بی

 33المائده/

محاربه با 
خدا و 

 )ص(پیامبر
 فساد

یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اهللَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ 
 عَظِیمٌ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ

جز  کوشند، جنگند و در زمین به فساد می داران[ خدا و پیامبر او می که با ]دوست سزای کسانی
این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خالف جهت یکدیگر 

بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این، رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی 
 .بزرگ خواهند داشت

 دزدی 38المائده/

 جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِّنَ اهللِ وَاهللُ عَزِیزٌ حَکِیمٌوَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا 
عنوان کیفری از جانب خدا ببُرید، و  اند، دستشان را به و مرد و زن دزد را به ]سزای[ آنچه کرده

 .خداوند توانا و حکیم است

 62المائده/
؛ خواری حرام

 اثم؛ تعدی

 ی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَوَتَرَى کَثِیرًا مِّنْهُمْ یُسَارِعُونَ فِ
کنند. واقعاً چه  خواری خود شتاب می بینی که در گناه و تعدی و حرام و بسیاری از آنان را می

 .دادند اعمال بدی انجام می

آغـاز کـرده     ر ی را از مرحلـ  منجارگـذاری    قرآن کر  ، رامبردمای کنتـرل کـج  
درست   کامل بر اجرای آن را مدنظر قرار داده است  ا ن نظـار   « نظار ِ»سپس، 

ينـيان حـاک  بـر     بـه  به د  شکل نظار  مستقي  تدا ند با اب ارمـای مختلـف ـــ   
شـيد  از   مای  کد گر، انجام مـ   ما بر کنش ــ      م نظار  انسان مای انسان کنش

مای  دقاع،  ک  از شرب ل منجارمای مناسب   قابلبر جع د دگاه قرآن کر  ، اق  ن
مقبي يت ناظران   حاکنان   قدر  آنان بر تنبيه »اساس  کارآمد شدن ا ن نظار ، 

ر انـ  انسـان،    مـای کـج   است  با تيجه به ا نکه  ک  از اب ار کنترل کـنش « ر ان کج
مـا رای   مای مختلف دنيـيی    تنبيه   مجازا  است، قرآن کر   با تعيين مجازا 

ر انـ  آنـان دارد  سـا ر     مـای کـج   ر ان، سـع  در کنتـرل کـنش    طبيع  بـرای کـج  
نظـار  تـانياده بـر    »بـاره، يبارتنـد از     شده از د دگاه قرآن درا ن رامکارمای ارائه

حنا ـت  »، «انتخا  کارگ اران   مد ران کاردان   شا سـته » ، «مای ايضای آن کنش



 1398ستان زم ♦ مسوو سیشماره  ♦م هشتسال  ♦ فرهنگی -جتماعیراهبرد ا     126

ر  از    منونين، قرآن برای بازگرداندن کـج «ر ی اجتناي    حنا ت از قربان  کج
کنتـرل  »، «کنتـرل ارزشـ   »، «پـذ ری د بـاره   جامعه»راه کج، استفاده از رامکارمای 

ا ـن   که با  کند،   سرانجام، برای کسان  ،   مجازا  اقتصادی را پيشنهاد م «ياطف 
تـر ن  ينـيان آ  ا ال  نيستند، مجازا  قي  کـ  )تنبيـه بـدن ر را بـه     ما قابل ر ش

 کند  مرحله، مطر  م 

 نظریۀکنترل اجتماعی هیرشی. عناصر 2جدول 

 مفاهیم و مصادیق ها یافته
 کننده کنترل متغیر چهار

 رفتار از نظر هیرشی

بر این نظر  هیرشی
 که هنگامی که است

و  تعلقات، این تقیدات،
 و تعهدات ضعیف،

 با افراد پیوند درنتیجه،
شود  سست جامعه

 روی( کج )احتمال
 بود. خواهد بیشتر

 یك شخص که است و عالیقی احساسات به منسوب دلبستگی
 در خانواده، دیگر اشخاص به فرد وابستگی .دارد دیگران به

فرد،  که است هایی یکی از شیوه اجتماعی، نهادهای و محیط،
ضعف چنین  دهد. می پیوند جامعه به طریق از این خود را

 روابط افتادن خطر نگران به او که شود می پیوندهایی موجب
 فرد خودکشی یا دزدی امکان مثال، برای خود نباشد؛ اجتماعی
 پیوندهای دلیل به امر این و است فرد متاهل از بیشتر مجرد،

 است. متاهل های شخص وابستگی و اجتماعی

 دلبستگی

 و و کسب منزلت اهداف به منظور دستیابی به ای افراد هر جامعه
به  و کنند می صرف را خود انرژی ووقت  شهرت، حسن

حفظ  منظور به رو، ازاین متعهد هستند؛ زندگی متداول های فعالیت
اند،  آورده دست به خود تالش با که اجتماعی پایگاه و موقعیت

 شد. نخواهند مجرمانه رفتارهای مرتکب

 تعهد

 های فعالیت و ها نقش مشارکت، در و درگیری میزان بیانگر عنصر
 زندگی امور و های اجتماعی فعالیت در مشارکت است. اجتماعی
 کار، درگیر که کسانی معموالً و دارد نیاز زیادی به وقت روزمره
 پیدا فرصت هنجارشکنی کمتر هستند، ...و خانوادگی، زندگی
 اما جرایم ندارند، ارتکاب برای اضافی انرژی و وقت و کرده

 امعه مشارکتج و متعارف مرسوم های در فعالیت که اشخاصی
 رفتارهای انجام برای بیشتری عمل و آزادی فرصت ندارند،

اجتماعی  شناسان آسیب دلیل، همین به یابند؛ می مجرمانه
و  وظیفه، نظام خدمت انجام تحصیل، های سال افزایش معتقدند،
 میان در بزهکاری کاهش باعث امکانات ورزشی، بودن فراهم

 شود. جوانان می

 درگیری )مشارکت(

 هیرشی باور است. یا اعتقاد اجتماعی، نظریه پیوند آخرین مؤلفه
اعتبار قواعد  به فرد اعتقاد که میزان هر به که بر این نظر است

رفتارهای  ارتکاب احتمال باشد، تر ضعیف اجتماعی و اخالقی
تأثیر  تحت را خود که فردی .بیشتر خواهد بود او توسط مجرمانه

 برای را ای اخالقی وظیفه هیچ نبیند، جامعه در معمول اعتقادات
 متصور نیست. خود برای و غیررسمی رسمی قوانین با نوایی هم

 اعتقاد )باور(
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دمد، چين  ابسـتگ    ترجيح م  یساز را بر مفهيم در ن  مفهيم  ابستگ   ،ميرش
سـازی را   کـرد،   ـ  در نـ     یگيـر  آميـ  انـدازه   تيان مستقل از رقتار انـراف را م 

تـرد از   معنـای    بهريا ت منجارما ن  يقال ج ء   تعهد،گينه سنجيد ا ن تيان نن 
 قکر انجام رقتـار منـرقانـه  ـا مجرمانـه     که قرد به منگام شکنانه است   رقتار قانين

ـ   پيشـين  یگـذار  از دست دادن سرما ه اقتد، با د تطرا  م  رقتـار    تـيد در زمين
مثبتـ  از تـيد برجـای     ۀآ از قرد تيانسـته باشـد   چنانوهمتعارف را درنظر بگيرد  

 جـيد   ای بـه  کننـده  حنا ـت  ۀتانياد دست آ رد، ال  ارزشنندی بهيد، تـصربگذا
ضرر منگفت   ،قانين م  ب ند، با نق  شهرت  در دنيای تجار  به آ رد،  ا ايتبار  

کـه قـرد در سرتاسـر ينـر تـيد       ای  اجتناي مای مجنييه  را متـنل تيامد شد
مـای   به جامعه است که ا ن قرد به ارزشدادن ضنانت  ۀدمند نشان کند، باشت م ان

دمـد    چي مـای بيشـتری را از دسـت مـ      ،قانين متعارف، متعهد است  ا  با نق 
شـيد،   است، به ريا ت منجارما متعهد م   ردهدست آ تنها قرد با چي ما   که به نه

را بـه   ا تياند تعهـد   متعارف م  مای شييهدن دارا   به ردست آ  بلکه حت  اميد به
نـدارد   کند که چي ی م  یرقتار کس  کج، درمقابل پييندمای اجتناي  تقي ت کند 

 دمد بکه از دست 
مای متعارف باشـد،   درگير قعا يت ،قرد که منگام    بر ا ن نظر است کهميرش
آمي  کشيده شيد  مفهيم  تياند به رقتار انـراف شيد که نن  گرقته م  حدی  قتش به

مـای تفر ــ  مثبـت بـرای پـر       ما   با تنرک  بر قعا يت برنامه  سرچشن ی،درگير
 کردن ا قا  قراغت نيجيانان بيده است 

ــه  جــيد  ــک    هگــ  ای کــه  ارزشــ  مشــترک در جامعــه نظــامايتقــاد، ب
ا نکـه  ـک قـرد منجارمـای      احتنـال  دارد  شـيند، اشـاره   منجارما ش نقـ  مـ   

بـر   اسـت  ميرشـ    شـتر يما ايتقاد داشته باشد، ب اجتناي  را ريا ت کند، اگر به آن
ينب   مي ان ايتقاد با  کد گر تفا   دارند،   ا ن   ـا  به ،اقراد ا ن نظر است که

قـادا   ايت ۀدمنـد  دارد کـه نشـان   ما   بسـتگ   نظامبه مي ان  ابستگ  به  ما، فا  ت
ـ برمبنـای ا ـن نظر   ،تيان نتيجه گرقـت  ميردنظر مستند  م   مرچـه اقـراد کنتـر    ،ه 

تـر   احتنـال    ما با جامعه سسـت  آن «پييند»،   معتقد باشند ، ابسته، متعهد، درگير
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 چـه ، مر ميرشـ   اجتنـاي    کنترل نظر  اساد بر  بيشتر تيامد بيد شان رقتاری کج
    ضـعف   اقراد بـه جــامعه کــنتر شـده     تعهدا ،  شيند  تر ضعيف  منبع  ا ن چهار

  (Vazsonyi, 2010: 564)يدشـ رقتار انـراق  م  سببتعهد 

 یقرآن در مورد کنترل اجتماع یها و آموزه یرشیه یها دگاهیوجوه اشتراک و افتراق د. 3جدول 

 وجوه اشتراک
وجوه افتراق نظریه هیرشی با 

 قرآن

کنترل 
 از اجتماعی

 هیرشی منظر
 قرآن منظر از اجتماعی کنترل

چهار عنصر 
وابستگی، تعهد، 
درگیری، و اعتقاد 
در کنترل اجتماعی 

مؤثر هستند. از 
مسیر عالیق و 

های  وابستگی
اجتماعی، انسان به 

کنترل درونی 
رسد. عوامل  می

اثرگذار در جامعه 
ای  گونه باید به

پیوندها را تقویت و 
کنند که  پایش 

رو از درون خود  کج
دایی برای ن

پشیمانی و ترک و 
جبران احساس 

 کند. 

 بر را وابستگی مفهوم هیرشی
 ترجیح سازی درونی مفهوم

که قرآن کریم،  دهد، درحالی می
کنترل درونی و مبارزه با نفس را 
مقدمه کنترل اجتماعی دانسته 

 است.
در نظریه اول هیرشی، کنترل خود 

جایگاه مهمی نداشته و این 
آن کریم، درحالی است که قر

کنترل خود را عامل مهمی 
 هیرشیبرشمرده است. همچنین، 

 ةریش ،خود ة متأخرنظری در
را کنترل  یبزهکاری یا بهنجار

، داند، نه کنترل اجتماعی خود می
ولی قرآن، کنترل اجتماعی و 

رسانی، کنترل  گذاری، اطالع قانون
ارزشی، و کنترل عاطفی را دخیل 

نظریة  داند؛ بنابراین، در هردو می
 هیرشی، وجه افتراقی وجود دارد.

کنترل از 
طریق چهار 

عنصر: 
 وابستگی

 تعهد
 درگیری
 اعتقاد

 کنترل درونی و مبارزه با نفس؛
 حکیمانه بودن هنجارها؛

کنندگان به بازگشت از  مقبولیت دعوت
 روی؛ کج

 نظارت محسوس و نامحسوس؛

 مقبولیت ناظران و حاکمان؛

 روان؛ تنبیه کجقدرت ناظران و حاکمان بر 

 روان؛ پیشگیری ازهمنشینی با کج

معروف  به نهادینه شدن نظارت همگانی )امر
 و نهی از منکر( در جامعه؛

حمایت از اشخاص درمعرض خطر و قربانی 
 روی؛ کج

رو، پس از  فراهم بودن زمینة پذیرش کج
 روی؛ بازگشتن او از کج

 روان. های کج پاسخ مناسب به توجیه

 گیری نتیجه

  معنا که مــرچه  ا ن دارد؛ به مستقين   جيد رابطه اجتناي ، نظار    منجارما بين
منکـرر،   از  نهـ      معر ف امربه طر ب کند )از پيدا تـقب بهتر جامعه در د ن   منجار

 اجتنـاي   نظـ   سـيی  بـه   جامعه    شيد بيشتر تقي ت م  اجتناي  کنترل   نظار 
ازآنجاکه داشـتن با رمـای      ابد مـ  کامش جرا   مي ان ، نتيجه در کند   م  حرکت

مـا را بـه    ر ی تر ن کج تر ن ارکان اسالم است، قرآن کر  ، مه  درست  ک  از مه 
دانـد  شـرک بـه تـدا      ما را نابخشيدن  مـ   ا ن حيزه مربيب دانسته   برت  از آن

بـرای  بخشـد   غيـر از آن را    ننـ   شرک را تدا ترد د،  ک  از ا ن ميارد است؛ ب 
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  گـ ر قـين گنـاه ب    بخشا د،   مرکس به تـدا شـرک  رزد، بـه    م  ،مرکه بخيامد
    است مرتکب شده

ما، به حيزۀ امير اتالقـ    سـالمت اتالقـ  جامعـه      ر ی برت  د گر از کج
شيند )مانند مياردی ازقبيل اشاي  قـشاء، تهنت، غيبت، منت گذاشـتن،   مربيب م 

ــ  رامکارمــای کنتر ــ  در غ، تيانــت، نقــ  يهــد، بخــل،      ر   مــدف از ارائ
باره، برقـراری نظـام اتالقـ  سـا   در جامعـه اسـت  برتـ  د گـر از ا ـن           درا ن

مای مختلف سياس ، اجتنـاي ، اقتصـادی،    ما، تخلف از منجارما در حيزه ر ی کج
باطل،   رشـيه، از     تانيادگ  مستند  مياردی مانند رباتياری، دزدی، اکل مال به

اقتصادی مستند  مدف از ارائه رامکارمای کنتر   در ا ن حيزه، تنظي  مای  تخلف
 نظام اقتصادی سا   برای جامعه است 

ر ی  طيرکل ، بـر انـياع مختلـف کـج      ـا  مفهيم  ني  برت  از مفامي ، به به
کنند؛ مياردی ازقبيل اث ، اذی، تعـدی،   دال ت دارند   به مصدا  تا   اشاره نن 

يئه، ذنب، سيء، سيئه، ظل ، قساد، قـشاء، قسب، منکـر،      از  انـراف، تبيث، تط
ای مانند حيـا، تـرد، سـتا ش       مای کنتر   ا ن نيع مفامي  مستند  منونين، امرم

ر ی   مـدا ت   منکر سـبب کـامش کـج    از معر ف   نه  نکيمش، مراقبت،   امربه
  متغيرمــا    از  انتـي  مـ    اجتنـاي    کــنترل   نـظر ه  بـراسادشيند   شدن اقراد م 

   ،داری جيانان، ساتت تـانياده ، د ن ماننـد مي ان د بستگ    تعهدا  تانيادگ
مــای اجتنــاي    جــرم اســتفاده کــرد        تبيين آسـيب  براینـظـار   ا ـد ـن 

کـه قـرد از د گـران در اقـت      ای   مــادی  ،اطــاليات   يــاطف ،   ميـ ان حنا ـت
حنا ـت     بـا جامعـه کنـک تيامـد کــرد  در ــاقت     ا به تقي ت پييند  ،کند م 

 ، د بسـتگ    تقي ـت  بـرای  ای شــده  منابع حنا ت   ا حنا ت ادراک ،احساد  جيد
د نـ کـامش انــراف   جـرم تيام    سرانجام   ،تعهد   با ر بـه مـنجارمای جامعه

ـ  ز ـادی سـتگ   بمن، بـا  کـد گر   ا ـن ينا ـر   ،نظر ه ميرش  براساد  بيد  ؛ددارن
 ينا ر تيامد شد   ميجب ضعيف شدن بقي ،که تضعيف  ک ينصر ای گينه به

دانـد     مـ  پييندمای اجتناي  قيی با جامعه   نتيجرا   سازش رقتار ،ميرش 
  ميققيـت   جامعـه  ابسـتگ  دارد، بـه    هجامعبه قرد که  زمان  بر ا ن نظر است که
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  ايتقاد پيـدا   ،شيد م درگير جامعه مرتبط با  یما تيشيد، در قعا  متعهد م   يلن
احتنال  ،چنين شرا ط  در مستند؛منصفانه  جامعه یما کند که قيانين   سياست  م

ينا ـر    که اگر من کند م مای مجرمانه ک  تيامد بيد  ميرش  اديا  انجام قعا يت
نظر ه کنتـرل،  تيامد کرد   پير یاز قيانين جامعه  قرد پييند اجتناي  سا   باشند،

کند،      کـ  از   تأکيد م  جامعهبا  نقش پييندبر مـير ت  ما، نظر ه بيش از سا ر
معـر ف     ر ی مطـر  شـده اسـت، امربـه     قرا ندما   که در قرآن برای کنترل کج

مـای اشخا ـ  را کـه بـه آگـام  از       منکر است  قرآن کر  ، نظار  بر کنش از نه 
گذاشـته اسـت    يهـدۀ سـا ر ايضـای جامعـه      دمد، بـه  نظار  تدا ند امنيت نن 

ازمنجار، با  شيد که شخصِ متخلف ما، سبب م  مای انسان نظار  منگان  بر کنش
ر  شيد،   حتـ  در     هه د گران مه ، ر به يدم تأ يد  ا مخا فت شد د د گران، به

تياند به از دست دادن د ست    مـبت آنان منجر شيد؛ ا ن  ضـعيت   مياردی، م 
ر ی،  رقته را در برابر مناقع حا ـل از کـج   ستشيد که شخص، مناقع ازد سبب م 

مـای اجـرای    نظر کند  ا بته ر ش ر ی  رف تر ببيند   از ادامه   تکرار کج باارزش
مـای   مـای ققهـ    رسـا ه    مای اتتصا   آن، در کتـا   ا ن قرا ند   دستيرا عنل

معــر ف    ينليــه مراجــع تقليــد، بيــان شــده اســت  بيــان ج ئيــا  احکــام امربــه
 منکر، نيازمند مراجعه به د دگاه ققها   په مش مستقل ققه  است  زا نه 

  ـهه   مای کل  ا ن قرا ند، بـه  مای قرآن، به بـث در ا ن په مش، براساد آ ه
مای آن اشاره شده است  با تيجه به تأثيرگذاری مننشـين   امنيت، جا گاه،   ر ش

باره،  دار پياپ  درا نبر اشخاص   اثرپذ ری آنان از مننشين، قرآن کر   ضنن مش
ر ، منع کـرده   اقـراد مـؤمن   بـاتقيا را      مای کج اشخاص را از مننشين  با انسان

ما را  کند  منونين، قرآن، انسان ينيان ا گيمای مناسب برای مننشين  معرق  م  به
کند که شـيطان   کند    ادآ ری م  از  جيد شيطان   مننشين  ا  با انسان، آگاه م 

ما قرام  کنـد  در   ر ی را برای انسان تياند با  سيس  تيد، زمين  کج م  در مياردی
گينـه کـه در جـد ل تطبيقـ       شده )منان مقا سه د دگاه قرآن با رامکارمای مطر 

مـای قـرآن، جـامع بـيدن آن      شده از د ـدگاه آمـيزه   آمدر   هگ  منتاز ا گيی ارائه
تنها   با ا ن نگـرش جـامع بـه     ر ی، به مای کج  ک از تبيين که ميچ است، درحا  
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پردازان با تيجه به ميـ ان   اند، بلکه مر ک از نظر ه ر ی نپرداتته ميضيع کنترل کج
انـد، بـه تبيـين مــد د      مـای آن داشـته   شناتت  که از انسان، جامع  تيد،   آسيب

انـد کـه    ما را ارائه کـرده  ر ی پرداتته   سپس، رامکارمای متناسب با ا ن تبيين کج
 مای تـقيب است  ـد د تج ء م

 پيشنهادمای ا ن په مش ني  يبارتند از 
منظـير ارائـ     مـای نظـری   پينا شـ  بـه        م تالش برای انجام پـه مش  ●

مـای   ا گي   مناسب   معرق  نتا ج تـقيب به مبلغان د ن  بـرای اسـتفاده از مقا ـه   
 ما؛ برگرقته از ا ن په مش در سخنران 

 جامعه؛ در  کدست قرمنگ ا جاد ●
 ؛رپا گام    ميقعيت  مای تفا   کامش) برابر نسبتا  مای قر ت ا جاد ●
 پاداشـ   ر ی کج برای در راستای ا ن مدف که ساتتارما   قيانين ا ال  ●

  جيد نداشته باشد؛
 پـذ ر  جامعـه  مـ   کـه  ای گينـه  به پذ ری، جامعه قرا ند سا     کامل اجرای ●

 باشند؛ ر ان سالمت دارای م    شيند
 غيررسن  در جامعه؛   رسن  اجتناي  کنترل قرا ند شدن مؤثر   قعال ●
ـ  نيازمند اگر کس  ر   کج قرد نيازمای رقع ● آن دسـت بـه     رقـع   رایبيد   ب

  شــيد  بــرآ رده  مـشر ع طر ب  از که مـنکن است، نياز ا  ر ی زد، تـاجـا   کج
ی مسـلنانان در ننـاز اييـاد    مـا    منونين، اجتناع حـکيمت که تـعا ن    کنـک
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 چکیده
بتا  هتای رترک ورتو      استاان فرهنگی شهروندان  ۀبا هدف شناسایی الگوهای ذهنی توسع قالهاین م

