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 چکیده
 هنجارها، فرهنگ بر اقتصاد با توجه به اهمیت همه ریتأثنجا که آاز 

 ه گرو از که پنهان و رفتارآشكار یهاجهینت و رفتاری یالگوها ،هانمونه

به  الگوها و هنجارها این و باشديماجتماعي امری بدیهي  های

 باشديموابسته  گروه یك کارکردی قدرت و خارجي و داخلي همبستگي

 شرایط با تطبیق مسئله شده تجربه وعمومي خاص حل و از انجا که راه

لذا پرداختن به این مهم  دهديم نشان را محیط ... و فیزیكي اقتصادی،

بر همین اساس این  رسديمدر تمام جوامع انساني امری ضروری به نظر 

فرهنگ در توسعه اقتصاد تحقیق به بررسي و تحلیل نقش میانجي 

فرهنگ در جامعه اسالمي ایران پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع 

توصیفي تحلیلي بوده که از روش توصیفي بهره گرفته شده و  پژوهش

عملي و کاربردی در  یهاجنبههمچنین این تحقیق کاربردی هست که 

قرار  مورد توجه واقعي و استفاده عیني از نتایج تحقیق کامال مسائل

زندگي،  کیفـي یهاشاخصبررسـي  . نتایج تحقیق نشان داد کهردیگيم

 .گردديمبـر ایـن شـاخص  مؤثرمنجر به بررسي عوامل و پارامترهـای 

تحـوالت فرهنگي که نوعي تحوالت کیفي در زندگي فـردی و لذا 

بر تغییرات  مؤثراجتمـاعي اسـت، همـواره بـه عنـوان عاملي 

شـناخت عوامـل و میـزان و  داشـته ریتأثعه توسـ یهاشاخص

تاثیرگذاری هریك از عوامـل فرهنگـي بـر رشـد اقتصـادی و 

آهنگ رشد و توسعه را در  توانديمسیاسـتگزاری مناسـب در آن حوزه 

 .را افزایش دهدمانند کشورجمهوری اسالمي ایران یك کشور 
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Abstract 
Therefore, the impact of culture on economics is due to the 

importance of all norms, examples, behavioral patterns, 

and the consequences of hidden and hidden behavior that 

are obvious social groups, and these norms and patterns to 

internal and external solidarity and functional power of a 

group. It is dependent, and since the specific and general 

solution of the experienced, the issue of adapting to the 

economic, physical, and so on, shows the environment, so 

addressing this important in all human societies seems to 

be essential. Investigating and analyzing the mediating role 

of culture in the development of culture economics in 

Islamic society of Iran. The present study is a descriptive 

research type used using a descriptive method, as well as 

an applied research that is fully considered practical and 

practical aspects of real issues and objective use of the 

research results. The results of the study showed that the 

examination of the quality of life led to the examination of 

the factors and parameters effectively. Therefore, cultural 

references, which are a kind of qualitative developments in 

the formal and social life, are in accordance with the 

influencing factor in the impact of the impact and the 

influence of each of the cultural factors in the economy 

and the economy. Increase development in a country such 

as the Islamic Republic of Iran. 
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 در توسعه اقتصاد فرهنگ در جامعه اسالمی ایران نقش میانجی فرهنگ تحلیل موسی جعفری بابادی:دکتر مهدی بصیرت و  دکتر امیر هرتمنی،

 مقدمه

 که اخیر، دهه چند در کشورها برخی موفق اقتصادی تجربه
 به است، پیوسته وقوع به فرهنگی عناصر مستقیم ریتأث تحت

 پیشرفت در فرهنگ جایگاه و اهمیت گر نشان روشنی
 فرهنگ یهاآموزه که است حالی در این .باشدیم اقتصادی
 شدن نهادینه صورت در که است عناصری از سرشار اسالمی

 ریتأث بود. خواهد روشنی اقتصادی آینده نویدبخش جامعه، در
 به عمده طور به اقتصادی، پیشرفت و رشد بر دینداری مثبت
 عناصری بر آنها تاکید و دینی یهاآموزه انگیزشی نقش

