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چکیده

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی بحرانزدایی و مقاومسازی مطرح میشود که
تبیین زیرساختهای راهبردی آن قطعاً پیششرط و الزام دستیابی به اهداف آن است؛ اما
میتوان اذعان داشت ،شناخت و ارزیابی روابط میان متغیرهای فرهنگی و اجتماعی بهعنوان
شاخصهای زیرساختی که نقش هرکدام میتواند توازن و مسیر پیشرفت را تحت تأثیر قرار
دهد کمتر موردتوجه قرارگرفته و شناخت کافی از این پدیده در دست نیست .هدف پژوهش
حاضر شناخت زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی شکلدهنده فرهنگ توسعه است.
روششناسی مورداستفاده در این پژوهش ترکیبی از روش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد،
جهت استخراج مدل نظری و آزمون مدل در مرحله کمی پژوهش است .بهمنظور گردآوری
دادههای الزم در این پژوهش مصاحبه ساختار نیافته با  30خبره و استاد حوزه
جامعهشناسی ،فرهنگ و اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است .نتایج حاصل ،مبین آن است
که حوزه ارزشها و اعتقادات ،خانواده ،آموزش ،الگوها و ارتباطات و مهمتر از همه مدیریت
و سیاستگذاری بهعنوان زیرساختهای اساسی شناسایی و استقرار و تثبیت فرهنگ توسعه
مبتنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی نتیجه نهادینهسازی فرهنگ توسعه در جامعه است که در
مواردی منجر به تکوین باورها و عقاید ،وقایت ارزشهای جامعه و نگاره بندی هنجارها در
جامعه میشود.
کلیدواژگان:
فرهنگ پیشرفت و توسعه ،توسعه درونزا ،اقتصاد مقاومتی ،جامعهپذیری ،نهادینهسازی
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- 1مقدمه و بیان مسئله
-1-1مقدمه موضوع

تجربه ســالها برنامهریزی ،ســیاســتگذاری و بهکارگیری اصــول اقتصــادی جوامع،
صــاحبنظران اقتصــادی را به این باور رســاند که ســه حوزه اقتصــاد ،ســیاســت و فرهنگ،
پایههای اسـاسـی در هر نظام هسـتند که بهطور مؤثری در تقابل و تعامل باهم بوده و توأمان
موجبات رشــد و پیشــرفت جامعه را فراهم میســازند .از اینرو با تکیهبر نظریات علمی و
تجارب حاصـله از روند پیشـرفت و توسـعه جوامع ،اهمیت حوزه فرهنگ بهعنوان محور اصـلی
و مسـلط پیشـرفت و توسـعه بر کسـی پوشـیده نیسـت .به همین جهت ضـعفهای اقتصـادی
مشـهود عموماً از محل شـناخت و بهکارگیری بافت فرهنگی اسـت .لکن در کشـور ما نیز با
پایهگذاری نظامی مبتنی بر مفاهیم غنی اسالمی (حوزه سیاسی) نمیتوان در بعد اقتصادی
با یک اقتصـاد سـرمایهگذاری غربی و غیربومی جامعه را بهسـوی پیشـرفت هدایت نمود .کما
اینکه این دو مقوله اسـاسـاً و به شـکل بنیادین باهم ناسـازگارند .مطالعه رویدادها در تطور
تاریخی کشـورمان بهویژه پس از انقالب اسـالمی همواره نمایانگر زورگوییها ،عهدشـکنیها و
تحریمهای ظالمانه جهت ایجاد فشـار و ازهمگسـیختگی ارکان سـهگانه مذکور بوده اسـت.
برای برونرفـت از این بحران در دهـههـای اخیر انـدیشـــمنـدان بـهویژه در حوزه توســـعـه در
جسـتجوی علل و عوامل مؤثر در تفاوت میزان رشـد و توسـعه کشـورهای مختلف بودهاند ،که
نظریهها و آراء مختلف و گسـتردهای را نیز بیان داشـتهاند .در میان مجموع آراء بیانشـده،
مجموعهای از نظرات تأکید خود را بر متغیرهای اقتصــادی و گروه دیگری ،ســعی کردهاند
عوامل مربوط به نیروی انسـانی و نهادهای اجتماعی را بیشـتر موردتوجه قرار دهند .از سـوی
دیگر مشـــکالت و چالشهای امروزه مانند کمرنگ شـــدن اعتماد و اعتقاد به پیشـــرفت و
توسـعه و ازایندسـت ،در ادوار مختلف کشـور یکسـان نبوده و هر از چند گاهی با بروز مسـائل
جدید ،شـرایط برای انتقال دانش ،دسـتیابی به توسـعه درونزا و بروننگر دشـوارتر گردیده
اسـت .لذا علیرغم تالشها و برنامهریزیهای به عمل آمده ،صـدمات و آسـیبهای عمیقی بر
تعامالت ارکان مذکور واردشده است.
در همین راسـتا سـالهای اخیر با شـدت یافتن تحریمهای ظالمانه غرب علیه کشـورمان،
باهدف متوقف کردن برنامههای توسـعهای ،الگوی متناسـب با نظام سـیاسـی و فرهنگی ایران،
تحت عنوان اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در سال  1389مطرح گردید .معظم
له اقتصـاد مقاومتی را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای رفع نیاز اسـاسـی کشـور دو
دلیل فشـار اقتصـادی دشـمنان و آمادگی کشـور برای جهش را معرفی نمودند .ارکان اسـاسـی
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 -2-1ضرورت موضوع:

کشــور ما در واقعیتی متقن با فهرســتی طوالنی از فرصــتهای مادی و معنوی مواجه
اسـت ،لذا دسـتیابی به پیشـرفت و توسـعه بر پایه فرهنگ متناسـب با آن و در قالب اقتصـاد
مقاومتی ،به معنای کاهش آسـیبپذیری اقتصـاد و تداوم رشـد اقتصـادی منوط به اسـتفاده از
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این آرمـان پنج محور اصـــلی مقـاوم بودن اقتصـــاد ،حمـایـت از تولیـد ملی ،مـدیریـت منـابع،
مدیریت مصــرف و اســتفاده از همه ظرفیتهای کشــور را در بردارد .در همین راســتا و با
تکیهبر توســـعه درونزا و برو نگر میتوان اذعان داشـــت ،توســـعه درونزا بهعنوان یکی از
شـاخصهای مهم و اسـاسـی اقتصـاد مقاومتی برای هر جامعه با دو خصـوصـیت اسـاسـی
تأثیرگذار خواهد بود ،یکی ازلحاظ وسـیله که باید از درون تولیدشـده باشـد و دیگری ازنظر
هدف که باید در خدمت انسـانهای همان جوامع باشـد .بنابراین توسـعه درونزا بر پایه دو
اصـل بناشـده اسـت ،اصـل اول هویت فرهنگی که در آن نخسـت باید برداشـتمان از فرهنگ
مشـخص شـود و اصـل دوم نحوه اجرای توسـعه درونزا اسـت .مطالعات نشـان میدهد ،از
دیرباز عوامل گوناگون اجتماعی بعضــا باعث تضــعیف و یا عدم کارایی توســعه درونزا در
جامعه گردیدهاند .این عوامل در برخی موارد تأثیر منفی بر ســیســتم اجتماعی داشــته و
نهتنها عملکرد آن را با اختالل روبرو سـاخته بلکه ادامه روند پیشـرفت و توسـعه در بلندمدت
را تهدید میکند .این دســته از عوامل که درواقع میتوان آنها را بهعنوان چالشهای پیش
روی پیشــرفت کشــور بشــمار آورد از تعدد و تنوع خاصــی برخوردار اســت .این نکته بدین
معنی اسـت که دررسـیدن به اهداف توسـعهای کشـور و دسـتیابی به توسـعه درونزا موانع
جدی بر سر راه تعالیم پایهای و بنیادین و فرهنگسازی پیشرفت و توسعه وجود دارد.
لذا یکی از راهبردهای مهم و اساسی در دستیابی به این هدف بزرگ ،که در دهههای اخیر
از دید برنامه ریزان و سـیاسـتگذاران مغفول مانده اسـت ،تبیین زیرسـاختهای اجتماعی –
فرهنگی الزم فرهنـگ توســـعـه بـه معنـای جـامعـهپـذیری و نهـادینـهســـازی بـاورهـا ،اعتقـادات،
ارزشها و هنجارهای اجتماعی مناسب برای زمینهسازی توسعه و اقتصاد مقاومتی ،بهعنوان
بخشـی از توسـعه فرهنگی میباشـد .بنابراین مسـاله اصـلی این پژوهش ،پاسـخ به این سـؤال
اسـت که برای راهبری جامعه بهسـوی پیشـرفت و توسـعه و تحقق اهداف اقتصـاد مقاومتی بر
اسـاس شـکلگیری فرهنگ توسـعه به چه زیرسـاختهای فرهنگی و اجتماعی نیاز اسـت؟ بر
اسـاس این مسـاله ،مقاله حاضـر پس از مروری بر ادبیات موضـوع و بررسـی اهم تحقیقات
صـورت گرفته ،با معرفی روش پژوهش ،به اسـتخراج الگوی مفهومی زیرسـاختهای یادشـده
پرداخته و پس از توصـیف داللتهای الگوی مذکور ضـمن جمعبندی ،به ارائه پیشـنهادهایی
حول محورهای شناساییشده میپردازد.
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این فرصــتها اســت .در همین راســتا در بیانیه گام دوم انقالب نیز بر این موضــوع تأکید
گردیده اسـت " .گفتهشـده اسـت که ایران ازنظر ظرفیتهای اسـتفادهنشـده طبیعی و انسـانی
در رتبه اول جهانی اسـت .بیشـک شـما جوانان مؤمن و پرتالش خواهید توانسـت این عیب
بزرگ را برطرف کنید .دهه دوم چشـمانداز باید زمان تمرکز بر بهرهبرداری از دسـتاوردهای
گذشـته و نیز ظرفیتهای اسـتفادهنشـده باشـد و پیشـرفت کشـور ازجمله در بخش تولید و
اقتصـــاد ملی ارتقـاء یـابـد" (بیـانیـه گـام دوم انقالب .)8:1397 ،از اینرو توجـه بـه چـالشهـای
حوزه تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزشافزوده ،تولید ثروت ،بهر ه وری و کارآفرینی،
حوزه تبیین ابعاد اقتصـاد مقاومتی و گفتمان سـازی آن در محیطهای علمی ،آموزشـی و
رسـانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی ،حوزه هماهنگسـازی و بسـیج پویای
همه امکانات کشـــور ،حوزه مدیریت (حوزه اقتصـــاد دانشبنیان ،کارآفرینی و بهرهوری) و
حوزه تفهم عامه و همچنین خطراتی که موضـــوع اقتصـــاد مقاومتی و توســـعه درونزا را
بـهعنوان یـک راهبرد مورد تهـدیـد قرار میدهـد و توجـه بـهضـــرورت همـاهنگی تغییرات
توسـعهای باهدف جلوگیری از ایجاد شـکاف و تنظیم تناسـبات بین عوامل برای اجتناب از
اختالل در کـل نظـام اجتمـاعی ،محقق را بـه ســـمـت عـامـل مهم و ســـاختـاری شـــنـاخـت
زیرســـاخـتهـای اجتمـاعی – فرهنگی الزم برای رفع و اصـــالح اینگونـه موارد کـه کمتر
موردتوجه برنامه ریزان و سـیاسـتگذاران واقعشـده اسـت سـوق داد .ازجمله عوامل ،مطالب و
نظریـههـای علمی (طبق مطـالعـات در دهـههـای اخیر) کـه بـه فهم و درک این مقولـه کمـک
میکند ،بحث جامعهپذیری فرهنگ پیشـرفت و توسـعه و ورود به عرصـه اقتصـاد مقاومتی
اســت .این در حالی اســت که ،مســئوالن هر جامعهای ازجمله مســئوالن جامعه ما در این
تالش هسـتند که ارزشها ،هنجارها و قوانین الزم را در افراد جامعه نهادینه کنند .حالآنکه
میبایسـت زیرسـاختهای الزم جهت شـکلگیری فرهنگ پیشـرفت و توسـعه مورد موشـکافی
و بازشـناسـی تخصـصـی قرار گیرد .لکن در این تحقیق بررسـی زیرسـاختها نه در معنای
مصطلح فنی و مهندسی آن بلکه در معنای انسانی و اجتماعیاش موردنظر قرارگرفته است.
در حقیقت شـناخت زیرسـاختهای مطرحشـده میتواند سـرآغازی برای تحول گسـترده و
فراگیر درروند پیشـرفت و توسـعه کشـور باشـد که ضـمن اینکه اسـتقالل فکری و نظری و
فرهنگی کشــور را حفظ و تقویت میکند زمینهســاز گشــایش افق نوینی برای تحقیقات و
واکاویهای الزم در جامعه میگردد؛ اما درنهایت نتایج حاصـلشـده ،ضـمن زمینهسـازی برای
تسـریع و تسـهیل در پیادهسـازی الگوی اسـالمی ایرانی پیشـرفت ،میتواند مورد بهرهبرداری
در حوزههای مختلف اجرایی و زیرساختی قرار گیرد.
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چند دهه قبل عموم صــاحبنظران بر این باور بودند که پیشــرفت و توســعه مفهومی
اقتصـادی دارد .به عبارتی توسـعه صـرفاً جنبه اقتصـادی داشـت و جوامع برای دسـتیابی به
پیشـرفت و توسـعه ،اقتصـاد خود را تقویت مینمودند؛ اما این روند با شـکسـت جوامعی تغییر
یافت که فقط معیارهای اقتصـادی را در برنامهریزی و سـیاسـتگذاری خود در دسـتیابی به
پیشـرفت در نظر گرفته بودند .از اینرو مفهوم یکبعدی پیشـرفت و توسـعه رفتهرفته رنگ
باخت .امروزه محققان ،آیندهپژوهان و ســیاســتگذاران باور دارند هر کشــوری که فرهنگ
برتر داشـته باشـد ،فاتح میدان رقابت آینده اسـت ،بهاینترتیب در قرن حاضـر ،پیشـرفت و
توســـعـه مفهومی اقتصـــادی نـدارد ،بلکـه تمرکز بیش از هر چیز بـه زمینـههـای فرهنگی –
اجتماعی که پیشـرفت و توسـعه در آن تحقق مییابد و همچنین شـرایطی که به آن فرهنگ
خاص مربوط میشـود معطوف گردیده اسـت .بهطور کلی فرهنگ اسـاس جامعه را پایهریزی
نموده و هر جامعهای دوام و بقای آن معطوف به اصــول فرهنگی اســت که هویت جامعه را
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در فراینـد انجـام این تحقیق مهمترین گـام ،پی بردن بـه اهمیـت زیرســـاخـتهـای فرهنگی -
اجتماعی و تبیین این نکته اسـت که زیرسـاختهای مذکور نیز همچون سـلف خویش ،یعنی
زیرسـاختهای فنی – مهندسـی از عارضـه نامرئی شـدن بهمرور زمان رنج میبرند .چراکه
معموالً پنج ویژگی مهم و اسـاسـی عوامل فرهنگی و اجتماعی موردتوجه قرار نمیگیرد .اول
اینکـه هر نوع فعـالیـت در حوزه فرهنگی – اجتمـاعی کیفی اســـت ،دوم اینکـه فعـالیـتهـا از
جنس سـاختاری اسـت ،سـوم ،اگرچه نتایج این فرایندها در درازمدت حاصـل میشـود ،اما
ماندگار و مسـتمر اسـت ،چهارم ،این فعالیتها قابلیت تغییر سـرنوشـت تاریخی یک جامعه را
دارد و پنجم اینکـه کنشهـا و بینشهـا را در جـامعـه نهـادینـه میکنـد .بنـابراین پرداختن بـه
اینکـه چـه ســـاختـاری در حوزه فرهنگی  -اجتمـاعی میتوانـد بهترین حـالـت ممکن را برای
ارتقاء فرهنگ توسـعه و بسـترسـازی آن ،جهت بهرهبرداری در جامعه و دسـتاوردهای بعدازآن
فراهم کند ،موضـوع اصـلی این پژوهش بشـمار میآید .بنابراین بر اسـاس دیدگاه آیندهپژوهی
به نظر میرسـد نتایج این تحقیق از یکسـو ویژگیهای فرهنگی و ارزشـی زمینهسـاز فرهنگ
توســعه را در برنامههای زیرســاختی کشــور و تحقق اقتصــاد مقاومتی به ارمغان آورده و از
سـوی دیگر پیدایش زمینههای مناسـب اجتماعی جامعه را در نهادینهسـازی فرهنگ توسـعه
فراهم نماید .درنهایت ضـمن اینکه فرصـت تکرار خطاهای تاریخی برای کشـور ازدسـترفته
اسـت و انجام تحلیل روند شـکلگیری این نوع تحقیقات و کشـف زوایای گوناگون دسـتیابی
به الگوهای مختلف مسـیر را برای تحقیقات بنیادین این حوزه گشـوده و امید اسـت فضـای
جدیدی را در حوزه کشف زیرساختها به وجود آورد.
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میسـازد .از اینرو رابطه فرهنگ و توسـعه از دو منظر حائز اهمیت اسـت .اول ،نقش خالقانه
و ایجازگونه فرهنگ در فرایند توسـعه اسـت که خالق روندی نو در پیشـرفت جامعه میشـود
و دوم نقش تأثیرپذیر جوامع و خلق فرهنگ منتج از فرایند توسـعه اسـت .مسـاله اصـلی در
این مقال ،شـناخت عوامل و شـاخصهای زیرسـاختی شـکلگیری جایگاه نخسـت اسـت .در
این مفهوم ،فرهنگ بهعنوان پیشـرو و عامل مؤثر بر پیشـرفت و توسـعه تلقی میشـود .از این
مسیر به تعریفی از فرهنگ توسعه میرسیم .فرهنگی که از وجود باورها ،اعتقادات ،ارزشها
و هنجارهای اجتماعی مناسـب برای زمینهسـازی توسـعه اقتصادی تشکیل میشود .در کشور
مایکی از راهبردهای مهم و اســاســی موجود برای دســتیابی به فرهنگ مناســب که آن را
فرهنگ توسـعه مینامیم ،اسـتقرار نظام اقتصـاد مقاومتی اسـت .اقتصـاد مقاومتی ،به معنی
روشهای صـحیح تصـمیمگیری اقتصـادی در شـرایط فشـار ،تحریم و کمبود منابع در جامعه
اســـت ،بـهنحویکـه این الگو موجـب ایجـاد امنیـت و ثبـات در اقتصـــاد و عـدم تزلزل در برابر
تهدیدها و شــوکهای اقتصــادی میگردد و درنهایت جامعه را به آرمان بزرگ پیشــرفت و
توسعه درونزا و بروننگر رهنمون میشود.
ســـیاســـتهای کالن اقتصـــاد مقاومتی الگویی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و
اسـالمی اسـت که متناسـب با شـرایط حال و آینده کشـور اسـت .مطالعات و بررسـی هل نشـان
میدهد که افراد جامعه از آمادگی باالیی در خصـوص تبعیت از اقدامات در راسـتای مصـالح
ملی و اجتماعی برخوردار هسـتند ،اما به دلیل عدم آموزش و شـناخت کافی از مصـادیق آن
قادر به رفتارهای متناســب نیســتند 1.بنابراین به نظر میرســد بهترین راه برای اصــالح
وضــعیت اقتصــادی ،تصــحیح فرهنگ اقتصــادی متناســب باارزشها ،باورها و اعتقادات در
جـامعـه اســـت .توجـه بـه ظواهر و رونمـای فیزیکی جوامع غربی ازیـکطرف و هیجـانـات
ملیگرایی برای سـاخت سـریع جامعه از طرف دیگر (علیرغم ویژگی ارزشـی) در کشـورهای
درحالتوسـعه مبدل به یک جریان انحرافی شـده اسـت .اگرچه در دهههای اخیر دانشـمندان
جامعهشـناسـی حوزه توسـعه در جسـتوجوی علل و عوامل مؤثر در تفاوت میزان رشـد و
توسـعه کشـورهای مختلف بودهاند و نظریههای متنوع و گسـتردهای را بیان داشـتهاند که از
مهمترین این نظریـههـا میتوان بـه نظریـههـای نهـادی و ارزشهـای اجتمـاعی ( مـاکس وبر،
رابرت باله ،کلیفورد گیرتز و رز) و نظریـههـای فراینـدی (دانیـل لرنر و ویلبرت مور) اشـــاره
کرد؛ اما آنچه از اهمیت و حســاســیت آنان در تدوین آراءشــان برمیآید کمتوجهی به ابعاد
مختلف شاخصهای زیرساختی در فرهنگسازی است.
___________________________________________________
( 1بهعنوان نمونه تحقیق آقلری و همکاران ،رجوع به منبع)
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 -4-1اهداف پژوهش:

پژوهش حاضـر قصـد دارد راههای رشـد و ارتقاء فرهنگ پیشـرفت و توسـعه را در قالب
ارائه یک مدل نشان داده و عناصر و روابط موجود در این مدل را بیان نماید .درنهایت سعی
این تحقیق بر آن اســـت کـه بـا بررســـی فضـــاهـا و شـــاخصهـایی کـه میتواننـد کـارکرد
زیرسـاختهای فرهنگی  -اجتماعی را در جامعه نمایان کنند ،گامی هرچند کوتاه بر تقویت
فرهنگ پیشـرفت و توسـعه با تکیهبر توسـعه درونزا و اقتصـاد مقاومتی در کشـور بنهد .لذا
اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر تدوین گردیده است.
هدف اصلی پژوهش:

شـناخت زیرسـاختهای اجتماعی و فرهنگی شکلدهنده فرهنگ پیشرفت و توسعه منتج به
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
اهداف فرعی:

▪ واکاوی زیرساختهای فرهنگی -اجتماعی شکلدهنده فرهنگ توسعه
▪ تعیین عوامل محوری در شکلگیری فرهنگ توسعه
▪ شــناخت راهبرد اجرایی و پیامدهای ناشــی از بهکارگیری زیرســاختهای اجتماعی -
فرهنگی
▪ شناخت میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر فرایند شکلگیری فرهنگ توسعه
نحوه سازماندهی مقاله:

بر اسـاس مسـاله اصـلی ،این پژوهش پس از مروری بر ادبیات موضـوع و بررسـی پیشـینه
اهم تحقیقـات صـــورت گرفتـه ،بـا معرفی روش پژوهش ،بـه اســـتخراج الگوی مفهومی
زیرسـاختهای فرهنگی اجتماعی فرهنگ توسـعه پرداخته و در ادامه به ارائه الگوی مذکور
میپردازد و درنهایت ضمن جمعبندی به ارائه پیشنهادهایی کاربردی ،خواهد پرداخت.
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لذا این تحقیق ضـمن توجه به نیاز روز کشـور به مقوله اقتصـاد مقاومتی و درک صـحیحی از
تواناییهای درونی و بالقوهای که این راهبرد میتواند در راستای حل مشکالت داشته باشد،
به دنبال پاســخ به این ســؤال اســت که زیرســاختهای فرهنگی -اجتماعی شــکلدهنده
فرهنگ پیشــرفت و توســعه که منتج به اجرای صــحیح س ـیاســتهای اقتصــاد مقاومتی و
درنهایت توسعه درونزا میشود کدماند؟
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 -2ادبیات موضوع و پیشینه

هر جـامعـهای برای انجـام دادن کـارکردهـای ضـــروری خود و برآوردن نیـازهـای حیـاتی
اعضـایش پنج نهاد بنیادی در اختیار دارد که عبارتاند از :نهاد خانواده ،نهاد آموزشـی ،نهاد
ســیاســی ،نهاد اقتصــادی و نهاد مذهبی .هرچند که مردم عموماً از رها کردن ســنتها،
ارزشها و رسوم کهن و پذیرش ارزشهای تازه بهجای آنها کراهت دارند( .کوئن)46:1385،
لذا امروزه تحول در درک و مفهوم ابعاد فرهنگی پیشــرفت و توســعه اهمیت بســیار زیادی
پیداکرده اسـت .درواقع در جریانات دهه  ،80آگاهی از بعد فرهنگی فراتر رفت و به شـناخت
معیارها و موانع فرهنگی توسـعه منجر شـد .برخالف گذشـته ،فرهنگ دیگر بهمثابه یک بعد
فرعی و تزئینی توسـعه نیسـت ،بلکه حتی بهعنوان بافت جامعه در روابط کلیاش با توسـعه و
نیروی درونی جامعه مشخص و تعریفشده است.
فرهنگ توسعه و رابطه آن با توسعه فرهنگی:

برخی بر این اعتقاد هســـتند که فرهنگ مســـلط بر همهچیز اســـت ،یعنی تمام اجزای
جامعـه جای گرفتـه اســـت در یک فضـــای کلی فرهنگی عدهای نیز نگـاهی متفـاوت به این
مقولـه دارنـد ،بـدین شـــکـل کـه فرهنـگ را مجموعـهای از آدابورســـوم و عـادتهـای رفتـاری
میپندارند ،اگرچه در تحقیق حاضــر تأکید بر نگاه دوم اســت به موضــوع فرهنگ ،با طرح
سؤاالتی چون شهروندان یک جامعه دارای چه ویژگی و رفتاری باشند تا همسو با ساختارها
و سـیاسـتها و فرایند توسـعه باشـند؟ برای رسـیدن به توسـعه همهجانبه و درونزا چه نوع
رفتار اجتماعی الزم اسـت؟ همانطور که میدانیم روند توسـعه کل گرایانه اسـت ،بدین معنی
که توسـعه فرهنگی با توسـعه سـیاسـی ،اقتصـادی و اجتماعی درهمتنیده اسـت ،با این تفاوت
که در سـطوح توسـعه ،توسـعه فرهنگی زیربنای دیگر توسـعهها اسـت( .بنیانیان)96:1386،
فرهنگ کمک میکند که چه موقع افراد برای ســیراب کردن نیازها گرد همآیند و روشــن
میکند که این اقدامات چگونه انجام شــود) . (Hultman, 2002:70بهعنوان نمونه مکتب
فرهنگ گرایی درصـدد این اسـت که فرهنگ را همانند نظام رفتارهای آموخته و انتقالیافته
از آموزشوپرورش ،تقلیـد و شـــرطی شـــدن در یـک محیط اجتمـاعی معین تعریف کنـد.
) (Boudon, 1999:53مفـاهیم مهم و بنیـادین توســـعـه فرهنگی و فرهنـگ توســـعـه در
برنامههای ملی اثر بسـیار زیادی داشـتهاند ،توسـعه فرهنگی اشـاره به این نکته دارد که ما
زنـدگی فرهنگی خویش را در جـامعـه ارتقـاء میبخشـــیم یـا بـه ارزشهـای متعـالی فرهنـگ
دســتیابیم؛ اما در فرهنگ توســعه ،فرهنگ مالک و هدف نبوده و آنچه مرکز توجه اســت
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دسـتیابی به برنامهها و فرایندهای توسـعه اسـت .بنابراین عامل فرهنگ از جایگاه ویژهای در
ناکامی مواجه خواهد سـاخت .بنابراین الزم اسـت بهصـورت خاص رابطه فرهنگ و توسـعه را
کامالً شناخته و در برنامههای توسعه به آن توجه کافی مبذول داشت.
زیرساختها:

زیرســـاخـت اجتمـاعی -ســـرمـایـه اجتمـاعی -مفهومی کـه عمومـاً برای ســـنجش روابط افراد و
شـبکههای بین شـخص بکار میرود نیسـت ،بلکه شـرایط فیزیکی اسـت که چگونگی توسـعه سـرمایه
اجتماعی را تضـمین میکند .زیرسـاخت اجتماعی به هنگام قوت ،مشـوق ارتباط ،حمایت متقابل و
همکاری میان دوسـتان و همسـایهها اسـت .به هنگام ضـعف ،مانع فعالیت اجتماعی اسـت و خانوادهها
و افراد را به حال خود رها میکند .زیرســاخت اجتماعی اهمیتی اســاســی دارد زیرا تعامالت محلی
چهره به چهره (در مدرسـه ،زمین بازی و غذاخوری کوچک کنار خیابان) سـنگ بنای تمامی زندگی
عمومی هســـتنـد .آدمهـا در مکـانهـایی کـه زیرســـاخـتهـای اجتمـاعی ســـالم دارنـد ،ارتبـاط برقرار
میکننـد ،امـا نـه بـهمنظور تشـــکیـل گروه بلکـه بـه این ســـبـب کـه هنگـام درگیری در تعـامالت پـایـدار
مکرر ،بـه ویژه درحـال انجـام کـارهـای موردعالقـه ،روابط بـه شـــکلی گریزنـاپـذیر رشـــد میکننـد.
(کالیننبرگ )15:1399 ،زیرســاخت اجتماعی را میتوان به دو گونه ســخت و نرم تقســیم نمود،
زیرســـاخت اجتماعی ســـخت مانند تســـهیالت آموزشـــی و  ...و زیرســـاخت اجتماعی نرم ،مانند
زیرسـاختهای حکمرانی ،اقتصـادی ،اجتماعی و فرهنگی (ورزشـی ،تفریحی و )...باشـد .ذیالً به برخی
از عوامل زیرساختی فرهنگی اجتماعی حوزه کالن نمایش دادهشده است
نمودار شماره  :1برخی از عوامل زیرساختی فرهنگی اجتماعی حوزه کالن
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نظام آموزشی:

در دورهای کســـب مهارت و دانش عموماً بهعنوان نوعی ســـرگرمی تلقی میشـــد ،ولی
امروزه رشـــد ذهنی ،توانمنـدی تفکر عقالنی ،توانـایی اختراع و اکتشـــاف ،وضـــع قـانون و
شـناسـایی آن بهعنوان کلید پیشـرفت و توسـعه تلقی میشـوند .چراکه آموزشوپرورش در
درجه اول مهارتها و نگرشهای الزم را برای رشـد و توسـعه اقتصـادی موجب میشـود و در
درجه قابلیتهای الزم را برای سازگاری و انعطاف در برابر رویکردهای جدید و درگیر شدن
بـا تغییرات تکنولوژیکی ،اجتمـاعی و فرهنگی فراهم میســـازد .چنـانچـه جـامعـهای کـه ازنظر
نیروی انسـانی متخصـص غنی باشـد به دنبال آن سـایر امکانات توسـعه نیز توسـط نیروی
انسـانی به وجود میآید .بنابراین رشـد نهادهای آموزشـی و علمی زمینهسـاز مشـارکت بیشـتر
مردم در تحوالت اجتماعی و اقتصـادی اسـت و در مردم نوعی قابلیت و تحرک ذهنی ایجاد
میکند که باورهای مناسب توسعه انسانی را پذیرفته و درونی میسازد( .شفرز)151:1383،
بنـابراین برای بروز فرهنـگ متعـالی بـه معنـای تمـایز اجتمـاعی از طریق انجـام دادن
فعالیتهایی که با درجه باالیی از تفکر همراه اســت نظام آموزشــی و ســاختارهای آن از
اهمیت ویژهای برخوردار است(.بهرامی ثابت ،فتحی و میرساردو)1393 .
خطمشیهای فرهنگی در ایران (بعد از پیروزی انقالب اسالمی):

با پیروزی انقالب اسـالمی که اسـاسـاً خود را یک انقالب فرهنگی میدانسـت ،این انتظار به
وجود آمد که تالش منســجمی برای علمی ســاختن جریان خطمشــی گزاری فرهنگی به
وجود آید .برای بررسـی میزان تحقق این انتظار میتوان از دو مسـیر تکمیلی این موضـوع را
بررسـی نمود .اول مروری بر اسـناد و متون مصـوب ،بهعنوان سـیاسـتها و خطمشـیهای
فرهنگی در بعـد از پیروزی انقالب ،بـهمنظور شـــنـاســـایی خطمشـــیهـایی کـه در رابطـه بـا
فرهنگ ،بهویژه «فرهنگ توسعه» ،است که شامل شش متن مکتوب میباشند که عبارتاند
از:
•

کلیات فرهنگی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

•

بخش فرهنگ در برنامه اول توسـعه اقتصـادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـالمی
ایران ()1372-1328

•

اصول سیاستهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (مصوب )1371

•

بخش فرهنگ در برنامه دوم توسـعه اقتصـادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـالمی
ایران ()1378-1376
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•

بخش فرهنگ در برنامه سـوم توسـعه اقتصـادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـالمی

•

بخش فرهنـگ در برنـامـه چهـارم توســـعـه اقتصـــادی ،اجتمـاعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران ()1388-1386