هتا    وش گتردآو ی داده  آمیخاه بوده و، پژوهش شناسی ویو انجام شده است.  وش فاده از  وشاسا

 اادانهتای دولاتی و است    متدیران ستازمان   د بردا نده ،. تاال  گفامان پژوهشاستویفی، از نوع ویو 

هتای   ی یتا زمینته  پیرتینه ماالعتات  انتد وته د  ایتن هر ته      ی مرتبط با حوزه فرهنگ بتوده دانرگاه

سته استاان   شتهروندان   د بردا نتده  ،آمتا ی پتژوهش  ۀ جامعت  انتد.  داشتاه  ای د  ساح اساان یاجرای

هتای   نتد. براستام محتاحبه   ا ه و ت هدفمنتد اناختاک شتد    وه به است وردساان، و ایالم ،ورمانراه

 گونه ذهنیتت  6 ناایج آزمون ویو، براسامد  گام بعد،  .گزا ه ویو اساخراج شد 49شده، تعداد  انجام

و  ارگت  گترا، قتانون   و هلم گرا یت، خالق)تعهدگرا( پذیر ، مرا وای و مسئولیتگرا ، سنتمذهبیو دینی 

 نرتتان داد وتته ذهنیتتتآمتتده  دستتت بتته. ناتایج  شناستتایی شتتدند و فردگتترا گتترا و هتتدالت ،گتترا ملتی 

پتتردازان نوستتازی، بتتا  براستتام دیتتدگاه ن ریتتهدوم  و اولوننتتدگان د  الگوهتتای ذهنتتی  مرتتا وت

 هتای  ونندگان قرا گرفاه د  دستاه  همسو است و الگوهای ذهنی مرا وت ،جوامع سنایهای  ویژگی

. هتای توستعۀ رربتی هستاند     بوم مناقه و مامایت  بته جریتان    ومار معاقد به زیستسوم و چها م، 

د نهایت، یافاۀ مهم پژوهش حاضر این است وه پیگیری جریان توسعه براسام الگوهتای شتهرهای   

 .ها د بر خواهد داشت کوسی د  آن اساانبز گ ورو ، نایجۀ مع

 توسعه، توسعه فرهنگی، الگوی ذهنی، ررک ورو ، مناطق وردنرین، سنت و مد نیاه :یکلید یها واژه
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 مقدمه

 نیتر و مهم نیترزیبرانگ و از بحث ریقرن اخ جیرا میاز مفاه یافتگی و توسعه توسعه
اسع    یمفهعوم  ،توسععه  .دهستن جتماعیو ا نسانیعلوم ا یها زهحو موضوعات در

مطعر    ییکشعورها  یبعرا  تعه یاز آغاز دوران مدرنپردازان این حوزه آن را  نظریهکه 
 یع  . هدف اولی بودنداسیو س ی،اقتصاد ،یاجتماع رشد نییپا سطحدچار که کردند 
حرک  جوامع مختلع  بعه    یبرا ییارائه الگو، مفهوم توسعهطر  پردازان از  هینظر

 .(2020و همکاران،  1افته غربی بود )استرگاردی توسعه یکشورهاسبک 
 یفکعر  دگاهیتناسب د به یو اجتماع یحوزه علوم انسان شمندانیاندهریک از 

توافع    معورد  نیدر ا ها   آنهمی ول ،اند از توسعه ارائه داده یفیتعر ،خود یو مکتب
 رییع بلکعه ت   ،سع  یثروت در جامععه ن  یکمّ فزایشا ایمعن به تنها ،که توسعه دارند
، تعودارو  کع  ی. ماردیع گ یدربعر مع  نیعز  جامعه را  یو فرهنگ یدر نظام اجتماع یفیک

در سعاخ    یاساسع  راتییع کعه مسعتلزم ت    دانعد  معی  یچندبُععد ی انیتوسعه را جر
 کعاهش  ،یاقتصعاد  رشعد  عیتسعر ی، مل یعامه مردم و نهادها یطرز تلق ی واجتماع
 از بسععیاری .(8: 1381 ا،یعع)ازک کععردن فقععر مطلعع  اسعع  کععن شععهیو ری، نععابرابر
و آن دارنعد   دیتأک ی در بحث توسعهو اجتماع یفرهنگ یها ارزش بر نشناسا جامعه

که  فرایندی دانند؛ میخاص توسعه ی فرهنگ یها ارزش انسان بهۀ ندیفزا یابیدست را
همعراه دارد و   را به یاجتماع ع ینظام اقتصاد ک  متفاوتی ریگ وو س انسازم دیتجد

و  یادار ع یاجتمععاع ،ینهععاد یهععا در سععاخ ی اساسععی هععا یندگرگععو دربردارنععدۀ
از  یاریدر بسع کعه  معردم اسع . توسععه    ی عموم یها دگاهید و ها نگرش ،نیهمچن
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 دربعر  بشعر را  یزندگدیگر و ابعاد  ،دیعقاها،  ، ارزشو رسوم ها تعادی حت موارد،
تا به مسعائ    شود یآغاز می انسان یازهایاز ن (،2020و همکاران،  1)گازیلو ردیگ یم

 انسان برسد. یمعنو یمربوط به زندگ
بعه بهبعود    ینگعاه  ،مفهعوم  نیع ا ،داس یتوسعه پ های ری گونه که از تع همان

 یدر بسعترها توانعد   ی معی بهبعود و سعامانده   نیع دارد کعه ا  جامعهی کنون  یوضع
 یکشععورها همچععون ایععران، .رخ دهععد (موردمطالعععه  جامععع ی )براسععا متفععاوت

تعاری   . س بوده ا توسعه به دستیابی درصدد خیرا یها ههدر در، دیگ توسعه لحادر
 سعو  ینا به طهوجنبش مشراز ، انیردر ا طلبی و اصال توسعه  ندرو کهدهد  نشان می

سعران   ی،پهلوسلطن  در دوره  های کاملی همراه نبود. ؛ هرچند با موفقی شد زغاآ
و  ادیستبداای  رویعه  ییرگرکا به با ،را انیرا جامعع   کعه  نددبو دصددر نیز حکوم 
کنعار   با کهبودنعد   رتصو بعر ایعن   ها . آنکنندنوسعازی   یندافروارد از بعا،،    حرک 
ارد و جعایگزین  و یا ب،حجا ماننعد  ،های فرهنگعی  و عادتها  سن  برخی گذاشتن

روی  بهو توسععه را   نتمدی هادر نندامیتو غربی فرهنگی عناصر ها و کردن ارزش
ها و الگوهای حاکم بر توسعه و نیز اولویع    با توجه به دیدگاه ، اماکنند زبا جامعه

چیز را در رشعد   که همه داشتن منافع مادی و صنعتی جوامع در این دورۀ تاریخی عع
توجعه بعه عوامع     دون بع گذاران نوسازی جامععه،   عع بنیان کرد اقتصادی خالصه می

پایعدار  کعه   را انجام دادند یاقدامات ،مدرن شدن ر توسعه وبمؤثر  یفرهنگ  ع یاجتماع
 ،انیرا معع  جا دیعم  آمد تا شا هبیی ها تالشنیز آن  از پسو  یبا انقالب اسالمنبود. 
و هنعوز   موفع  نبعوده   ،اسع   سعته یکعه شا گونعه   اما آن بپیماید، را یاز ترق ییها پله
 .(2019و همکاران،  2شود )دهکردی میتوسعه شناخته  درحال یعنوان کشور به

هعای داخلعی )بعاوجود     بعا اتکعا بعه یرفیع      در حال حاضر رانیا، اینباوجود
هعا، گعوی سعبق  را از همع  کشعورهای       های یالمانه( در بسیاری از عرصه تحریم

های کردستان، کرمانشعاه، و ایعالم )منعاط      میان، استان منطقه ربوده اس ، اما دراین
گونعه کعه    انعد آن  تهنتوانسع  ی،اسالم رانیبزرگ ا از کشور یعنوان بخش هبکردنشین( 
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میان بیش  آنچه دراین .دنریرشد قرار گ ریدر مساس ،  شانتیو موقع طیشراشایست  
توجهی به عنصعر فرهنعو و عوامع  فرهنگعی و      مشاهده اس ، بی از هرچیزی قاب 

اجتماعی مثب  یا منفی موجود در بطن جامعه اس  که روند توسعه را تقویع  یعا   
توانعد بنیعان یعک توسععه      توجه به این عوام  معی  که کند؛ درحالی برعکس، سد می

 ریزی کند. زا و مستمر را پی درون
ریزان و اقتصاددانان طرفدار نوسازی و توسعه این اسع    نظر بسیاری از برنامه

که برای دستیابی به پیشعرف  و رشعد اقتصعادی، بایعد فرهنعو بعومی و سعنتی را        
بدون توجه به ساختار سنتی جامعه،  عنوان عام  بازدارندۀ توسعه کنار گذاش  یا به

به امر توسعه و نوسازی اقدام کرد. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی الگوهای 
ذهنی شهروندان این سه استان در زمینه توسعه فرهنگی اس . دلیع  انتخعاب ایعن    

ها دانسع . قومیع  ایعن سعه      توان نقاط اشتراک فراوان فرهنگی آن سه استان را می
رسوم، نوع پوشش، زبان، موسعیقی، و...   و دلی ، در آداب همین اس  و بهاستان، کرد 

ها وجود دارد  هایی مانند مذهب نیز بین آن با یکدیگر مشترک هستند؛ البته اختالف
براین، نزدیکی ج رافیعایی ایعن سعه اسعتان، قعرار       که باید درنظر گرفته شود. افزون

  کشعور، و درنهایع ، شناسعایی    هعای کع   ها در دهک هفتم بودج  استان داشتن آن
دهندۀ وحدت در میان ایعن اقعوام    که نشان عع« مناط  کردنشین ایران»عنوان  ها به آن

 گانه موردپژوهش بوده اس . های سه عع د،ی  انتخاب استان اس 

 سؤاالت پژوهش:

هعای کردسعتان، کرمانشعاه و ایعالم در خصعوص توسععه       . شهروندان استان1
 و دیدگاهی برخوردارند؟ فرهنگی از چه ادراک

. الگوی ذهنی غالب شهروندان این سعه اسعتان در زمینعه توسععه فرهنگعی      2
 چگونه اس ؟

 . پیشینه پژوهش1

 یداریع و پا ی،فرهنگع  رییع ت  ،ینوسعاز » بعا عنعوان   پژوهشیدر  کریو ب نگلهارتیا
 یسعنت  یهعا  دوام ارزش ایع  رییع را در ت  یتوسععه اقتصعاد   نقش ،«یسنت یها ارزش
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 ی،فرهنگع  یهعا  کعه سعن    کردنعد مشعخ    این پژوهشها در  آن .اند هکرد یبررس
ایعن دو  نظعر   هسعتند. بعه   داریع پا ،نیگسعترده و همچنع   راتییت   یدو وضع یدارا

از  رییع ت  بعا  هعا،  در ارزش راتییع ت  کعه شود  یباعث م یاقتصاد  توسع پژوهشگر،
 ،نعی ه عقالرود کع بع  شیپ ییها ارزش یسو به ی،مطل  و قطع یهنجارها ها و ارزش
 .(Inglehartand baker, 2000) با، هستند یهمکاری و دارا ی،مشارکت

توسععه فرهنگعی زنعان؛    »پور گتابی و غفعاری، در پژوهشعی بعا عنعوان      حبیب
هعای فمینیسعتی، نوسعازی، و     براسا  سه دسته از نظریه« مطالعه موردی استان قم

مع  معؤثر بعر توسععه     سرمایه اجتماعی و از طری  روش پیمایشعی، ماهیع  و عوا  
اند که میعزان   اند. آنان نشان داده نفر از زنان قم بررسی کرده 532فرهنگی را در بین 

تعر اسع . ایعن پژوهشعگران،      توسع  فرهنگی زنان، از حد متوسط و نرمعال پعایین  
تععرین عوامعع  مععؤثر بععر توسعععه فرهنگععی زنععان در ایععن اسععتان را، پایگععاه    مهععم

اند و بر این نظرند کعه   ، و سرمایه اجتماعی مطر  کردهاجتماعی، نوگرایی ع اقتصادی
پعور و غفعاری،    ماهی  توسعه فرهنگی زنان استان قم، از نوع عامیانه اس  )حبیعب 

1390.) 
 یدار توسعه سعرمایه  یموانع فرهنگ» عنوانبا  پژوهشیدر ، نوابخش و کریمی

یشعی و ابعزار   طریع  روش پیما  دگاه معاکس وبعر و از  ید کارگیری با به ،«در شیراز
 یدار سعرمایه  و معنش  روحیعه  ،در جامعه موردمطالععه اند که  ، نشان دادهنامه شسپر

 پعذیری از ریتأث بعا خود  این منش، هرچند؛ اس  و ضعی  کندرشد اس  نتوانسته 
آمعاری ایعن     جامعع  اس . ت ییرپذیر ،و فرهنگی افراد ،اجتماعی ،های فردی ویژگی
نفر از  ۴3۶هزار نفر بودند که  225از به تعداد سرپرستان خانوار شهر شیر پژوهش،
اسعتفاده از  هعا بعا    نمونعه  درنهایع ، و مشعخ  شعده    ،عنوان حجعم نمونعه   آنان به
 .اند انتخاب شده روش تصادفی منظمو ب سای متنا گیری طبقه های نمونه روش

در راسعتای  هعای فرهنگعی    از مؤلفعه که برخی نظرند بر این  این پژوهشگران،
تضعاد و  م دیگعر، کننعده آن و برخعی    داری و تقویع   سعرمایه و منش یه روحایجاد 
 ،کنش عقالنعی  ،میزان تحصیالت مانند یهای شاخ  ها آن .هستند آنکننده  تضعی 

هعای   عنوان شعاخ   و حسابگر بودن افراد را به ،منزل  اجتماعی با، ،سطح درآمد
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، متعصعبانه  سعنتی و کعنش   ماننعد  هعایی  مؤلفعه و  ،کننده و مواف  این روحیه تقوی 
 ۀکننعد  در تضعاد و تضععی    را دار بودن دین ، وبودن سطح سواد پایین ،تقدیرگرایی

 (.138۷ ،نوابخش و کریمیدانند ) می منش و روحیه یادشده
های فرهنگی توسعه در اسعتان   بازدارنده»ای با عنوان  افشار سیستانی، در مقاله

تاریخی استان ایالم، به بررسی  ع فرهنگیها و پیشین   ضمن اشاره به توانمندی« ایالم
و تعیین برخی از موانع فرهنگی تأثیرگذار بر توسعه در این استان پرداختعه اسع ؛   

درمعانی، وضععی     ع موانعی مانند یورش فرهنگی، میزان سعواد، وضععی  بهداشعتی   
آموزش عالی، مرز خاکی طعو،نی بعا کشعور ععرا ، و ناآگعاهی فرهنگعی )افشعار        

 (.1383سیستانی، 
« هعا  بررسی موانع فرهنگی توسعه در نظعام ارزش »ای با عنوان  کرمی، در مقاله
نیافتگی، موانع فرهنگعی   های مرتبط با توسعه کارگیری دیدگاه تالش کرده اس  با به

ترین این  توسعه در حوزۀ نظام اعتقادی و ارزشی جامعه ایالم را مشخ  کند. مهم
گرایعی   نگعری، گذشعته   گرایی، تقدیرگرایی، قطعیموانع عبارتند از: خردگریزی، فرد

نگعری، خویشاوندسعا،ری، پیرسعا،ری، دنیعاگریزی،      در برابر زمانه آگاهی و آینده
تواننعد سعد    ضع  انگیزه پیشرف ، و بحران هوی ، که هریک از ایعن معوارد معی   

محکمی در مسیر توسعه جامعه باشند و باید شکسته شوند تا این منعاط  در مسعیر   
 (.1383عی توسعه قرار گیرند )کرمی، واق

 . چارچوب نظری2

هعای حعوزه نوسعازی اجتمعاعی و      اند، نظریه کار رفته هایی که در این مقاله به نظریه
، ایعنکلس و  2، دانیع  لرنعر  1هعای تعالکوت پارسعونز    روانی و حاص  تلفیع  نظریعه  

ایعن   هسعتند. همع    6، و اورت راجعرز 5، اورت هعیگن 4لنعد  کله ، دیوید مک3اسمی 
                                                                                                                                 

1. Talcott Parsons 

2. Daniel Lerner 

3. Inkeles and Smith 

4. David McClelland 

5. Everett Hagen 

6. Everett Rogers 
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اند. طرفعداران   متفکران، در قالب مکتب نوسازی به بحث توسعه جوامع توجه کرده
این مکتب، بر این نظرند که باید ساختارهای درونی و داخلعی جوامعع را آمعاده و    

های نوسازی کرد. پارسونز در مورد بحث نوسعازی و تطعور    مستعد پذیرش پویش
ام انواع رفتارهای اجتماعی را بفهمیم و توانیم تم می»جوامع بر این نظر اس  که ما 

هعا را در   هعایی کعه انسعان    بنعدی ارزش  شرط اینکه بتوانیم طبقعه  بندی کنیم، به طبقه
 (.95: 1381)ازکیا، « دس  آوریم کنند را به هایشان هدای  می انتخاب کنش

 طرفداران دیدگاه الگوهای ارزشی .2-1

دهعد. او تأکیعد    را مدنظر قعرار معی  پارسونز در نظری  کنش خود، الگوهای ارزشی 
گیعری،   گانعه جهع    هعای سعه   کند که این الگوها براسعا  روابطشعان بعا شعیوه     می
گیعری   یابانه جه  های شناختی، عاطفی، و ارزش شوند. کنش با شیوه بندی می دسته
ای را بعرای   گیعری، زمینعه   بندی الگوها براسا  این سه نوع جهع   شود و طبقه می

. در بحعث نوسعازی   (Parsons and Shils, 1962: 72-73)کنعد   م میتحلی  کنش فراه
اجتماعی، از مت یرهای الگویی پارسونز برای تبیعین مفهعوم توسععه اسعتفاده شعده      
اس . مت یرهای الگویی، روابط اجتماعی مهمی هستند که در بستر نظعام فرهنگعی   

هعای   گیعری  ن جهع  قرار داشته و از دوام و پایایی مناسبی برخوردار هستند. او ایع 
شعر    صعورت دوقطبعی و تفعاوت در معنعایی بعه      ارزشی نایر بر کنش انسان را به

گرایعی، انتسعاب/    گرایعی/ ععام   گرایی/ فردگرایعی، خعاص   عاطفی/ غیرعاطفی، جمع
-31: 1392کند )سو،  ها، مطر  می های اختصاصی/ آمیختگی نقش اکتساب و نقش

ای، الگوهای ارزشی متفاوتی بر رفتار فرد  نظر پارسونز در هر نظام اجتماعی (. به28
در ارتباط با افراد دیگر جامعه حاکم اس ؛ بعرای مثعال، در جوامعع سعنتی، بیشعتر      

گرایی غالب اسع  و افعراد    گرایی، انتساب، و جمع های عاطفی روابط، خاص جنبه
کننعد،   تنها در قبال اطرافیان و نزدیکعان خعویش احسعا  مسعتولی  و تعهعد معی      

یافتعه، بیشعتر الگوهعای رفتعاری غالعب بعر        که در جوامع معدرن و توسععه   درحالی
گرایانه، دگرخواهی، و اکتسعابی تأکیعد دارنعد؛ بنعابراین،      های غیرعاطفی، عام ارزش

کند و بعه آن تعلع     ای که در آن زندگی می فرد در برابر اطرافیان و همچنین، جامعه
 کند. دارد، احسا  مستولی  می
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 دگاه شخصیت خالق. طرفداران دی2-2

توسعه  ی را در نظر یاصول روانشناساس  کرده ی اس  که سع یاقتصاددان ،گنیه
  یشخصع » دگاهیع از منظعر د  دیع با ینظعر او، توسععه اقتصعاد    بهبگنجاند.  یاقتصاد
دربعاره  »عنعوان   بعا در کتاب خعود  . هیگن (hagen, 1962: 351) شود یبررس «خال 
خعار  از روال معمعول اقتصعاددانان    اس   هدتالش کر «های تحول اجتماعی نظریه
هعای   راسعتا نظریعه   و دراین بپردازد جوی تعریفی معقول از توسعهو به جس دیگر 
که توسععه  موضوع  این طر با  وی» .ه اس موجود توسعه را کنار گذاشت یاقتصاد
ی ثرؤم  تا ضرب ه اس باشد، کمک کرد غیراقتصادی مت یرهای حاص اس   ممکن

اصع  مفروضعی کعه بعا      کنعد؛ نظعام اقتصعادی وارد    خرده اشت ال وضبه اص  مفر
ععدم   ،آن ویژگعی با تقسیم کعاری کعه    ؛بد تقسیم کار تحمی  شده اس  های تعاد

 (.120: 1389 ،)بودون« هنجاری اس  تا انتخاب عقالنی انعطاف و بی
 تعأثیر  طفع ،  شعدن  اجتمعاعی  تربیع  و  شعروع  و آغازین نقطه»هیگن،  نظر به
یعا پعذیرش    یای که ممکن اس  مانع نعوآور  گونه به ؛او دارد ۀرفتار آیند رقاطعی ب

 ایجعاد  معلعول  سعنتی،  جوامعع تحعولی   بعی  بر این نظر اسع  کعه  نوآوری شود. او 
 معلعول  افراد، در استبدادی این شخصی  و بروز اس  افراد در شخصیتی استبدادی

ی همعراه  سعخت  هعای  بعا تنبیعه   که اس  کودکی در آمیز آنان اطاع  و خشک تربی 
 ،بعه پیشعرف    ،زم اسع  کعه احسعا  نیعاز     ،برای درهم شکستن این قالب اس .
 .(11۴: 1381 )ازکیا،« شود تقوی 

 طرفداران دیدگاه تقدم فرهنگ بر نوآوری. 2-3

زیعادی  فرهنگی و اجتمعاعی در بحعث توسععه اهمیع       های ویژگی، راجرزنظر  به
بعرای   کنعد،  معی کیعد  تأد. او نروند توسعه باش کننده د مانع یا تسهی نتوان می ند ودار

هعا و باورهعای    ت ییعر در ارزش  پعذیرش  نیازمنعد  ،شعدن  رسیدن به توسعه و مدرن
نوسعازی   انجعام گیعرد،   حعوزه مقاومع    این ذهنی افراد جامعه هستیم. چنانچه در

او بر این نظر اس  که پذیرش نوآوری، به فرهنو بسعتگی دارد،  » افتد. تأخیر می به
های دیگر، زمین  بیشتری برای نعوآوری   ها، نسب  به فرهنو ا در بعضی فرهنوزیر

 .(Rogers, 1969: 24)« وجود دارد



143شناسیالگوهایذهنیشهرونداندرتوسعهفرهنگیغربکشورگونه

د چندجانبه اسع  کعه در آن   شجامعه یک ر ینوساز ،راجرز براسا  دیدگاه»
ای از فنعاوری ت ییعر    متحول و پیشعرفته  ۀسنتی و ابتدایی افراد به شیو شیوه زندگی

را در مقولععه « 1فرهنععو دهقععانی خععرده» بحععثاو  .(۴3: 138۶ن، )بنیانیععا «بععدای مععی
های شخصیتی  مت یرهای فردی و مربوط به نظام با تأکید بر»کرده و نوسازی مطر  

 )ازکیعا و غفعاری،   «ه اسع  های نوگرایی در میان روستاییان پرداختع  به پویش ،افراد
1390 :115). 
و وجهعه   ،3هعا  ، ارزش2هعا  هانگیعز  دربردارنعدۀ را  دهقعانی  فرهنو خرده زجررا
 همعان  نظرهعا،  وجهعه » کند: تعری  می گونه اینافراد دانسته و هریک را  4ها نگرش
 علیعه  یعا  کردن له عم  منظور به انسانی فرد که یک اس  ای روانی و ذهنی آمادگی
ای  کلعی  و تصورات امور مطلوب همان ها، گیرد. ارزش عین به خود میم هدف یک

 هعا  و انگیعزه  ،نهنعد  و به آن ار  میبوده معه طالب و خواهان آن که افراد جا هستند
 ها که نمایانگر ععدم  فعالی  از خاصی انواع مورد در و عالی  نیازها: از عبارتند نیز

 .(35 :13۷۴)ازکیا، « هستنداز اهداف  برخی مورد در رضای  عدم یا تعادل

 شناختی روانـ  شناختی طرفداران دیدگاه جامعه. 2-4

شناختی بعه مطالععه    روان ع شناختی شناسانی اس  که با رویکرد جامعه از جامعه ر،لرن
 اهمیع   ، بعر نیمه دوم قرن بیسعتم ی فردگرا زپردا نظریه این نوسازی پرداخته اس .