 انضباط، و نظم کاری، وجدان علم، ارزش کار، ارزش همچون
 آنها نقش نیز و اقتصادی، مثبت رفتارهای برابر در الهی پاداش

 هم قوانین وضع کنار در اقتصادی یهاتیفعال سازی سالم در

 .است پیشرفت و رشد ساز زمینه که گردد بازمی سو
 برای الزم شرایط و امکانات تمامی اسالم دیگر، سوی از

 نظر در را طبیعت از کامل برداری بهره و تولید رشد تحقق
 دسته دو به نتوایم را وسائل و امکانات این است. گرفته
 فرهنگی. و فکری عناصر و قانونی، ابزارهای کرد: تقسیم
 کج دیدگاه خالف به نیز اسالمی فرهنگ در اخالقی عناصر

 مسیر در مستقیمی و مثبت تاثیرات ناآگاهان و اندیشان
 و تحلیل که آن به مشروط ،کنندیم ایفا اقتصادی پیشرفت

 نیز مردم عموم سوی از و گیرد صورت آنها از درستی تبیین
 ریتأث موارد تشریح ضمن نوشتار این بپوشد. عمل جامه

 عناصر از یاپاره تحلیل به اقتصادی، پیشرفت بر فرهنگ
 پردازدیم شده یاد اخالقی
 قرن از اقتصاد، علم از یاشاخه صورت به اقتصادی توسعة

 ل حا در کشورها در پیشرفت موضوع ازآنکه پس یعنی بیستم،
 پژوهش میان قرارگرفت، توجه مورد یترشیب شدت با توسعه

 اینکه رغم به اما شد؛ مطرح اقتصادی و اجتماعی علوم گران

 و عالقه به دلیل ،گذردینم ن آ عمر از سه دهه از بیش
 و به توسعه دستیابی جهت در فرهیختگان اکثر اشتیاق

 علم با مرتبط یهارشته دیگر از بیش کشورشان، پیشرفت

 آن دربارة نیز متعددی آثار و شده لش کشیدهچا به اقتصاد،

 است شده نوشته

 حقوقی، یهانظام با اقتصادی های جدیدنظام یهامفهوم

 .دارند مستقیم ارتباط هاجامعه فرهنگی و دینی سیاسی،

 تابع فقط اقتصادی یهانظام برقراری یا اقتصادی تغییرهای

 و هااعتقاد و فرهنگ .نیست واقتصادی ریاضی های ل فرمو
 دارند وزمینه وسیعی اثر اقتصادی رفتارهای بر دینی اخالق

 اقتصادی معروف نظام سه فرهنگی و حقوقی اجتماعی، های

 کم دست دینی یاعتقادها و اسالمی فرهنگ که شد آشکار

 اقتصادی رفتارهای پیدایش باعث تواندینم سنتی آن شکل به

 قتصادیا های بانظام آن های آموزه و باشد سود به ناظر

 اجتماعی اقتصادی نظام با اگرچه دارد ناسازگاری موجود

 یفاکتورها تا گیرد قرار تحلیل و تجزیه نیز هایی بازارقرابت
 شناسایی مورد اسالمی یهاجامعه اقتصادی رشد در بازدارنده

 فرهنگ در مثبت فاکتورهای شناسایی با بالعکس گیرد قرار

 رفتار پدیدآوردن در ثبتم فاکتورهای به آنها تبدیل اسالمی و

 پدید را زا توسعه دینی اقتصادی فرهنگ توانیم اقتصادی

 توسعه، روند با گار ساز ارزشی تجویزهای و هاسفارش .آورد
 کار، ن وجدا راستگویی، و درستکاری روحیة داشتن مانند

 محدودبودن و سودگرایی مصرف، در جویی صرفه و قناعت

 یهاآموزه از رقابت حدودیتم و اقتصادی فعالیت یهاقالب
 رفتار بر که است اسالمی یهاجامعه فرهنگ در رایج دینی

