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نقش فرهنگ در توسعه کشورها



5 Source: Petrakis, (2014); North, (1990).

نقش فرهنگ در توسعه کشورها 

از منظر مکاتب مختلف اقتصادي»توسعه«و »فرهنگ«رابطه 

نظریه نهادگرایی جدید

ل نقش نهادها و رونـد تکامـاقتصاد نهادگرایی، 
فرهنگی و اجتمـاعی جوامـع را در شـکل گیري 

دها، نها. رفتار اقتصادي، مورد تأکید قرار می دهد
هـاي هستند کـه تعامـلقواعد بازي در جامعه 

و با سیاسی، اقتصادي و اجتماعی او را شکل داده
ارائه ساختاري براي زندگی روزمـره، از عـدم 

.کاهنداطمینان می

هانظریه نئوکالسیک

ادي فرد، رفتار اقتصبر اساس نظریه نئوکالسیک،
، فـرد بر این اساس. استمبتنی بر رفتار عقالیی

ند کو نیازهاي خاصی دارد که تالش میترجیحات
منابع(موجودهايمحدودیتها را با توجه به آن

.برآورده نماید) رس محدوددر دست

ر رشد و توسعه نقش عوامل فرهنگی ب، نهادگرایان جدیدو هانئوکالسیکنظریهدر مکاتب مختلف اقتصادي از جمله 

.مورد توجه قرار گرفته استاقتصادي،
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هانظریه نئوکالسیک-نقش فرهنگ در توسعه کشورها

Source: Roland, (2020); Harisson, (2006).

نئوکالسیکنظریه 

.گردددر مدل نئوکالسیکی لحاظ میفرهنگ به عنوان یک عامل تأثیرگذار 

وان نگاه به عناصر فرهنگی به عن
)جزء اخالل(عامل بیرونی مدل 

وان نگاه به عناصر فرهنگی به عن
محدودیت

وان نگاه به عناصر فرهنگی به عن
عوامل اثرگذار بر ترجیحات

کـار و «نظیر ي فرهنگی ارزش ها
ــت ــت«، »موفقی ــذیريرقاب ، »پ

ــــوآوري« ــــت و ن و » خالقی
،اربه طور آشک، »ساالريشایسته«

رار را تحت تاثیر قات افراد ترجیح
ایشـانبر رفتـار داده و به شدت 

.اثرگذار است

یر نظعوامل محدودکننده فرهنگی 
، »هاي نـژادي و طبقـاتیتبعیض«
ــی« اعتمــادي و اجتنــاب از ب

ا بر تقدیرگرایی و اتک«، و »همکاري
مانع از تخصـیص» شانس و اقبال
و توسـعه کشـورها کاراي منـابع 

. گرددمی

اقتصـادي مـدل نتایجزمانی که 
ــد،  ــیر نباش ــل تفس ــدان قاب چن

منـد هاي فراوان و سـامانتفاوت
میان نظریه و واقعیت بـه عوامـل

فرهنـگنظیردیگر خارج از مدل
.شودداده مینسبت 
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نظریه نهادگرایان جدید-نقش فرهنگ در توسعه کشورها

نظریه نهادگرایان جدید

.  فرهنگ نسبت به فرایند توسعه، هم اثرگذار و هم اثرپذیر است

»گفرهن«بر » توسعه«تاثیر اهمیت بیشتر  »هتوسع«بر » فرهنگ«تاثیر اهمیت بیشتر 

نهـاد قـدیمی را به عنوان یـک فرهنگگروهی 
تـا 100کنند که افق تغییر آن، بـین معرفی می

نگ بر تاثیر علّی فرهسال است؛ لذا معتقدند 1000
ــم ــاد مه ــراقتص ــت ت ــروري اس ــت و ض اس

هـاي همشخصبا توجه به هاي توسعه، ریزيبرنامه
.صورت پذیردفرهنگی جامعه، 

رهنگ را گروهی دیگر، تاثیر توسعه اقتصادي بر ف
هـا آن.دانندتر از تأثیر فرهنگ بر توسعه میمهم

گـام بـا بخشی از فرهنگ جامعه، هـممعتقدند 
ن در ایـ.توسعه، به سرعت در حال تغییر اسـت

نـی به عنوان دو نمونه عیآلمانو ژاپنزمینه از 
.شودیاد می

Source: Williamson, (2000); Shirley, (2005); Roland, (2004).
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نقش فرهنگ در توسعه کشورها
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. توسعه اقتصادي است» علت«و هم » نتیجه«فرهنگ هم 

توسـعه نـد توا، میهاي توسعه متناسب با فرهنگ جامعهانتخاب برنامهو فرهنگِ مناسبِ توسعه 
.را در زمانی کمتر و شرایطی بهتر رقم بزنداقتصادي 