و دوم پژوهشهای انجامگرفته پیرامون تحوالت شــاخصهای «فرهنگ توســعه» بهمنظور
ارزیابی روند تحوالت شـاخصهای مربوط به فرهنگ توسـعه بهعنوان نتایج عملی خطمشـی
گزاری فرهنگی در بعد از پیروزی انقالب اسالمی (بنیانیان)246:1386،
هَنجار ،ارزش و باور

در اصــطالح دانش جامعهشــناســی به یک الگوی رفتاری گفته میشــود که روابط و
کنشهـای اجتمـاعی را تنظیم میکنـد ،اکثریـت جـامعـه خود را بـه آن پـایبنـد میداننـد و
درصـورتیکه شـخصـی آن را رعایت نکند (هنجارشـکنی) ،جامعه او را مجازات میکند .هنجار
در اصـطالح التین به معنای «گونیا» اسـت و به قانون یا قاعدهای گفته میشـود که باید به
آن رجوع کرد (بیرو )248:1370،درواقع ،هنجـارهـای اجتمـاعی را تجلی بیرونی ارزشهـای
اجتمــاعی و قواعــد تعیینکننــده چگونگی تفکر و نحوه ســـلوک انســــان میداننــد.
(چلبی )24:1375،ازاین رو ،جامعه شـــناســـان ،فردی را بهنجار میگویند که با ضـــوابط
اخالقی و فرهنگی جامعه خویش ســـازگار و هماهنگ (گولد و کولب )830:1376،ارزشها
عبارت از نتیجه غائى هدف و مقاصـد کنش اجتماعى اسـت .ارزشها چندان مربوط به اصول
موجود نیسـت بلکه مربوط به اصـول آرمانى اسـت .یعنى در حقیقت ارزشها ،گویاى احکام
اخالقی اســـت .ارزش با عالیق ،لذتها ،ترجیحها ،نیازها و بســـیاری دیگر از چارچوبهای
جهتگیری انتخابی در رابطه اســت .بهعبارتدیگر مکان ارزشها را در عرصــه گســترده و
متنوع رفتارهای انتخابی باید جستجو کرد (sills,1968:283) .در یک تعریف ساده و رسا،
باورها یا عقیدهها ،اندیشههایی هستند که فرد بهدرستی و حقانیت آنها اعتقاد دارد .هویت
نیز واقعیتی اســـت کـه بـا تشـــابـه و تفـاوت در رابطـه اســـت

) (Barker,2002:225باور

ازاینجهت با مفهوم ارزش تفاوت دارد که درحالیکه ارزش آن چیزی اســت که افراد آنها
خوب یـا مطلوب تلقی میکننـد ،بـاور بـه چیزی بـازمیگردد کـه افراد آنهـا واقعی و حقیقی
میدانند)(singler,200:27
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ایران ()1383-1379
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 -2-1ادبیات نظری:

دیدگاههای متعدد و متنوعی باالخص در خصـوص سـیاسـت پذیری فرهنگ وجود دارد،
اما به نظر میرســـد در این بین دو دیدگاه اصـــلی وجود دارد و بقیه دیدگاهها به شـــکل
واســطهای و ترکیبی بین این دو دیدگاه اصــلی و محوری قابل توضــیح میباشــد .این دو
دیدگاه یکی بهعنوان دیدگاه افالطونی و دیگری به دیدگاه ارسـطویی معروف اسـت .مطابق
دیدگاه افالطونی ،فرهنـگ جامعـه کنترلپذیر اســـت و وظیفـه مهـار و هدایت آن به ســـوی
مســیرهای از پیش تعیینشــده بر عهده دانایان و عقالســت .در دیدگاه ارســطویی وظیفه
حکومت ایجاد چتری اســت که مردم در ســایه آن با شــادمانی و ســعادت زندگی کنند.
فضــیلت و نیکی و ســعادت مردم ریشــههایی دارد که ســازمانیافتگی آنها فقط به دســت
حکومت نیسـت .به نوشـته ارسـطو ،روشـن اسـت که فضـیلت و نیکی از سـه چیز پدید میآید:
منش و عـادت و خرد .درواقع طبیعـت برخی از ویژگیهـای تن و روان ،آدمی را چنـان
میسـازد که براثر عادت پذیرایی دگرگونی بهتری یا بدتری میشـود( .بنیانیان )1386،اما از
منظری دیدگاههای دیگری نیز وجود دارد که تفهم بهتر موضوع را بهبود میبخشد که ذیالً
مطرح میگردد.
نظریههای نهادی و ارزشهای اجتماعی:

این نظریهها رویکرد جامعهشـناسـانه داشـته و واحد تحلیلی در آنها نهادهای اجتماعی
است و رشد و توسعه نهادهای اجتماعی را موردبحث قرار میدهند .این نظریهپردازان به دو
گروه تقسـیم میشـوند .برخی که عامل اسـاسـی پیشـرفت و توسـعه را در نهادهای فرهنگی و
نظام ارزشـی جامعه میدانند و برخی که این نقش را به سـایر نهادهای اجتماعی میدهند.
این گروه ،طبق تقســـیمبنـدی آبراهـام ،بر گروه الگوهـای فرهنگی قـابـل انطبـاقانـد .پیروان
الگوی فرهنگی بـه پیروی از نظریـات مـاکس وبر ،کوشـــیـدهانـد ،مجموعـهای از ارزشهـای
فرهنگی را که برای نوسـازی جوامع درحالتوسـعه ضـروری مینماید ،مشـخص کنند (افروغ،
 .)1379از مهمترین نظریـهپردازان این مکتـب میتوان از باله ،گیرتز ،هوزلیتز ،لیپســـه و
فیلور نام برد.
رابرت باله ،در یکی از تحقیقات خود بر آن شـد که عوامل رشـد و توسعه اقتصادی ژاپن طی
سـده حاضـر را در نهادهای سـنتی مذهبی و اخالقی جسـتوجو کند و سـعی کرد جنبههای
مختلف عقالنیت را در نهادهای اقتصــادی  -اجتماعی ژاپن مشــخص نماید .او با محور قرار
دادن اعتقادات مذهبی و نظام اخالقی ،به بررسـی مجموعه قوانین و سـیسـتم اخالقی طبقه
نظامیان ژاپن (سـاموراییها) پرداخت و عواملی نظیر آنچه را که و بر در بررسـی پروتسـتانها
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یافته بود ،پیدا کرد .او نتیجه گرفت که زهدگرایی ،ارج نهادن به دانش ،یادگیری و پشـتکار،
صرفهجویی و دوری از اسراف ،وظیفهشناسی و ...نهتنها قوانین اخالقی سامورایی ،بلکه کلیه
نظام اخالقی و ارزشــی در اکثر بخشــهای جامعه ژاپن طی دوره توکوگاوا را تحت تأثیر قرار
داده اســت( .حریری اکبری .)1378 ،کلیفورد گیرتز ،مطالعه رشــد و توســعه اقتصــادی در
جـاوه را بر مبنـای کـار وبر انجـام داد .در این بررســـی نیز معنویـات و اخالقیـات و نظـامهـای
ارزشـــی نـهتنهـا در رابطـه بـاانگیزه هـای روانی ،بلکـه مهمتر از آن در ارتبـاط بـا نهـادهـای
اجتماعی و اقتصـادی موردتوجه قرارگرفتهاند .به نظر وی اگر نهادها و ترکیب آنها مناسـب
توســعه نباشــد ،عوامل بالقوه کاری از پیش نمیبرند؛ پس رشــد و توســعه بیش از هر چیز
نیازمند ایجاد تحوالت اسـاسـی در ترکیب نهادی و نظامهای ارزشـی جامعه اسـت (همان) بر
اســـاس مطالعات هوزلیتز ،توســـعه و عدم توســـعه ملتها ،به نوع نگرش و چارچوب کلی
اجتماعی آنها نســبت به مســئله کارآفرینی ،پیشــرفت علوم و تکنولوژی و چگونگی تالش
آنها در تشـکیل نهادهای سـرمایه ،بسـتگی دارد .وی معتقد اسـت توسـعه اقتصـادی ناشـی از
فرآیندی اسـت که نه تنها روابط اقتصـادی ،بلکه تمامی بافت اقتصـادی ،اجتماعی و سـیاسـی
یک جامعه را متأثر میسـازد و از آنها نیز تأثیر میپذیرد و توسـعه اقتصـادی معموالً با یک
تغییر و تحول انفجاری آغاز میشـود و به تعبیر رسـتو ،نوعی «جهش» صـورت میگیرد .در
دوره جهش تحوالت سـاختاری و سـازمانی سـریعی صـورت میگیرد که بازدهی جامعه را به
نحو مؤثری افزایش میدهد و در دوره قبل از جهش ،نهادهای اجتماعی جدید خلقشـــده،
تنگناهای عرضــه را بهویژه در خصــوص شــکلگیری ســرمایه ،رفع کرده و وضــعیت و جو
منـاســـب برای فعـالیـت کـارآفرینی و نهـادی کردن ظهور خالقیـتهـا و نوآوریهـا بـه وجود
میآید( .متوســـلی .)1378 ،لیپســـه ،ترکیب جهانگرایی و پیشـــرفت را زمینه ظهور یک
جـامعـه صـــنعتی میبینـد .وی بر اســـاس مطـالعـات خود ،عوامـل فرهنگی زیر را بـهعنوان
متغیرهای مهم بازدارنده پیشـرفت میشـناسـد خاص گرایی خانوادگی (هنجارهای رقابتی و
بوروکراتیـک ضـــعیف و فقـدان تـأکیـد بر اقتـدار ،رســـمی) بر رفتـار اظهـاری تـا وســـیلـهای،
ارزشهای اشـرافی گری ،نخبهگرایی ،کارفرمایی حمایت گرا ،خوارشـماری ،مصـلحتگرایی و
مادیگرایی ،امتناع از پذیرش ریسـک ،فقدان تخصـص شـغلی و جهتگیری با دامنه تغییر
کوتاه و نه بلند .فیلول ،آنچه را که «مســئله آرژانتین» مینامند ،بهتفصــیل موردبحث قرار
میدهـد .از نظر وی عوامـل فرهنگی زیر ،بـهعنوان مـانع توســـعـه اقتصـــادی آرژانتین عمـل
میکنند :برخورد با دنیا با حال انفعالی ،حال گرایی با تأکید بر اهداف فوری ،خوار شـمردن
کـارهـای یـدی ،تـأکیـد بر نـام خـانواده و اجـداد بـه عنوان وجـه تمـایز افراد و اعتقـاد بـه اینکـه
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موفقیت زیاد با انتظار ،امید و احترام به مقدســات یا بخت و اقبال به دســت می آید (زارع،
.)1371
مکتب اصالت فرهنگ یا فرهنگ گرایی:

طرفداران این مکتب معتقد بودند که گرایشها و رفتارهای مشخصی که از قواعد معینی
تبعیت میکنند ،مبتنی بر تولیدات فرهنگی توده مردم هســتند که اصــالت خاصــی دارند.
توده مردم بر اســـاس فرهنـگ توده بـه تولیـد و مصـــرف محصـــوالت فرهنگی میپردازنـد.
(بشـــیریـه )1379 ،برخالف عقـایـد منتقـدان فرهنـگ توده کـه آن را یـک کـاالی تجـارتی و
مصـرف سـاختهوپرداخته سـوداگران میدانند ،طرفداران اصـالت فرهنگ معتقدند که فعالیت
مردم در زمینـه تولیـد و فرهنـگ گرایـان نمیتوان فرهنـگ را بـهعنوان یـک کلیـت از آحـاد
فردی به وجود آورنده آن جدا کرد ،چرا که کل جدا از فرد فرد انسانها نمیتواند موجودیت
داشــته باشــد .فرهنگ گرایان معتقدند که باید درصــدد شــناخت فرایندهایی بود که نقش
آنها انتقال از جزء به کل و یا برعکس است (فکوهی)1378 ،
مکتب فرهنگ پذیری:

در مکتـب فرهنـگ پـذیری نظر کلی این اســـت کـه کـافی نیســـت کـه همـاننـد طرفـداران
نظریه اشـاعه مداوم بر این تأکید داشـته باشـیم که فرهنگهای مختلف از طریق اشـاعه از
دیگر فرهنگها چیزهایی را اخذ کردهاند ،بلکه آنچه مهم اسـت این اسـت که این کار چگونه
انجـامشـــده اســـت .درحـالیکـه وقتی ویژگیهـای فرهنگی از یـک فرهنـگ بـه فرهنـگ دیگر
میرود اشـاعه نامیده میشـود ،فرهنگ پذیری فرایندی اسـت که بر اسـاس آن تمامی نظام
زنـدگی در یـک فرهنـگ تحـت نفوذ فرهنـگ دیگری شـــروع بـه تغییر کنـد .بـه تعبیر
هرســکویتس وقتی کودکی در فرایند رشــد خود میآموزد که از ســنتهای فرهنگی خود
تبعیـت نمـایـد این امر فرهنـگ پـذیری نـامیـده میشـــود ،امـا وقتی میـان دو فرهنـگ ،مبـادلـه
ویژگیها و مجموعههای فرهنگی صـورت نمیگیرد ،ولی آنها با هم در رابطه فرهنگی قرار
میگیرند بحـث میـان فرهنگی مطرح میشـــود .در مقابل ،هرگاه بجای یک نظام زندگی در
درون هر فرهنگ ،نظام دیگری مسـتقر میشـود ،این عمل به ضـد فرهنگ تعبیر میشـود.
هرچند که ممکن اســت در این حالت همســازی نیز مطرح شــود ،اما معموالً چنین اتفاقی
روی نمیدهـد .آنچـه معموالً اتفـاق میافتـد این اســـت کـه فرهنـگ موردتهـاجم ،در ابتـدا
یکپارچگی خود را از دســت میدهد و وقتی بهبود در آن آغاز میشــود فردیت قبلی آن رو
به زوال میگذارد و شـکل نوینی به خود میگیرد و این فرایند اسـت که غالبا ضـد فرهنگی
تعبیر می شود( .محسنی)1396 ،
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مکتب کنش متقابل:

نظریه الگوهای فرهنگی:

نظریه الگوهای فرهنگی ) (patterns of cultureمبتنی بر انســجام فرهنگی اســت و
توسـط راث بندیکت و از قلمرو هنر و زیباییشـناسـی الهام گرفتهشـده اسـت .نظریه الگوها بر
این نظر اســت که فرهنگ توســط افراد و گروهها خلقشــده اســت که هم با آنها و هم با
محیط در رابطه تعاملی اســت .بااینحال تعاملها از نوع زیســتشــناختی و جغرافیایی در
حکم پیششـــرطهـا و نقطـههـای شـــروع برای رشـــد فرهنگی هســـتنـد ،بیآنکـه بتواننـد
تعیینکنندههای آن باشـــند .این نظریه فرایند رشـــد فرهنگی را فرایند تاریخی میداند و
نتیجـه نهـایی این فراینـد تـاریخی در هر زمـان مجموعـهای از الگوهـای بـه هم مرتبط خواهنـد
بود ،تاریخی بسـیار خالصـهشـده از یک گروه خاص با انتخابهای گذشـته ،اعم از هشـیار و
ناهشـیار .به تعبیر کروبر فرهنگ یک متغیر مداخله کننده میان ارگانیسـم انسـانی و محیط
اسـت .نظریه الگوی فرهنگ با سـاخت شـخصـیت یا دگرگونی در محیط و شـرایط جمعیتی
ربط داده شود ()sills,1968
فرهنگ گرایی:

درصـــدد این اســـت کـه فرهنـگ را همـاننـد نظـام رفتـارهـای آموختـه و انتقـالیـافتـه از
آموزشوپرورش ،تقلیـد و شـــرطی شـــدن در یـک محیط اجتمـاعی معین تعریف کنـد.
شـکلگیری شـخصـیت به شـکل هشـیار و ناهشـیار از طریق نهادها و ایفای نقشها و قواعد و

واکاوی راهبرد ساختاری فرهنگ پیشرفت و توسعه ،در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (با تکیهبر زیرساختهای فرهنگی – اجتماعی) /حسین بهرامی ثابت  ،احمد آذین ،محمد علی چیت ساز