 .گذاردیم اثر مسلمان فرد اقتصادی

 که صورتی به آید پدید مناسب اقتصادی و اجتماعی عقالنیت

 اقتصادی رشد رفتار این نتیجه بگذاردو اثر اقتصادی رفتار بر

 صورت دراین اشدب بعدی قدم در سعه تو و نخست درجه در

 اسالمی جامعه در دین و فرهنگ و اقتصاد بین سازگاری یك

 زیرنظام هصورت ب عنصرها این از هرکدام و دیآیم پدید

 .آورند پدید را کل نظام توانندیم
با توجه به اهمیت توســعه فرهنگی، بایــد تالش نمود تا در 

فعالیتهای  ریزیها، اقدامــات و تمــام سیاســتگذاریها، برنامه
صــورت گرفته در حوزه مدیریــت فرهنگی، همــواره بعد 
 زیرین فرهنــگ را مورد توجه قرار داد. زیــرا هرگونه برنامه
ریزی در این حوزه بــدون توجه به بعد معنوی فرهنــگ 

از ســوی دیگر اثرات ابعاد معنوی  اثربخش نخواهد بود
و مصرف  هاتیفعالفرهنــگ از طریق: محصوالت، آثار، 

مورد  توانیمفرهنگی در قالب ســطح مشــهود آن را 
ارزیابی قرار داد. بنابراین برای بهبود آثار سیاستها و اقدامــات 
فرهنگی توجه متعادل به هــر دو بعد فرهنگ الزامی اســت. 

ریزی در حــوزه فرهنگ باید  عالوه بر این هرگونــه برنامه
انسان در تمام  یهایستگیشاو کمال رسیدن اســتعدادها 

شئون زندگــی فردی و اجتماعی را مورد توجه قــرار دهد. از 
 ریزی فرهنگی و برنامه میــان برنامه دیبایماین حیث 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی ارتباطی  یهاحوزهریــزی در 

تا از مجرای آن امکان اســتفاده از  زنده و پویا طراحی نمود
جانبه جامعه و  تقابل در راستای توســعه همهظرفیتهای م

ریزی در حوزه  برنامه کشــور فراهم شــود. این امر نشــان
در طراحی  اوال دهدیمفرهنگ، گســتره بیشتری را در 

اقدامات  ایثانگیرد.  در برمی هاحوزهمقایسه با یکدیگر  هابرنامه
در نظر  مرتبط با سطح شهود فرهنگ همواره باید این تعامالت

چنین اظهار داشت که متغیرهایی  توانیمگرفته شــود. 



 ی رهیافتی در مدیریت بازرگانیفصلنامه علم

 (161-116) 1041 زییپا(، 11 یاپی، )پ3شماره  ،3دوره 

Quarterly Journal of A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 

Vol 3, No 3, SEP-DES 2022, (169-176) 

 

 سیاســتی، نــوع رژیم، مناســبات بین یهانهیگزماننــد 
المللی و فرهنگ تنها متغیرهای توضیحی برای توســعه 

از  یامجموعهعنــوان  به توانیماگرچه  .اقتصادی نیستند
توصیف  متغیرهــای توضیحی از آنها بهره جســت؛ اما

پیچیدگی و غنای رشــد اقتصادی فراتر از آنهاســت. بنابراین 
اگر بخواهیم اســتراتژی سودمندی را برای بررســی رابطه 

 .بین اجزای فرهنگ و توسعه اتخاذ کنیم

بــرای درک رابطــه اقتصاد و فرهنگ باید به خاســتگاه این 
بیری دو نظر افکند. خاســتگاه اقتصاد و فرهنگ را به تع

، جامعه تلقی نمود، جامعه نوعی سیســتم اجتماعی توانیم
است. سیستم اجتماعی، معلول روابط اجتماعی اســت. روابط 
اجتماعی برخالف روابط طبیعی، اموری قطعی و تکوینی 
نیســتند. در سیستمهای انســانی بر روابط انسانی به علت 

انســان در وجود اختیار و آگاهی او قطعیت حاکم نیســت و 
 یهاپاسخبه یك عامل مشخص،  تواندیمشــرایط معین 