 تأکیعد  توسععه  سعوی  به حرک  در ها آن نقش جوامع و فرهنگی ذهنی و های زمینه
 نیع ا هگیرد و متکی ب فرهنگی قرار می عهوب نظریه اشاچارچ در لرنر اندیشه» .دارد

کشعورهای غربعی در کشعورهای     یفرهنگع  گسترش و نشر عناصر باایده اس  که 
نظر  به .(108 :1381 )ازکیا،« پیوندد می وقوع به جریان نوسازی و تجدد ،جهان سوم

یع  افعراد   ذهن ،زم در ذهنعی  و روانی شرایط او، مدرن شدن مستلزم این اس  که
سوی جامععه   وی بر این نظر اس  که الگوی غربی پیشروی بهگیرد. جامعه شک  ب

                                                                                                                                 

1. Subculture of Peasntry 

2. Motives 

3. Values 

4. Attiude 
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اسعتفاده از  »، «سعوادآموزی »، «شهرنشینی»کند:  نوین، از چهار مرحل  پیاپی عبور می
کعه توسعع  اقتصعادی و    « جامعه نعوین مشعارکتی  »، و درنهای ، ادغام در «ها رسانه

ای را نشعان   راحع  ویعژه  الگوی غربی نعوگرایی، ابععاد و م  »سیاسی را در پی دارد؛ 
عنوان مثال، هرجا شهرنشعینی افعزایش یافتعه، بعه      دهد که جنبه جهانی دارند؛ به می

رشد سوادآموزی منجر شده و رشد سعوادآموزی باععث شعده اسع  کعه معردم از       
هعا قعرار    ها بیشتر استفاده کنند و هرگاه بیشتر از همیشه تح  پوشش رسعانه  رسانه
ی و سیاسی او  گرفته اس . الگوی غربی نوگرایی یک اند، مشارک  اقتصاد گرفته

 (.12۷ - 109: 1389ری، )محمودی و آقائی و جعف «واقعی  تاریخی اس 
گیرد که رشعد در هریعک از ایعن قلمروهعا، رشعد سعایر        لرنر چنین نتیجه می
کشعاند   سعوی نعوگرایی معی    کند و این فرایند، جامععه را بعه   قلمروها را تحریک می

 (.20-21: 138۷)مو،نا، 

 طرفداران دیدگاه بستر تغییر. 2-5

مسعتله   که بعه هستند شناسی  شمندان حوزه جامعهیاندو اسمی ، دو تن از  اینکلس
و معدرن شعدن تأکیعد     اجتمعاعی  ابعاد روانی ت ییر بر و  کردهتوسعه و ت ییر توجه 

از  وبیدستیابی به سطح مطلع اقتصادی، توسعه هرگونه  هدف» ها آن نظر . بهاند داشته
گرایعی بعه نعوگرایی فعردی      و این روند را ت ییر از سعن   زندگی برای انسان اس 

 نیازمنعد وجعود   ،خعود  کعه  (Inkeles and Smith, 1974: 289)« آورنعد  شعمار معی   بعه 
از یکعی   ،لنعد  کلعه  دیویعد معک   و مدرن شعدن اسع .  جدید  های تو عاد ها ویژگی

هعای   که برخی ویژگیکند  میید تأک، اندیشمندان حوزه مکتب روانشناسی اجتماعی
 گعام جوامع بهتر بتواننعد   این که اند باعث شده ،یافته خاص در درون جوامع توسعه

دارد ( نام N.A)ویرو   1انگیزه موفقی  ،. این ویژگی خاصگذارنددر راه توسعه ب
(McClelland. 1961: 205). 
وینی که ن و نانسان مدرتوان دریاف  که  شده می های مطر  از مجموع دیدگاه

هعای   س  که از نظر ویژگیا انسانی در ادبیات غرب به آن اصال  داده شده اس ،
و دارای یععک سععری تفععاوت دارد  انسععان سععنتی بععا و شخصععیتی ،ذهنععی ،روانععی

                                                                                                                                 

1. Need for Achievement 
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هعا   آن نظعر  اسع . بعه   (1خرد منقطعع از وحعی)  های ذهنی متفاوت و برپایه  آل ایده
یکعی  ، داخلی و دیگری خارجی یکی و جنبه دارد:جدید، دبرجسته انسان  ویژگی»

و احساسعات او.   ،هعا  ارزش، نظرها وجههبه و دیگری  شود مربوط میبه محیط وی 
تربیع ،   و شعهری شعدن، تعلعیم    ماننعد ها عناصر محیطی را در قالب مت یرهعایی   آن

ازکیعا و  ) نعد نبی می ...و ،صنعتی شدن، سیاسی شدن، کار در کارخانه ای، ارتباط توده
 .(212: 1390غفاری،

ای داش  این اسع  کعه در بیشعتر     هایی که باید به آن توجه ویژه یکی از نکته
ای بعرای   شوند و مدرن شدن، معیعار جعدی   ها، منکوب می های توسعه، سن  نظریه

ها، برابر با ت ییر ذات  که گذر از بسیاری از این سن  آید؛ درحالی شمار می توسعه به
شعمار آورد،   معنای دگرگونی کامع  بعه   ا نباید بهو ماهی  آن جامعه اس . توسعه ر

معنای گسترش، تحول، و رشد درنظعر گرفع ، امعا ایعن مسعتله،       بلکه باید آن را به
درستی درک نشده اس  و همه در پعی ت ییراتعی    توسعه به ویژه در جوامع درحال به

ها هستند تا بتواننعد در مسعیر توسععه، بعا سعرع  بیشعتری         بنیادین و حذف سن 
اسالمی، توجه فعراوان   ع های جامع  ایرانی عنوان مثال، یکی از سن  حرک  کنند؛ به
کعه در مسعیر    عنوان یک نهاد بسیار مهم و تأثیرگعذار اسع ؛ درحعالی    به خانواده به

آیعد؛ بنعابراین، اگعر     شعمار معی   مدرن شدن و مدرنیته، این مستله یک ضدارزش بعه 
مسعیر توسععه گعام بعرداریم، دچعار       بخواهیم بعا بسعیاری از معیارهعای غربعی در    

ای شعود   دلی  باید به این مستله توجه ویعژه  همین مشکالت فراوانی خواهیم شد. به
تر،  عبارت روشن مو اجرا کرد. به که لزوماً نباید تجرب  غرب در مسیر توسعه را موبه

 معنای غربی شدن نیس . توسعه به
هعا و   نفعی کامع  ارزش  یکی از راهکارهایی کعه در راسعتای توسععه، بعدون     

های حاکم بر جوامع پیشنهاد شده اس ، تحول در چارچوب توسعه فرهنگی  سن 
اس . به عبارتی در توسعه فرهنگی این امکعان بعرای معا وجعود دارد کعه کماکعان       

 های حاکم بر جوامع را حفظ کنیم. ها، آداب، رسوم و سن  ارزش
ایجعاد ت ییراتعی در   ینعدی اسع  کعه طعی آن بعا      افرتعری  توسعه فرهنگی: 

 هعا و باورهعای   قابلیع   ،هعا  و گرایشی انسعان  ،ارزشی ،شناختی ،های ادراکی حوزه
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 ،هعا  آورد که حاص  این باورها و قابلیع   وجود می ها به را در آن ای ویژه یشخصیت
 (.20: 1381، یاکاز) های خاصی اس  که مناسب توسعه اس  رفتارها و کنش

 . روش پژوهش3

کمعی اسع ،    ع هعای کیفعی   کاررفته در آن، تلفیقعی از روش  وش بهاین پژوهش که ر
لحاظ ماهی  از نوع تحقیقات  از نظر هدف، کاربردی، به ،تفسیری، پارادایم لحاظ به

هعا کیفعی از    لحاظ معیار زمانی، مقطعی، و از نظر روش گعردآوری داده  اکتشافی، به
هعا،   ار، نگعرش نوع کیو اس . اگر هدف پژوهشگر در یعک مطالععه، سعنجش افکع    

منعد ترکیبعی،    ترین راهکار، مطالععه نظعام   های فردی باشد، مناسب اعتقادات، ادراک
منظعور شناسعایی    . در این مقاله، بعه (Tilen et al., 2008: 700)مانند روش کیو اس  

های اصلی موردنیاز برای تا،ر گفتمان پژوهش از دیدگاه مجموعه معدیران و   گزاره
هعای دولتعی دخیع  در امعر      نفر از کارکنان و مدیران سازمان ۷استادان دانشگاهی )

نفعر از اسعتادان دانشعگاه دارای     ۷توسعه فرهنگی با تحصیالت با،تر از لیسعانس،  
عنعوان نمونعه    گیعری هدفمنعد بعه    پیشینه مطالعات در زمینه توسعه، به روش نمونعه 

یعو، و تحلیع    شناسعی ک  هعای آمعاری از روش   اند( و برای تحلیع  داده  انتخاب شده
شناسی کیو، فنی اسع  کعه ذهنیع  افعراد      عاملی اکتشافی استفاده شده اس . روش

منظعور مطالععه پیچیعدگی و     ویژه به سنجد. درواقع، این روش، به موردمطالعه را می
کنندگان در جامعه موردتحقیع    بندی مجزا و مناسب از درک مشترک مشارک  طبقه

 (.11: 1395،جوردی و همکاران، یا جوامع متخص ، تعری  شده اس  )
داننعد، زیعرا    هعای کیفعی و کمعی معی     معمو،ً روش کیعو را پیونعد بعین روش   

گیعری احتمعالی انجعام     های نمونه کنندگان از طری  روش سو، انتخاب شرک  ازیک
شعوند   ای کوچک انتخاب معی  ای هدفمند و با اندازه گونه ها به شود، بلکه نمونه نمی

هعا از طریع  تحلیع      دیگعر، یافتعه   ی کند و ازسو یفی نزدیک میکه آن را به روش ک
(. 1395زاده و همکعاران،   آینعد )میعرک   صورت کامالً کمی به دس  معی  عاملی و به

های تحقی  در علوم اجتماعی، این اس  کعه   تفاوت اصلی روش کیو با سایر روش
. در این (Brown, 1996)شوند  جای مت یرها، افراد تحلی  می شناسی کیو، به در روش
منظور آشکارسازی الگوهای ذهنی، پنج مرحلعه مختلع  طعی شعده اسع        مقاله به
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(Watts & Steener, 2012): 
 ایجاد فضای گفتمان و مجموعه کیو؛ ●

 گذاری کیو؛ کنندگان ارزش انتخاب مشارک  ●

 های کیو؛ سازی عبارت مرتب ●

 های اطالعاتی؛ تحلی  داده ●

 وهای ذهنی.ها یا الگ تفسیر عام  ●
ععع   های کیو اسع   که دربردارندۀ گزینه در نخستین مرحله باید مجموع  کیو عع

های کیو، ،زم اس  که فضای گفتمان ایجعاد شعود    تشکی  شود. برای تنظیم گزینه
هعا و   تواند در قالب جملعه  ای از نظرها و عقاید اس  که می که دربردارندۀ مجموعه

هعای   هعا یعا عبعارت    فعیلم بازتعاب یابعد. گزینعه    ها، عکس، تصویر، صدا، و  عبارت
ای  گونعه  عع بعه  براسا  نظر استفنسون صورت خبری باشند و عع آمده باید به دس  به

. (Pnina, 2009)نظعر باشعند    تعیین شوند که افراد بتوانند با آن مخال ، مواف ، یا بی
« موععه کیعو  مج»هعا   هستند که بعه آن « های کیو گزینه»در این روش، جامعه نمونه، 

 شود. گفته می

 هایکیوکنندگاندرمرحلۀشناساییگزارهمعرفیشرکت.1جدول

گروه 
 شوندگان مصاحبه

 دلیل انتخاب سوابق و تحصیالت 
نگرش غالب در 

 مورد فرهنگ
 تعداد

 مدیران

(؛ 1نفر(، کارشناسی ارشد ) 2کارشناسی )
سال پیشینه مدیریتی  15دارای بیش از 

 هشدر موضوع موردپژو

پیشینه طوالنی، فهم 
صورت  عمیق مسائل به
 تجربی

 3 گرایی طرفدار سنت

(؛ دارای 2(، دکتری )2کارشناسی ارشد )
سال پیشینه مدیریتی در  15کمتر از 

 موضوع موردپژوهش

پیشینه مرتبط و فهم 
صورت  عمیق مسائل به

 علمی و تجربی

طرفدار نسبی تعادل 
 بین سنت و مدرنیته

4 

 دانشگاهیان

سال  15(؛ دارای بیش از 4ترا )دک
 پیشینه تدریس

زیست علمی و عملی با 
موضوع در منطقه 

 موردبررسی
 4 گرا سنت

سال  15(؛ دارای کمتر از 3دکترا )
 پیشینه تدریس

تسلط به مبانی نظری 
 توسعه

 3 گرا غرب

 نفر 14های کیو:  های شناسایی گزاره کننده در مصاحبه مجموع افراد شرکت

هعای بعالقوه، تععداد مناسعبی از      ای از گزینعه  ام از بعین مجموعع  گسعترده   در این گ
های عرص  فرهنو انتخاب شدند و با  برنده ها در مورد پیش ها از ک  دیدگاه عبارت
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هعای مشعابه و تکعراری، و کعاهش ابهعام مععانی،        ارزیابی، ویرایش، حذف عبارت
محتوایی گزینه کیوهعا،   ها اصال  شدند و پس از انجام روایی صوری و بندی جمله

هعا یعا نمونعه کیعوی      ترتیب، کارت این هر گزینه بر روی یک کارت نوشته شد و به
 ۷1نهایی، طراحی شدند. در این مرحله، یعنی انتخعاب عبعارت نمونعه کیعو، ابتعدا      

کننعده در تعا،ر    عبارت برگزیده شدند که با همکاری گروه پژوهش و افراد شرک 
 عبارت کاهش یافتند. ۴9تکراری و همسان، به  های گفتمان و حذف گویه

ای واقععی نماینعده تعا،ر     گونعه  شده، به عبارت گزینش ۴9آن، سعی شد  از پس
طعور جداگانعه    دس  آمد، به هایی که از این مرحله به گفتمان باشند. هریک از گویه

ه کارت کیو آماد ۴9اندازه نوشته شد و درنهای ،  شک  و هم های هم بر روی کارت
 شدند.

یابی از روایعی   ها و طراحی نمودار کیو، برای اطمینان پس از آماده شدن کارت
سازی در فضای گفتمان، از تععدادی از اعضعای    بر استفاده از مثلث محتوایی، افزون

هیت  علمی با پیشینه مطالعه در زمینه توسعه، تقاضا شعد کعه بعا مطالععه عبعارت،      
های شعهروندان را   خوبی ذهنی  توانند به ها می رتها و عبا بررسی کنند که آیا گویه

هعای   های توسعه بسنجند؟ در این زمینه پعس از انجعام اصعال     برنده در مورد پیش
هعا بعرای نشعان دادن     موردنظر آنان، و نیز رضای  آنان از یرفی  و قابلی  عبارت

 های کیو، تأیید شد. ذهنی  شهروندان، روایی عبارت
آیعا همعه   »کنندگان، با طر  پرسش زیر، انتخاب شدند:  در گام دوم، مشارک 

هعای   گعویی بعه پرسعش    شوند، اطالعات ،زم را بعرای پاسع    افرادی که انتخاب می
ترین افراد با موضوع موردمطالعه،  ؛ بنابراین، سعی شد که از مرتبط«موردنظر دارند؟

پیشعنهادهای  کننعده، در منعابع مختلع ،     استفاده شود. در مورد تعداد افراد شعرک  
کننعده را ذکعر    شعرک   80تا  20متفاوتی مطر  شده اس . برخی منابع، تعداد بین 

کنندگان باید  اند و در منابع دیگری، چنین عنوان شده اس  که تعداد مشارک  کرده
ای بعرای تعیعین    های کیو باشند؛ بنابراین، معیعار قطععی   حداکثر نص  تعداد عبارت

(. در ایعن  ۶2: 1392فعرد و دیگعران،    نعدارد )دانعایی  کنندگان وجود  تعداد مشارک 
نفعر از   21شناسعی کیعو، تععداد     نظعران در روش  مطالعه پس از مشورت با صاحب
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که از نظر پژوهشگر، اطالعات ،زم را دارند  شهروندان فرهنگی از این سه استان عع
د صعورت هدفمنع   ععع بعه   های کیو داشعته باشعند   توانند درک درستی از عبارت و می

 درنظر گرفته شدند.

هایکیونامهدهندگانپرسشمعرفیپاسخ.2جدول

گروه 
 دهندگان  پاسخ

 سوابق و تحصیالت 
 تعداد دلیل انتخاب

 زیر دیپلم
دیپلم تا 
 کارشناسی

تحصیالت 
 تکمیلی

شهروندان 
 کردستانی

عضویت در یک تشکل فرهنگی مهم  1 5 1
سفید یا  عنوان ریش محله، شناسایی به

ان صاحب ایده در محله، عضو سرای جو
 محله، عضو هیئت امنای مسجد محل

7 

 7 2 3 2 شهروندان ایالمی
شهروندان 
 کرمانشاهی

2 4 1 7 

 نفر 21های کیو:  نامه دهندگان به پرسش مجموع پاسخ

سازی شدند. در این مرحلعه بعرای    بندی و مرتب های کیو، رتبه در گام سوم، عبارت
که شک  اسعتاندارد جعدول    نرمال عع های کیو، از توزیع شبه عبارتبندی  جدول رتبه

ععع در قالعب توزیعع اجبعاری، اسعتفاده شعد؛        شناسی کیو اسع   بندی در روش رتبه
کننعدگان را   ها از قب  مشخ  شده بود و شرک  معنا که شک  و توزیع کارت این به

  طی  )خیلعی  های کیو، براسا کرد که مشخ  کنند که هریک از عبارت ملزم می
(. نمعودار  1کند )نمعودار   ها صد  می حد در مورد آن موافقم یا خیلی مخالفم( تاچه

+« ۶»برای خیلی مخعال  تعا   « -۶»بندی از  خانه اس  و بازه رتبه ۴9دربردارنده  1
نظعر( در میانعه بعازه قعرار      برای خیلی مواف  انتخاب شده و عدد صفر )بیعانگر بعی  

شعده   عبعارت تعدوین   ۴9کننعدگان،   اف  دیدگاه مشعارک  منظور دری گرفته اس . به
کعارت چعاش شعده و از آنعان خواسعته شعد کعه         ۴9برای انجام پژوهش، بر روی 

ها را در سه دسته موافع ،   یک مطالعه کرده و در وهله نخس ، آن به ها را یک کارت
ح ها توضی بندی کنند. سپس، توزیع فراوانی پژوهش برای آن مخال ، و ممتنع دسته

هعا را براسعا  توزیعع فراوانعی مربوطعه       ها خواسته شد که کارت داده شد و از آن
 تکمی  کنند.

منظور بررسی پایایی ابعزار پعژوهش، از آزمعون بازآزمعایی اسعتفاده شعد؛        بهش
نفعر از   5هعا در نمعودار کیعو، از     معنا که یک هفته پعس از جاگعذاری کعارت    این به
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اضا شد که دوباره این کار را انجام دهند. بعا  سازی تق کننده در مرحله مرتب شرک 
های این پنج نفر در هر دو مرحله، مشعخ  شعد کعه     بررسی همبستگی بین پاس 

 ابزار پژوهش از پایایی با،یی برای انجام پژوهش برخوردار بوده اس .