در نظر طرفداران مکتب کنش متقابل اجتماعی ،نمادها از مهمترین بخشهای ارتباطات
انسـانی هسـتند ،یعنی صـوری از ارتباط که امروزه ارتباطات غیرکالمی نامیده شـدهاند ،یکی
از انواع رفتـارهـای انســـانی در نظر گرفتـه میشـــونـد (schaefer,1989)...از دیـدگـاه آنـان
پدیدهها از اهداف و مقاصـد اسـتراتژیک عامالن آنها ناشـی میشـوند و نمیتوان پدیدهها را
نـاشـــی از اجبـارهـای محیطی فرد (محیط اجتمـاعی) و یـا نظـامهـای کلی حـاکم بر اجتمـاع
(هنجارهای اجتماعی ســاخت ها) دانســت( .محســنی )1396 ،از دیدگاه طرفداران مکتب
کنش متقابل نمادین ،کنش متقابل اجتماعی اهمیتی بسـیار دارد ،زیرا که معنا نه از طریق
فرایندهای ذهنی ،بلکه از طریق فرایند کنش متقابل حاصـــل میشـــود .جرج هربرت مید
بهعنوان یک عملگرا اعتقادی به فرایندهای ذهنی جداگانه نداشـت و آنچه مهم میدانسـت
کنش و واکنش متقـابـل انســـانی بود .برای طرفـداران این نظریـه نیز مهم این نیســـت کـه
انســانها ازنظر ذهنی چگونه معانی و نمادها را به وجود میآورند ،بلکه توجه آنها بیشــتر
معطوف به این نکتـه اســـت که انســـانها چگونه از طریق کنش متقـابل نمـادها و معـانی را
میآموزند( .ریتزر)1374 ،
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رفتارهای عادی صــورت مکی گیرد .از برجســتهترین ارائهکنندگان این اندیشــه میتوان به
افرادی مانند لنیتون ،کاردینربندیک و مید اشاره کرد(boudon,1999).
 -2-2پیشینه پژوهش:

گرچه در حوزه فرهنگ و توسـعه مطالعات گوناگونی صـورت پذیرفته اسـت لکن مطالعات
میدانی دقیق برای شـناخت متغیرها ،زیرسـاختها و کمیتهای مرتبط با فرهنگ پیشـرفت
و توســعه که منتج به ارائه مدل مدونی از فرایند صــورت نگرفته اســت اما میتوان از میان
مطـالعـات و تحقیقـاتی کـه بـهصـــورت عـام متغیرهـای فرهنـگ عمومی را در ســـالهـای اخیر
موردپژوهش قرار دادهانـد ،وضـــعیـت کلی متغیرهـای فرهنگی مؤثر بر رشـــد و توســـعـه را
موردنظر قرارداد .عنـاوین زیر مروری اجمـالی بـه ســـابقـه پـارهای از زمینـههـای مطـالعـات
جامعهشناسی فرهنگی است.
پیشینه داخلی:
جدول شماره  :1عناوین تحقیقات داخلی در حوزه فرهنگ و توسعه
نویسندگان
طرح پیمــایش ملی
ارزشهـا و نگرشهـا
(موج اول):
طرح پیمــایش ملی
ارزشهـا و نگرشهـا
(موج دوم)

اهداف و یا سؤاالت اصلی
تحوالت و نگرشهـای فرهنگی -
اجتماعی

ارشاد اسالمی

سیف لو ()1393

و نگرشهای اجتماعی ایرانیان صـورت پذیرفته
است.

تحوالت و نگرشهای فرهنگی –
اجتماعی

سال  1382انجام گردیده است

آیندهنگاری فرهنگی -اجتماعی

ایران
وزارت فـرهـنــگ و

این طرح بهمنظور اندازهگیری تحوالت فرهنگی

این طرح اجرای مجدد طرح قبلی اسـت که در

پژوهشـــکــده علـوم
ارتبـاطی و توســـعـه

مهمترین یافتهها

ارزشها و نگرشها

بررسـی مفهوم اقتصـاد مقاومتی
از طریق تعیین مقاومتی جایگاه
آن در پارادایم علم اقتصـــاد و
سخنان مقام معظم رهبری

گرایش فرهنگی و نگرشهـای اجتمـاعی ایران
مورد ارزیابی قرارگرفته است.
بررسی ارزشهای اجتماعی ،احساس اجتماعی،
باورها و هنجارها
با این فرضـیه که اقتصـاد مقاومتی یک راهبرد
تابآوری اقتصـادی متناظر با مفهوم در ادبیات
متعارف اســت ،به این نتیجه رســیده که بر
اسـاس بیانات رهبری ،اقتصـاد مقاومتی بهترین
تفسیر را در قالب یک راهبرد اقتصادی
فعال به خود میگیرد..
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هــزاوی ،حــیــدری
()1393

بررسـی راهکار اصـلی تحول در
اقتصاد سیاسی ایران

اقتصـاد مقاومتی بهعنوان نماد مدیریت جهادی
در اقتصاد ایران ،میتواند به راهکار اصلی تحول
در اقتصاد سیاسی ایران مطرح شود.

دری نـو گـورانـی و
صـــالح اصـــفهـانی
()1392

بـررســــی مـفـهـوم ،مـبـنــا و
راهکارهای اقتصادی مقاومتی

اقتصـــاد مقـاومتی دارای مبـانی ،جنبـههـای
تجربی ،تاریخی و نگرشــی و اصــول راهنمای
کاربردی برای تحقق مخصوص به خود هست.

محمود سریع القلم

مـبــانـی عشـــیـرهای فـرهـنـگـی،
سیاسی و اجتماعی

تبیین فرهنـگ ســـیـاســـی ایران ،قـدرت و
ارزشهای اجتماعی

منوچهر محسنی

رفتارشناسی

تبیین میزان آگـاهی ،نگرشهـا و رفتـارهـای
اجتماعی – فرهنگی در ایران

مسعود چلبی

شخصیت شناسی

با ســاختن مقیاس شــخصــیت ،به ســنجش
شخصیت ایرانی پرداختهشده است.

عـقـیــل قـربــانـی و
همکاران

اقتصاد مقاومتی

تحقق اقتصـــاد مقاومتی با اســـتفاده از راهبرد
مدیریت جهادی

پیشینه خارجی:
جدول شماره  :2عناوین تحقیقات داخلی در حوزه فرهنگ و توسعه

نویسندگان
پیتر سوروکین
رونالد اینگلهارت
شوارتز

اهداف و یا سؤاالت

مهمترین یافتهها

اصلی
پویاییشـناسـی فرهنگی -

تبیین انواع فرهنگ و تشــخیص همبســتگیهای بین

اجتماعی

آنها

تـجــدد و دگـرگـونـیهــای

تبیین رابطه بین توسـعه اقتصـادی و تغییرات ارزشهای

فرهنگی

اجتماعی

توسعه و ارزشها

بررســی افزایش ســطح توســعه و ارزشهای ســنتی و
محافظهکارانه

سینک
هرمانس

توســـعــه مقیــاس انگیزه

به تکمیل کردن مقیاسهای اندازهگیری پیشـــرفت ،بر

پیشرفت

اساس تکنیک چندگزینهای تأکید دارد.

نیاز به پیشرفت

در این پژوهش انگیزه پیشـــرفــت را موردســـنجش
قرارگرفته است.

واکاوی راهبرد ساختاری فرهنگ پیشرفت و توسعه ،در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (با تکیهبر زیرساختهای فرهنگی – اجتماعی) /حسین بهرامی ثابت  ،احمد آذین ،محمد علی چیت ساز

تراب زاده ،سـجادیه،
ســـمـیـعـی نســــب
()1392

مـدل مفهومی ســـخنـان مقـام
مـعـظـم رهـبـری پـیـرامـون ابـعــاد،
ویژگیهـا و الزامـات اقتصــــاد
مقاومتی

اقتصـاد مقاومتی شـامل زیرسـاختها ،راهبردها،
اهداف و مدیریت اقتصــادی و اهرمهای مقاوم
بخش است.
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هال و جونز

زیرساخت اجتماعی

چن و چو

زیرساخت اجتماعی

بررســی زیرســاخت اجتماعی یا بهعبارتدیگر ترکیب
نهادها و سیاستها با یکدیگر
نتایج این مطالعه نشـان داده که وقتی اقتصـاد به سـمت
وضـعیت پایدار حرکت میکند ،زیرسـاخت اجتماعی به
افزایش رشد اقتصادی منتهی میگردد.

با توجه به طیف گســترده مباحثی که در قلمرو فرهنگ از دیدگاه جامعهشــناســی میتواند
قرار گیرد .چنـانچـه بـه این اجزا نگـاه کنیم بـه حجم قـابـلتوجهی از دیـدگـاههـای نظری و
مطالعات اعم از تحلیلی و یا میدانی بر خواهیم خورد که ضمن ارزشمند بودن این مطالعات
منحصـــراً ارتبـاط معنـاداری بـا متـدولوژی تحقیق حـاضـــر نـداشـــتـه و عمومـاً مـدلی کـامـل از
زیرسـاختهای فرهنگی – اجتماعی الزم برای پیشـرفت و توسـعه کشـور با راهبرد اقتصـاد
مقاومتی تبیین نگردیده است.
وجه نوآوری مقاله حاضر نسبت به مطالعات پیشین:

در خصـوص نوآوری و بدیع بودن این مقاله ،با عنایت به مطالعه پیشـینه تحقیق و ضـمن
احترام به محققین این حوزه ،با روش و ماهیت مسـاله محوری اتخاذشـده در این تحقیق که
درنهایت اهداف اقتصـاد مقاومتی را بر اسـاس مدلی از زیرسـازی فرهنگ توسـعه ارائه دهد
مورد عالقه قرار نگرفته و توجه چندانی به چالشهای فرهنگی –اجتماعی مانع پیشــرفت و
توسعه جهت تأمین زیرساختها و عناصر شکل دهنده فرهنگ پیشرفت و توسعه آن هم به
روش تولید نظریه پایه نگردیده اسـت .لذا تردیدی باقی نمیماند که هر یک از تحقیقات به
عملآمده به تنهایی نمیتواند مدلی مدون و چارچوبی از زیرسـاختهای اجتماعی در حوزه
فرهنگ توسـعه را تبیین نماید .چراکه هرکدام از موضـوعات به یکی از ابعاد و جوانب فرایند
توسـعه (منطبق با روششـناسـی علم خود) پرداختهاند .لیکن تبیین و کشـف زوایای جانبی
فراینـدهـای بطئی و پـارامترهـای مجهول در جـامعـه نخبگـان بـهرغم اهمیـت بســـزایش در امر
توســعه تا حدود زیادی از نظرها پنهان مانده اســت .مزیت پژوهش حاضــر در مقایســه با
پژوهشهای مطرحشـده در خصـوص فرهنگ توسـعه آنجا اسـت که مدل ارائهشـده در این
پژوهش مدل جامع و مبتنی بر عمل اســـت؛ که همزمان کوشـــیده اســـت به بیشـــترین
مؤلفههای مؤثر در فرایند شــناســایی زیرســاختهای فرهنگی – اجتماعی فرهنگ توســعه
توجـه کنـد و از این منظر تالش نموده تـا گـامی هرچنـد کوچـک در پیونـد نظریـه و عمـل
بردارد .ازجمله مهمترین محدودیتهای انجام پژوهش حاضر هماهنگی و مصاحبه با اساتید
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و متخصـصـین و همچنین توزیع پرسـشـنامههای طرح در سـطح وسـیعتر این حوزه بود که با
و توزیع و جمعآوری پرسشنامهها را با چالش جدی مواجه نمود.
 -3روش تحقیق
پژوهش حاضــر از نوع پژوهش ترکیبی اســت ،که در آن از نوع کاربردی و مطالعاتی –
اکتشـافی و مدل تدوین نظریه و گونه شـناسـی این پژوهشها اسـتفادهشـده اسـت .از این مدل
زمانی اسـتفاده میشـود که هدف از اجرای نخسـتین مرحله از پژوهش شـناسـایی متغیرهایی
مهم ،ایجاد گونه شـناسـی یا نظامی برای دسـتهبندی یا خلق نظریهای بدیع و نوظهور و نیز
هـدف از اجرای مرحلـه دوم ،آزمون یـا بررســـی دقیقتر این یـافتـههـا اســـت ( Tashakori
) &Teddli,1998بهطور کلی رویکرد اکتشـــافی در مدلهای ترکیبی در نمودار شـــماره 3
نمایش دادهشـده اسـت .در این رویکرد مرحله کیفی اهمیت بیشـتری نسـبت به مرحله کمی
دارد.
نمودار شماره  :3رویکرد اکتشافی در مدلهای ترکیبی
تفسيييبر براسييرحرهبكيفركيفيرارج ررحرهبكيفر

كمي

كيفي

كمي

در این مدل از تحلیل دادههای کیفی ،مقولهها یا روابط خاصـــی ایجاد میشـــوند که خود
زمینـهســـاز طرح ســـؤالهـا و فرضـــیـههـایی جهـت آزمون در مرحلـه دوم برمیگردد.
) (Creswell&Clark,2007راهبرد پژوهشــی مورداســتفاده در مرحله کیفی نظریه داده
بنیاد میباشــد .نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) یک راهبرد پژوهشــی عام ،اســتقرایی و
تفسـیری اسـت که در سـال  1967توسـط  Glaser & Straussبه وجود آمد( .داناییفرد و
امامی )1386 ،این راهبرد عموماً بهعنوان بهترین نمونه رویکرد اسـتقرایی به شـمار میرود.
( )Saunders et al. 2009:149نظریـه دادهبنیـاد یکی از راهبردهـای پژوهش محســـوب
میشــود که از طریق آن نظریه بر مبنای مفاهیم اصــلی حاصــل از دادهها شــکل میگیرد.
یعنی روند شکلگیری نظریه در این راهبرد حرکت از جز بهکل است( .داناییفرد و دیگران،
 )1386اینگونه خلق نظریه «قفســـهای و کتابخانهای» نیســـت بلکه بر اســـاس دادههای
مشـارکتکنندگان که فرآیندی را تجربه کردهاند ،ایجاد میشـود( .کرسـول )85:1391 ،در
تعریفی دیگر ( )Lapan et al, 2011:41نظریــه داده بنیــاد را یــک روش اســـتقرایی
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رفتوبرگشـتی ،1تعاملی و مقایسـهای برای ایجاد یک نظریه میداند؛ یعنی نظریه داده بنیاد
بین گردآوری دادهها و مفهومسازی در حال رفتوبرگشت و اصالح است.
سه رهیافت مسلط در نظریهپردازی داده بنیاد ،مطرح هستند:
رهیافت نظاممند که با اثر  Strauss & Corbinشـناخته میشـود .رهیافت ظاهر شـونده
که مربوط به اثر  Glaserاسـت؛ رهیافت سـاختگرایانه که توسـط  Charmazپشـتیبانی
میشـود .این راهبرد بر سـه عنصـر« :مفاهیم»« ،مقولهها» و «قضـیهها» اسـتوار اسـت .مفاهیم
واحـدهـای بنیـادی تحلیـل هســـتنـد .مقولـههـا را میتوان بـهطور خالصـــه طبقـهای از مفـاهیم
تعریف نمود .یعنی ترکیب یا کنار هم قرار گرفتن چند مفهوم تشکیل یک مقوله یا طبقه را
میدهد .مقولهها شــالودههای تدوین نظریهاند .ســومین عنصــر نیز «قضــیهها» هســتند که
بیانگر روابط تعمیمیافته بین یک مقوله و مفاهیم آن و بین مقولههای معین اســت( .دانایی
فرد و همکاران)1386 ،
در فرایند تحلیل نظریه دادههای مصـاحبهای و متنی کدبندی میشـوند .کدبندی اطالعات
شــامل ســه مرحله اســت :کدگذاری باز ،2کدگذاری محوری 3و کدگذاری گزینشــی یا
انتخـابی .4کـدبنـدی بـاز در دو مرحلـه کـدبنـدی اولیـه و کـدبنـدی ثـانویـه صـــورت میگیرد.
کدبندی اولیه می تواند با کدگذاری سـطر به سـطر ،عبارت به عبارت یا پاراگراف به پاراگراف
دادهها انجام شـود .به هرکدام از آنها یک مفهوم یا کد الصـاق میشـود .در کدگذاری ثانویه
با مقایســه مفاهیم ،موارد مشــابه و مشــترک در قالب مقولهای واحد قرار میگیرد؛ بنابراین
انبوه دادههـا (کـدهـا  -مفـاهیم) بـه تعـداد مشـــخص و محـدودی از مقولـههـای عمـده کـاهش
مییابد .سـپس این مقولهها در کنار یکدیگر قرارگرفته و به هم ارتباط مییابند( .محمدپور،
)101:1392
در کـدگـذاری محوری ،نظریـه پرداز داده بنیـاد ،یـک مقولـه مرحلـه کـدگـذاری بـاز را انتخـاب
کرده و آن را در مرکز فرآیندی که در حال بررســی آن اســت قرار میدهد (بهعنوان پدیده
مرکزی) و ســـپس ،دیگر مقولـههـا را بـه آن ربط میدهـد .این مقولـههـای دیگر عبـارتانـد از:
«شرایط علی»« ،راهبردها»« ،شرایط زمینهای و مداخلهگر» و «پیامدها» .این مرحله شامل
ترسـیم یک نمودار اسـت که «الگوی کدگذاری» نامیده میشـود .در این الگو ،شـش جعبه (یا
مقوله) از اطالعات وجود دارد:
___________________________________________________
1 - Zig

Zag
Coding
3 - Axial Coding
4 - Selective Coding
2 - Open

• شرایط علی :مقولههایی مربوط به شرایطی که بر مقوله محوری تأثیر میگذارند.
• مقوله محوری :یک صورت ذهنی از پدیدهای که اساس فرآیند است.
• شرایط مداخلهگر :شرایط زمینهای عمومی که بر راهبردها تأثیر میگذارند.