هـا و راهبردهـايتـدوین برنامـه، در هنگام هاي فرهنگی جامعهدر نظر گرفته شدن مولفه
.شودمورد نظر محسوب میتحقق اهداف کشور، یک ضرورت اساسی جهت اي توسعه

، به »گراوسعهت«و سایر ویژگی هاي فرهنگی »انضباط«، »سخت کوشی«توسعه اقتصادي باعث می شود 
و باورهـاي حرکت در مسیر توسعه، رفتـاربه این ترتیب، . هاي جامعه تبدیل گردندیکی از مشخصه

.رساندرا به گونه اي تغییر می دهد که به فرایند توسعه یاري می) فرهنگ(اساسی مردم 
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شورهاي فرهنگی و فناوري در اسناد باالدستی کمولفه
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سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران
: هجرى شمسى1404چشم انداز جمهورى اسالمى ایران در افق 

ها و ق آرمانو در مسیر تحقشده و مدبرانه جمعىریزىایمان و عزم ملى و کوشش برنامهبا اتکال به قدرت الیزال الهى و در پرتو 

طح جایگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سـساله، ایران کشورى است توسعه یافته با 20اصول قانون اساسى، در چشم انداز 

.الملل، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینهویت اسالمى و انقالبى، با منطقه

):هاي فرهنگی و فناوريبا تأکید بر مولفه(هاي جامعه ایرانی در افق چشم انداز ویژگی

، با تأکید بر نقالبیهاي اسالمی، ملی و امتکی براصول اخالقی و ارزش، جغرافیایی و تاریخی خود مقتضیات فرهنگی، متناسب با توسعه یافته•

مند از امنیت اجتماعی و قضایی؛و بهرهها حفظ کرامت و حقوق انسان، هاي مشروعآزادي، عدالت اجتماعی، مردم ساالري دینی

ملی؛، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولیدتوانا در تولید علم و فناوري، برخوردار از دانش پیشرفته•

، تبعـیض و هاي برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فسادفرصتبرخوردار از سالمت، رفاه، امنیت اجتماعی، •

؛مند از محیط مطلوببهره

هد به انقالب و ، متعروحیه تعاون و سازگاري اجتماعی، انضباط، برخوردار از وجدان کاري، مندرضایت، مومن، ایثارگر، پذیرمسئولیت، فعال•

نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن؛ 

.در سطح منطقه آسیاي جنوب غربیعلمی و فناوري، جایگاه اول اقتصاديیافته به دست•
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هاي کلی اقتصاد مقاومتیسیاست
بـه حـداکثر نی و تأمین شرایط و فعال سازي کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه هاي انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفری:1بند 

بقـات ارتقـاء درآمـد و نقـش طو تأکید بـر تسهیل و تشویق همکاري هاي جمعی با رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت هاي اقتصادي
؛کم درآمد و متوسط

تقـاء جایگـاه به منظور ارنظام ملی نوآوري و ساماندهی نقشه جامع علمی کشور، پیاده سازي و اجراي بنیانپیشتازي اقتصاد دانش:  2بند 
منطقه؛یابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان درجهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان و دست

د، ایجـاد بسـتر در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازي نیروي کار، تقویتِ رقابت پذیري اقتصامحور قراردادن رشد بهره وري : 3بند 
ها و به کارگیري ظرفیت و قابلیت هاي متنوع در جغرافیاي مزیت هاي مناطق کشور؛رقابت بین مناطق و استان

؛ماعیارتقاء شاخص هاي عدالت اجتاستفاده از ظرفیت اجراي هدفمند سازي یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره  وري و : 4بند 

، خالقیـت، در زنجیره  تولید تا مصرف، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقا آمـوزش، مهـارتسهم بري عادالنه عوامل : 5بند 
کارآفرینی؛

؛ترویج مصرف کاالهاي داخلیبا تأکید بر اجراي سیاست هاي کلی اصالح الگوي مصرف و مدیریت مصرف: 8بند 

؛...و و جلوگیري از اقدامات، فعالیت ها و زمینه هاي فسادزا در حوزه هاي پولی، تجاري، ارزيسالم سازي آن و شفاف سازي اقتصاد: 19بند 

نشـان در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وري، کارآفرینی، سرمایه گذاري و اشتغال مولد و اعطـايتقویت فرهنگ جهادي : 20بند 
اقتصاد مقاومتی به اشخاص داراي خدمات برجسته در این زمینه؛