گذاریمتوازننظرسنجیدرروشکیو.ارزش1نمودار

 کامالً مخال                                                                                                           کاماًل مواف                       

۶         +5          +۴         +3         +2        +1         +0         1-         2-         3-         ۴-          5-           ۶-  
             

             

             

             

             

             

             

هعای مشعابه    منظور شناسعایی ذهنیع    ها، به در گام چهارم، یعنی تحلی  آماری داده
ترین روش بعرای تحلیع     که اصلی کنندگان، از روش تحلی  عاملی کیو عع مشارک 

عع استفاده شد. مبنای این روش، همبسعتگی میعان افعراد     ای کیو اس ه ماتریس داده
 (.۶۷: 138۶فرد،  اس  )خوشگویان

هعای   معنا کعه عامع    این ها( بود؛ به ها )ذهنی  گام پنجم نیز مرحله تفسیر عام 
و برپایعه معاتریس ععاملی     19نسعخه   SPSSافزار آماری  شده، به کمک نرم استخرا 
 تیازهای عاملی، تفسیر شدند.یافته و محاسبه ام چرخش

 های پژوهش . یافته4

 های توصیفی داده. 4-1

ای  گونعه  منظور انجام تحلی  عاملی، به ها به پس از تکمی  تمام نمودارهای کیو، داده
آماده و سپس تحلیع  شعدند. تحلیع      20نسخه   spssافزار مناسب برای ورود به نرم
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کند که  وجو می رود، مت یرهایی را جس  کار می ها به بندی داده دستهعاملی که برای 
یک خانواده یا یک گروه را تشکی  دهند. در این پژوهش، برای تحلیع  ععاملی از   

هعا، از روش واریمکعس    هعای اصعلی و بعرای چعرخش عامع       روش ریاضی مؤلفه
هعا بعرای    داده توان گف ، ، میKMOمقدار  به توجه درنهای ، با .استفاده شده اس 

 (.3اند )جدول  تحلی  عاملی مناسب بوده

شدههایگردآوریوبارتلتبرایدادهKMO.مقدار3جدول

KMO آماره بارتلت df سطح معناداری 
743. 826.7 210 000./ 

 (.۴( هر نمودار کیو ارائه شده اس  )جدول 1داش  )همگنی در ادامه، جدول همه

دارهایکیوداشتنمو.جدولهمه4جدول

 مقدار همگنی کنندگان مشارکت مقدار همگنی کنندگان مشارکت مقدار همگنی کنندگان مشارکت
1 92./ 8 73./ 15 88./ 
2 46./ 9 80./ 16 65./ 
3 75./ 10 90./ 17 67./ 
4 87./ 11 82./ 18 75./ 
5 85./ 12 87./ 19 72./ 
6 50./ 13 74./ 20 69./ 
7 74./ 14 89./ 21 85/. 

حعد قعادر بعه بیعان      چعه  شده تعا  های شناسایی دهد که عام  جدول همگنی نشان می
کنندگان هستند؛ یعنی اینکعه هرچعه میعزان همگنعی بعا،تر باشعد،        دیدگاه مشارک 

تعری در معورد موضعوع دارد و درنتیجعه، نقعش       کننده موردنظر ذهنی  عام شرک 
فعرد و همکعاران،    )دانعایی  شعده بیشعتر اسع     های شناسایی های او در عام  دیدگاه
هعای اصعلی و چعرخش بعه شعیوۀ       (. براسا  روش تحلیلعی شعاخ   103: 1392

 ۴9شده از مجمعوع   واریمکس و با توجه به ماتریس عاملی و درصد واریانس تبیین
درصععد کعع   ۴/۷۶عامعع  روی هععم  ۶عامعع  اسععتخرا  شععد کععه ایععن  ۶پرسععش، 
گیعرد   ننعدگان( را دربعر معی   ک هعای مشعترک شعرک     های مت یرها )دیدگاه واریانس
 (.5)جدول 

 
                                                                                                                                 

1. Communality 
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هایچرخیده.مقدارویژهودرصدواریانسانباشتۀعامل5جدول

 درصد تجمعی واریانس درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه عامل
1 31/4 52/20 52/20 
2 80/2 37/13 89/33 
3 69/2 83/12 73/46 
4 67/2 73/12 45/59 
5 80/1 58/8 04/68 
6 76/1 40/8 44/76 

کننعدگان   درصعد از مشعارک    52/20بیانگر این اس  که ذهنی   5های جدول  داده
کنندگان به عامع  ششعم،    درصد ذهنی  شرک  ۴0/8در چارچوب عام  نخس  و 

 اختصاص داشته اس .

 کنندگان شناسایی ذهنیت مشارکت. 4-2

مخالفع    و فقع  کننعدگان، موا  شناسی کیو، هریک از مشارک  برمبنای منط  روش
 هعم  به ها آن مخالف  یا موافق  میزان که دهند؛ افرادی می ها نشان گزاره با را خود

 ععاملی  تحلی  مرسوم روش داش . برخالف مشابهی خواهند ذهنی  باشد، نزدیک
 کیعو  شناسعی  در روش دهد، قرار پنهان سازۀ یک در را مت یر چند کند می تالش که

 یعک  در نزدیکی دیدگاهشان بعه یکعدیگر،   به توجه باافراد،  که اس  این بر تالش
 اکتشعافی،  ععاملی  آزمعون تحلیع    هعای  خروجعی  از دیگعر  گیرند. یکعی  قرار دسته

 شعود. ایعن   معی  گفتعه  چرخشعی  ععاملی  ماتریس بارهعای  آن به که ماتریسی اس 
 گعروه  چنعد  در افعراد  دهعد: نخسع  اینکعه    معی  پاسع   مهم پرسش به دو ماتریس
 چعه  بعه  داشعته و  قعرار  گعروه  کعدام  در فرد هر اینکه دوم و تندهس بندی دسته قاب 

 (.۶اس  )جدول  نزدیک افرادی

شدهشناساییهایذهنیتدربارةچرخشیعاملی.ماتریسبارهای6جدول

 کنندگان مشارکت ذهنیت  
6 5 4 3 2 1  
03. 001. 09. 28. 15. 90. 1 

04. 02. 05. 22. 10. 80. 12 
03. 01. 09. 26. 15. 89. 15 
02.- 16. 55. 01. 31. 65. 21 

11. 15. 05. 16. 50. 58. 16 
08. 06. 01. 01. 90. 16. 5 
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12. 07. 05. 05. 89. 23. 4 

09. 03.- 05. 82. 11. 20. 3 

17. 09. 30. 72. 03. 30. 13 
21.- 43. 29. 68. 12.- 17. 11 
10. 22.- 17. 56. 54. 25. 18 
29. 06.- 80. 39. 0 08. 14 
36. 004.- 78. 38. 05. 10. 10 
06. 09. 68. 01.- 20. 52. 9 
29. 01.- 50.- 03.- 09. 42. 6 
28. 22. 34. 32. 08. 32. 2 
19. 75. 09.- 05. 30.- 20. 7 
06.- 71. .2. 05. 38. 21.- 20 
29. 58. 18. 21. 36. 22. 17 
77. 21. 14. 19. 002.- 20.- 8 
74. 01.- 08. 05.- 28. 28. 19 

کننعدگان شعماره    مشعخ  اسع ، مشعارک     ۶هعای جعدول    گونه که از داده همان
طور مشترک، در گونه ذهنی نخس  )عامع  نخسع ( قعرار     ( به۶،1،12،15،21،1۶)

بعه خعود، بیشعترین مقعدار      52/20دارند. این گون  ذهنی با اختصاص دادن امتیعاز  
( 5،۴هعای )  کننعدگان شعماره   شعارک  ترتیب، م همین دهد. به واریانس را توضیح می

( 11،18،3،13هعای )  کننعدگان شعماره   طور مشترک، گونع  ذهنعی دوم، مشعارک     به
طعور مشعترک، گونعه     ( بعه 10،9،2،1۴هعای )  کنندگان شماره ذهنی  سوم، مشارک 

( ذهنیعع  پععنجم، و  ۷،20،1۷هععای ) کننععدگان شععماره  ذهنععی چهععارم، مشععارک  
دهنعدۀ گونعه ذهنعی     طور مشعترک، تشعکی    به (8،19های ) کنندگان شماره مشارک 
 اند. ششم بوده
 واریانس میزان لحاظ به ها ترین عام  مهم دادن نشان برای کیو شناسی روش در
(. در این مقالعه، براسعا    2شود )نمودار  ریزه استفاده می نمودار سنو از شده تبیین

ذهنعی مختلع     الگعوی  ۶ریعزه،   شده در نمودار سعنو  شده گنجانده واریانس تبیین
دهنعده   کعه نشعان   ها با مقادیر ویژه با،ی یک عع استخرا  شد. در این نمودار، عام 

 اند. عع کامالً مشخ  شده الگوهای ذهنی هستند
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ریزه.نمودارسنگ2نمودار

 

 شده های شناسایی تفسیر ذهنیت. 4-3

آمعدن  دسع    هعا و بعه   یعنی استخرا  و چرخش عامع   تحلی  عاملی، پس از پایان
ها، یعنعی تعیعین    های مهم، نوب  به تفسیر دقی  عام  معنادار و عام  بارهای عاملی

معمعولی کعه پژوهشعگر بعا     ی برخالف تحلیع  ععامل  . رسد ها می معنا و تعری  آن
در تحلیع   ها دس  یابعد،   تواند به تفسیر عام  عاملی می مستقیم به بارهای  مراجع

زیعرا   ،دسع  یافع    عاملی بعه ایعن هعدف    هایطور مستقیم از بار توان به کیو نمی
 کعه  دهنعد، درحعالی   ها نشعان معی   کنندگان را با عام  رابط  مشارک ی، بارهای عامل
هعا و درواقعع،    . برای تفسیر عامع  وابسته اس  ها تها به محتوای عبار تفسیر عام 

هعای   های عاملی(، آرایعه  توان از امتیاز عاملی )آرایه کنندگان، می های شرک  ذهنی 
امتیعاز  (. ۷3: 138۶های متمایزکننده استفاده کرد )خوشگویان فعرد،   توافقی، و آرایه

کنعد و   برقعرار معی  پیونعد  هعا   و عامع   هعا  تبعین محتعوای عبعار   هعا،   تعبار عاملی
 کرد. ها را تفسیر توان عام  می ،ترتیب این به

 ۶ر آمعده بعرای هع    دسع   بعه  1عاملی امتیازهای و گزاره ۴9تعداد  ،۷جدول  در
 الگوی ذهنی، نمایش داده شده اس .

 

                                                                                                                                 

1. Factor Score 
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شدهشناساییهایذهنیتهادرامتیازعاملیگزاره.7جدول

 6ذهنیت 5ذهنیت 4ذهنیت 3ذهنیت 2ذهنیت 1ذهنیت گزاره ردیف

 -21/1 -.45 -6/1 -.47 96/1 5/2 پایبندی به فروع دین و احکام شرعی 1
 -23/1 -.22 -49/1 -.47 .73 88/1 گرایش به شرکت در مناسک دینی 2
 .29 .40 -14/1 -50/1 .40 59/2 سبک زندگی اسالمی و فرهنگ به تعلق احساس 3
 -.002 92/2 .84 -.76 24/1 /.02 رور ملی و رضایت از آنغ سحساا 4
 -01/2 18/2 18/1 .08 .45 -/.09 ملی یها رهسطوا و هادنما به خاطر تعلق 5
 60/1 .03 .15 15/1 22/1 09/1 ی برای همهاعتقاد به محترم بودن حقوق شهروند 6
 -.76 -.08 .41 .71 83/2 -/.68 های مدیریتی  حاکمیت روابط بر ضوابط در استخدام و واگذاری سمت 7
 -.84 67/1 .54 46/1 -71/1 17/1 اعتقاد به حاکمیت ضوابط بر روابط 8
 .14 11/1 07/1 .33 29/1 /.89 تأکید بر اهمیت داشتن منافع شخصی نسبت به وجدان کاری 9
 .01 -32/1 .64 27/1 .17 /.11 اعتقاد به محترم بودن مالکیت مادی و معنوی 10
 .20 -47/1 .35 -02/1 .22 03/1 رسوم و توجه به رعایت آداب 11
 .06 30/1 1.96 -.03 -.40 -.67 و شکوفایی استعدادها خالقیت بروز ایبر زمال یها مینهز گسترش 12
 -26/1 -.44 .77 81/1 -.51 -.25 نفس در پذیرش مسئولیت اعتمادبه 13
 -.07 -33/1 27/1 -.22 -53/2 .61 ها اعتقاد به کارآمدی علم پزشکی در درمان اکثر بیماری 14
 .85 .43 07/1 .17 .31 07/1 اعتقاد به اندیشیدن قبل از اقدام و عمل 15
 -.35 -.21 37/1 -49/1 -04/1 07/1 ت جامعهاعتقاد به توانایی بیشتر دانشگاهیان در حل مشکال 16
 .45 -55/1 .64 -.05 -.03 .36 پرهیز از رفتارهای هیجانی در امور و مسائل مختلف 17
 .27 .07 02/1 18/1 .19 -.63 ها اعتقاد به اهمیت نظم در انجام امور و مسئولیت 18
 .59 .76 .79 .45 -27/1 .52 اعتقاد به ارزشمندی ابتکار و نوآوری 19
 -.47 -.47 -.80 -.26 31/2 -19/1 اعتقاد به تقدیرگرایی 20
 .22 -.25 .59 -.07 .43 .31 داوری در بررسی مسائل پرهیز از تعصب و پیش 21
 -64/1 -.78 -.32 .38 -.73 53/1 های اجتماعی و دستیابی به موقعیتها  فرصت در برابر افرادسترسی عدم د 22
 .81 -.57 .05 .63 -51/1 .74 انتقادپذیری 23
 -.88 23/1 .03 -.69 -72/1 .13 عدالت آموزشی و فرهنگی و دسترسی همگانی به امکانات 24
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 -1.45 .36 .35 -21/2 -.18 -.91 ترجیح افراد غریبه بر آشنایان در برقراری روابط 25
 72/1 -.19 -.79 -.52 .74 -.36 پیگیری منافع شخصی بدون آسیب رساندن به حقوق دیگران 26
 .89 .21 -.30 .42 -.24 -.31 اجتماعی و اداری رفتارهای در انیگرد قحقو عایتر 27
 -43/1 -23/1 -16/1 52/1 -.79 -28/1 اعتقاد به تالش مسئوالن در دفاع از حقوق مردم و افراد 28
 -05/2 .32 2.26 .46 89/1 -.52 ها مسئولیت واگذاری گرایی در و تخصص ساالری شایسته 29
 -12/1 20/1 .07 -.30 -.52 -.59 وجود قوانین حقوقی برای دفاع از حقوق شهروندی 30
 .48 09/1 49/1 -.55 -.26 .44 ریزی برای پیشبرد امور اعتقاد به برنامه 31
 .62 .35 .16 -.12 08/1 -33/1 ی ملی، پرچم و...(ها سنت ،مینز)سر کمشتر ملی یهادنما به لبستگید 32
 .50 -38/1 -.55 26/1 -.002 -.37 ها هبی، و احترام به آنمذ ،قومی ،بانیز ،فرهنگی یتمایزها شناختن تسمیر به 33
 -.83 -25/1 -02/1 -02/1 -.77 -80/1 اعتقاد به پیشگویی، سحر و جادو در حل مسائل جامعه 34
 -.65 .96 .59 -.78 .32 -.52 قومی و فردی و منافع ملی در عین وفاداری به هویت و منافعهویت ام به قوا داریفاو و تعلق 35
 .31 -.24 -.991 .19 .71 -.91 تمایل به تغییر و ریسک عدم 36
 .88 -.52 -.53 34/1 .54 -.65 احساس وظیفه و تالش برای حل مشکالت مردم 37
 -.50 .36 .43 -16/1 -26/1 .15 رضایت از زندگی و محیط اجتماعی 38
 -22/1 -.74 .66 .79 .24 -13/1 میان مردمون در حیه تعاوجود رو 39
 .41 .17 -.81 .35 -.22 .19 آن به یکدیگر تشویق سودمندی و انداز ضرورت پس 40
 .91 .68 -.29 -.37 -1.21 .77 ها توجه به تجربه و تخصص افراد در استخدام آن 41
 45/1 .21 -08/1 -.98 36/2 -44/1 اعتقاد به پایمال شدن حقوق افراد بدون روابط 42
 .53 -.18 -.37 -.69 -.72 -.44 باالتر های عدم امکان دستیابی افراد شایسته به جایگاه 43
 .00 -.39 -53/1 -.53 -.05 57/1 های سخت اعتقاد به دعا برای حل مشکالت و بیماری 44
 -.36 .66 -.90 .15 .46 -.12 ارزش انسانی و اجتماعی یک انعنو به لحال وتثر تولید 45
 .40 -.02 01/1 -.81 -.82 -.96 ها  های جدید در جامعه و نوآوری برای حل چالش توانایی تشخیص و استفاده از فرصت 46
 08/2 -.60 -34/1 .83 -.20 -.33 های مادی و دنیوی بر ارزش نسانیا یها ارزش ترجیح 47
 -.10 .72 -23/1 -.70 .98 .29 اعتقاد به داشتن غیرت و تعصب در بررسی مسائل اجتماعی 48
 .22 -.80 -.69 .16 .18 -61/1 ک دنیاتر و ابناصو هدز از هیزپر 49



 157شناسیالگوهایذهنیشهرونداندرتوسعهفرهنگیغربکشورگونه

/.، ۷هعای دارای امتیازهعای ععاملی بعا،ی      در گام بعدی برای تفسیر عاملی، گعزاره 
شناسی کیعو،   ها قرار گرفتند. در عمده مطالعات روش مبنای مقایسه و تفسیر دیدگاه

زاده و  و معنعادار درنظعر گرفتعه شعده اسع  )میعرک       /. مهعم ۷امتیاز عاملی بعا،ی  
و نتیجعه   SPSSافعزار   هعا در نعرم   (. بعا توجعه بعه تحلیع  داده    25: 1395همکعاران،  

گعرا، مشعارکتی    الگوی ذهنی )دینی و مذهبی، سن  ۶آمده از آن، درنهای ،  دس  به
و  گعرا،  گعرا و ملعی   گعرا، قعانون   گعرا و علعم   پذیر )تعهعدگرا(، خالقیع    و مستولی 

 (8گذاری شدند )جدول  ها نام گرا( شناسایی و با توجه به ماهی  گزاره عدال 

هایدارایامتیازعاملی.گزاره8جدول

 گزاره ردیف
امتیاز 
 عاملی 

 عنوان عامل

 59/2 سبک زندگی اسالمی و فرهنگ به تعلق احساس 1

 ذهنیت دینی و مذهبی

 5/2 پایبندی به فروع دین و احکام شرعی 2
 88/1 گرایش به شرکت در مناسک دینی 3
 57/1 های سخت اعتقاد به دعا برای حل مشکالت و بیماری 4

5 
های  و دستیابی به موقعیتها  فرصت در برابر افرادسترسی عدم د

 اجتماعی
53/1 

 03/1 رسوم خانوادگی و توجه به رعایت آداب 6

 31/2 اعتقاد به تقدیرگرایی 7

 گرا ذهنیت سنت

 36/2 عتقاد به پایمال شدن حقوق افراد بدون روابطا 8
 29/1 تأکید بر اهمیت داشتن منافع شخصی نسبت به وجدان کاری 9
 .98 اعتقاد به داشتن غیرت و تعصب در بررسی مسائل اجتماعی 10
 83/2 های مدیریتی حاکمیت روابط بر ضوابط در استخدام و واگذاری سمت 11
 .71 ییر و ریسکعدم تمایل به تغ 12
 81/1 نفس در پذیرش مسئولیت به اعتماد 13

ذهنیت مشارکتی و 
پذیر  مسئولیت

 )تعهدگرا(

 27/1 اعتقاد به محترم بودن مالکیت مادی و معنوی 14
 18/1 ها اعتقاد به اهمیت نظم در انجام امور و مسئولیت 15
 52/1 اعتقاد به تالش مسئوالن برای دفاع از حقوق مردم 16
 .79 ون در میان مردمحیه تعاوجود رو 17

18 
هبی و احترام به مذ ،قومی ،بانیز ،فرهنگی یتمایزها شناختن سمیتر به

 ها آن
26/1 

 34/1 احساس وظیفه و تالش برای حل مشکالت مردم 19
 26/2 ها مسئولیت واگذاری گرایی در و تخصص ساالری شایسته 20

گرا و  ذهنیت خالقیت
 گرا علم

 96/1 و شکوفایی استعدادها خالقیت بروز ایبر زمال یها مینهز گسترش 21
 49/1 ریزی در پیشبرد امور اعتقاد به برنامه 22
 37/1 اعتقاد به توانایی بیشتر دانشگاهیان در حل مشکالت جامعه 23
 27/1 ها اعتقاد به کارآمدی علم پزشکی در درمان بسیاری از بیماری 24
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25 
های جدید در جامعه و نوآوری  در تشخیص و استفاده از فرصتتوانایی 

 ها برای حل چالش
01/1 

 .79 اعتقاد به ارزشمندی ابتکار و نوآوری 26
 07/1 اعتقاد به اندیشیدن پیش از اقدام و عمل 27
 92/2 رور ملی و رضایت از آنغ سحساا 28

گرا و  ذهنیت قانون
 گرا ملی

 18/2 ملی یها رهسطوا و هادنما به خاطر تعلق 29
 67/1 اعتقاد به حاکمیت ضوابط بر روابط 30
 23/1 عدالت آموزشی و فرهنگی و دسترسی همگانی به امکانات 31
 20/1 وجود قوانین حقوقی برای دفاع از حقوق شهروندی 32

33 
و منافع ملی درعین وفاداری به هویت و هویت ام به قوا داریفاو و تعلق

 ی و فردیمنافع قوم
96. 