متفاوتی بدهد و این پاسخهای متعدد، چیزی جــز وجود 
متفاوت نیســت. بــا تعدد و وجود  یهانهیگزکثرت و 

متفاوت اســت که پدیدهای بهنــام معنا پیدا  یهانهیگز
ر باید یکی ، ناگزیهادهیپدو از میان روابط ممکن بین  کندیم

ذهنی  یهاارزشگوناگون برمبنای  یهاانتخابرا برگزید. 
 که در واقع فرهنگ شکل رندیگیممختلف افراد صورت 

دهنده ارزشهای گوناگــون برای افــراد و جوامع مختلف 
که بین اقتصاد و فرهنگ  شودیماســت. بنابراین مالحظه 

و فرهنگ  اگر بخواهیم رابطه .رابطه تنگاتنگی وجود دارد
، رفتارهای پایدار انســانی اقتصاد را به شــکل دیگری بیان

 یهاتیفعال اوالحاصل کنیم، شــاید بتوان گفــت: 
 ایثاناقتصــادی از جمله و متأثــر از فرهنگ اســت؛ 

رفتارهای اقتصادی انســان اســت و در نتیجه جزیی از 
شمار  انی بهغیر از رفتارهای انس) یاقتصادرفتارهای  مجموعه

رفتارهای ناپایدار و استداللی( مبتنی بر فرهنگ  ثالثاو  دیآیم
خاص است.  است و رفتارهای پایدار خاص، نتیجه فرهنگ

بنابراین رفتارهای پایدار خاص اقتصادی نتیجه فرهنگ خاصی 
است. توسعه اقتصادی نیز به وضعیتی خاص از اقتصاد اطالق 

نتیجه رفتارهای خاصی  و هر وضعیت خاص اقتصادی شودیم
است. بنابراین توسعه اقتصادی نتیجه رفتارهای خاصی اســت 
و این رفتارهای خاص، نیز نتیجه فرهنگــی خاص بوده و به 

نتیجه گرفت که توسعه اقتصادی نیز  توانیمهمین دلیــل 
 .طلبدیموضعیت فرهنگی خاص خود را 

اســت و پیشــرفت و توســعه، حاصل نگرش خاصی به عالم 
بدون ایجاد این نگرش خاص، پیشــرفت و ترقی ممکن 

نیســت و این نگرش خاص بیانگر لزوم وجود یك )فرهنگ 
مناســب( برای توسعه اســت. بنابراین عامل فرهنگ از 

 توجهــی وکم جایگاه ویژهای در توسعه برخوردار اســت. بی
ی مواجه توســعه را با ناکام یهابرنامهتوجهی به آن تمــام 

ت خاص رابطه خواهد ســاخت. بنابراین الزم اســت به صور
توسعه  یهابرنامهشــناخته و در  کامال فرهنگ و توســعه را

رابطــه فرهنگ وتوســعه از  .به آن توجه کافی مبذول داشت
دو دیدگاه قابل بررســی و حائز اهمیت است: اول اینکه 

مســاعد یا مانع  مبدانیم که در تما یامجموعهفرهنگ را 
جایگاه،  عموماهستند؛ در این عناصر  یاتوسعهحرکت 

فرهنــگ به عنوان یك مجموعه مؤثر بر فرآیند توســعه 
 یامجموعه. دوم اینکــه فرهنگ را به عنــوان شودیمتلقی 

که در فرآیند توسعه، شــکل گرفته و محصول توسعه تلقی 
گ از عوامل مؤثر بر ، بپذیریم. در حالت اول، فرهنشودیم

توســعه است و در حالت دوم نتیجه توســعه. حالت اول 
و حالت  فرهنگتوســعه به توانیموتوسعه را  رابطه فرهنگ

 .فرهنگی تعبیر نمود دوم را به توســعه

 پیشینه تحقیق

عوامل فرهنگی مؤثر بر توسـعه  نیترمهم 1313 ییموسا
نگرش مطلوب - 1ت:اقتصـادی را بـدین شـرح ذکـر کرده اس