• راهبردها :کنشها یا برهمکنشهای خاصی که از پدیده محوری منتج میشود.
• پیامدها :خروجیهای حاصل از استخدام راهبردها.
در مرحله کدگذاری محوری ،توضـیح و بیان منطقی مقولهها امری حیاتی اسـت .این کار از
طریق خط داســتان 1صــورت میگیرد .خط داســتان عبارت اســت از توضــیح مفصــل و
جزءبهجزء مقولههای عمده با ارجاع به یادداشـتها ،خالصـهها ،اسـتناد به نقلقولهای افراد
موردمطالعه( .محمدپور)103:1392 ،
در کدگذاری گزینشـی بر اسـاس مدل مرحله قبل ،گزارهها یا توضـیحاتی ارائه داده میشـود
که طبقات مدل را به یکدیگر مرتبط سـاخته یا داسـتانی را شکل میدهد که طبقات مدل را
به یکدیگر مرتبط میسـازد .در حالت پیشـرفته پژوهشـگر کار را با ارائه ماتریس وضـعیت به
پایان میبرد( .کرسول)88:1391 ،
امـا این روش تنهـا زمـانی مجـاز هســـتیم کـه از روش نظریـه برپـایـه اســـتفـاده نمـاییم کـه در
شـرایط خاصـی کاربرد این نظریه بتواند موضـوعیت و مشـروعیت علمی داشـته باشـد؛ که
عمـدهترین آنهـا در ســـه بخش قـابـلتفکیـک اســـت .نخســـت وقتیکـه نظریـهای نیســـت
(عدمکفایت نظریه) ،دوم نیاز به گزارههای فرضـیه بیشـتر (عدمکفایت فرضـیه) و سـوم نیاز به
نظریه برای اینجا و اکنون (نظریه متصل و نه منفصل ،نظریه واقعی و نه صوری)(.فراستخواه،
)1395
 -1-3نوع تحقیق:

از آنجایی که پژوهش حاضـــر در پی درک عوامل مؤثر (زیرســـاختی) بر شـــکل گیری
فرهنگ توسـعه منتج به تسـهیل اجرای اقتصـاد مقاومتی اسـت و قصـد دارد نتایج آن اقدامات
اصــالحی و رهنمونهای موثقی را ارائه دهد یک پژوهش کاربردی محســوب میشــود .از
منظری دیگر با عنایت به دانشافزایی ناشـی از طراحی مدل و بررسـی اثرات متغیرهای مؤثر
در آن ،این پژوهش جهتگیری توسعهای دارد.

___________________________________________________
line

1 - Story
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• زمینه :شرایط خاصی که بر راهبردها اثر میگذارند.
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 -2-3استراتژی کلی تحقیق:

در این پژوهش از هر دو رویکرد پژوهشــی (کمی و کیفی) اســتفادهشــده اســت .بدین
ترتیب که در مرحله کیفی از رویکرد اســتقرایی و در مرحله کمی از رویکرد فرضــیهای –
قیاسی استفادهشده است .این پژوهش در سه مرحله اجرا میگردد .مرحله اول که بهصورت
کیفی انجام میشـود ،دادهها از طریق انجام مصـاحبههای سـاختاریافته با مخاطبان مربوطه
گردآوری شـدند .در مرحله دوم عوامل کلیدی اسـتخراجشـده و به مدل تبدیل گردیدند .در
مرحله آخر نیز آزمون مدل اسـتخراجشـده صـورت گرفت که این مرحله بهصـورت کمی انجام
گردید .مدل تدوین نظریه و گونه شناسی در نمودار شماره  2نمایش دادهشده است.
نمودار شماره  :2مدل تدوین نظریه و گونه شناسی

همانطور که بیان شـد راهبرد پژوهشـی مرحله کیفی ،نظریه داده بنیاد در نظر گرفتهشـده
است .منطق بهکارگیری این مرحله از پژوهش ،به کاربری آن باز میگردد .لذا راهبرد نظریه
داده بنیاد (طرح نظاممند اســـتراوس و کوربین) انتخاب شـــد تا با این مطلوب این تحقیق
سـازگاری داشـته باشـد .بر اسـاس این طرح که برای تحلیل دادههای کیفی گردآوری شـد،
الزم اســـت تا ســـه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ســـپری شـــوند تا در نهایت،
پارادایمی منطقی یا تصویری عینی از نظریه خلقشده ارائه گردد (خیرگو)127:1391،
در مرحله نخست دادههای کیفی از خالل مصاحبههای عمیق با مشارکتکنندگان پژوهش
گردآوری شـد .به این صـورت که با  23نفر از خبرگان و اسـاتید در ارتباط با مسـئله تحقیق
مصــاحبههایی رودررو ،عمیق و با طرح پرســشهای باز ،بین  30تا  60دقیقه انجام شــد.
نمونهگیری بهصورت نظری انجام گرفت .نمونهگیری نظری نوعی نمونهگیری هدفمند است
که پژوهشـــگر را در خلق یا کشـــف نظریه یا مفاهیمی که ارتباط نظریه آنها با نظریه در
حال تکوین به اثبات رســیده اســت ،یاری میکند .راهنمای نمونهگیری نظری پرســشها و
مقایســههایی هســتند که در خالل تحلیل مفاد مصــاحبهها با افراد بروز مییابند و موجب
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آنها میشـود(Strauss&corbin,1998).

 -3-3تعریف مفاهیم یا متغیرها:
 -1-3-3اقتصاد مقاومتی و فرهنگ پیشرفت و توسعه

اقتصـاد مقاومتی روشـی برای مقابله با فشـار ها ،تکانهها ،دشـمنیها و خصـومتها علیه
یک منطقه یا کشـور میباشـد .در شـرایط نابرابر و فاقد ارتباط مؤثر خارجی ،اقتصـاد مقاومتی
بـه معنی تشـــخیص حوزههـای فشـــار و پس از این تالش برای کنترل و بیاثر نمودن آن
تـأثیرهـا و حتی یـک گـام فراتر ،بـه دنبـال تبـدیـل چنین تکـانـههـایی بـه فرصـــت و کـاهش
وابســـتـگـیهــای خــارجی و تــأکیــد بر تولیــد داخلـی و خوداتکــایی میبــاشــــد (.نو
فراسـتی )160:1395،ضـمن اینکه بریگاگلیو و همکاران اقتصـاد مقاومتی را توانایی بازیابی یا
تـنـظـیـم اقـتصــــاد کشـــور در مـقــابــل اثـرات شـــوکهــای خــارجـی تـعـریـف کـردهانــد
)(Briguglia,2006:288تابآوری و پایداری را باید دو ویژگی مهم و مطلوب یک سـیسـتم
اقتصـادی تلقی کرد )(Holling,1973:23این واژه نخسـین با در شـهریورماه  1389توسـط
مقـام معظم رهبری و در دیـدار بـا کـارآفرینـان مطرح گردیـد .ایشـــان در تعریفی جـامع و در
دیدار با دانشـجویان در سـال  1391فرمودند" :اقتصـاد مقاومتی ،یعنی آن اقتصـادی که در
شـرایط فشـار ،در شـرایط تحریم ،در شـرایط دشـمنیها و خصـومتهای شـدید میتوانند
تعیینکننده رشـد و شـکوفایی کشـور باشـد" (بیانات مقام معظم رهبری .)1391 ،لذا ارکان
اقتصـاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری بر پنج شـاخص ،مقاوم بودن اقتصـاد ،اسـتفاده
از همـه ظرفیـتهـای دولتی و مردمی ،حمـایـت از تولیـد ملی ،مـدیریـت منـابع ارزی و مـدیریـت
مصــرف اســتوار اســت .از اینرو موضــوع زیرســاختهای فرهنگی  -اجتماعی از مهمترین
موضـوعات زیرسـاختی کشـور بوده و تحقیقات بسـترسـاز موضـوعات مرتبط با تحقق اقتصـاد
مقاومتی اسـت .اغلب لغتنامهها واژه مقاومت و انعطاف را سـرعت بازیابی یک اقتصـاد در اثر
یک حادثه نامطلوب تعریف کردهاند .در ادبیات اقتصــاد مقاومت و انعطاف حداقل در ســه
مورد خالصـه میشـود .اول توانایی یک اقتصـاد در بهبود شـرایط پس از شـوک خارجی ،دوم

واکاوی راهبرد ساختاری فرهنگ پیشرفت و توسعه ،در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (با تکیهبر زیرساختهای فرهنگی – اجتماعی) /حسین بهرامی ثابت  ،احمد آذین ،محمد علی چیت ساز

کشـف مقولههای مناسـب خصـوصـیات و ابعاد
منبع نمونهگیری نظری تا رســـیدن مقولهها به اشـــباع نظری ادامه یافت .اشـــباع نظری
مرحلـهای اســـت کـه در آن دادههـای جـدیـدی در ارتبـاط بـا مقولـه پـدیـد نمیآینـد ،مقولـه
گسـترده مناسـبی مییابد و روابط بین مقولهها برقرار و تائید میشـوند (Glaser,1978) .بر
اســـاس تحلیل دادههای کیفی و تکمیل مرحله کدگذاری باز و محوری خط ارتباطی میان
مقولههای پژوهش شـامل شـرایط علی ،مقوله محوری ،بسـتر ،شـرایط مداخلهگر ،راهبرد و
پیامدها مشخص گردید.
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مقاومت در برابر اثر یک شــوک و ســوم جلوگیری از اثر یک شــوک )(Ovans,2015:29

اقتصـاد مقاومتی ایسـتا توانایی برای حفظ عملکرد بدون نیاز به بازسـازی و اقتصـاد مقاومتی
پویا را تغییر بهبود سریع پس از ایجاد شوک اقتصادی میباشد
) .(Van Bergeijk,2016:19جریان اقتصـــاد مقاومتی یک جریان فرهنگی و در بســـتر
جامعه امروز اسـت و بدینجهت حتماً باید ایدئولوژی و فرهنگ مربوط به آن تفهیم و درک
گردد .در حوزه عملیـاتی شـــدن این ایـدههـا ،تعـامـل رویکردهـا ،برنـامـههـا و پروژههـای ملی در
قالب جدول شماره 3ارائه گردیده است.
جدول شماره  :3تعامل رویکردها ،برنامهها و پروژههای ملی اقتصاد مقاومتی
رویکردها

مردمی
بودن

برنامههای ملی

عنوان پروژهها و طرحها

طرح ملی گفتمان سازی و

طرحهای ارتقاء بهرهوری نیروی کار ،سرمایه ،انرژی،

فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی

آب ،زنجیره تولید و مصرف گندم ،آرد و نان
طرحهای تشویق همکاریهای جمعی و مشارکت

طرح ملی مردمی کردن اقتصاد

آحاد مردم در اقتصاد ،تقویت فرهنگ مدیریت
جهادی ،اصالح رفتارهای فعاالن اقتصادی و خانوارها

طرح ملی برنامه ملی بهرهوری
درونزایی
اقتصاد

طرح ملی ارتقاء توان تولید ملی
(درونزایی اقتصاد)
طرح ملی شفافسازی و
سالمسازی اقتصاد (وزارت

عدالت
بنیان

اقتصاد)
طرح ملی عدالت بنیان کردن
اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

دانشبنیان

طرح توسعه تولید صنایع دست ،فرش و گردشگری.
طرح بهکارگیری ظرفیتها و قابلیتهای متنوع
جغرافیای مزیتهای کشور– توانمندسازی بخش
خصوصی
طرحهای عدالت بین نسلی و چگونگی استفاده از
انفعال و توانمندسازی فقرا و محرومین
طرحهای مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق –
مبارزه با فساد مالی ،اداری و اقتصادی -حمایت از
مالکیت فکری و معنوی و امنیت حقوق مالکیت

طرح ملی توسعه اقتصاد

طرحهای دانشبنیان کردن اقتصاد و جامعه و

دانشبنیان

افزایش روند رشد و نوآوری

 -2-3-3جامعهپذیری:

جامعهپذیری یا اجتماعی شـدن ،عمل یا فعالیتی اسـت که انسـان بدون شـخصـیت خاص
و بدون هویت خاص را که فردی غیراجتماعی و فاقد ویژگی مشــخصــی اســت ،به فردی
اجتمـاعی ،دارای شـــخصـــیـت مشـــخص و هویتی متمـایز از دیگران تبـدیـل میکنـد.
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(منـادی )27:1386،ازآنجـاکـه در این تحقیق بـه عنـاصـــر و محتوای جـامعـهپـذیری توجـه
قوانین و مقررات هستند ،میبایست مورد مفهومپردازی قرار گیرند .ارزشهای اجتماعی نیز
عناصـری هسـتند که مورداحترام و قبول اکثریت افراد جامعه هسـتند که هم نیازهای مادی
و معنوی آنها را هدایت می کنند و شـــکل میدهند و هم در موقع قضـــاوت در مورد آن
شـخص ،مالک قرار میگیرد .هنجارهای اجتماعی :شـیوهها و سـبکها ،رفتاری مشـخصـی
هســتند که قال با بر اســاس ارزشهای اجتماعی جامعه شــکلگرفته و ســاخته میشــوند.
قوانین و مقررات :دسـتورالعملهایی هسـتند که یا گذشـتگان آنها را برای منافع جمعی و
ضـایع نشـدن حق دیگران و حفظ نظم تدوین کردهاند و یا در زمان حاضـر بر اسـاس نیازها و
مقتضــیات جامعه تدوینشــدهاند( .منادی )24:1387،درواقع فرهنگ به ما میگوید که چه
کسـی هسـتیم و به کجا تعلق داریم ) )Mackay,2001:69پذیرش فرهنگ ،تعیین هویت،
تعیین نقش اجتمـاعی و آموختن مهـارتهـا از اهـداف جـامعـهپـذیری میبـاشـــد کـه بـا ســـه
مکـانیســـم تقلیـد (اطـاعـت بر مبنـای اعتمـاد) ،تلقین (پـذیرش درونی) و آموزش بـه مفـاهیم
یـاددادن ،معرفی کردن و تکرار یـک مســـالـه بـه نتیجـه میرســـد؛ بنـابراین مطـابق مطـالعـات
صــورت گرفته ،نهاد خانواده ،نهاد ســیاســت ،نهاد دین ،نهاد آموزشوپرورش ،رســانههای
جمعی و الگوهای جامعه از منابع اصلی جامعهپذیری در نظر گرفته میشود.
 -3-3-3نهادینهسازی:

نهادینهسـازی یکی از اصـطالحات علم جامعهشـناسـی اسـت که بیشـتر از آن به نهادینه
شـدن تعبیر میشـود .نهادینه شـدن یک امر اجتماعی ،یعنی پایهای و ریشـهای شـدن آن در
متن و عمق جامعه و مقبول ،تائید و به رسمیت شناخته شدن آن ارزشها و مقررات توسط
افراد جامعه اسـت (گالبی .)99:1376،در اصـطالح بنا به تعریفی که در جامعهشناختی از آن
صـــورت گرفتـه اســـت ،نهـادینـه شـــدن فراینـد منظمی از هنجـارهـا ،پـایگـاههـا و نقشهـای
بههمپیوســته اســت که جامعه آن را پذیرا شــده اســت ،از طریق نهادینه شــدن رفتارهای
خودانگیختـه و پیشبینینـاپـذیر ،جـای خود را بـه رفتـار نظـامیـافتـه و پیشبینی میدهـد؛
بنابراین از منظر جامعهشـناسـی زمانی میگویند که چیزی ،فکری یا پدیدهای نهادینهشـده
اسـت که درروند اسـتواری مبتنی بر سـازمانیافته شـدن ،سـیسـتماتیک شـدن و ثابت شـدن
قرار گیرد و نقش و کارکردهای آن مشـخص شـود .جامعه شـناسـان نهادینه شـدن را نوعی

واکاوی راهبرد ساختاری فرهنگ پیشرفت و توسعه ،در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (با تکیهبر زیرساختهای فرهنگی – اجتماعی) /حسین بهرامی ثابت  ،احمد آذین ،محمد علی چیت ساز

میشــود ،این مفاهیم که شــامل ارزشها اجتماعی ،باورهای اخالقی ،هنجارهای اجتماعی،

134
فصلنامه( علمی -پژوهشی) مطالعات راهبردی بسیج /سال بیست پنجم /شماره  /94بهار 1401

فرایند میدانند که طی آن اشــکال منظم ،با دوام و تا حد زیادی پیشبینی شــده درکنش
متقابل توسـعه مییابد .این فرایند با شـروع پذیرش هنجارها و انتظارات نقشها توسـط افراد
که از طریق گروههای متفاوت از آنها خواســته میشــود انجام میگیرد و برخی نیز آن را
فرایند تنظیم و الگو یافتن روشها و رویههای مصـوب جامعه تعریف کردهاند(.زاهدی،امرایی
و نظر بیگی)55:1389 ،
نمودار شماره  :3مدل مفهومی پژوهش
چرلشهریرفبهنگيراراج مرعي

اس قباررارتثبيترفبهنگرتوسعفراراق صردرهقراه ي

فبهنگرپيشبفترارتوسعف

زربسرختهر

 -4-3-3روشهای گردآوری دادهها:

دادههـا و اطالعـات منـدرج در این پژوهش از دو منبع مختلف بـه دســـت آمـده اســـت.
دادههای اولیه از طریق مصــاحبه و دادههای ثانویه از کتابها ،مقاالت ،اســناد و مدارک به
دسـت آمده اسـت .بدین ترتیب که در مرحله نخسـت دادههای کیفی از خالل مصـاحبههای
عمیق ( 30مورد) با مشـارکتکنندگان پژوهش گردآوری شـد .نمونهگیری بهصـورت نظری
انجام شـد که این نمونهگیری تا رسـیدن مقولهها به اشـباع نظری ادامه یافت .چراکه قاعده
کلی به هنگام نظریهســازی این اســت که به گردآوری دادهها تا زمانی که مقولهها اشــباع
شـــوند باید ادامه دارد )(Glaser,1978:128ب اســـاس تحلیل دادههای کیفی و تکمیل
مرحله کدگذاری باز و محوری ،خط ارتباطی میان مقولههای پژوهش شــامل شــرایط علی،
مقوله محوری ،بستر ،شرایط مداخلهگر ،راهبرد و پیامدها مشخص شد.
 -5-3-3روشهای تحلیل دادهها:

در مرحلـه اول بـه ارائـه دادههـای کیفی برآمـده از تحلیـل مصـــاحبـههـای انجـامشـــده بـا
مشـارکتکنندگان طرح مدل نظری مسـتخرج از دل این دادهها در چارچوب طرح نظاممند
نظریه داده بنیاد اختصــاص داده شــد .به همین منظور نخســت مقولههای بهدســتآمده از
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فرایند کدگذاری باز پژوهش ارائه و سـپس اجزاء پارادایم کدگذاری محوری ،شـامل شـرایط
زیرمجموعـه خود طرح و در آخر طبق کـدگـذاری انتخـابی بـه هم پیونـد دادهشـــده انـد .در
مرحلـه دوم ،ابتـدا روایی و برازش مـدل انـدازهگیری مورد تـائیـد قرار گرفـت ســـپس مـدلهـای
معادالت ساختاری پژوهش مورد آزمون و بررسی قرار گرفت.
 -6-3-3جامعه و نمونه:

جامعه آماری در مرحله کمی دیگر نخبگان و صــاحبنظران حوزه فرهنگ و توســعه بودند که
جمعآوری دادههـا بـا روش نمونـهگیری مبتنی بر نمونـهگیری گلولـه برفی صـــورت پـذیرفـت .بـاهـدف
حصـول اطمینان از روایی محتوای سـنجه ،پرسـشـنامه برای  5تن از اسـاتید ارسـال گردید ،پس از
دریافت بازخورد از این خبرگان ،اصالحات پیشنهادی انجام و پرسشنامه نهایی بهصورت الکترونیکی
و فیزیکی در قـالـب  14ســـؤال و  144گویـه طراحی و تـدوین گردیـد .در نهـایـت  35پرســـشـــنـامـه
جمعآوری و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای اطمینان از پایایی ابزار گرداوری دادهها ،ضــرایب
آلفای کرونباخ محاسـبهشـده با اسـتفاده از نرمافزار  spssگویای پایایی مناسـب سـنجه و مؤلفه های
آن بود که مقدار آن در این تحقیق  0/923برآورد شـده اسـت .به منظور انجام نمونهگیری در مرحله
نخست پژوهش ،از نمونهگیری نظری استفاده شد .نمونهگیری نظری نوعی است که پژوهشگر را در
خلق مفـاهیمی کـه ارتبـاط نظری آنهـا بـا نظریـه در حـال تکوین بـه اثبـات رســـیـده اســـت ،یـاری
میکند (strauss&corbin,1998).نمونهگیری نظری تا رســیدن مقولهها به اشــباع نظری ادامه
یافت.
 -7-3-3روایی و پایایی ابزار جمعآوری اطالعات:

روایی واگرا در یک مدل سـاختاری ،بر همبسـتگی اندک میان متغیرهایی که میان آنها
رابطهای در نظر گرفته نشــده ،تأکید دارد .روش فرنل بهعنوان یکی از شــاخصهای برآورد
روایی واگرا محسـوب میشـود .این شـاخص در واقع جذر میانگین واریانس اسـتخراجشـده را
برای هر متغیر محاســـبه کرده و در قطر اصـــلی ماتریس همبســـتگی میان متغیرها قرار
میدهد؛ لذا اعداد موجود در قطر اصـلی ،باید از سـایر اعداد در آن سـتون بزرگتر باشـند.
مطابق جدول شـماره  ،4روش فرنل برای مدل سـاختاری نشـان میدهد روایی واگرا در مدل
بـهکـاررفتـه در این پژوهش برقرار اســـت؛ چراکـه اعـداد موجود در قطر اصـــلی مـاتریس
همبســـتگی میـان متغیرهـا کـه جـذر  AVEآن متغیر را نشـــان میدهنـد ،از ســـایر اعـداد
بزرگترند .پایایی ســنجهها از طریق ضــرایب آلفای کرونباخ محاســبهشــده با اســتفاده از

واکاوی راهبرد ساختاری فرهنگ پیشرفت و توسعه ،در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (با تکیهبر زیرساختهای فرهنگی – اجتماعی) /حسین بهرامی ثابت  ،احمد آذین ،محمد علی چیت ساز

علی ،پدیده اصــلی ،راهبردها ،زمینه شــرایط مداخلهگر به تفکیک و بر اســاس مقولههای
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نرمافزار آماری  SPSSگویای پایایی مناســب ســنجه و مؤلفههای آن بود که مقدار آن در
این تحقیق  0.922برآورد شده است.
جدول شماره  :4روایی بین متغیرها
محیط

پیامد

خرد

شکلگیری

1

راهبرد

محیط کالن

چالشها

مقوله
محوری
1

مقوله محوری

1

0.119

چالشها

1

0.83

-0.005

محیط کالن

1

0.678

0.609

0.03

راهبرد

1

0.728

0.528

0.48

-0.536

پیامد شکلگیری

0.165

0.19

-0.089

0.281

0.112

محیط خرد

 -8-3-3مراحل انجام و بهکارگیری روش:

در مرحله نخســـت اســـتفاده از این راهبرد ،بهمنظور فهم زیرســـاختهای اجتماعی –
فرهنگی شـکلدهنده فرهنگ توسـعه نظریه داده بنیاد طرح و تدوین گردید .در محله دوم
آن را در معرض آزمون کمی قراردادیم تـا از تصـــمیم پـذیری یـافتـههـای پژوهش اطمینـان
حـاصـــل کنیم .طبق نمونـهگیریهـای بـاز ،ارتبـاطی و متنوع و همچنین نمونـهگیری ممیز،
تعدادی از خبرگان و اسـاتید بهعنوان مشـارکتکننده انتخاب شـدند و پس از مصـاحبههای
عمیق ،گردآوری دادهها تا حد اشـباع نظری ادامه یافت .رهآورد این مرحله از پژوهش ،مدل
کیفی به همراه گزارههای حکمی بود که در مرحله دوم در قالب فرضـیه تبیین و در معرض
آزمون کمی واقع شدند .فنون آماری با استفاده از نرمافزار  smart PLSانجامشدهاند.
 -4یافتههای تحقیق
 -1-4یافتههای تحقیق (تحلیل دادهها):

بهطورکلی دو رویکرد برای برآورد پارامترهای یک مدل معادالت ســـاختاری وجود دارد.
اولین رویکرد مبتنی بر کوواریانس بوده و دیگری مبتنی بر واریانس اســـت .رویکرد مبتنی
بر کوواریانس سـعی در کاهش تفاوت بین کوواریانس نمونه و کوواریانسـی که توسـط مدل
نظری پیشبینیشـــده ،دارد (امانی ،خضـــری آذر و محمودی)45:1391،؛ اما برخالف آن،
روش حداقل مربعـات جزئی یـا همـان  PLSســـعی دارد واریـانس متغیرهای وابســـتـهای که
توسـط متغیرهای مسـتقل پیشبینی میشـوند را بیشـینهسـازی کند .مدل یابی  PLSدر سـه
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مرحله صورت میپذیرد .در مرحله اول ،مدل اندازهگیری (مدل بیرونی) از طریق تحلیلهای
درونی) بـهوســـیلـه برآورد مســـیر بین متغیرهـا واکـاوی و درنهـایـت برازش کلی مـدل تبیین
میگردد .بهطور خالصــه رویکرد  PLSاینگونه عمل میکند :در ابتدا نســبتهای وزنی که
نشـانگرها را به متغیرهای پنهان موردنظرشـان مربوط میکند برآورد میشـود ،سـپس با در
نظر گرفتن نسبتهای وزنی بهعنوان ورودی ،مقادیر موردها برای هر متغیر پنهان بر اساس
میانگین وزنی نشــانگرهایش محاســبه میشــود .درنهایت از این مقادیر موردها در معادالت
رگرسـیون اسـتفاده کرده تا پارامترهای روابط سـاختاری تعیین شـود (همان) در این تحقیق،
جهـت اجرای مـدل مفهومی (بـا توجـه بـه حجم آمـاری) و تحلیـل نتـایج از نرمافزار

PLS

استفادهشده است.
 -2-4ضریب تعیین R2

ضـریب تعیین  R2معیاری اسـت که بیانگر میزان تغییرات هر یک از متغیرهای وابسـته
مدل اسـت که بهوسـیله متغیرهای مسـتقل تبیین میشـود .مقدار  R2تنها برای متغیرهای
درونزای مدل ارائه میشـود و در مورد سـازههای برونزا مقدار آن برابر صـفر اسـت .هرچه
مقدار R2مربوط به سـازههای درونزای مدل بیشـتر باشـد ،نشـان از برازش بهتر مدل اسـت.
سـه مقدار  33/0 ،19/0و  67/0بهعنوان مقادیر ضـعیف ،متوسـط و قوی برای ضـریب تعیین
معرفیشده است (چین.)323 :1998 ،
جدول شماره  :5شاخص ضریب تعیین R2

ضریب
تعیین R2

چالشها

جامعهپذیری

نهادینهسازی

پیامد

0.610

0.527

0.848

0.803

محیط

محیط

خرد

کالن

0.517

0.690

 -3-4محاسبه برازش مدل

مهمترین شــاخص برازش ،خطای جذر میانگین مربعات یا  RMSاســت .این شــاخص،
اختالف میان مدل سـاختهشـده با دادههای تجربی را نشـان میدهد .در صـورتی که مقدار
این شـاخص بزرگتر از  0.08باشـد ،برازش قابلقبول اسـت و اگر باالتر از  0.1باشـد ،برازش
خوب اســـت (ســـبحـانی فرد )264:1395 ،طبق این معیـار ،میزان برازش مـدل 0.294
ارزیابیشده و ازآنجاکه باالتر از  0.1است پس مدل از برازش خوبی برخوردار است.

واکاوی راهبرد ساختاری فرهنگ پیشرفت و توسعه ،در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (با تکیهبر زیرساختهای فرهنگی – اجتماعی) /حسین بهرامی ثابت  ،احمد آذین ،محمد علی چیت ساز

روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدی موردبررسـی و در مرحله دوم ،مدل سـاختاری (مدل
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رهآورد مرحله نخستت :شتکلگیری نظریه تحقق اقتصاد مقاومتی بر پایه فرهنگ پیشرفت
و توسعه

نمودار شـماره  4مرحله کدگذاری محوری و به عبارتی مدل فرایند کیفی پژوهش را نشـان
میدهد.
نمودار شماره  :4نظریه زیرساختهای فرهنگی – اجتماعی فرهنگ توسعه (مرحله کدگذاری محوری)

در مرحله کدگذاری انتخابی ،بر اساس مرحله کدگذاری محوری قضایای پژوهشی استخراج
شــد که مبنای فرضــیههای پژوهشــی در مرحله کمی را شــکل داد .در مرحله کدگذاری
محوری یا کدگذاری نظری محقق مقوالت و مفاهیم بهدسـتآمده از مرحله کدگذاری باز را
باهم مقایسه نموده ترکیب و ادغام تقلیل و تخصیص میکند درواقع کل معانی بهدستآمده
از تحقیق را بر اسـاس ارتباطاتی که باهم دارند در چند نقطه وصـل یا در چند محور اصـلی
یـا در تعـدادی ارتبـاط نظری مرتـبســـازی میکنـد کالس اول کـدگـذاری محوری را مرتـب
کردن درآمیختن و ســـازمـاندهی انبوهی از دادههـا تعریف میکنـد) .(Creswell,1998و
چهار مرز نیز گوهر اصــلی کدگذاری محوری را ارتباط و چســبندگی میان معانی و مفاهیم
میداند).(Charmaz,2006
ادبیات مســتخرج از تحقیق بر اســاس موضــوع ســه نحله تبیینی برای فلســفه وجودی
شـکلگیری فرهنگ پیشـرفت و توسـعه را متصـور میداند .نحله نخسـت شـکلگیری فرهنگ
پیشـرفت و توسـعه را بر اسـاس عوامل درونی طبیعی میکند .نحله دوم مدعی اسـت شـاخص
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موردنظر را میتوان بر اســـاس عوامـل بینالمللی و جهـانی تبیین کرد .نحلـه ســـوم نیز بر
دنبال چالشهای موجود در حوزههای ســـاختار و سـ ـیاســـتگذاری ،مدیریت ،ارزشها و
اعتقادات ،خانواده ،آموزش و الگوها و ارتباطات ،مســئولین و متولیان امربر اســاس وظیفه
ذاتی خود همواره بـه دنبـال راهحلی برای مســـائـل موجود بودهانـد ،امـا درپی فرآینـد راهحلی
یابی برای چالشهای مطرحشــده ،به دالیل مختلف (ازجمله عدم وجود توان نظریهپردازی،
نزدیکبینی مفرط و )...حلقه مفقوده جامعهپذیری ملی فرهنگ توسعه را یا شناسایی نکرده
و یا بهدرسـتی در دسـتور کار قرار ندادهاند .در این راسـتا سـیاسـتگذاران و مدیران متولی با
توجه به محیط کالن کشـور (محیطهای اقتصـادی اجتماعی سـیاسـی و فرهنگی) و محیط
خرد شـــامـل (زیرســـاخـتهـای فیزیکی {اطالعـاتی و ارتبـاطی) ،ســـرمـایـههـای انســـانی و
محیطهـای عمومی) منـاســـبترین راهبرد اجرایی جهـت مقـابلـه بـا چـالشهـای موجود را
نهادینهسـازی فرهنگ پیشـرفت و توسـعه تشـخیص دادند .پیامد توسـل به این راهبرد منجر
به اسـتقرار و تثبیت فرهنگ توسـعه در کشـور میشـود .آنچه بر اثر این فرآیند در کشـور رخ
خواهد داد در قالب سـه شـکل نمایان میشـود .یکی تکوین باورها و عقاید به معنی آفرینش
و خلق بـاورهـا و عقـایـد ،دیگری بـهغـایـت ارزشهـا ،بـه معنی نگـهداشـــتن و محـافظـت نمودن
ارزشها و درنهایت نگاربندی هنجارها به مفهوم شـکلدهی و الگومندی هنجارها .بر همین
اساس فرضیههایی بهصورت زیر تدوین شدند:
 -4-4فرضیههای پژوهش:

بر اساس مدل مفهومی بهدستآمده از مرحله کیفی و در پاسخ به پرسشهای پژوهش،
فرضیههای زیر تدوین گردید که عبارتاند از:
فرضــیه اول :چالشهای زیرســاختی فرهنگی  -اجتماعی (شــامل شــاخصهای ســاختار و
ســـیاســـتگذاری ،مدیریت ،ارزشها و اعتقادات ،خانواده ،آموزش و الگوها و ارتباطات) بر
جامعهپذیری ملی فرهنگ توسعه دارای رابطهای معنادار است.
فرضیه دوم :جامعهپذیری ملی فرهنگ توسعه در اتخاذ راهبرد نهادینهسازی فرهنگ توسعه
در ســطح کشــور بهعنوان راهبرد تحول نظام فکری فرهنگ توســعه ملی ،دارای رابطهای
معنادار است.
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ترکیب این دو عنوان تأکید دارد .بر این اسـاس مطابق آرا بهدسـتآمده ،در کشـور ما نیز به
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فرضـیه سـوم :محیط کالن (بسـتر) ،شـامل ارگانها و سـازمانها ،فعاالن و بسـترهای فرهنگی
– اجتماعی ،در اتخاذ راهبرد نهادینهسازی فرهنگ توسعه دارای رابطهای معنادار است.
فرضــیه چهارم :شــرایط مداخلهگر محیط خرد شــامل حوزههای زیرســاختهای فیزیکی
(اطالعاتی و ارتباطی) و سـرمایههای انسـانی و در اتخاذ راهبرد نهادینهسـازی فرهنگ توسـعه
اثر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه پنجم :راهبرد نهادینهسازی فرهنگ توسعه در پیامدهای حاصله از اجرای آن (شامل
تکوین باورها و عقاید ،وقایت ارزشها و نگاره بندی هنجارها) دارای رابطهای معنادار است.
فرضــیه شــشــم :شــرایط مداخلهگر محیط خرد (شــامل حوزههای زیرســاختهای فیزیکی
(اطالعاتی و ارتبـاطی) و ســـرمایـههای انســـانی) و در پیامدهای حاصـــل از اجرای راهبرد
نهادینهسازی فرهنگ توسعه دارای رابطهای معنادار است.
 -5-4نتایج بررسی فرضیات تحقیق (آزمون نظریه)

در خصــوص نتایج بررســی فرضــیههای مدل و داوری نهایی متغیرها و پذیرش یا عدم
پذیرش فرضـ ـیههای موجود در تحقیق ،باید به گزارشهای حاوی اطالعات در مورد میزان
احتمال متغیرها و نحوه قرارگیری آنها نســبت به فاصــله اطمینان رجوع نمود .در نرمافزار
 PLSاین گزارش توسـط  Bootstrapفراهمشـده و در مورد ثبات برآورد ضـرایب و متغیرها
نتایجی ارائه مینماید .فاصـــله اطمینان ،دامنهای اســـت که در آن پارامتر واقعی جامعه با
فرض سـطح معینی از اطمینان در آن قرار میگیرد ازآنجاکه در نرمافزار  PLSمیزان خطای
نمونه بهصـورت پیشفرض  0.05در نظر گرفته میشـود ( )∝ = 0.05فاصـله اطمینان 95
درصــد اســت .حال با توجه به فاصــله اطمینان ،برای پذیرش و یا عدم پذیرش فرضهای
مدل ،میتوان از معیار ســنجش میزان احتمال  t- valueاســتفاده نمود .از آنجا که میزان
خطای اسـتاندارد نمونه  0.05در نظر گرفته میشـود ،مقادیر آماره  tنباید در بازه ( -1.96و
 )+1.96باشـند ،در این صـورت فرضـیه تحقیق پذیرفته میشـود (در بازه اطمینان  95درصـد)
جدول شــماره  6مقدار برآورد شــده توســط ضــرایب مســیر و ســنجش میزان احتمال t-
 valueآن را نشـان میدهد .تمام اعداد واقع بر مسـیرها باالتر از  1/96هسـتند و حاکی از
معنادار بودن مسـیرها ،مناسـب بودن مدل سـاختاری و تأیید فرضـیاتی با روابط مسـتقیم در
پژوهش اسـت .سـه شـاخص دیگر که از آنها برای برازش مدلها اسـتفاده شـد ،عبارت بودند
از شـــاخص  NFIکـه بـا میزان  d-uls ،0.066بـا میزان  25.37و  SPMRبـا مقـدار 0.291
تبیین گردید.
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فرضیه شماره 1

0.355

0.084

پذیرش فرضیه

فرضیه شماره 2

0.112

0.045

پذیرش فرضیه

فرضیه شماره 3

0.695

0.024

پذیرش فرضیه

فرضیه شماره 4

0.191

0.044

پذیرش فرضیه

فرضیه شماره 5

0.721

0.028

پذیرش فرضیه

فرضیه شماره 6

0.207

0.041

پذیرش فرضیه

 -6-4مدل نهایی پژوهش

بارهای عاملی مدل پژوهش نمایانگر این اســـت که متغیرهای پنهان حوزه ســـاختار با
میزان  68درصـــد ،(0.83)2متغیر پنهان محیطهای عمومی (از محیط خرد) با میزان 60
درصــــد ،(0.78)2متـغـیـر پنهــان محیط اقتصــــادی (از محیط کالن) بــا میزان 86
درصــد (0.93)2و متغیر پنهان نهادینهســازی فرهنگ توســعه (از راهبرد) با میزان 81
درصــد (0.9)2بیشــترین توان را در تبیین واریانس متغیر پنهان دارند .بهبیاندیگر از بین
شـاخصهای موجود در متغیر چالشهای زیرسـاختی شـاخص سـاختار و سـیاسـتگذاری
بیشـترین تأثیر را بر جامعهپذیری ملی فرهنگ توسـعه دارد .از متغیر محیط کالن ،شـاخص
محیط اقتصــادی و از متغیر محیط خرد شــاخص محیطهای عمومی بیشــترین تأثیر را بر
راهبرد نهـادینـه شـــدن فرهنـگ توســـعـه دارنـد .درنهـایـت راهبرد تحقیق بـا توان قوی مبین
تأثیرگذاری بر اسـتقرار و تثبیت فرهنگ توسعه میباشد .نتایج به دست آمده از آزمون مدل
کلی پژوهش نشـــان دهنـه برازش بـاالی مـدل پژوهش میبـاشـــد .بـدین ترتیـب فرضـــیـات
مطرحشده پژوهش همگی مورد تائید قرار میگیرند.
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فرضیه

ضرایب مسیر

t-value

پذیرش  /عدم پذیرش فرضیه
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نمودار شماره  : 5نتایج حاصل از آزمون مدل کلی پژوهش (مدل نهایی پژوهش)

 -5بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
 -1-5بحث

در این پژوهش و در راسـتای تحقق اهداف نهایی تحقیق ،با اجرای پژوهشـی اکتشـافی
از شـــیوههـای ترکیبی ،ابتـدا در مرحلـه کیفی پژوهش بـا اجرای راهبرد نظریـه داده بنیـاد
(گرندد تئوری) مدلی با عناصر زیر استخراج گردید.
مقوله اصـلی :جامعهپذیری ملی فرهنگ و توسـعه پدیده اصـلی تبیینکننده تحوالت صـورت
گرفته در زیرسـاختهای فرهنگ پیشـرفت و توسـعه اسـت .بر این اسـاس جامعه امروز ما به
دلیل فقدان مکانیسـم اجرایی مناسـب برای سـیاسـتها و خطمشـیهای فرهنگی اتخاذشـده
در برنامههای توســعه ،نبودن شــناخت کافی ،از رابطه فرهنگ با تحوالت اجتماعی در بین
اغلب ســیاســـتگذاران و برنامه ریزان کشـــور ،تأثیر تدریجی ،آرام و بلندمدت فرایندهای
فرهنگی در توســعه ،عدم پیشبینی موضــوع فرهنگ توســعه در اهداف و محتوا ســازی
ســازمانهای فرهنگی و آموزشــی و همچنین اثرات ناشــی از چالشهای حوزه ســاختار و
سـیاسـتگذاری ،مدیریت ،ارزشها و اعتقادات ،آموزش ،خانواده و الگوها و ارتباطات ،مبین
خألها و کاستیها در فرایند جامعهپذیری فرهنگ توسعه در سطح کشور است
شـرایط علی :چالشهای زیرسـاختهای فرهنگی – اجتماعی فرهنگ توسـعه در حوزه های
های ســاختار و سـیاســتگذاری ،مدیریت ،ارزشها و اعتقادات ،آموزش ،خانواده و الگوها و
ارتباطات از علل تغییرات ،تحوالت و تمایالت به جامعهپذیری فرهنگ و توســعه محســوب
میشوند.
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راهبرد :یکی از راهبردهای مهم و اساسی جامعهپذیری فرهنگ توسعه ،نهادینهسازی آن در
جامعه اسـت .در این راهبرد بر بومیسـازی فرهنگ و مفاهیم توسـعه ،الگوبرداری از جوامع
موفق و مشــابه (درسآموزی) و مدیریت گرایی در ارتقاء فرهنگ توســعه در جامعه تأکید
شده است.
بسـتر :ازجمله عواملی که باعث میشـود که کشـور به راهبرد نهادینهسـازی فرهنگ توسـعه
روی آورد محیط کالن که شـامل نقش سـازمانهای فرهنگی و اجتماعی ،فعاالن اجتماعی و
بسـترهای اجتماعی اسـت .خألهای موجود در نظام توسـعه و تحول نظام فکری ،اسـتفاده و
بـهکـارگیری تمـام ظرفیـتهـای دولتی و مردمی ،ارتبـاط منـاســـب ارگـانهـای فرهنگی –
اجتماعی در سـطح کشـور ،شـکلگیری روحیه جهاد اقتصـادی ،تولید ملی ،جوانمردی ایرانی
و فرهنگ جهادی در بین اقشار جامعه بهویژه فعاالن اجتماعی و چابکی و تناسب ساختارها
و بسترهای اجتماعی منجر به تغییر و تحول در محیط کالن گردیده و منجر به همراستایی
و تبعیت از خطمشیهای مرتبط آنها میشود.
شـرایط مداخلهگر :مضـاف بر بسـتر ،اسـتفاده از راهبرد نهادینهسـازی فرهنگ توسـعه تحت
تأثیر شـرایط مداخلهگر خرد که شـامل حوزه زیرسـاختهای فیزیکی (اطالعاتی و ارتباطی)،
مدیریت سـرمایههای انسـانی و محیطهای عمومی میباشـد ،زمینه عام را برای تحقق راهبرد
کشفشده فراهم میکند.
پیامد :بر اسـاس راهبرد نهادینهسـازی فرهنگ توسـعه ،بسـتر و شـرایط مداخلهگری که منجر
به ارتباط با آن میشـود ،پیامد اسـتقرار و تثبیت فرهنگ توسـعه ملی و اقتصـاد مقاومتی را
در بر خواهد داشـت؛ که شـامل مقولههای تکوین باورها و عقاید ،وقایت ارزشها و نگاربندی
هنجارها میباشد.
نتایج پژوهش حاضـر با مطالعات محسـنی ( )1379که تائید کننده رابطه بین سـیاسـتهای
فرهنگی بـا مـدیریـت نهـادهـای تولیـدکننـده و رهبری کننـده محصـــوالت فرهنگی اســـت و
همچنین تأکید بر اینکه شــرط تحقق عدم تمرکز انجام دادن فعالیتها به شــکل محلی و
مســتقل از قدرت مرکزی اســت ،همخوانی دارد .دیدگاه اینگلهارد که فرهنگ را نظامی از
نگرشها ارزشها و دانش که بهطور گســترده در میان جامعه مشــترک اســت نیز با نتایج
بهدسـتآمده همراسـتا بوده و درنهایت با بخشـی از دیدگاههای هرمانس (مؤلفههای نهگانه
انگیزه پیشرفت) مغایرت مشاهده میشود.
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 -2-5نتیجهگیری:

با عنایت به پایه گزارههای حکمی یا قضـــایای مســـتخرج از بطن نظریه داده بنیاد در
تحقیق کیفی ،فرضـیههایی برای تبیین مدل تحقیق و افزایش روایی نظریه حاصـل از بخش
کیفی پیشــنهاد و مورد آزمون قرار گرفت .نتیجه آزمون فرض ـیههای تحقیق منجر به تائید
نظریه حاصــل از مرحله کیفی تحقیق گردید؛ اما در راســتای نشــان دادن تفاوتهای بین
عوامـل مـدل تحقیق تالش شـــد کـه میزان اثرگـذاری عوامـل تبیین گردد .نتـایج و یـافتـههـای
تحقیق حـاکی از این اســـت کـه در صـــاحـبنظران جـامعـه آمـاری تحقیق ،نقش متغیرهـای
نهادینهســازی فرهنگ توســعه از اهمیت باالیی برخوردار اســت .بهنحویکه در راســتای
چالشهای موجود در حوزههای یادشـــده ،ســیاســـتگذاران و برنامه ریزان حوزه فرهنگ
توسـعه و اقتصـاد مقاومتی (علیرغم تمام تالشهای صـورت گرفته) نباید از عواملی همچون
تجهیز امکانات الزم ،در اولویت قرار دادن موضــوع ،ممارســت در شــناخت کافی و ...قابل
باشند و تجمیع منابع و محتوای فرهنگ توسعه را در قالب مکانیسمی مدون تبیین نمایند،
که این امر قطعاً باعث تقویت جامعهپذیری فرهنگ توسعه میگردد.
بـهاجمـال مهمترین یـافتـههـای پژوهش عبـارتانـد از تـأثیر مثبـت و معنیدار متغیرهـای
چـالشهـای زیرســـاختی فرهنگی و اجتمـاعی بروی جـامعـهپـذیری فرهنـگ توســـعـه کـه در
توضـیح باید گفت بیشـترین تأثیر از حوزه سـیاسـتگذاری و مدیریت اعمالشـده اسـت .بدین
معنی که با اصـالح شـاخصهای سـیاسـتگذاریها و مدیریت جامعهپذیری فرهنگ توسـعه
تقویت خواهد شـد .تأثیر متغیر جامعهپذیری فرهنگ توسـعه بر راهبرد نهادینهسـازی مثبت
و معنیدار دیده شـد ،اما به لحاظ آماری از رابطه ضـعیفی برخوردار اسـت .در توضـیح این
رابطه باید گفت ماهیت جامعهپذیری و نهادینهســـازی رابطه نزدیکی به هم داشـــته و این
میزان تأثیر میتواند نتیجهای از این نکته تلقی شـــود .تأثیر مثبت و معنیدار محیط کالن
(بســتر) بر راهبرد نهادینهســازی فرهنگ توســعه نشــانگر اهمیت و ضــرورت پرداختن به
شـاخصهای این متغیر اسـت که در این میان نقش سـازمانهای فرهنگی و اجتماعی بیشـتر
از دیگر شـاخصها تبیین گردیده اسـت .ضـرورت پرداختن به اسـتقرار زیرسـاختهای فیزیکی
(اطالعاتی و ارتباطی) به همراه بهرهمندی از ســرمایههای انســانی که از آن بهعنوان محیط
خرد (مداخلهگر) یاد میشــود تأثیر معناداری بر راهبرد و نهادینهســازی فرهنگ توســعه را
بیان مینماید .ارتباط و تأثیر معنیدار راهبرد نهادینهســازی فرهنگ توســعه بر اســتقرار و
تقویـت فرهنـگ توســـعـه و اقتصـــاد مقـاومتی مبین اهمیـت و تـأثیرگـذاری این راهبرد دارد.
شـواهد نشـان میدهد عوامل مداخلهگر مانند زیرسـاختهای فیزیکی (اطالعاتی و ارتباطی)
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و همچنین سـرمایههای انسـانی تأثیر مسـتقیم و معنادار بر تثبیت فرهنگ توسـعه و بهتبع
آن اقتصاد مقاومتی دارند.
در این تقریر ضـمن پرهیز از توضـیح روابط آماری بین متغیرها تالش شـد تا مختصـری از
چرایی رابطـههـا ارائـه گردد .در یـک نتیجـهگیری کلی بـایـد خـاطرنشـــان کرد ،چـالشهـای
زیرسـاختی فرهنگی و اجتماعی که مسـبب افول جامعهپذیری فرهنگ پیشـرفت و توسـعه در
کشـور شـده ،بهتبع بر نهادینهسـازی فرهنگ توسـعه نیز تأثیرگذار میباشـد .درعینحال باید
گفـت نهـادینـهســـازی فرهنـگ توســـعـه بـا تـأثیراتی کـه از محیط کالن و خرد میپـذیرد بر
اسـتقرار و تثبیت فرهنگ توسـعه بهعنوان زیرسـاختی مهم در تحقق اقتصـاد مقاومتی اسـت
که پیامد تکیهبر این راهبرد و آنچه براثر این فرایند در جامعه رخ خواهد داد در قالب ســه
شـــکل مختلف نمایان میگردد .اولین شـــکل آن منجر به تکوین باورها و عقاید میگردد.
فرایندی که در آن نگرش مطلوب نســبت به پیشــرفت و مظاهر آن حاصــل ،عقلگرایی و
برخورد علمی با مسـائل تقویت اعتقاد به پیشـرفت و توسـعه نهادینه و آگاهی و آمادگی بر
ای مقابله با گروههای اجتماعی معارض ،فرصـتطلب و سـودجو افزایش مییابد .مطابق بند
 20سـیاسـتهای اقتصـاد مقاومتی که در آن تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزشافزوده،
تولید ثروت ،بهرهوری ،کارآفرینی و...در نظر گرفته شـده اسـت .یکی از اسـاسـیترین ارکانی
که میتواند در این راسـتا به تحقق اقتصـاد مقاومتی منجر شـود برخورداری از یک مدیریت
جامع بر اســاس معیارهای بومی ،ارزشهای ملی و باورهای مذهبی اســت .عزم ملی ،ورود
دســتگاههای فرهنگی و رســانهها به یکپارچهســازی مفاهیم فرهنگ و توســعه ،حضــور
اسـطورهها و فرهیختگان فرهنگی (علما ،اسـاتید ،هنرمندان متعهد و )...در عرصـه فرهنگ،
تقویت مســئولیت گرایی در جامعه ازجمله راهکارهای کاربردی اســت که در تحقق این امر
مؤثر اسـت .چراکه ظرفیت کافی در حوزه رسـانه موجود اسـت و اینکه رسـانهها بیشازپیش
در طول چند ســـال اخیر این بحث را مطرح کردهاند که بهجای جدل میان وحدت و تنوع
باید به مبادله پرداخت و به اختالفات احترام گذاشـت (Balle,2004:109).دومین شـکل آن
منجر بـه وقـایـت ( حفظ و نگهـداری) ارزشهـا میگردد کـه نظمپـذیری جمعی ،یکپـارچگی و
وحدت در جامعه و رشـــد و توســـعه فردی و اجتماعی بر مبنای شـــایســـتگی و تفهم از
دسـتاوردهای آن باشـد .مطابق بند  21سـیاسـتهای اقتصـاد مقاومتی ،تبیین ابعاد اقتصـاد
مقاومتی و گفتمان سـازی آن بهویژه در محیطهای علمی آموزشـی و رسـانهای و تبدیل آن
به گفتمان فراگیر و رایج ملی از اولویتهای موجود کشــور اســت .گفتمان ســازی در انجام
فعالیتها و برنامههای کالن اقتصـادی و سـیاسـی بیانگر شـیوههای تبدیل برنامه به ادبیات
حاکم بر زندگی تکتک نخبگان و مردم جامعه اسـت .بر این اسـاس گفتمان سـازی در وهله
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نخسـت وظیفه نخبگان کشـور میباشـد .چراکه آنان به دلیل برخورداری از توانایی و مهارت
الزم و مقبولیت و نفوذ قابلتوجه در جامعه میتوانند از کارگزاران تأثیرگذار بهحسـاب آیند.
سـیاسـتگذاری و احداث اماکن عمومی شـهری بر اسـاس نیازهای گفتمان سـازی فرهنگ
توسـعه بر مبنای اقتصـاد مقاومتی ازجمله عوامل سـازنده در این مقوله اسـت .نهایتاً سـومین
شـــکل آن منتج به نگاره بندی هنجارها خواهد شـــد .فرایندی که در آن اعتقاد به برابری
انسـان و تکریم حقوق هم نوعان ،اصـالح سـبک زندگی ،مشـارکت عمومی در فرایند توسـعه
کشــور و ارائه الگوهای مناســب به جامعه در ســیاســتگذاریها و خطمشــی گذاریهای
فرهنگی لحـاظ میگردد .بنـد  22ســـیـاســـتهـای اقتصـــاد مقـاومتی بـه دولـت برای تحقق
سـیاسـتهای کلی اقتصـاد مقاومتی با هماهنگسـازی و بسـیج پویای کلیه امکانات کشـور
اشـاره دارد .نگاهی کوتاه به سـاختارهای اطالعاتی اقتصـادی بیگانگان و اسـتفاده حداکثری از
توان انسـانی این کشـورها جهت ایجاد فشـار بر ایران ،بیانگر بهکارگیری تمام توان و صـرف
هزینه قابلتوجهی در رابطه تحریمها بوده است(.زیرک.)63:1394 ،
مزیت پژوهش حاضـر در مقایسـه با پژوهشهای مطرحشـده در خصـوص فرهنگ توسـعه آنجا
اســت که مدل ارائهشــده در این پژوهش مدل جامع و مبتنی بر عمل اســت؛ که همزمان
کوشـیده اسـت به بیشـترین مؤلفههای مؤثر در فرایند شـناسـایی زیرسـاختهای فرهنگی –
اجتماعی فرهنگ توســعه توجه کند و از این منظر تالش نموده تا گامی هرچند کوچک در
پیوند نظریه و عمل بردارد .ازجمله مهمترین محدودیتهای انجام پژوهش حاضر هماهنگی
و مصـاحبه با اسـاتید و متخصـصـین و همچنین توزیع پرسـشـنامههای طرح در سـطح وسـیعتر
این حوزه بود که با توجه به شــرایط اپیدمی کویید  19-و شــیوع بیماری کرونا در ســطح
جامعه عموماً مصاحبهها و توزیع و جمعآوری پرسشنامهها را با چالش جدی مواجه نمود.
 -3-5پیشنهادها:

جامعهپذیری فرهنگ پیشــرفت و توســعه و اقدام و عمل متولیان امر ،ســبب میشــود
همگان در سـاخت سـرنوشـت و آیندهنگری کشـور عزیزمان سـهیم شـوند .با عنایت به نتایج
حاصــل از این تحقیق ،توصــیههای ذیل میتواند کفه ترازوی زیرســاختهای پیشــرفت و
توسعه درونزای جامعه را سنگینتر نماید.
▪

دسـتگاهها و ارگانهای متولی امور فرهنگی و دیگر سـازمانها در خصـوص مفاهیم،
اهداف ،ضــرورتها و اســتراتژیهای مهم و اســاســی پیشــرفت و توســعه کشــور و
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همچنین راهکارهای جاری آن (اقتصــاد مقاومتی) به یک پارادایم مشــترک و تلفیق
▪

نقش فرهنگ در تحوالت پیشــرفت و توســعه کشــور بهعنوان ســرلوحهای کارآمد به
مسئولین و سیاستگذاران جامعه تبیین و بهعنوان شاخصی برای احراز مسئولیتشان
در نظر گرفته شود.

▪

حمایت از هنرمندان ،فرهیختگان ،روحانیون و اندیشـمندان شـاخص ،عرصـه اشـاعه
فرهنگ پیشــرفت و توســعه را راهبری و در جهت تکوین باورها ،عقاید ،هنجارها و
همچنین حفظ و نگهـداری ارزشهـا را در جـامعـه و نهـادینـهســـازی این امر همـت
گمارند.

▪

نظـارت ،ارزیـابی و اثربخشـــی یکپـارچـه دســـتگـاههـای متولی از رونـد اجرائیـات حوزه
فرهنگسازی کشور

▪

دسـتگاهها و سـازمانهای اجرایی موظف به انجام پژوهش کاربردی و تبیین اثرگذاری
متقابل فرایند کاری خود با استراتژیها و الگوهای پیشرفت و توسعه کشور گردند.

▪

ســـازمـانهـای مـدیریـت شـــهری موظف بـه انجـام پژوهش در خصـــوص تصـــویـب،
قـانونگـذاری و اجرای امور عمرانی شـــهری بـا توجـه بـه ظرفیـتهـای فرهنگی جـامعـه
گردنـد .مواردی همچون ســــاخـت و تجهیز نیـازهـای فرهنگی  -اجتمـاعی در
مجتمعهای مسـکونی ،محالت و سـطح شـهر ،سـاخت اماکنی جهت گفتمان ،اسـتفاده
حداکثری از فضاهای در اختیار در جهت تبادل اندیشه و...

▪

وزارت آموزشوپرورش و ســازمان صــداوســیما و حتی ســازمانهای مرتبط دیگر
بیشازپیش ،اهداف استراتژیک و الگوهای پیشرفت و توسعه کشور را در خطمشیها،
مصوبات و اجرای فرایندهای خود لحاظ نمایند.

▪

پـایش متعهـدانـه و دقیق شـــاخصهـای بحرانی در نظـام فرهنگی – اجتمـاعی و ارائـه
برنامه جهت رفع شـــاخصها ،سـ ـیاســـتگذاری و برنامهریزی اقدام جامع مدیریت
پدافند غیرعامل در حوزه مذکور ،اسـتفاده از ظرفیتهای نخبگان کشـور در عملیات
آفنـدی و پـدافنـدی حوزه فرهنگی – اجتمـاعی ازجملـه راهکـارهـای قـابـلتوجـه در این
حوزه است.

واکاوی راهبرد ساختاری فرهنگ پیشرفت و توسعه ،در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (با تکیهبر زیرساختهای فرهنگی – اجتماعی) /حسین بهرامی ثابت  ،احمد آذین ،محمد علی چیت ساز

دیدگاه کاربردی دست یابند.
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 -6منابع
 -6-1منابع فارسی

مقالهها

 )1آقالری ،زهرا .تیرگر ،آرام ( .)1394بررسی الگوی بازیافت مواد در خانوادهها با
عنایت به فرهنگ اسالمی .نشریه اسالم و سالمت .شماره چهارم
 )2بهادری ،افسانه ( .)1379درآمدی بر سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی.
تهران :مرکز پژوهشهای بنیادین
 )3داناییفرد ،حسن .امامی ،سید مجتبی .)1386( .استراتژیهای پژوهش کیفی:
تأملی بر نظریهپردازی داده بنیاد .اندیشه مدیریت ،سال اول ،شماره دوم _
پاییز و زمستان .صفحه  69تا 76
 )4زارع ،بیژن ( )1371نظریههای نوسازی مجموعه مقاالت سمینار جامعهشناسی
و توسعه تهران انتشارات سمت
 )5زاهدی ،عبدالرضا؛ امرایی ،ایوب و نظر بیگی ،مریم (" .)1389روش قرآن کریم در
نهادینهسازی عفاف و حجاب" .مجله مطالعات راهبردی زنان ،سال سیزدهم،
شماره 49
 )6زیرک ،معصومه (" .)1394آسیبشناسی مخاطره پذیری اقتصاد ایران بر مبنای
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی" .مجله اقتصادی شماره  9و 10
 )7سبحانی فرد ،یاسر ( .)1395مبانی و کاربرد تحلیل عاملی و مدلسازی
معادالت ساختاری همراه با استفاده از نرمافزارهای LISREL - SMART
 .PLS 3 - AMOS - SPSS – HLMتهران :دانشگاه امام صادق
 )8فکوهی ،ناصر .1378.فرایندهای فرهنگی معاصر و پیامدهای آنها در حوزه
انسانشناسی .نامه علوم اجتماعی شماره 13
 )9نوفراستی ،محمد (" .)1395اقتصاد مقاومتی و راههای دستیابی به آن".
فصلنامه سیاستهای راهبرد کالن .سال چهارم
 )10هیر ،جوزف و همکاران .مدلسازی معادالت ساختاری :کمترین مربعات جزئی.
ترجمه :عادل آذر و رسول غالم زاده ( .)1395تهران :انتشارات نگاه دانش
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کتابها

 )12دیلینی ،تیم .نظریهی کالسیک جامعهشناسی .ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی
( .)1387تهران :نشر نی
 )13ریتزر ،جورج .نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر .ترجمه :محسن ثالثی (.)1374
تهران :انتشارات علمی
 )14شفرز ،برنهارد .مبانی جامعهشناسی جوانان .ترجمه کرامت اله راسخ ( .)1383تهران:
نشر نی

واکاوی راهبرد ساختاری فرهنگ پیشرفت و توسعه ،در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (با تکیهبر زیرساختهای فرهنگی – اجتماعی) /حسین بهرامی ثابت  ،احمد آذین ،محمد علی چیت ساز

 )1افروغ ،عماد ( )1379چشماندازی نظری به تحلیل طبقاتی و توسعه ،تهران توسعه
فرهنگ و دانش
 )2آلن بیرو ،فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمه :باقر ساروخانی ،تهران ،انتشارات کیهان،
 ،1370چ  ،2ص .248
 )3امانی ،جواد؛ هیمن ،خضری آذر و محمودی ،حجت (" .)1391معرفی مدل یابی
معادالت ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی و کاربرد آن در پژوهشهای
رفتاری" .نشریه برخط دانش روانشناختی .شماره 1
 )4بشیریه ،حسین ( .)1379نظریههای فرهنگ در قرن بیستم ،نشر موسسه فرهنگی آینده
پویان
 )5بنیانیان ،حسن ( .)1386فرهنگ توسعه در ایران .تهران:امیرکبیر
 )6بهرامی ثابت ،حسین؛ فتحی ،سروش و میرساردو ،طاهره (" .)1393بررسی تأثیر
فرهنگ توسعه بر مشارکت اجتماعی شهروندان (موردمطالعه :شهروندان مناطق یک،
ده و بیست شهر تهران)" .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار
 )7بیانات مقام معظم رهبری ( .)1391دیدار با دانشجویان
 )8جولیوس گولد و ویلیام ل کولب ،فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمه :باقر پرهام و دیگران،
تهران ،انتشارات مازیار ،1376 ،ص .830
 )9حریری ،اکبری ( )1378مدیریت توسعه نشر قطره
 )10خیرگو ،منصور ( .)1391طراحی مدل برای تبیین انتقال خطمشیهای تحول در نظام
اداری به مدیریت دولتی ایران (پژوهش اکتشافی -ترکیبی) .رساله دکتری .دانشگاه
تربیت مدرس .دانشکده مدیریت و اقتصاد
 )11داناییفرد ،حسن .الوانی ،سید مهدی .آذر ،عادل )1386( .روششناسی پژوهش کمی
در مدیریت :رویکردی جامع .انتشارات اشراقی .تهران.
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 )15فراستخواه ،مقصود ( .)1395روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی .تهران .نشر آگه
 )16فکوهی ،ناصر (" .)1378فرایندهای فرهنگی معاصر و پیامدهای آنها در حوزه
انسانشناسی" .نامه علوم اجتماعی شماره 13
 )17کالیننبرگ ،اریک .کاخ هایی برای مردم .ترجمه :حسین جاجرمی ( .)1399تهران:
انتشارات شیرازه کتاب ما
 )18کرسول ،جان .)1391( .پویش کیفی و طرح پژوهش :انتخاب از میان پنج رویکرد
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