 08/2 های مادی و دنیوی بر ارزش نسانیا یها ارزش ترجیح 34

 گرا ذهنیت عدالت
 72/1 پیگیری منافع شخصی بدون آسیب رساندن به حقوق دیگران 35
 60/1 اعتقاد به محترم بودن حقوق شهروندی برای همه 36
 .89 اجتماعی و اداری رفتارهای در انیگرد قحقو عایتر 37
 .81 انتقادپذیری 38

 . الگوی نخست )ذهنیت دینی و مذهبی(4-4

، بر ایعن نظرنعد کعه اگعر در جامععه بعه       اند قرار گرفته این الگو که در قالب یافراد
پایبندی به فروع دیعن و احکعام   ، سبک زندگی اسالمی و فرهنو به تعل  احسا 
هعای   بیمعاری  اعتقاد به دعا برای ح  مشکالت و، شرک  در مناسک دینی، شرعی
رعایع   هعای اجتمعاعی،    و موقعیع  ها  فرص  به برابر افرادسترسی عدم د ،سخ 
، بیشتر توجه شود، جامعه در مسعیر توسععه فرهنگعی قعرار     رسوم خانوادگی و آداب

توسععه   دربعاره  هعا  دیعدگاه  و معنعادارترین  تعرین  مهعم  الگو این خواهد گرف . در
درصعد( و بعا،ترین مقعدار     31/۴ویعژه ) مقعدار   فرهنگی وجود دارد، زیرا بیشترین

بععه خععود  ۴۴/۷۶درصععد( را از مجمععوع واریععانس  52/20شععده ) واریععانس تبیععین
ترتیب اهمی  امتیعاز ععاملی    گزاره، به ۶اختصاص داده اس . در این الگوی ذهنی، 

 محاسبه شده اس . ۷/0ها با،تر از  قرار گرفتند که مقدار امتیاز عاملی آن

 گرا( )ذهنیت سنت. الگوی دوم 4-5

 در دارند. توسعه بحث بهای  یانهگرا دوم، نگرش سن   یذهندهندۀ  اعضای تشکی 
، اعتقعاد بعه پایمعال شعدن حقعو       اعتقاد به تقدیرگراییهایی مانند  عبارت الگو این

، تأکید بر اهمی  داشتن منافع شخصی نسب  به وجعدان کعاری،   افراد بدون روابط
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بررسی مسائ  اجتماعی، حاکمی  روابط بعر ضعوابط    اعتقاد به غیرت و تعصب در
 انعد.  پذیری مطر  شعده  های مدیریتی، و عدم ریسک در استخدام و واگذاری سم 

اند با دارا بودن مقدار ویعژه   اند که توانسته گزاره قرار گرفته ۶در الگوی ذهنی دوم، 
 درصد واریانس را به خود اختصاص دهند. 3۷/13، 80/2

 پذیر )تعهدگرا(( )ذهنیت مشارکتی و مسئولیت الگوی سوم. 4-6

هععایی هسععتند کععه   هععا و ویژگععی گرایععی، صععف  ی و مشععارک ریپععذ  یمسععتول
انعد. در ایعن    کنندگان در این پژوهش، در الگوی سوم بر آن تأکیعد داشعته   مشارک 

، ۶9/2اند با دارا بودن مقعدار ویعژه    اند که توانسته گزاره قرار گرفته ۷الگوی ذهنی، 
درصد واریانس موضوع موردمطالعه را به خود اختصاص دهند. ایعن افعراد    83/12

نفعس در پعذیرش مسعتولی ، اعتقعاد بعه       هایی مانند اعتمادبه بر این نظرند که گزاره
محترم بودن مالکی  معادی و معنعوی، اعتقعاد بعه اهمیع  نظعم در انجعام امعور و         

حیه حقعو  معردم، وجعود رو   ها، اعتقاد به تالش مستو،ن بعرای دفعاع از    مستولی 
هبی و مذ ،قومی ،بانیز ،فرهنگی یتمایزها شناختن سمی ر بهون در میان مردم، تعا

تعرین   ها، احسا  وییفه، و تالش برای ح  مشعکالت معردم از مهعم    احترام به آن
بخشی به توسععه فرهنگعی درنظعر گرفتعه      عواملی هستند که باید در فرایند سرع 

 شوند.

 گرا( گرا و علم )ذهنیت خالقیت الگوی چهارم. 4-7

های خالقان  افراد در بحث توسععه   اند، به ویژگی که در این گروه قرار گرفته کسانی
اند. آنان بر این نظرند که پایه اصلی توسعه فرهنگی، توجه بعه   فرهنگی توجه داشته

 گعرا  های خالقانه و نوآورانه اس . افراد خال  و علعم  علم و برخورداری از ویژگی
هعا،   مسعتولی   واگذاری گرایی در و تخص  سا،ری هایی مانند شایسته بر شاخ 
و شععکوفایی اسععتعدادها، اعتقععاد بععه  خالقی  بععروز ایبر زم، یها مینهز گسععترش
ریزی برای پیشبرد امور، اعتقعاد بعه توانعایی بیشعتر دانشعگاهیان بعرای حع          برنامه

 هعا،  رمان بسیاری از بیمعاری مشکالت جامعه، اعتقاد به کارآمدی علم پزشکی در د
هعای جدیعد در جامععه و نعوآوری در حع        فرص  از استفاده و تشخی  توانایی
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پیش از اقدام  ها، اعتقاد به ارزشمندی ابتکار و نوآوری و اعتقاد به اندیشیدن چالش
گعزاره قعرار گرفتعه اسع  کعه       8. در ایعن الگعوی ذهنعی،    انعد  و عم ، تأکید کرده

درصد واریانس مربوط به توسععه   ۷3/12، ۶۷/2بودن مقدار ویژه  اند با دارا توانسته
 فرهنگی را به خود اختصاص دهند.

 گرا( گرا و ملی الگوی پنجم )ذهنیت قانون .4-8

ملععی،  یها رهسطوا و هادنما به خاطر تعل رور ملععی و رضععای  از آن،  غ  حساا
کمیع  ضعوابط   ی، اعتقاد بعه حا دفاع از حقو  شهروند یبرا یحقوق نیوجود قوان

بر روابط، عدال  آموزشی و فرهنگعی و دسترسعی همگعانی بعه امکانعات، وجعود       
و هوی  ام بعه  قوا داریفاو و تعل قوانین حقوقی برای دفاع از حقو  شعهروندی،  

تععرین  منعافع ملعی درععین وفعاداری بعه هویع  و منعافع قعومی و فعردی، از مهعم          
ستند. در الگوی ذهنعی یادشعده،   های مشترک معتقدان به این الگوی ذهنی ه دیدگاه

درصد  58/8، 80/1اند با دارا بودن مقدار ویژه  گزاره قرار گرفته اس  که توانسته ۶
 واریانس مربوط به توسعه فرهنگی را به خود اختصاص دهند.

 گرا( الگوی ششم )ذهنیت عدالت. 4-9

زمع  دسعتیابی   اند، بر این نظرند که ، کنندگانی که در این الگو جای گرفته مشارک 
به توسعه فرهنگی، محور قرار دادن عدال  اسع . طرفعداران ایعن الگعو، معواردی      

هععای مععادی و دنیععوی، پیگیععری منععافع  بععر ارزش نسانیا یها ارزش ماننععد تععرجیح
شخصی بدون آسیب رساندن به حقو  دیگران، اعتقعاد بعه محتعرم بعودن حقعو       

اجتمعاعی و اداری، و   هعای رفتار در انیگرد  حقو عای شهروندی بعرای همعه، ر  
توسعه فرهنگی در ایعن   درباره ها دیدگاه ترین ضعی  اند. را مهم دانستهانتقادپذیری 

درصد( و کمترین مقعدار واریعانس   ۷۶/1ویژه ) مقدار الگو قرار دارند، زیرا کمترین
انعد.   به خود اختصاص داده ۴۴/۷۶درصد( را از مجموع واریانس  ۴0/8شده ) تبیین

انعد کعه    ترتیب اهمی  امتیاز ععاملی، قعرار گرفتعه    گزاره، به 5گوی ذهنی، در این ال
 محاسبه شده اس . ۷/0ها با،تر از  مقدار امتیاز عاملی آن
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 گیری نتیجه

این مطالعه با هدف شناسعایی الگوهعای ذهنعی شعهروندان سعه اسعتان کردسعتان،        
شناسعی کیعو انجعام     کرمانشاه، و ایالم در زمینه توسعه فرهنگی با اسعتفاده از روش 

در  پعژوهش،  ایعن  در کننعدگان  مشارک  که بیانگر این اس  آمده دس  به شد. نتایج
 گعروه  قالعب شعش   انعد کعه در   متفعاوتی داشعته   های مورد توسعه فرهنگی، ذهنی 

ی و معذهبی  نع ید  یع ذهنعبارتنعد از:   هعا  انعد. ایعن گعروه    شعده  بندی دسته  جداگانه
یر )تعهعدگرا(  پذ  یو مستول یمشارکت  یذهن، (3۷/13گرا ) سن   یذهن(، 52/20)
  یع ذهن، و (58/8) گرا یو مل گرا  قانون  یذهن(، ۷3/12)خالقانه   یذهن (،83/12)

هعای   واریانس توسعه فرهنگی )دیعدگاه  ۴۴/۷۶رفته،  هم ( که روی۴0/8) گرا عدال 
 گیرند. دربر می را کنندگان( مشترک شرک 

آمعده،   دسع   از میان شش الگوی ذهنی بعه  نتایج پژوهش، بیانگر این اس  که
گعرا(، الگوهعایی    سن   یذهنمذهبی( و )و  ینید  یذهنالگوی ذهنی اول و دوم )

گویعانی   انعد. پاسع    هستند که هردو بیشترین امتیاز عاملی را به خود اختصاص داده
اند کعه رعایع  مناسعک     اند، بر این نظر بوده که در این دو الگوی ذهنی قرار داشته

رسوم خانوادگی، اعتقاد به غیرت و تعصب، توجه بعه خویشعاوندان و    و ینی، آدابد
ها از اولوی  با،یی برخوردار اسع . بعا توجعه بعه      افراد فامی ، و...، در زندگی آن

گرایعی، تقعدیرگرایی،    هعای خعاص   پردازان حعوزه نوسعازی، ویژگعی    دیدگاه نظریه
ع سعنتی و پیشعامدرن مربعوط    گرایی، روحیه غیرت و تعصب، و... بعه جوامع   سن 
پعردازان نوسعازی بعر آن     شوند؛ بنابراین، ذهنی  الگوهای یادشده با آنچه نظریعه  می

درصعد(   89/33معنعا کعه ذهنیع  غالعب )     ایعن  اند، همخوان اسع ؛ بعه   تأکید داشته
توان گفع ،   تر، می عبارت روشن کنندگان، در سطح دینی و سنتی اس . به مشارک 

بعر   ان در مورد توسعه فرهنگی در بعین ایعن الگوهعا، مبتنعی    کنندگ ذهنی  مشارک 
های فرهنگی اصی  منطقه کردنشین اس . این نگرش در برخی جوامع، مانند  داشته

ویعژه خعانواده شعود. نتعایج      های اجتمعاعی، بعه   تواند سبب استحکام بنیان ایران، می
(، کرمعی  1390پعور گتعابی و غفعاری )    آمده بعا آنچعه در مطالععات حبیعب     دس  به
ماننعد   یهای که در آن مؤلفه اند عع (، مطر  شده138۷(، و نوابخش و کریمی )1383)
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داری و  منش و روحی  سعرمایه  ۀکنند در تضاد و تضعی  ،بودن دار دینی، کنش سنت
 عع همسو اس . توسعه

 ریپعذ   یو مسعتول  یمشعارکت   یع ذهندرمقاب ، الگوهای ذهنی سوم تا ششعم ) 
گعرا( کعه    عدال   یذهن، و گرا یو مل گرا قانون  یذهن ،قانهخال  یذهن )تعهدگرا(،

کند، بیانگر این اس   کنندگان را تبیین می هریک بخش کوچکی از ذهنی  مشارک 
درصد واریانس نگعرش در معورد توسععه فرهنگعی، حعدود       ۴۴/۷۶که از مجموع 

 دهعد کعه ذهنیع     درصد در این الگوها قعرار دارنعد. ایعن نکتعه نشعان معی       5۴/۴2
های نوسازی، در مسیر  ها به توسعه با استناد به نظریه کنندگان و نگرش آن مشارک 

 خطری زنو تواند سوی غرب قرار دارد و این مستله خود می مدرنیته و شیفتگی به
 رفتارهعای  از برخعی  رفعتن  بین از و جوامع بر حاکم نظم خوردن برهم برای باشد

 اجتماعی.
اند، نگعرش   ی ذهنی سوم و چهارم قرار گرفتهکنندگانی که در الگوها مشارک 

هعایی ماننعد حعس     ها به ارزش اند. آن بسیار خوبی در مورد پیشرف  فرهنگی داشته
هایی اس  که بسعیاری   اند که بیانگر ویژگی تعهد، مشارک ، و نوآوری توجه داشته

هععا را خععاص جوامععع  از اندیشععمندان حععوزه نوسععازی ایععن روحیععات و ویژگععی 
( همسعو اسع ، امعا    2000) کعر یو ب نگلهعارت یادانند و با مطالعات  ه مییافت توسعه

( را بعه خعود   98/1۶ترین درصد ) رفته پایین هم الگوهای ذهنی پنجم و ششم، روی
گویان در مورد توسعه، در الگوهای سوم تعا ششعم    اند. نگرش پاس  اختصاص داده

در نقطعه مقابع  یکعدیگر     ای که گونه با الگوهای اول و دوم، تفاوت زیادی دارد؛ به
 قرار دارند.

ها به دین و  با توجه به باف  فرهنگی مردم این سه استان و پایبندی فراوان آن
رف  که نگاه مثبتی بعه مدرنیتعه نداشعته     رسوم، انتظار می و ها، و آداب مذهب، سن 

وجعه  های بسیاری مثب  اس  و اتفاقاً باید مورد تأکید و ت باشند. این مستله از جنبه
 بیشتری قرار گیرد.

پایبندی مردم این سه استان به خعانواده و روابعط خویشعاوندی بسعیار مثبع       
اس ، اما اعتقاد به تقدیرگرایی، پایمال شدن حقو  افراد بعدون روابعط، تأکیعد بعر     
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دسع ،   اهمی  داشتن منافع شخصی و نادیده گرفتن وجدان کاری و مسائلی ازایعن 
این سه استان در مسیر توسع  فرهنگعی هسعتند کعه    مشکالت و موانع بسیار جدی 

 ها انجام شود. های ،زم برای ح  آن ریزی باید برنامه
بافتار فرهنگی این سه استان در رویارویی با پدیده توسعه بعا نعوعی مقاومع     

های فرهنگی، ضعمن حرکع  عقالیعی و     مثب  همراه اس . تأکید بر حفظ سرمایه
ی، وجه مشترک غالب اس ، اما در کنار این رویع   سوی تعامالت فرهنگ هدفمند به

سوی غرب گرایش دارند و دوس  دارند غربی زندگی کننعد   کلی، جوانان بیشتر به
وپاگیر در مناط  کردنشعین   های قدیمی و دس  ماندگی را تداوم سن  و دلی  عقب

که برخی از آنعان موتعور پیشعرف  منطقعه کردنشعین را در ععدم        دانند؛ درحالی می
 کنند. قالنی  خالصه میع
 



 

 

 منابع
روستایی، چعاش سعوم، تهعران:     توسعه یشناس جامعه ای بر (، مقدمه13۷۴ی )مصطف ،ایازک

 اطالعات.

تهران، نشر چاش چهارم، توسعه،  یشناس (، جامعه1381غالمرضا ) ی،غفار ی؛مصطف ،ایازک
 .کلمه

: نشعر  تهرانچاش چهارم،  توسعه، یشناس (، جامعه1390) ععععععععععععععععععععععععععععع
 کیهان.

مقعا،ت   مجموعه ،«المیتوسعه در ا یفرهنگ یها بازدارنده»(، 1383) ر یا ی،ستانیافشار س
 .المیتوسعه با نگاه به ا یموانع فرهنگ یمل شیهما

گذاری عمومی برای تقوی  و تثبی  فرهنو توسععه در   مشی (، خط138۶بنیانیان، حسن )
 نشر امیرکبیر.ایران، چاش اول، تهران: 

هعای ت ییعر اجتمعاعی، ترجمعه غالمرضعا       (، ارزیابی انتقادی نظریعه 1389بودون، ریمون )
 ها، تهران: نشر علمی. جمشیدی

توسعه فرهنگی زنان )مطالععه معوردی   »(، 1390پور گتابی، کرم؛ غفاری، غالمرضا ) حبیب
 .۷۷-9۶، ص  2، شماره 3، زن در فرهنو و هنر، دوره «استان قم(

شناسعی کیعو، تهعران: انتشعارات مرکعز تحقیقعات        (، روش138۶فر، علیرضعا )  گویانخوش
 سازمان صداوسیما.

شناسعی کیعو:    (، روش1392فرد، حسن؛ حسعینی، سعید یعقعوب؛ شعیخها، روزبعه )      دانایی
 های نظری و چارچوب انجام پژوهش، تهران: انتشارات صفار. شالوده

عه، ترجمه محمود حبیبعی مظعاهری، چعاش    (، ت ییر اجتماعی و توس1392سو، الوین.ی )
 ششم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

، «هععا توسعععه در نظععام ارزش  یموانععع فرهنگعع  یبررسعع»(، 1383) نظععر دسععی ی،کرمعع
 .المیتوسعه با نگاه به ا یموانع فرهنگ یمل شیمقا،ت هما مجموعه

کعاربرد  »(، 1395اسعدا  )  نیا، فریبرز؛ مرتضوی، سعید؛ کردنائیچ، ،جوردی، سمانه؛ رحیم
وری منابع انسانی  گذاری عوام  بهره روش کیو در شناخ  الگوهای ذهنی: ارزش

های مدیری  عمومی، سال نهعم، شعماره    ، پژوهش«از دیدگاه اعضای هیت  علمی
 .5-28، ص  31



165شناسیالگوهایذهنیشهرونداندرتوسعهفرهنگیغربکشورگونه

 ونسیع جامععه، ترجمعه    یارتباطعات و دگرگعون   ؛ییگذر از نعوگرا  ،(138۷) دیحم، مو،نا
 ها. دفتر مطالعات و توسعه رسانه: تهران، چاش دوم ،شکرخواه

نگرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی تعرویج  »(، 1395اص ر و همکاران ) زاده، علی میرک
و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه نسعب  بعه آینعده    

 .18-29، ص  38، پژوهش مدیری  آموزش کشاورزی، شماره «ش لی خود
 رانیدر ا یدار هیتوسعه سرما یموانع فرهنگ»، (138۷) درضایمج ی،میکر ؛مهرداد ،شنوابخ

سال سوم،  ،یعلوم اجتماع یپژوهش ع یفصلنامه علم ،«(رازیشهر ش ی)مطالعه مورد
 .1۶شماره 

جهعانی شعدن صعنع  فنعاوری     »(، 1389محمودی، ایر ؛ آقائی، هادی؛ جعفری، عطااله )
، مجله مطالعات «راهبردهای فرهنو مصرف ایران( و ICTاطالعات و ارتباطات )
 .8، شماره3اجتماعی ایران، دوره

 
Brown, S.R. )1996), "Q Methodology and Qualitative Research", Qualitative 

Health Research, 6(4), 561 -567. 

Hagen, Everett E. (1962), On the Theory of Social Change, Howewood: The 

Dorsey Press Inc. 

Inglehart, Ronald and Wayane E.Baker (2000), "Modernization, Cultural 

Change, and the Persistence of Traditional Values", american Sociogical 

Review, Vol.65, NO.1, pp.19-51. 

Inkeles, Alex and Smith, David H. (1974), Becoming Modern, Cambridge: 

Harvard University Press. 
McClelland, David C. (1961), The Achieving Society, New York: The Free 

Press. 

Pnina, S. (2009), "Using Q Method in Qualitative Research", International 

Journal of Qualitative Method, 8(1), 93-97. 

Parsons, Talcot and Edward A. Shils (1962), "Values, Motives and Systems of 

Action", in: Parsons, Talcot and Edward A.Shils (eds), Toward a 

General Theory of Action, Cambrridge: Harward University Press, 

pp.47-109. 

Rogers, Everett M. (1969), Modernization Aming Peasants: The Impact of 

Communication, New York: Holt, Rinehart and winston, Inc. 

Tielen, M., vanStaa, A.L., Jedeloo, S., vanExel, N.J.A., Weimer, W.(2008), Q 

Methodology to Identify Young Adult Renal Transplant Recipients at 

Risk for Nonadherence. Transplantation, 85(5), 700–706. 

doi:10.1097/tp.0b013e318166163e. 



 1398زمستان♦وسومسیشماره♦مهشتسال♦فرهنگی-جتماعیراهبردا166

Watts, S. and P. Stenner (2012), "Doing Methodology: Theory, Method and 

Interpretation", Qualitative Research in Psychology, No.2, pp. 67-91. 

Stergaard, Poul Alberg, Neven Duic, Younes Noorollahi, Hrvoje Mikulcic, and 

Soteris Kalogirou (2020), Sustainable Eevelopment Using Renewable 

Energy Technology, pp.2430-2437 

Gazzillo, Francesco, Ramona Fimiani, Emma De Luca, Nino Dazzi, John T. 

Curtis, and Marshall Bush (2020), "New Developments in 

Understanding Morality: Between Evolutionary Psychology, 

Developmental Psychology, and Control-mastery Theory", 

Psychoanalytic Psychology, Vol.37, No. 1, p. 37 

Dehkordi, Sara Reisi, Marina Ismail, Norizan Mat Diah, and Lusiana Syaiful 

(2019), "A Case Study on Design Considerations for Motion Interaction 

Game Focusing on Children with Developmental Disability in Iran", In: 

IEEE 9th Symposium on Computer Applications & Industrial 

Electronics (ISCAIE), pp. 177-181. 