نگرش و برخورد علمی با مسائل و - 2و معقول نسبت به دنیا 
برابری - 0اعتقاد به آزادی اندیشه - 3اهمیت به نقش عقل 

 است. انسانها
بـه مقولـه تمـدن و عناصـر و ویژگـیهـای آن  1311بگلریان 

از جمله فرهنگ و اقتصاد پرداخته؛ و با مروری بر ادبیات 
 ریخی درباره علل رشد و توسـعه و عقـباقتصادی و تا

مانـدگی در ایـران در دوره مـورد بررسـی شـرایط سیاسـی، 
اجتمـاعی و اقتصـادی جغرافیـایی ایـران را در دوران 

 اسـالمی مـورد تحلیـل قـرار داده اسـت
غرب  یهاواژهبا رویکرد فرهنگـی بـه تحلیـل  1311قمری 

بـه بررسـی عوامـل غیـر گرایی و نوگرایی پرداختـه و 
اقتصـادی بـه ویـژه ارزشهـا و فرهنگ که تأثیر گذار در 

پرداختـه و سـوابق تـاریخی نیـز در  اندبودهتوسعه اقتصادی 
 ایـن رابطه استناد نموده است

درمقالـه خـود بـه بررسی تأثیر  1331ایزانلـو و مهنـازی 
اختـه متغیرهای فرهنگی بر روی اصالحات اقتصادی پرد

درتوسعه  توانستهیماسـت و نقـش عوامـل فرهنگی که 
باشد را مورد شناسـایی  مؤثریافتگی یا عدم توسعه یافتگی 

 قرار داده است.
 تحقیقات خارجی:



 در توسعه اقتصاد فرهنگ در جامعه اسالمی ایران نقش میانجی فرهنگ تحلیل موسی جعفری بابادی:دکتر مهدی بصیرت و  دکتر امیر هرتمنی،

در کشورهای آسیایی انجام داده است.  1113در سـال  دنیلـز
 تـأثیرگـذاری وی با بیان دیدگاههای موافـق و مخـالف

اقتصادی، و تفکیك عقاید مذهبی ساختار  توسعه فرهنگ بر
 همچـون توسـعه انسـانی ییهاشاخصوضعیت اقتصادی و 

دولت، توزیع درآمد،  یهانهیهزتولیـد ناخـالص داخلـی سرانه، 
نسبت پس انداز و سرمایه گذاری، تراز پرداختهـا و سطح 
آموزشی و سود پرداخته و با یك مقایسـه تطبیقـی بـه میـزان 

 تحوالت اقتصادی پرداخته استدرگـذاری تـأثیر
در تحقیقی توصیفی به بررسی رابطه بین رشد  2414گریفین 

اقتصادی و فرهنگ در کشورهای مسلمان پرداخت. وی به 
رابطـه بـین رشـد و توسـعه پرداخته و سپس نابرابریهای 

و چگونگی تأثیر پذیری آن از فرهنگ  ناشی از رشد و توسعه
 .جامعه را درکشورهای مسلمان تحلیل کرده است

فرهنگ و توسعه : تحت عنوان یامقالهدر  2411تامسون 
رابطه بین نوگرایی و جهانی شـدن را تحلیـل و « اقتصادی

ارزیـابی کـرده است. به عقیده وی رابطه بین فرهنگ و 
ـوده و مدرنیتـه کـه زیر بنای توسعه اقتصادی بسیار پیچیـده ب

آن تحوالت فرهنگی در ارزشها و سنتهای جوامع مختلـف 
 اسـت

آیا بـین فرهنـگ و  با عنوان یامطالعه در 2441فردرکینـگ 
توسـعه اقتصـادی رابطـه درون زا وجـود دارد؟ به تحلیل 
میزان تأثیر پذیری توسعه اقتصادی از فرهنگ آن جامعـه 

 پرداختـه اسـت
فرهنگ اجتماعی در : رسـاله خود با عنوان در 2443انگ ش

به مطالعه رابطه بین ایـن دو مقوله از « نظام مالی در چین
 نگاه جامعه شناسی اقتصادی در کشور چـین پرداختـه اسـت