 الگوی نییتببندی موانع و  شناسایی و اولویت
 یورزش یتوسعه گردشگرتفسیری ـ  ساختاری

 رانیا
 زهرا کیوانی هفشجانی

 محمد صفانیا علی

 محمد پورکیانی

 آبادی باقریان فرحمحسن 

 چکیده
ی در ای    ورزش   یگردشگرو جایگاه  تیاهم و در کشوریی مدزاآدر شیافزا لزوم توجه به

هدف پژوهش حاضر، شناسایی   بخشد. یضرورت م شیپ از شیمهم را ب  یتوجه به ا ،زمینه

 ۀتوس    موان   ف راروی     یریتفس     یس اتاار  الگ وی   آش نایی ب ا  بندی موان   و   و اولویت

که با رویکرد آمیخاه )کیف ی و کم یا انم ام     هشوپژ ی ااست.  رانیا  یورزشی گردشگر

ص ورت پیمایش ی اس ت.     فی و در بخش کمی ب ه شده است، در بخش کیفی از نوع اکاشا

نفر از تبرگان گردشگری، گردش گری ورزش ی، و    15جام ه آماری کیفی، که دربردارندۀ 

ی در سطح کم ی  آمار ۀ جام گیری هدفمند، و  است، براساس نمونه  مدیریت ورزشی بوده

س اباات،  ان درکاران و م دیران ارش د برگ زاری م     نفر از مربی ان و داوران، دس ت   379که 

ان د. در ای      ص ورت تا ادفی گ زینش ش ده     گیرد، ب ه  بازیکنان، و تماشاچیان را دربر می

 ،پژوهش، با مرور اسناد و مدارک و مااحبه با تبرگان، موان  گردش گری ورزش ی ای ران   

بندی شد و سپس، روابط بی  موان  ب ا   ساتاه رتبه نامه محاق پرسش شناسایی و براساس

آم ده،   دست تفسیری، ت یی  شد. با توجه به ناایج به   سازی ساتااریاسافاده از روش الگو
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گان ه،   تری  موان ، شناسایی شدند. پس از ت ی ی  ای   موان   هش ت     مهم  عنوان مان  به 8

بررس ی ش د ک ه     1مک    ها با اسافاده از روش تحلیل میک میزان اثرپذیری و اثرگذاری آن

ب اتتری  ت یثیر را ب ر     ،8ی با قدرت نف و   و قانون یاموان  دولآمده،  دست براساس ناایج به

گذاران  اند. ناایج ای  پژوهش به سیاست داشاهعدم توس ه گردشگری ورزشی موان  دیگر 

 کنند.  اتخا  تری  ها و راهبردهای هوشمندانه مشی کند تا تط کمک می

س ازی   ، الگ و  یورزش   یگردش گر گردش گری،    توس  ه موان  ف راروی  : یکلید یها واژه

 تفسیری   ساتااری

 

                                                                                                                                 

1. Mic-Mac 



 

 

 مقدمه

ساازی، هااارن      صنعت گردشگری، پس از صنعت نفت، خودروسازی، و اسلحه
 ایعصان  تاری   گربزیکی از عنوان  به، ای  صنعتآید.  نی شمار بهجاان صنعت نام 

 ،کناونی  از صنایع بزرگ و بااهم ات در دن اای   عنوان یکی بهن ز « ورزش»و  جاان
گردشاگری  » ناا  صانعت   نادرن را باه   ی  صانایع خادنات  یرزت انگ شگفت یکی از
(. گردشاگری ورزشای،   43: 1391و همکاران،  جاوید) اند آورده وجود به« ورزشی

)شارکت   1گ رد که عبارتند از: گردشگری ورزشی فعاا   سه رفتار عمده را دربر نی
 گردشگری کنند(،  که برای انجا  و نشارکت در ورزش سفر نی کردن: شانل کسانی

کاه بارای تماشاای یا       یا غ رفعا  )تماشا کاردن: شاانل کساانی    2ورزشی رویداد
کننادگان   )شانل بازدید 3کنند(، نشتاقان گردشگری ورزشی رویداد ورزشی سفر نی

کننادگان در سافرهای    های ورزشای نشااور و شارکت    های ورزشی، نکان از نوزه
ناار و   رویهاای ورزشای( )خسا    دریایی ورزشای و بازدیدکننادگان از شیتا ت   

 (.104: 1395همکاران، 
 صانعت درآنادزا    یا عنوان   به ی ورزشیبه گردشگر ا نیتلف دن  یکشورها
اناد )ویکرنارت  و    کارده تاشش  بسا ار   گساترش آن  بارای توساعه و   ارج نااده و 

و  باا توجاه باه اساتعدادها     ها، از آنکه برخی ای  گونه به(؛ 33-38: 2016، 4کماری
به ایجاد نراکز ورزشی با نحوریت ی  یا هند رشاته خاا    اقدا  هایشان،  قابل ت

                                                                                                                                 

1. Active sport tourism 

2. Event sport tourism 

3. Nostalgic sport tourism 

4. Wickramaratne Kumari 
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کلای سابب باا      طاور  ۀ گردشگری ورزشی، بهتوسعاند، زیرا درواقع، توجه به  کرده
(. 21-32 :2015 و همکاران، 1شود )ک م رفت  استانداردهای زندگی نرد  نناطق نی

 د، بایاد انا اگر قرار باشد ننطقه ن زبان، گردشاگری ورزشای خاود را توساعه دها     
ی در دها ر  تغ ی وختوصا  یها انجم  ظاورکه  هایی را اعما  کند برنانه جیتدر به
: 2019و همکااران،   2آیاد )ک اانی   شمار نای  ها به بیشی از ای  برنانه یزبان ن ندایفر
10-7.) 

کناد تاا در ایا      به کشورها کم  نین ز ها  در برخی زن نه داشت  برتری ویژه
داشات   هوایی یاا   و ، که شرایط ویژه آبعمل کنندی دیگر تر از کشورها زن نه نوفق

آیناد.   شمار نای  ازجمله ای  نقاط قوت به ،قدرتمند در سطح جاان ورزشی های ت م
در برخای   ،هوایی نناساب  و بر داشت  شرایط آب افزون، ای  درحالی است که ایران

 ۀباه توساع   یتاوجا  بای  ، اناا نظر اسات  ها نانند کشتی، وال با ، کبدی صاحب رشته
 فراوان های قابل ت داشت  رغم است که بهباعث شده  کشورگردشگری ورزشی در 

هااای نیتلااف فرهنگاای  در زن ناه جااگب گردشااگران ورزشاای، فوایادی از جنبااه  
و  (1: 1391 نساب،  اقتتادی را از دست بدهد )شوشیو نح طی،  اجتماعی، زیست

 یدادهایا رو  تعاداد  ای  زن نه،درست در ریزی  عد  برنانهدل ل  درنت جه نتأسفانه به
و گردشاگری ورزشای    اندک است ، دشو  ین برگزار در ایران که  یورزش یالملل   ب

 .(1: 1395 )ذب حی، جایگاه خود را ن افته است
وجود جواناان و   ،ورزشی در جاان یگردشگر عیرشد سردر هن   شرایطی، 

 جااد یدر ا یورزشا  ینقش گردشگر ،در کشور ینندان به ورزش و گردشگر عشقه
قرار گرفت  رشد ایا    (،با توجه به نشکل ب کاری در کشور)ی اشتغا  دائم و فتل

-42: 1394 )جاوید و همکاران،جانعه  یاقتتاد  ۀتوسعهای  صنعت در زنرۀ نؤلفه
، سبب شاده  نفتی  درآندهای به حد از ب ش اتکای نشکلهمچن  ، لزو  رفع  و (23

 شمار آید. ه فرصت نناسبی برای رشد بهنثاب به گردشگری صنعتاست که 
با توجه به شرایط نوجود و لزو  توجه ب شتر به صنعت گردشاگری ورزشای   

                                                                                                                                 

1. kim et  al 

2. Kiani 
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هاای جاانع در ایا      عنوان یکی از عوانل توسعۀ اقتتادی کشور، انجا  پاژوهش  به
های ب شاتر و تع ا       ز  است با بررسیراستا  رسد. درای  نظر نی زن نه ضروری به

هام   ها با تع    رابطه آنای  نوانع، و بندی  گردشگری ورزشی، سطح ۀنوانع توسع
های نوجود استفاده کن م و در جاات پ شارفت    قابل تاز  ،و با گردشگری ورزشی
 کشورنان گا  برداریم.

هاای   های پژوهش برخی کاستی حاضر درصدد است با درنظر گرفت  پژوهش
های نوجود، ناوعی   با توجه به دادهپ ش   در ای  زن نه، با نظرخواهی از خبرگان و 

دهد. ای  پاژوهش   ارائهورزشی  برای توسعه گردشگریتفس ری  ا الگوی ساختاری
 زان ا نرابطۀ نوانع با هم و بندی نوانع،  پس از سطحن ،  ا با استفاده از روش ن  

تواناد   را تع    کارده اسات، کاه خاود نای      گریکدیبر  ها آن یریو اثرپگ یاثرگگار
برای توساعه گردشاگری    ،الگوهای پ ش   در ای  زن نه را پوشش دهدهای  ضعف

 و نورداستفاده پژوهشگران دیگر ن ز قرار گ رد. ،کار گرفته شود ورزشی کشور به
 :های نوردبررسی ای  نقاله عبارتند از پرسش راستا ای در
 ؟کدانند انیردر ا یورزش یشگردگر ۀتوسع نوانع ●
 هگونه است؟ رانیدر ا یورزش یگردشگرنوانع توسعه  یبند تیاولو ●
 ؟هگونه است یورزش یگردشگر ۀبا هم و با توسع نوانع ارتباط  ●

 پژوهشادبیات . 1

و  کبادی و کشتی، وال با ،  نانند ای های ورزشی رشته ند بودن درآسر سبب هب ایران
کاردن   فشاناخت نواناع و ساعی در برطار     درصورتهوایی نناسب،  و داشت  آب

عاوانلی   ،نتأسافانه  اناا  کند،تعداد زیادی گردشگر را به خود جگب تواند  نی ها، آن
ریزی نناسب  و برنانه های علمی ن نربوطه به انجا  پژوهشنسئو  توجای نانند بی

 وجود دیدگاه ننفای و تبل غاات ساور در    ،(95: 1391، نسب   )شوشی  در ای  زن نه
درسات نارد  و نسائو ن از    رساانی نااق ، فقادان درک     اطشع ایران، نظا نورد 

تار،   های تحت لی نرتبط با آن، و در ی  نگاه کلای  توجای به رشته گردشگری، بی
برخی عوانل زیربناایی، س اسای، فرهنگای، دولتای، انساانی، نادیریتی، اقتتاادی        

جاگب گردشاگر    ۀدر زن ن( سبب شده است که 1-10: 1391)نحرابی و همکاران،
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  م.باشهندانی نداشته  ورزشی توف ق
اساس در راستای بررسی و شناسایی عوانل و نواناع رشاد گردشاگری     برای 

هایی انجا  شده است و هریا  برخای از عوانال را در     ورزشی در کشور پژوهش
 ها اشاره شده است. اند که در ادانه به برخی از آن ای  زن نه تأث رگگار دانسته

هبردهاای توساعه   ارائاه را »و همکااران در پژوهشای باا عناوان      نار خسروی
 هاای  ضاعف  تاری   نام، («)نطالعه نوردی: شارستان ن نودشت گردشگری ورزشی

ناانطلوب،   رسانی نالی، اطشعرا فقدان حانی گردشگری ورزشی در عرصۀ نوجود 
 جدی دولات  حمایت عد  ن زدر ای  عرصه را  تادیدها تری  نام و ،کم تبل غاتو 
-113: 1395 ،نار و همکاران یخسرو) اند دانستهآنوزشی  خدنات پای   ک ف ت و

103.) 
 نواناع  ناد   طراحای »در پاژوهش خاود باا عناوان      ،یعبادالملک  و رزازاده ن
را ناورد   هفات  ، با طراحای یا  الگاو،   «نشاد ورزشی گردشگری توسعه فراروی

عبارتناد از:   اند که کردهبررسی در کشور ورزشی  گردشگری توسعۀعنوان نوانع  به
و نادیریتی،   زیرسااخت، بازاریاابی،   ماعی، تحق اق و پاژوهش،  اجت ا نوانع فرهنگی

 .(25: 1395، یعبدالملک و رزازاده ن) قانونی
هااای  تب اا   شاااخ »ن ااز در پااژوهش خااود بااا عنااوان و همکاااران  ان ناای

باا   ؛گروهی "AHP"ری ورزشی ایران با استفاده از روش گتأث رگگاری نوانع گردش
و  ،نادیریتی، زیرسااختی، اطشعااتی    عوانال  ،«تأک د بر نقش اطشعاتی و ارتبااطی 

اناد   دانساته گردشاگری   نوفق ات صانعت  نقابال  نوانع نام در  جملهارتباطی را از
 (.26-35: 1396 ،ان نی و همکاران)

باه   یورزش یگردشگر اند که در نقاله خود بر ای  نظر بودهو همکاران  یان ک
 جینتا  یبه باتر یاب دست یکند و برا یکم  ن یو توسعه نحل  یزندگ ت ف بابود ک

و  یطراحا  ،ینقل، باباود نراکاز اقاانت    و حمل توسعه انکانات و خدنات یبرا د،یبا
 ،ت ا انن  ،اطشعاات  تیریو توسعه ند یطراحی، ابیبازار ،نیتلف یها برنانه یاجرا
 .(7-10: 2019) و تشش کرد یزیر برنانه یسازنان   ب یهماهنگو 
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توساعه   نسا ر  هاا را ناانعی در      ساازنان با  درستعد  همکاری ن ز  1واشه
 (.542: 2015واشه، )آورد  شمار نی بهگردشگری ورزشی 

 زیسا  ند تکن   دبررکا»بااا عنااوان  ف روزجای ااان پااژوهش یجراساااس نتاااب
در ایااران  گردشااگریتوسااعه نوانااع  ،«یشگردگر تنطالعا در یتفس ر ریساختا

 از عمونی گاهیآنا ،توسعه جانع حطر فقاااادان، لتدو حمایت  عد عبارتنااااد از:
 ننفی تتبل غا نناساب، یابی زاربا ، نباود نقل و حمل نظاا   ضعف ،یشگردگری نزایا
 ایبر ختوصی بیش تشویق  عد، نگهبیو  فرهنگااای یها یتودنحد، انیرا عل ه

 .(129-159: 1392ف روزجای ان، ) نتیت  نسانیا وین ر دنبوو  ،اریگگ سرنایه
، قطارهاا نانناساب  شارایط  ، طوط هوایی نانناسبظرف ت خ ،2ن سرابنا به نظر 
هاای اطشعااتی    ساانانه  ، و نباودن نناساب  هاای  نسافرخانه فقدان ،کمبود باداشت

اناد   که رشد گردشگری در هند را نحدود کردههستند عوانل نامی  ، ازجملهروز به
 (.32-45: 2016ن سرا، )

زشی و توجه باه  گردشگری ور ۀتوسع ۀدر زن ن درست یریز برنانه ی   انجا 
صنعت در جانعه ای   ۀتواند برای توسع و در هه سطحی نی یاینکه هه نوع فعال ت
 تواند به گسترش هرهه ب شتر آن کم  کند. ، نیآور باشد ن زبان نام و سود

گردشاگری   ۀر توساع بدهد، نوانع نؤثر  ادب ات ای  حوزه نشان نی بررسیانا 
تشای     ،تحل ل نوانع و تجزیهد و درنت جه ان نشدهبررسی  ای جانع گونه بهورزشی 
، دق اق  ای گونه بندی نوانع به سطحها با یکدیگر و با گردشگری ورزشی،  ارتباط آن

گردشاگری ورزشای در ایاران     ۀتوساع برای تفس ری  ا ساختاری ی  الگویارائه  و
 الگاوی تاا باه تب ا       ندبر آن شد پژوهشگرانرو  ازای  رسد؛ نظر نی  ز  و نف د به

 ۀرابطا  یا   ،تار  روشا  ب اان   باه د. نا گردشاگری ورزشای در ایاران بارداز     توسعه
 از نفااه م ایجااد   ای پ چ اده  ۀاز نجموعا  یسااختار جاانع  و   فراهم ،نراتبی سلسله

توان تقد  و تأخر تأث رگگاری عناصار   نی پژوهشنتایج ای   با استفاده از و شود نی
 .دیگر را نشی  کردکبر ی

                                                                                                                                 

1. Wasche 

2. Roy and Misra 
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 یا   ایجااد  بارای  کاه  اسات  روشای  تفسا ری،  ا ختاریسا سازیالگورویکرد 
 نوضاوعاتی بررسی  برایآندی کار و نؤثرروش  ورود  کار نی به کمی ا ک فی الگوی
ی نتقاابل  آثار یکدیگر بر، نیتلف اهم ت سطوح در ک فی نتغ رهای آن در که است

 لهئنسا  ب   نتغ رهای های یوابستگ و ارتباطات توان نیف   ای  از استفاده دارند. با
ساازی  الگواصالی در   ۀایاد  واقاع، (. در1392، همکاران و نژاد یباقر) کرد کشف را

تجزیه ی  س ستم پ چ اده باه هناد زیرس ساتم باا اساتفاده از        ،تفس ری ا ساختاری
سااختاری هندساطحی    الگویننظور ساخت ی   عملی و دانش خبرگان بهۀ تجرب
 .است

بررسی ادب اات   ، پس ازورزشیگردشگری  ۀعوانل اصلی توسعنقاله، در ای  
شناسایی شدند و برای تفسا ر رواباط با   ابعااد و      ،نوضوع و نتاحبه با خبرگان

یا    الگاو، ، زیرا ای  استفاده شدتفس ری  ا ساختاری یسازاز الگوهای آن  شاخ 
هاا   و تحل ل رواباط با   ابعااد و شااخ      نطلوب برای شناسایی ییروش استقرا

توانااد راهنمااای عملاای باارای ناادیران و   ش ناایهااای ایاا  پااژوه  یافتااه اساات.
 الگاو کاارگ ری ایا     هو با ب شمار آید بهورزشی  گگاران صنعت گردشگری س است

صانعت   ۀنالی و ن روی انساانی در توساع  ننابع ازجمله  ،ننابع نوردن از ازتوان  نی
 .ای نف دتر استفاده کرد گونه ، بهگردشگری

 پژوهش روش. 2

از  ،از نوع اکتشافی و در بیاش کمای   ،در بیش ک فی شپژوهروش در ای  نقاله، 
در دو بیاش اصالی نواناع     صاورت نتاوالی   به پژوهش حاضراست.  نوع پ مایشی

 هاای  دادهانجاا  شاد. بارای گاردآوری      الگاو ورزشی و تدوی   یگردشگر ۀتوسع
روش از و  ،برای بیاش توصا فی   ،ای از روش کتابیانه ،پژوهش اهدافبا  نتناسب
( بارای  نانه و نتاحبه پرسشاز طریق ابزار ن دانی  یها صورت بررسی به) پ مایشی

)ک فی و کمای(   د آن یتهررویک باحاضر  هشوپژ ؛ بنابرای ،استفاده شد بیش کمی
 ،گردشاگری  خبرگاان از  نفار  15 ، دربردارندۀ. جانعه آناری ک فیه استشد  انجا 

ت ئا ورزشی و ه دکترای ندیریت  ،نفر 9)و ندیریت ورزشی  ،ورزشیری گردشگ
راهنماای  نفر  3و  ،یو گردشگرفرهنگی  راث کارنند اداره ننفر  3 ،علمی دانشگاه
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در ی آناار  ۀ جانعا و اناد   انتیااب شاده  گ ری هدفمند  که براساس نمونهتور( است 
 و ندیران ارشد ،اندرکاران دست ،داوران ،نرب اناز نفر  379 دربردارنده ی،سطح کمّ

ای  صورت تتاادفی طبقاه   به شده گزینش ان و تماشاه انِبرگزاری نسابقات، بازیکن
 . هستند

 )نتاحبۀ خبرگاان  نتااحبه باا   و اساناد و نادارک   نارور  باا ، نطالعه در ای 
 گردشاگری توسعه  نوانع  (شدانجا   یبه اشباع نظر دن رس تا حد  افتهیساختار مه ن

 وند دی شاد بنا  ساخته رتباه  نانه نحقق شناسایی و براساس پرسش ایراندر  ورزشی
تع ا     تفسا ری  ا سااختاری  ساازی الگو روش از استفاده با نوانع ب   روابط، ساس

در دسات   نحتاوایی  روایی صاوری و  طریق از ساخته نحقق ۀنان شد. روایی پرسش
نشای  و   ،نوانع اصالی  نفر از خبرگان نوردتأی د و با تحل ل عانلی اکتشافی، 15

بارای تع ا   و شناساایی    گرفتناد.   قارار ساس با تحل ل عانلی تأی دی نوردتأی اد  
 بارای پ ش از انجا  تحل ال عاانلی،    و تحل ل عانلی اکتشافی استفاده شد نوانع، از

و تع    همبستگی  1اولک   ا یِر نِی ا اطم نان از کافی بودن تعداد نمونه از نع ار کایرز
 .کار گرفته شد به 2آزنون بارتلت ،ب   نتغ رها
 ،از آنار توص فی و استنباطی  ،شده آوریگردهای  دادهل ل برای ، برای تح افزون

آزناون   و آزنون ناپارانتری  از پژوهش ۀتری  نتغ رهای نمون بررسی نام ننظور هب
 در راساتای و  ، spss19  یافازار  بساته نار   از  ،ها برای بررسی وضع ت داده ،فریدن 
 ISM فا   ن ز طراحی ننظور ه. باستفاده شده است  smartPLSافزار نر از  الگو تنظ م

روش تحل ال   هاا،  آنو برای تع    نوع عوانل و سنجش ن ازان نفاوذ و وابساتگی    
 .کار گرفته شده است بهن   ا ن  

 پژوهشهای  یافته. 3

 . درندهای زیر دست یافت به یافته انپژوهش، پژوهشگرنوردنظر با توجه به اهداف 
ناانع   8نؤلفاه و   23 ایاران، در  گردشگری ورزشی توسعه نوانع تع    و شناسایی
نفر نارد و   245 شانل ریآنا ۀ. نموننشی  شدگردشگری ورزشی  توسعه اصلی

                                                                                                                                 

1. Kaiser- Meyer-Oklin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 

2. Bartlett’ Test of Sphericity 
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نفر با تحت شت کارشناسای   109 ،نفر با تحت شت کارشناسی 221نفر زن و  115
 ۀتوساع  نواناع  یبناد  د رتباه رناو  بودناد. در  انفر با تحتا شت دکتار   29و  ،ارشد

 .بود «یو قانون ینوانع دولت» اولویت نربوط به ، با تری یورزش یگردشگر

 رانیدر ا یورزش یر توسعه گردشگربثر ؤموانع م بندی اولویت. 1 جدول

 میانگین رتبه گویه
 18/6 یو قانون یموانع دولت

 18/6 تیو مطلوب یرساختیضعف ز
 20/5 یمذهبـ  یاسیموانع س

 89/4 یآموزشـ  یضعف فرهنگ
 57/4 یتیریمشکالت مد

 22/4 غاتیو تبل یابیموانع بازار
 36/3 یگذار و ضعف در سرمایه یموانع اقتصاد

 40/1 یتیموانع امن

ی از ساوی  قاانون  یتنگناهاا . 1عبارتناد از:   هاای قاانونی   دولتی و هارهوب نوانع
هاا و قاوان   توساعه ایا       یای در دساتورالعمل  و اجرا ینشکشت حقاوق  دولت و
گردشگران ورزشای و   و گردشگریۀ نقول از دولت جدی حمایت . عد 2؛ صنعت

هاا و   سازنانو عد  هماهنگی  ز  ب    گگار نراکز س است د. تعد3؛ نشکل بودجه
 انفقددر صنعت گردشگری و گردشاگری ورزشای و    ارک راند های دست وزارتیانه
ازجملااه  تحم لیهااای  نحاادودیت. 4؛ تتم مگ ر یحدهاواباا    نناساابتعانل 
که نانع ورود و انتیاب ننطقاه   انشگردگر ییدارا تمل  بهنربوط  یها یتودنحد
سیت در تا ه ویزا و قوان   نیتلف . وجود 5 ؛شوند یعنوان ننطقه گردشگری ن به

 .گمرکات و ندت اقانت گردشگران و روادید
 ،18/6باا باار عاانلی     ی،های قانون هوبرنوانع دولتی و ها ،ها سنجه براساس

نواناع  . آیناد  شمار نی بهگردشگری ورزشی در ایران توسعه  یفرارووانع    ننیست
دولات از صانعت    جادی  حمایت عد  ،دولتایجادشده توسط ی قانون یو تنگناها

تاری    از ناام  ،رباط  یذ یها سازنان ز  ب    و عد  هماهنگی ،گردشگری ورزشی
 .هستندگردشگری ورزشی در کشور  ۀتوسع ی عد ها زیرنؤلفه

 توساط  نناسب خدنات ارائه . عد 1عبارتند از:  نوانع زیرساختی و نطلوب ت
اقانتی در کشور و نداشت  دسترسی نناسب به انکانات باداشتی در  نراکز و ها هتل
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 نناساب  هاای  نکان فقدان ختی،یرساو ز زیربنایی تنکاناا. ضعف 2؛ برخی نناطق
. ضاعف  3؛ ی برای گردشگران ورزشای و پزشک یکمبود انکانات رفاهو  ی،زشرو

 ( وو ریلای  ،نقل زن نای، هاوایی   و حمل سانانهضعف در نقل کشور ) و حمل هسانان
با باار   و نطلوب ت نوانع زیرساختیها،  براساس سنجه. اننسافر زن اردنو سا شتت

شامار   بهتوسعه گردشگری ورزشی در ایران  یفرارو وانعنن ز ازجمله  18/6عانلی 
 فقادان  ،یرساختیو ز یربناییز تانکانا »ضعفت نربوط به یاولو . با تری آیند نی

گردشاگران   یبارا  یو پزشاک  یرفااه  و کمبود انکانات ی،ورزش نناسب یها نکان
 یهاا  نکاان  فقدان ،یرساختیز و یییربنات زنکاناا ضعف بنابرای ، است؛« یورزش
ورزشای در   ریاز نوانع توسعه گردشگبرای گردشگران  کمبود انکانات ، ونناسب
 .آید شمار نی بهکشور 

 ،نااگهبی و نااژادی  هااای . تعتااب1ی عبارتنااد از: نااگهب ا نوانااع س اساای 
ی فرهنگای و  ها یتودنحدو  ،زن در ایراننوجود برای گردشگران  یها تینحدود
از اثارات   م با دل ال   باه از افاراد  برخی  توسط هندزداربا یتفس رهاارائۀ . 2؛ نگهبی
 ردا نبالهد یها . تحریم3؛ یبار فرهناا اساشن    یخاارج  انگردشاگر حضور  نیرب
نوانااع هااا،  براساااس ساانجه . عل ااه ایااران  ی دیگااراقتتااادی کشااورها  ا س اسی
توساعه گردشاگری در     یفارارو  واناع نازجمله  ،20/5 نگهبی با بار عانلی ا س اسی
تواناد از نواناع    یناگهبی نا   ا س اسی یها یتودنحد ،بنابرای  آیند؛ شمار نی بهایران 

 توسعه گردشگری ورزشی در کشور باشد.
 .1ن ااز دربردارناادۀ عواناال زیاار اساات:   یآنوزشاا ا فرهنگاای ضااعفنؤلفااۀ 

 و کارشناساان  داناش  کاردن  روزآناد  پ وساته، آناوزش   ۀدر زن نا  ییها تینحدود
یاادگ ری نطالاب جدیاد در     وبا  بردن سطح آگاهی نارد    ،حرفه ای  نتیتتان

 عای طشا بی .2؛ هاا  دانشاگاه  ورزشای در  گردشاگری  و ایجاد رشاته  ،کشور ن زبان
هاای   پدیده ها از آنو عد  شناخت کانل نؤثر  نوانعتری   ناماز  یشگردگر ننبلغا

 کمباود اطشعاات   .3ی؛ شگردنناطق گرو ها  ظرف تجگاب گردشگری ورزشای و  
 و ،گردشاگران  یهاا  قه شناخت سل عد  ،های گردشگران نورد ن ازها و خواسته در

گاهی آنا .4؛ نوجاود در کشاور   های طب عی و ننابع در نورد جاذبه کمبود اطشعات
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 یی ورزشا شگردگری  ن از ارزش واقعا ئونرد  و نس درستو عد  درک نی عمو
و  ،خااارجی گردشااگران در نااورد ننفاای و دیاادگاهنانناسااب  رفتااار ،ی آنیاانزو 

آنوزشای باا باار     ا نواناع فرهنگای  ها،  براساس سنجهنقاونت در برابر ای  صنعت. 
و  هساتند توساعه گردشاگری ورزشای در ایاران     نسا ر  در  وانعینا  ،89/4 عانلی

کمباود اطشعاات در ناورد ن ازهاا و     »نرباوط باه   در ایا  زن ناه   با تری  اولویت 
و کمبود اطشعات در  ،گردشگران یها قه عد  شناخت سل ،گردشگران یها خواسته

نانناد   یناوانع اسات؛ بناابرای ،   « و ننابع نوجود در کشور یع طب یها نورد جاذبه
ی شگردگری واقعا   ن از ارزشئونارد  و نسا   درستک رعد  د ،نیعمو گاهیآنا

صنعت گردشاگری و گردشاگران    در نوردو ن ئنرد  و نس ننفی دگاهید ،ورزشی
و  نتیتتاان  و کارشناساان  آناوزش  ۀدر زن ن ی نوجودها تینحدود و ،خارجی
 تواند از نوانع توسعه گردشگری ورزشی در کشور باشد. ینرد ، ن

 دوراندیشاانه و  نگر جانع هیدگادبرناناه و   فقدان .1ی عبارتند از: یتنوانع ندیر
ی و و ساازنانده  تیریاز ناد  یناشا ی اها تنگنا .2؛ توسعۀ گردشگری در کشاور به 

 .3؛ ورزشای  گردشاگری  توساعۀ و علمای بارای    ،، دق قدرستریزی  فقدان برنانه
و  ،ریزی برای سفر هکافی نبودن زنان برنان ،آزاد یها برنانه نناسب در زنان نداشت 

؛ از ساا   یخاصا  یها فتل شغلی گردشگران ورزشی درهای  دغدغهتوجای به  یب
 انار  در هیدد زشنوآ و نااهر  یانساان  یرو ن نتیت  و تعداد ندیران کم بودن .4

ایا    و  درئهاای نسا   حدود وظایف بیاش بودن  نانشی  ورزشی و گردشگری
گردشگران  ننظور هدایت و راهنمایی . عد  استفاده از ن روهای داوطلب به5 ؛هحوز

 واناع نازجملاه   ،57/4باا باار عاانلی     نواناع نادیریتی  ها،  براساس سنجهورزشی. 
ن اان،   درای و با تری  اولویت  هستندفراروی توسعه گردشگری ورزشی در ایران 

به توسعۀ گردشاگری در   دوراندیشانهو  نگر جانع هیدگاو د برنانه فقدان»نربوط به 
 توانمناد بارای   افاراد  و ندیرانی، فاقد ورزش گردشگری صنعت اگر. ستا «کشور

هاا   آن گساترش  و پ شابرد  بارای  تحق اق  و پاژوهش  از و باشد اهدافش رس دن به
. باود  نیواهاد  توساعه  بارای  ناوردنظر  اهاداف  تاأن    به قادر باشد، ردهبن یا باره

 اهاداف  دنرساان  ثمار  باه  در نامای  بسا ار  انلوع و و اص ،سازناندهی و ندیریت
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 ،گردشاگری  عرصاۀ  در ویاژه  باه  ،آگاه ندیرانهستند و  ورزشی گردشگری ۀتوسع
 داشته باشاند  خودی کار ۀنجموع در درستی و ننسجم سازناندهی توانند نی زنانی
 و هاا  واقع ات  وباشاند   داشاته  آشانایی  شده نحو  انور یاجرا  اتئجز با کانشً که

 هیدگاد نبود، نناسبۀ برنان، فقدان رنت جهد ؛ندنک درک را آن های کاستی و کمبودها
 و ناااهر یانساان  یرو ا ن و نتیتاا  نادیران  کمباود  ودوراندیشاانه،   و نگر جانع

 باشد. کشور در ورزشی گردشگری توسعه نوانع از تواند نی هیدد زشنوآ
و  تبل غاات نناساب  ی و . نبود بازاریااب 1عبارتند از:  نوانع بازاریابی و تبل غات

 .2؛ هاای گردشاگری ورزشای کشاور     جاذبه یبرای نعرفی های جمع هنوقع رسان هب
و ننسجم  ۀبرنان ی  فقادان . 3؛ ایاران  نورد وجود دیدگاه ننفی و تبل غات سور در

 روابط و ناق  رسانی اطشع سانانه. 4؛ و ضعف در بیش بازاریابییابی زاربان وند
نوقاع در   هبا  و درسات  یرساان  فقدان شبکه اطاشع  گردشگران و با ضع فی عمون
، ازجملاه  22/4 و تبل غات باا باار عاانلی    نوانع بازاریابیها،  براساس سنجه. کشور
از و باا تری  اولویات    آیناد  شمار نای  بهورزشی در ایران  ریگردشگ سعۀتو نوانع

و ضاعف در   یابیزاربا ونندو  ننسجم برنانه ی  فقادان »نرباوط باه   هاا،   ن ان آن
 ،یابیزاربا بارای  ونندو ننسجم  نۀی  برنافقدان  ،بنابرای  است؛« یابیبیش بازار

و  ضاع ف،  عماونی  رواباط  ،ناق  رسانی اطشع سانانۀ ،ضعف در بیش بازاریابی
 د.ند از نوانع توسعه گردشگری ورزشی در کشور باشنتوان نیتبل غات سور 

 بارای  سرنایهناکاافی باودن    .1عبارتناد از:  گاگاری   اقتتادی و سارنایه  نوانع
توسعه و رشد گردشگری ورزشی در  ننظور به های نیتلف در بیش یگارگ سرنایه
اران در گگ  یاه سرنا ازلت عد  حمایات دو  صی،ختو بیش یقتشو  عد .2؛ کشور
؛ جیرخا انارگگ سرنایه کترنشا یها یتودنحدو  ی،شگردگر یختوصاااابیش 

باار   باا  یگاگار  نوانع اقتتادی و سارنایه ها،  براساس سنجهنالی.  حان ان فقدان. 3
و  آیناد  شمار نای  بهنع فراروی توسعه گردشگری واننجموعه    هفتم ،36/3عانلی

عاد    صای، ختو بیش تشویق  »عدنرباوط باه    هاا  در ن اان آن  با تری  اولویت
 یها یات ودنحد و ،یشگردگر یختوص بیشدر  ارانگگ یهسرنااز  لتدو تیحما
 انارگگ سرنایه کترنشا یها یتودنحد باااود.« جااایرخا ارانگگ سرنایه کترنشا
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تواناد از نواناع توساعه گردشاگری ورزشای در       نالی نی فقدان حان ان و جیرخا
 کشور باشد.

 فقادان و  ف زیکای  درنانند برخو ی،خطرات احتمال. 1 ی عبارتند از:نوانع انن ت
 ای قب لاه  ا  های قاونی  و درگ ریی ان، اختشفات داخلبرای گردشگر یانن ت اجتماع

در ناورد گردشاگران    یو دزدی وقاوع پرخاشاگر  . 2؛ وردر برخی از ننااطق کشا  
 بار ناؤثر   واناع آخاری  ن  ،40/1ی با بار عانل ینوانع انن تها،  براساس یافته. یورزش

 باا تری  اولویات نرباوط باه     ها، در ن ان آن آیند که شمار نی بهتوسعه گردشگری 
در برخای از   یو فقادان انن ات اجتمااع    یکا یز نانند برخورد ف یخطرات احتمال»

 است. «نناطق کشور برای گردشگران
 یتوساعه گردشاگر   یفارارو  نوانع یر تفس ا یساختار الگویترس م ننظور  به
 تعانال سااختاری یا     تشاک ل نااتریس   برایی نراحل زیر انجا  شد: ابتدا ورزش

قارار   یو دراخت اار اعضاای شاورای راهبار    شد تشک ل ، ها شاخ  شانلناتریس 
 .دندکرها را تکم ل  براساس اصو  زیر ناتریس ها را یسآنان ناتر گرفت و
 بررسی زیر است. هارهوبارتباط ن ان ای  دو نتغ ر در « i و j»ازای هر  به
V هدف سطر :i  برای رس دن به هدف ستونj کند. کم  نی 
A:  هدف ستونj  برای رس دن به هدف سطرi کند. کم  نی 
xاهداف ستون : j و سطر i ه همدیگر کم  خواهند کرد.برای رس دن ب 

Oاهداف ستون :j  و سطر i .بدون ارتباط هستند 

 یسااختار  الگاوی  پرساش براساس  اا2در جدو   1نت جه ناتریس خودتعانلی
توساعه گردشاگری ورزشای در ایاران     ر با ثر ؤنا  نواناع »بار اینکاه    نبنای  یر تفس

 .است ارائه شده اا «کدانند؟

 (SSIM) یورزش یر بر توسعه گردشگرمؤث موانعماتریس خودتعاملی  .2 جدول

 8 7 6 5 4 3 2 1 ورزشی یتوسعه گردشگر 
 X V V V V V V  یو قانون یموانع دولت 1

 X V O V O V   یتیریمشکالت مد 2

 X A V O V    تیو مطلوب یرساختیضعف ز 3

                                                                                                                                 

1. Structural Self-Interaction Matrix 
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 O X O V     گذاری و ضعف در سرمایه یموانع اقتصاد 4

 V O O      یمذهبـ  یاسیموانع س 5

 A X       غاتیو تبل یابیموانع بازار 6

 O        یتیموانع امن 7

         آموزشیـ  یضعف فرهنگ 8

باه   2در جادو    شاده  ارائاه  باید نمادهای (RM) به ناتریس دست ابی برای دست ابی
باشاد، در   Vصاورت   باه  SSIMدر نااتریس   i,jصفر و ی  تبدیل شاوند. هنانچاه   

در  (i,j)شاود. هنانچاه    نای تبادیل  باه صافر    (j,i)باه یا  و    (i,j) ناتریس دست ابی
به یا    (j,i)و  به صفر (i,j)در ناتریس دست ابی  ،باشد A صورت به SSIMناتریس 
در نااتریس دسات ابی باه     (j,i) ،وارد شاود  xصورت  به (j,i)شود. هنانچه  نیتبدیل 
 j,iو  i,jوارد شاود،   Oصورت  ( بهi,jشود. هنانچه ) نیتبدیل ن ز به ی   (j,i)ی  و 

ساازگاری    ز  اسات کاه  اول ه،  یریپگ دسترسشود. پس از تا ه ناتریس  صفر نی
شاود و   2تغ  ار هادف    سابب  1اگر هدف  ،عنوان نمونه درونی آن برقرار شود؛ به

 شود.  3تغ  ر هدف  ن ز باید سبب 1 شود، هدف 3تغ  ر هدف  نوجب 2هدف 

 (RM) یورزش یمؤثر بر توسعه گردشگر وانعمماتریس خودتعاملی  .3 جدول

 8 7 6 5 4 3 2 1 توسعه گردشگری ورزشی 
قدرت 

 نفوذ
 8 1 1 1 1 1 1 1 1 یو قانون یموانع دولت 1

 6 1 0 1 0 1 1 1 1 یتیریمشکالت مد 2

 3 1 0 1 0 1 1 0 0 تیو مطلوب یرساختیضعف ز 3

 4 1 0 1 0 1 1 0 0 گذاری و ضعف در سرمایه یموانع اقتصاد 4
 3 0 0 1 1 0 0 0 0 یمذهبـ  یاسیموانع س 5

 3 1 0 1 0 0 0 0 0 غاتیو تبل یابیموانع بازار 6

 3 0 1 1 0 0 0 0 0 یتیموانع امن 7

 2 1 0 1 0 0 0 0 0 آموزشیـ  یضعف فرهنگ 8

  6 2 8 2 4 4 2 2 میزان وابستگی

 ؛اسابه شاده اسات   قدرت نفوذ و ن زان وابستگی هری  از عوانال نح  3جدو  در 
 8نعناا کاه بار     ایا   است؛ باه  8 «یو قانون ینوانع دولت»عنوان نمونه، قدرت نفوذ  به

و  ینوانع دولتا عانل بر  2یعنی  ،است 2گگارد و ن زان وابستگی آن  عانل تأث ر نی
ن زان وابساتگی و قادرت نفاوذ را     ۀن  نت ج ا تحل ل ن   .گگارند تأث ر نی یقانون

در ننطقاه   2و  1نواناع   ،اساس برای  دهد. ل )اهداف( نشان نیبرای هری  از عوان
در ننطقاه   6و  8نواناع  و در ننطقه خودنیتار )نستقل(،  3، 4، 5، 7نفوذی، نوانع 
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 وابسته هستند.
ناوانعی هساتند کاه قادرت نفاوذ و وابساتگی        دربردارنادۀ  ،دنیتاروخ نوانع

 ییولی وابستگی نسبتاً با  ،قدرت نفوذ کم ،. نوانع وابستهدارند یضع ف و نتوسط
قادرت   ی،. ای  راهبردها نعمو ً نتغ رهای نت جه یا عانل هستند. نوانع پ ونددارند

ن ز نوانعی هستند که قادرت   ،و نوانع نفوذی دارند یهدایت زیاد و وابستگی زیاد
 (.1392)آذر و همکاران  دارند یولی وابستگی کم ،نفوذ زیاد

 مکـ  . نتیجه تحلیل میک1 شکل

 
ن ااز   دسات ابی و نجموعاه پا ش    ۀها، نجموع و اولویت آن برای تع    سطح عوانل
شاود   شانل عوانلی نای  ،شود. نجموعه دست ابی هر راهبرد برای هر عانل تع    نی
شود که بار   شانل عوانلی نی ،ن از پ ش ۀپگیرند و نجموع نی که از ای  راهبرد تأث ر
باا اساتفاده از نااتریس دسات ابی      تأثرهاا تاأث ر و  ند. ای  هست ای  راهبرد تأث رگگار

ن ااز هار عانال، عناصار      دسات ابی و پا ش   آید. پس از تع    نجموعاه  دست نی به
شود و درصاورت یکساان باودن     نشترک ای  دو نجموعه برای هر عانل تع    نی

عناوان ساطح باا      ، آن عانال )اهاداف( باه   ها دست ابی با نجموعه اشتراک ۀنجموع
 ی(. هرهه یا  عانال دارای اثرگاگار   1393 شود )ابراه م پزشکی، فته نیدرنظر گر

 گ رد. تری قرار نی در سطح پای   ISMبا تری بر سایر عوانل باشد، در ند  
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 تعیین سطح اهداف )سطح اول( .4 جدول

 سطح مشترک نیاز )ورودی( مجموعه پیش مجموعه دستیابی )خروجی( اهداف
  2 و 1 2 و 1 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 1
  2 و 1 2 و 1 8، 6، 5، 3، 2، 1 2
  4 و 3 4، 3، 2، 1 8، 6، 4، 3 3
  4 و 3 4، 3، 2، 1 8، 6، 4، 3 4
  5 5 و 1 6، 5 5
 سطح اول 8 و 6 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 8، 6 6
  7 7 و 1 7، 6 7
 سطح اول 8 و 6 8  ،6، 4، 3، 2، 1 8، 6 8

هاا   وانلی که نجموعه دست ابی و نجموعه نشترک آنع ،4جدو  های  دادهبراساس 
 8و  6عوانال   بنابرای ، ؛گ رند ب شتری  یکسانی باشند، در سطح او  قرار نی دارای

در ساطح او  و باا تری    آنوزشی، و نوانع بازاریابی و تبل غات(  ا )ضعف فرهنگی
از  8و  6گ رند. حا  برای تع    عانل )عوانال( ساطح دو ، عوانال     سطح قرار نی