فرهنگ اجتماعی و  تحلیلـی بـه بررسـی در 2416شـرما 
کات توسعه اقتصادی مبتنی بـر تکنولـوژی پرداختـه و بـه ن

گـذار بـر رشـد اقتصـادی ازجملـه  ریتأثمهم و کلیدی 
 .فرهنـگ اجتمـاعی از دیـدگاه فیلیپس اشاره نموده است

 اهداف تحقیق 

نقش میانجی فرهنگ در توسعه اقتصاد : بررسی هدف اصلی

 فرهنگ در جامعه اسالمی ایران
 اهداف فرعی

 اقتصادی یهانظام فرهنگی یهانهیزم: بررسی 1

 اقتصادی نظام بومی بر فرهنگ ی نقش: بررس2

 : بررسی مناسبت فرهنگ، دین و توسعه اقتصادی3

 تحقیق سؤاالت

نقش میانجی فرهنگ در توسعه اقتصاد  اصلی: سؤال

 ؟باشدیمفرهنگ در جامعه اسالمی ایران چگونه 

 فرعی سؤاالت
 ؟باشدیمچگونه  اقتصادی یهانظام فرهنگی یهانهیزم: 1

 ؟باشدیمچگونه  اقتصادی نظام ی بربوم فرهنگ : نقش2

 ؟باشدیم: مناسبت فرهنگ، دین و توسعه اقتصادی چگونه 3

 تحقیق يهاهیفرض

و توسعه اقتصاد فرهنگ در جامعه  فرهنگ نیب فرضیه اصلی:
 اسالمی ایران رابطه وجود دارد.

 فرعی یهاهیفرض
و توسعه اقتصادی  یهانظام فرهنگی یهانهیزم نیب :.1

 رهنگ در جامعه اسالمی ایران رابطه وجود دارد.اقتصاد ف

و توسعه اقتصاد اقتصادی  نظام بومی بر فرهنگ بین نقش :2
 فرهنگ در جامعه اسالمی ایران رابطه وجود دارد.

: بین مناسبت فرهنگ، دین و توسعه اقتصادی و توسعه 3
 اقتصاد فرهنگ در جامعه اسالمی ایران رابطه وجود دارد.

 ادبیات تحقیق

 ییجو ه صرف ضرورت بر که است فعالیتی دی اقتصا فعالیت

 ویژه به منابع و کاالها عقالنی کارگیری به و مصرف و

 است روشی و علم نیز دارد و اقتصاد توجه کمیاب کاالهای

 کمترین هزینه، و فایده حداکثر با منابع از بهینه استفاده برای

 منابع و رفاه به رسیدن برای راه نیترممکن و بهترین اقتصاد

 .است مادی

 وجود اقتصادی غیر و اقتصادی یهامشکل یاجامعه هر در

 حل که شودیم حاصل هم با مشترک افراد زندگی از که دارد

 جامعه با و اقتصاد دارد هاانسان بین و داخلی نظام به نیاز آنها

 ملی اقتصاد یهابحث در .ابدییم یترشیب پیوند شناسی

پرداخته  ذهنی وجود صورت به اقتصاد به اجتماعی یهابحث
 قرار بررسی مورد قابل تجربه واقعیت صورت به بلکه شودینم

 به تواندینم اما پردازدیم بازار و اعداد به اقتصاد .ردیگیم

 وی های ه انگیز به و نکند توجه انسانی های ورابطه انسان

 كی که را و انسان باشد توجه بی دارد اثر رفتارش در که
 امر اقتصاد .کند فرض خنثی یعنصر است مستقل متغیر

 .است اجتماعی امر یك بلکه نیست درون خانواده خصوصی یا

 قتصادی ا هر است و نیز سیاسی و اجتماعی اقتصادی، امر هر

 اقتصاد رو ازاین .کندیم گذاری پایه را اجتماعی سازمان یك

 یم را فرهنگ یك خوی و خلق که اقتصادی گونه ن هما
 معنایی دارد؟ چه اقتصاددان برای دین سازنداساسا