 .شوند حگف نی 4جدو  

 . تعیین سطح عوامل )سطح دوم(5جدول 

 سطح مشترک نیاز )ورودی( مجموعه پیش مجموعه دستیابی )خروجی( اهداف
  2 و 1 2 و 1 7، 5، 4، 3، 2، 1 1
  2 و 1 2 و 1 5، 3، 2، 1 2
 سطح دوم 4 و 3 4، 3، 2، 1 4 و 3 3
 سطح دوم 4 و 3 4، 3، 2، 1 4 و 3 4
 سطح دوم 5 5 و 1 5 5
 سطح دوم 7 7 و 1 7 7

هاا   عوانلی که نجموعه دست ابی و نجموعه نشترک آن ،5 جدو های  دادهبراساس 
نواناع  ) 7و  ،5 ،4 ،3عوانال   بناابرای ،  ؛گ رند یکسان باشند، در سطح دو  قرار نی

ضاعف  ، ت ا نواناع انن ی، نگهب ا یاس نوانع س، گگاری در سرنایه و ضعف یاقتتاد
گ رناد. حاا  بارای تع ا   عانال       در سطح دو  قرار نای  ( تو نطلوب ،یرساختیز

 .شوند حگف نی 5از جدو   7 ،5 ،4 ،3)عوانل( سطح سو ، عوانل 

 . تعیین سطح عوامل )سطح سوم(6جدول 

 سطح مشترک نیاز )ورودی( مجموعه پیش مجموعه دستیابی )خروجی( اهداف
 سطح سوم 2 و 1 2 و 1 2 و 1 1
 سطح سوم 2 و 1 2 و 1 2 و 1 2
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هاا   عوانلی که نجموعه دست ابی و نجموعه نشترک آن ،6جدو  های  دادهبراساس 
)نوانع دولتای و   2و  1عوانل  بنابرای ، ؛گ رند یکسان باشند، در سطح سو  قرار نی

 .دنگ ر در سطح سو  قرار نیقانونی، و نشکشت ندیریتی( 

 یورزش یمؤثر بر توسعه گردشگر موانع یریتفسـ  یساختار. الگوی 2شکل 

 
ساطح اسات.    (3)ی دارای ورزشا  یتوساعه گردشاگر   ناایی نوانع فراروی الگوی
( 2) ساطح  ؛غاات  و تبل ،یابیبازار نوانع ی،آنوزش ا یفرهنگ شانل ضعف (1) سطح

، ضاعف  گاگاری  و توساعه سارنایه   یاقتتااد ناگهبی، نواناع    ا شانل نوانع س اسی
و  ی،و قاانون  یدولتا  شانل نوانع (3) سطح ؛نع انن تینواو زیرساختی و نطلوب ت، 

 شاتری  نفاوذ بار نواناع     ب یدارا( 3)ساطح  الگو، ی است. در ای  تیریندنشکشت 
هرهه ی  عانل  دیگر است.دارای ب شتری  تأث رپگیری از نوانع  (1)و سطح دیگر 

تاری    در سطح پاای   ISM الگویدارای اثرگگاری با تری بر سایر عوانل باشد، در 
 .گ رد قرار نی

 گیری نتیجه

هایی است که در صانعت گردشاگری در تماا      گردشگری ورزشی، یکی از بیش
عنوان یکی از کشاورهای   دن ا از ب شتری  سطح رشد برخوردار بوده است. ایران، به

های فرهنگی، باساتانی، و   هوا و همچن  ، جگاب ت و لحاظ آب فرد جاان به ننحتربه
های با  بارای توساعه گردشاگری ورزشای      به نقتدی با ظرف ت تواند نگهبی، نی

ناانع اصالی فاراروی توساعه صانعت گردشاگری        8 تبدیل شود. در ای  پژوهش،
( نوانااع توسااعه 1395) سااوادیو  الفتااهورزشاای، انتیاااب شاادند. در پااژوهش  

عد  آگااهی و آناوزش، عاد  حمایات و نشاارکت،       در قالب گردشگری ورزشی
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عاناال روانشااناختی شناسااایی و و فااردی و شیتاای،  ضااعف ناادیریت، عواناال
ه ساخته باود  نانه نحقق که شناسایی ای  نوانع براساس پرسش اند هبندی شد اولویت
گردشاگری   ۀنوانع توسع ییشناسای برا ،شناسی پژوهش حاضر روش ، انا دراست

هاا و   و نطالعات عم ق اساتفاده شاد و شااخ     یساختار ورزشی از نتاحبه ن مه
و  ینتاحبه و نظرخواهی از خبرگان گردشاگر  از طریقتر و  کانل ای گونه  بهنوانع 

 براسااس تحل ال عاانلی    هاا  یا  از آن گردشگری ورزشی شناساایی شادند و هر  
 .بندی شدند اصلی نشی  و اولویت و نوانع، بندی و دسته اکتشافی تأی د

 هاای   ضعف  یتر نام   (1395) همکاران و نار یخسرو  پژوهشبراساس نتایج 
 یرساان   اطاشع   ،یناال  حان اان   فقادان  :از  عبارتناد  یورزشا  یگردشاگر در  نوجود 
 جادی   تیا حما  عاد     :از  عبارتند  ز ن  دهایتاد   یتر نام و کم   غات تبلو  نانطلوب، 

 ناانع  8 ییشناساا  باا  حاضار  پژوهش در و یآنوزش  خدنات   ی پا   ت ف ک  و   دولت
 ناانطلوب،   یرسان  اطشع نانند هایی نؤلفه و شدند یبند تیاولونوجود  نوانع ،یاصل
 اصالی  ناانع  هاای  زیرگاروه  از همکااران  و نار خسروی پژوهش در کم  غات تبل و

ی هاا  زیرگروه از یکی دولتی جدی حمایت عد  نؤلفه و تبل غات، بازاریابی ضعف
 اصالی  انعنا  زیرگاروه   ،یآنوزش  خدنات   ی پا  ت ف ک، قانونی و دولتی اصلی نانع

 نواناع  اصالی  انعنا  زیرگاروه ، یناال  حان اان   فقادان  و، آنوزشای  ا فرهنگی ضعف
 ایا  ۀ دهناد  نشاان  کههستند  حاضر تحق ق دری گگار سرنایه در ضعف و یاقتتاد
ای  گوناه  به ورزشیی گردشگر توسعه نوانع و ها نؤلفه، حاضر پژوهش در که است
 .اند شده بندی اولویت و شناسایی تر دق ق

 و یدولتاا نوانااع شااانل ترت ااب بااه هااا ساانجه براساااس نوانااع بناادی ویات اول
 ضعف، نگهبی ا س اسی نوانعلوب ت، نطو  زیرساختی ضعف ،یقانون یها هارهوب

 و اقتتادی نوانع، تبل غات و بازاریابی نوانع، ندیریتی نشکشت ،یآنوزش ا یفرهنگ
 باا  همساو برخی ناوارد،   ها در نوانع و گویه .هستند انن تی نوانع وی، گگار سرنایه

 همکااران  و ف روزجای اان  ،(1395) همکااران  و رح می ازجمله پژوهشگرانی نظر
 و یرو ،(1395) همکاران و نار خسروی ،(1395)همکاران و ان نی جمله(، 1392)

 ( است.1395) یعبدالملک و رزازاده ن(، و 2016) ن سرا
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ف زیرساختی و نطلوب ت ی و ضعو قانون ینوانع دولتبندی نوانع،  در اولویت
 اساشنی تری  نوانع گردشگری ورزشی ایران تع    شدند که در پژوهش  جزر نام

 ،حاضر پژوهشدر  بودند.تری  نوانع  نام رای  دو نانع جزن ز ( 1395) و همکاران
 ایجادشده توساط  یقانونی تنگناها دربردارندۀ ،قانونی نوانع دولتی و ،عنوان نثا  به

 حمایات  ایا  صانعت، عاد     ها و قوان   توسعه در دستورالعملنشکشت  دولت و
همااهنگی  ز    فقادان  گگار، س است کزانر دتعدگردشگری،  ۀنقول از دولت جدی
در صنعت گردشاگری و گردشاگری    کار راند دست یها ها و وزارتیانه سازنانب   

تی و نوانع زیرساخ است گ ر تتم م یحدهاوادرست ب   تعانل  انفقدو  ،ورزشی
 ساانانه ، ضاعف در  یرساختیو زیربنایی ت زنکانااضعف  دربردارندۀ ،و نطلوب ت

در کشاور  ی اقاانت  نراکاز  توساط  نناساب  خادنات  ارائه عد و  ،نقل کشور و حمل
نشای   نوانع فاراروی توساعه گردشاگری ورزشای در ایاران       تری  منا عنوان به

 ن ئونوردتوجاه نسا  برای رس دن به توسعه در ایا  زن ناه،   که و ن از است  شدند
، گگاران کشوری برای توسعه گردشاگری ورزشای در ننطقاه    قرار گ رند و س است

شادن نواناع، شارایطی     ها یا کمتار  ب ندیشند تا با از ب   رفت  ضعف نناسبیتداب ر 
اجتمااعی،   ا توسعه در ننطقه در ابعاد فرهنگی در پی آن،برای توسعه ای  صنعت و 

د و کشاور هرهاه ب شاتر در نسا ر     شاو ورزشی فراهم و نح طی،   اقتتادی، زیست
 توسعه قرار گ رد.
 عنوان بهاطشعاتی و  زیرساختی، ( ن ز نوانع ندیریتی،1396) ان نی در پژوهش

تاری  نواناع    که از نام و به نوانع دولتی و قانونی اند نطرح شده  نوانع یتر اساسی
ایشان از نظریاه و   زیرا ت،ه اسنشد یا اشاره ند،حاضر بود پژوهشبندی  در اولویت

 .اند هنتفاوتی استفاده کرد پژوهشروش 
ن ارزازاده و عبادالملکی    پژوهشی الگویورزشی در  یگردشگر ۀنوانع توسع

اناا باه نواناع     ،همساو باود  حاضار   ناوردنظر نقالاه   تری  نوانع ( با اساسی1395)
 ،حاضار  پاژوهش ای نشاده باود کاه در     و انن تای اشااره   ،گگاری هسرنای ،اقتتادی

از  یشناساا بیااش روش پااژوهش حاضاار در نویسااندگان زیاارا شاادند،شناسااایی 
 ناانع  8از شناسایی  پسو  اند و نطالعات عم ق استفاده کرده یساختار نتاحبه ن مه
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بنادی و در نرحلاه بعادی باا اساتفاده از ناد         اولویتشده  نشی ، نوانع یاصل
و ن ازان نفاوذ و وابساتگی     ،بندی نواناع  ، سطحها ب   آنتفس ری رابطه  ا ساختاری

باا   الگاو و  پاژوهش و در روش  انجاا  شاد  نا    ا نوانع بر یکدیگر با تحل ل ن  
 نتفاوت بود.یادشده  پژوهش
( 1392) نجائ اوزف ردر پاژوهش   تفسا ری گردشاگری   ا سااختاری  الگویدر 
در شناساایی برخای از    ،که پاژوهش حاضار   اند شده بررسی یهای گردشگر نؤلفه
 ۀنواناع توساع   ،اناا در تحق اق حاضار    ،همساو باود   پاژوهش یادشاده  ا ها ب نؤلفه

نواناع   ،شناساایی  ،های نربوط باه هریا  از نواناع    گردشگری ورزشی و زیرنؤلفه
درواقاع،  بندی و ن زان نفوذ و وابستگی نوانع اصلی ن ز تع ا   شاد و    سطح ،اصلی

 در زن نه گردشگری ورزشی انجا  شد. یتر پژوهش کانل
 ن سارا  و یروشاده در پاژوهش    تفسا ری ارائاه   ا سااختاری  براساس الگاوی 

نانناساب   ت ا ظرف .1 عبارتناد از:  یگردشاگر  رشاد  ناام  در هند، نواناع  (2016)
 هاای  نساافرخانه  فقدان .4 ؛باداشت کمبود .3 ؛قطارها بد طیشرا   .2 ؛ییهوا خطوط

در کاه پژوهشاگران    ، درحاالی روز باه  یاطشعاات  یهاا  ساانانه  فقادان  .5 ؛ ونناسب 
ناانع اصالی نرباوط باه نواناع       8زیرنؤلفه،  29بر شناسایی  پژوهش حاضر، افزون

 اند. توسعه گردشگری ورزشی در ایران را شناسایی کرده
 تفسا ری  ا سااختاری  یسازالگو روش ازالگوی ناایی،  ارائه در ای  نقاله برای

 ن  ا ن   حل لتکارگ ری  ن ز با بهنوانع  اثرگگاری وی اثرپگیر ن زان وشد  استفاده
 در ناادیریتی، نشااکشت و یقاانون  و یدولتاا نواناع اساااس،  نشای  شااد. بارای   

؛ بنابرای ،  ز  اسات  دارند نوانع دیگر بر راث ر و نفوذ تأ با تری  سطح، تری  پای  
ریاازان، و ناادیران کشااوری باارای رفااع نشااکشت و  گااگاران، برنانااه کااه س اساات

 بارای  تواناد  نای الگاو   ایا   رساد،  نی نظر هب .های نربوطه تداب ری ب ندیشند ضعف
، ن سات  نشای  هاا   آن رابطاه  و ناه ت کهیی نتغ رها زیادد تعدا با هایی پژوهش

 را نوضاوع ی هاا  پ چ دگی ف ، خبرگان نظر از استفاده با توان م ین زیرا باشد، نف د
ی را جدیاد  ب نشپژوهش،  ای  برس م. نفاه م از قبولی قابل درک به و ده م کاهش

 گردشگری توسعهننظور  به است.کرده  ارائه کشور در ورزشی گردشگرینورد  در
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 قویی ریز برنانه و ندیریت وکرد  اندیشی هاره، نوانع از ی هر برای باید ورزشی
 از، اناع ون رفاع ی هاا  راه و هاا  یکاست کشف باشد. زن نه ای  در راهگشایی تواند ین

و  هاا  تفااوت ۀ نقایسا راساتا،   یا  درااسات و   ای زن ناه  هار  در پ شرفت های نؤلفه
 بایاد  پژوهشگران و ریزان برنانه و باشد رسان کم  تواند نی ها فرصت از گ ری باره
 شااهد  ،نزدی  آیندۀ در تا کنند تشش صنعت ای  توسعۀ و گ ری شکل راستای در

 .باش مآن  توسعۀ

 گردشاگری  باباود  بارای ی کااربردی پ شاناادی   راهکارها، برخی از ادانه در
 :است شده ارائه زشیور

ی فارارو  نواناع وجاود   باه  توجاه  باید با کشوران گگار س است و  نونسئ. 1
 )نواناع  نواناع ی بناد  اولویات با درنظر گارفت    و کشور ورزشی گردشگریۀ توسع
 نواناع  ناگهبی،  ا س اسای  نواناع  ،ت ا نطلوب و یرسااخت یز ضاعف  قانونی، و دولتی

 و یاقتتاد نوانع ،غات تبل و یابیبازار نوانع ندیریتی، نشکشت آنوزشی، ا فرهنگی
در راستای  ،دق ق ریزی برنانهضم  انجا   ی(ت انن نوانعو  ،گگاری سرنایه در ضعف
 توسااعه در عماال ساارعت افاازایشباار ساار راه  نوجااود نوانااع و نشااکشت رفااع

 تشش کنند؛ کشور ورزشی گردشگری

 باا تری  ، ریتینادی  نشاکشت  و قاانونی  و دولتای  نوانع اینکه به توجه با. 2
 باه  دسات ابی  بارای که  است ز   د،نداردیگر  نوانع بر رای تأث رگگار و نفوذ ن زان
ی بارای  تاداب ر  و دنگ ر قراری ب شتر نوردتوجه، کشور ورزشی گردشگری توسعه
 ه شود؛اندیش دها  آن رفع

 یحقاوق  نشکشت رفع دولت، سوی از یقانون یتنگناها رفع برای تداب ری. 3
 از دولات  جادی  حمایت صنعت، ای  توسعه قوان   و ها دستورالعمل در ییاجرا و

 هاای  وزارتیاناه  و هاا  ساازنان  ب    ز  هماهنگی ایجاد ورزشی، گردشگری نقوله
  ز ، ورزشای  گردشگری توسعه برای ،حدهاوا ب   درست تعانل و، کار راند دست
 .است

 زن ناه  درکشاورها   رسای با ای نقایسه صورت به هایی پژوهش. شایسته است 4
 .شود انجا  ورزشی گردشگری توسعه تفس ری ا ساختاریالگوی 



 

 

 منابع
بنادی نواناع    شناسایی و رتباه » ،(1395اسشنی، صدیقه؛ همتی، جمش د؛ زرینی، ابراه م )

ساا    ،فتلنانه وزارت ورزش و جواناان  ،«ورود گردشگر ورزشی به کشور ایران
 .1-18 ، ص 33 شماره ،15

بندی نوانع گردشگری ورزشی  شناسایی و اولویت» ،(1395نادی )، سوادی ؛رض هالفته، ن
، 6، ساا   ای( ریازی ننطقاه   فتلنانه جغراف ا )برناناه  ،«یدر فضاهای عمونی شار
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تب ا    » ،(1396حم اد ) ، قاسامی  ؛عبادالرحم  ، پاور  ناادی ، نژگان؛ ان نی ؛ان نی، نرجان
ری ورزشای ایاران باا اساتفاده از روش     گاناع گردشا  های تأث رگگاری نو شاخ 
(AHP) نجله نادیریت ارتباطاات    ،«گروهی با تأک د بر نقش اطشعاتی و ارتباطی
 .15-26، ص  35 شماره ،4سا  ، های ورزشی در رسانه

 و شناسااایی» ،(1392) انگ از  روح، اسادی ؛ رضاا ، زاده کااظم  بارادران  ؛زهارا  ناژاد،  بااقری 
 باا  خاودرو  صنعت نعکوس لجست   در نوفق ت کل دی یبندی فاکتورها اولویت
، های ندیریت در ایران پژوهش ،«تفس ری ا سازی ساختاری ند  رویکرد از استفاده
 .1 شماره، 17 دوره

نقش » ،(1391) احسان، نحمدی ترکمانی ؛نحمود، گودرزی؛ حس ، اسدی ؛جاوید، نج د
هاای   پاژوهش  ،«رزشای گردشاگری و  یهاای ناوی  در بازاریااب    اینترنت و رساانه 

 .43-49، ص  3 شمارۀ ،1دوره  ،کاربردی ندیریت علو  زیستی در ورزش

گردشاگری ورزشای و اثارات    » ،(1394) ، باناا  پاور  نقای ، حس ؛ الماسی؛ نج د، جاوید
، 32شاماره   ،7 دوره ،نطالعات نادیریت ورزشای   ،«اقتتادی آن بر جوانع ن زبان

 .23-42 ص 
ارائااه راهبردهااای توسااعه » ،(1395) ، نجتباایتااو قاادیری نع نااار، حم ااده؛ خسااروی

های کاربردی  پژوهش ،«()نطالعه نوردی: شارستان ن نودشت گردشگری ورزشی
 .103-113 ، ص 19( 3)شمارۀ  ،5سا   ،در ندیریت ورزشی

 اریگگ س اسات ساسی ا نعانو» ،(1391رضا )؛ رضوانی، نحمد ؛ باشتی،صغرا علی ،یسع د
، 1  سا ،یشگردتوسعه گرو  ییزر برنانه نجله ،«ننیبگا نظراز  یشگردگر
 .33 -56، ص  2 رهشما
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 ورزشای  گردشاگری  صنعت توسعه راهبری برنانه تدوی » ،(1391پروی  ) نسب، شوشی
 .تاران ،رساله دکترای دانشگاه خوارزنی ،«کشور

 افسار حجا  ،   یجعفار ؛ یفراهاان  یجشلا ، ابراه م؛ یدوست قافرخ یعل؛ نحمدی، م رح
 یورزشا  یالملل   ب یدادهایدر رو یورزش یارائۀ ند  توسعۀ گردشگر» ،(1395)
 ،4دورۀ  ،یورزشا  تیریدر ناد   یناو  یکردهایرونشریه  ،«با  در رشتۀ وال رانیا

 .35-47 ، ص 1شمارۀ 

 ،«طراحی ند  بازاریابی گردشگری ورزشی اساتان نازنادران  » ،(1395ذب حی، اسماع ل )
دانشاگاه   ،نشکده ترب ت بدنی و علو  ورزشیدا ،ی رشته ترب ت بدنیارساله دکتر
 نازندران.

هاای باونی و نحلای در     بازی یالگوی توسعۀ گردشگری برنبنا» ،(1393) غفوری، فرزاد
 .153-174، ص  24 شماره ،6 دوره ،نطالعات ندیریت ورزشی ،«کشور

، هدزاغشنرضا؛ س دحم د، ودیپطر هاشمی ؛نجتبی، نجائ اوزف ر ؛صغرا علی ،نجائ اوزف ر
 تنطالعا در یتفس ر ریساختا زیسا  ند تکن   دبررکا» ،(1392) فاطمااااااااه

 ، صاا 6 شاامارۀ ،دو   سا ،یشگردگر توسعهو  ییزر برنانه نجله ،«یشگردگر
159-129. 

، علای  هاورلی ؛ س دقاسم، زعفرانی قربانزاده، نعتونه؛ کشته سف ری ؛حم درضا قزلسفلو،
 هاای  باازی  جشانواره  در زشای ور گردشاگر  جگب های بررسی هالش» ،(1394)

 کشاتی  و دوانای  اساب  نساابقات  :ناوردی  )نطالعاه  گلساتان  استان سنتی و بونی
 شماره ،یازدهم سا ، نشریه پژوهشنانه ندیریت ورزش و رفتار حرکتی ،«گورش(

 .211-218 ، ص 22
 توساعه  فاراروی  نوانع ند  طراحی» ،(1395) ، حس  عبدالملکی؛ زهراسادات، ن رزازاده

، یاازدهم  سا  ،گردشگری ندیریت نطالعات فتلنانه ،«نشاد ورزشی یگردشگر
 .25-39 ، ص 34شمارۀ 

توسعه  نعانو سیربر» ،(1391) ، احماد خلفای ، سا اوش؛  خل لی شاورینی  ؛نحرابی، جواد
، تحو  و توسعه ندیریت فتلنانه ،«انیرا سشنیا یرجماودر  یشگردگر صنعت

 .1-10 ، ص 9شمارۀ  ،4  سا
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