 عمومیت می دیگر های ه حوز به اقتصاد و فرهنگ وابستگی

 اقتصاد علم که دارد وجود مهم مسئله سه اقتصاد دهدو در

 :پردازدیم پردازی ونظریه تحقیق به آنها به پاسخ برای

 شود؟ تولید باید چیز چه-1

 شود؟ تولید باید چگونه-2



 ی رهیافتی در مدیریت بازرگانیفصلنامه علم
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 توزیع چگونه و گیرد قرار باید کسانی چه اختیار در الهاکا-3

 شود؟

 گوناگون، اقتصادی یهانظام در هاپرسش این به هاپاسخ نوع

 تعبیر به یا آزاد بازار و دولتی نظام اقتصادی دو .است متفاوت

 نقطه متمرکزدر غیر و متمرکز اقتصاد مطلوب مدل دو دیگر

 یهاحل راه و هاپاسخ متفاوت مبانی با و دارند قرار هم مقابل
 یهامدل مدل، دو ن ای بین در .کنندیم ارائه را متفاوتی
 قرار اجتماعی بازار اقتصاد و دولتی حدی تا مانند بینابینی

 بخش برای ای ه مقدم قبل یهابخش و بخش دارداین

 ارزشی نظام میزان سازگاری بررسی به آن در که است نهایی

 خواهیم دیگر ادی اقتص یهاامنظ با اسالم فرهنگی و

 و گوناگون اقتصادی یهانظام پیشین های درقسمت پرداخت
 نیز دراینجا و قراردادیم بررسی مورد را آنها ارزشی یهاهیپا

 مطرح ا ر اسالمی اقتصاد ارزشی و فرهنگی مبانی است الزم

 یهانظام ارزشی و فرهنگی مبانی با آن یهاتفاوتبه  تا نمود
 شد. واقف یگرد اقتصادی

 روش تحقیق

 ابزار جمع آوري اطالعات:

ابزاز جمع اوری اطالعات از آرشیوه کتابخانه به استناد مدارک، 
 .باشدیمشواهد و کتب دانشگاهی و مقاالت علمی پژوهشی 
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 گیرينتیجه 
مرور ادبیات گسترده پیرامون رابطه فرهنگ و توسعه، حاکی 

ریق رفتار از آن اســت که عوامل فرهنگــی از چهار ط
: از طریق تأثیر آن بر دهدیماقتصادی را تحت تأثیر قرار 

ســازمانها و تولید، عقاید مرســوم پیرامون مصــرف و کار، 
 اجتماعی یهاشبکهتوانایــی خلق و مدیریت نهادها و ایجاد 

 .باشدیم
موجود  ســازمانی ادبیــات گســتردهای پیرامــون فرهنگ

صوصیات رفتاری و هنجاری اســت که به مطالعه خ
 اساسافرهنگ سازمانی  و پردازدیممنحصربفرد  ســازمانهای

یا حتی  هابخشملل مختلــف، همچنین نواحــی، 
 هابنگاه. کندیمشــرکتهای موجود در یك بخش تغییــر 

مراتبی عمل نمایند، در  بطور سلسله توانندیموبیش اکم

 د، در برابر تصمیممعرض تأثیرات عوامل بیرونی واقع شون
با  توانندیمگیریها منعطف باشند و همچنین بنا به دالیلی 

ســازمانهای رسمی نسبت به سازمانهای غیررسمی 
داشته  که خاص آنهاست هنجارهای قابل توجه کمتری را

واسطه هنجارهای اجتماعی  باشند. طبقات اجتماعی نیز به
ی و که باتوجه به همکار شوندیمخاص خود مشــخص 

مشارکت طبقاتــی، عقاید آنها نســبت به پول و تحصیل 
توسعه را فرایندی زمان بر از و  باشندیمبــا هم متفاوت 

تجربه و نوآوری دانست که همه ابعاد و زندگی انسانی را در 
، هامهارتو باعث ایجاد تحول در بینش، دانش،  ردیگیمبر 

. توسعه ابعادی شودیماخالق و روابط انسانی و سطح زندگی 
دارد که شـاخصتـرین بعـد آن، در توسعه اقتصادی تجلی 

. از شـاخص توسـعه بـه شـاخص کیفیـت زنـدگی ابدییم

 رد آوری اطالعات از طریقگ

 نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش

مطالعات 

 نظری

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 بانك کتابخانه اسناد و مدارک

 اطالعاتی

تحقیقات 
 پيشين

 اطالعات استخراج و جمع بندی

 اینترنت



 در توسعه اقتصاد فرهنگ در جامعه اسالمی ایران نقش میانجی فرهنگ تحلیل موسی جعفری بابادی:دکتر مهدی بصیرت و  دکتر امیر هرتمنی،

 (3ص  1331)موسـوی جهرمـی،  شودیمنـام بـرده 
فرهنگی و شاخص  یهاشاخصاین مطالعه شناخت برخی 

فرهنگـی  یهاشاخصرشد اقتصادی و چگونگی مبادله بین 
که  اخص رشـد اقتصـادی در اقتصـاد ایـران است.و شـ

شناسایی برخی  :اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از
چگونگی تاثیرگذاری ، فرهنگی در ایران یهاشاخص
 داللت فرهنگی مورد بررسی بر رشد اقتصادی یهاشاخص

 .دارند
آن  یهاشاخصدر حوزه مسائل فرهنگی توجه ویژه به لذا
را ارائـه کرده و در دستیابی به  یتروشنردیـدگاه  تواندیم

اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مؤثر باشد. در این 
 یهانظام فرهنگی یهانهیزم چون ییهاشاخصراسـتا 

و همچنین  اقتصادی نظام بومی بر فرهنگ قشاقتصادی، ن
را به عنوان  مناسبت فرهنگ، دین و توسعه اقتصادی

ـی مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه توسعه فرهنگ یهاشاخص
داده و رونـد تغییـرات بعضی از این شاخصها در ایران طـی 

بررسی  .گذشـته مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت یهادهه
روند رشد اقتصادی یکی از ابزارهای تحلیل توسعه اقتصادی 

 توانیمیا ناخالص داخلی  است. در محاسبه رشد از شاخص
سرمایه یکـی از مهمتـرین عوامـل تولید است. استفاده نمود. 

امروزه سرمایه فقط به شکل فیزیکی نیسـت بلکـه بـه 
 .صـورت طبیعـی، انسـانی، اجتماعی و فرهنگی نیز هست

 پیشنهادات تحقیق 
چالش در مطالعه فرهنگ و توســعه، دستیابی به  نیترعمده

 شــیوهای برای وارد نمودن عوامل فرهنگی به مدلهای
تئوریکی و تجربی که تاکنون مورد استفاده اقتصاددانان بوده 

بســیاری از توصیفات فرهنگی رفتار که اقتصادی  .است
بدل شوند و در  فرهنگ و اقتصادتمایل دارند که به مطالعات 

آنها را  توانینمکه  شوندیمپی آن روابط علی بقدری پیچیده 
، تعمیم داد. از به سایر گروهها غیر از گروه مورد مطالعه

دنبال مدلهای کلی  ســوی دیگر، اقتصاددانان نیز پیوسته به
رفتاری هستند که اغلب هم فاقد بسیاری از عوامل پیچیدهای 

. ممکن رسندیمنظر  که دردنیای واقعی ضروری به باشندیم
است چنین تصور شود که این دو طیف هرگــز به مصالحه 

روش منطقی  ـاده هیچگونهنخواهند رســید، چراکه بطور سـ
ســازی متغیرهای فرهنگی موجود نبوده یا  تجربی در کمی

الزم  لذا .باشندیمبســیار پیچیده و چند متغیره  هاتیعلاینکه 
است رابطه و نقش فرهنگ در اقتصاد فرهنگ را در جامعه 

 اسالمی ایران بیشتر مورد توجه قرار داد.
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