.بویژه در محیط هاي علمی، آموزشی و رسانه ايسازي آنتبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان: 21بند 
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هاي کلی علم و فناوريسیاست
پردازي، ظریهو نتولید علم و توسعه نوآوري با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوري در جهان با تأکید بر جهاد مستمر علمی •

؛...هاي پیشرفته و یابی به علوم و فناوري، دستارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوري

ز و شـکوفایی انـدایابی به اهداف سند چشمکشور به منظور دستسازي عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی بهینه•

علمی؛

المی؛در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوري و تحقق دانشگاه اسها، اخالق و موازین اسالمی مبانی، ارزشحاکمیت•

ي، تقویـت ارتقاء روحیه خودباوراز طریق تقویت عزم ملی و افزایش درك اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوري•

؛...ناوري و هاي عرصه علم و فمند از نخبگان و نوآوران و فعالیتهاي هدف، گسترش حمایتبنیانوکار دانشفرهنگ کسب

لم و فنـاوري افزایش سهم عها با تأکید بر ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوري با سایر بخش•

؛...و در اقتصاد و درآمد ملی 

ی معتبـر بخش در حوزه علم و فناوري با سایر کشورها و مراکز علمی و فنـگسترش همکاري و تعامل فعال، سازنده و الهام•

ادرات هاي جدید، حمایـت از تولیـد و صـبا تأکید بر توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناورياي و جهانیمنطقه

.هاي علمی و فنی ایرانیان مقیم خارجاستفاده از ظرفیتبنیان، محصوالت دانش
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هاي فرهنگی و فناوري در اسناد باالدستی کشورمولفه
:اي شده استهاي فرهنگی و فناوري در توسعه ملی، توجه ویژهدر اسناد باالدستی کشور، به نقش مولفه

و هاي اسالمی، ملیاصول اخالقی و ارزشاتکا بر 
انقالبی

رهیز پ،کاالي داخلی، ترویجاپلگوي مصرفاصالح
از اسراف و تبذیر

وانضباط،وجدان کاري،پذیريمسئولیتارتقاء
روحیه خودباوري 

،مشارکت آحاد جامعهبه حداکثر رساندن 
روحیه تعاونوهاي جمعی همکاري

دایجا،سهم بري عادالنه، عدالت اجتماعیارتقاء
هدر جامعتوزیع مناسب درآمد و هاي برابرفرصت

ضمقابله با فساد و تبعیو سازي اقتصاد شفافتقویت فرهنگ جهادي

علم ولیدو توانایی در تدانش پیشرفته یابی بهدست
و فناوري

ه علم اهمیت توسعافزایش درك اجتماعی نسبت به 
بنیانفرهنگ دانشو تقویت و فناوري 

وري  و خالقیتبهره
گفتمان هو تبدیل آن بتبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی 

فراگیر و رایج ملی

هاي فرهنگی و مولفه

فناوري در اسناد 

باالدستی

نهاد مستحکم خانوادهتوجه ویژه به 
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اثر فرهنگ بر پذیرش فناوري
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)Digital Culture(فرهنگ دیجیتالی 

رسی دارد، دستکند و سرمایه انسانی به سهولت به فناوريدر عصر دیجیتال، اگرچه فناوري شرایط کار را تسهیل می•
یار دارد بـه سازمانی که فناوري مورد نیاز را در اخت. اما این موضوع شرط کافی براي اثرگذاري مثبت فناوري نیست

؛ قوي است» فرهنگ دیجیتالی«منظور از میان برداشتن موانع رشد، نیازمند برخورداري از 

تحـول «سـازينماید و امکان پیـادهنوعی از فرهنگ است که سازمان را از سایر رقبا، متمایز میفرهنگ دیجیتالی، •
ران و سرمایه انسانی یـک سـازمان، از رهبـاین نوع فرهنگ، محیطی است که در آن . کندرا فراهم می» دیجیتالی

شـد ها در انجام دادن وظایف و رتا به آنگیرند هاي فناوري دیجیتال الهام میمدیران سازمان، در خصوص ظرفیت
وکار کمک نماید؛کسب

ود با تمرکـز و شو باعث میکند فرهنگ دیجیتالیِ مناسب، اشتیاق و درگیر شدنِ سرمایه انسانی در کار را تقویت می•
انسجام فکري باال، نسبت به انجام دادن وظایف خود اقدام نمایند؛

زیـرا . می کننـدمندي و بهره وري بیشتري احساس قدرت، توانهاي داراي فرهنگ دیجیتالی قوي، افراد در شرکت•
.تر فراهم استامکان استفاده از فناوري براي انجام کارها به طور کارآتر و اثربخش

پذیرش فناورياثر فرهنگ بر 

Source: Microsoft, (2017), “Digital Culture Report”.
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نحوه اثرگذاري فرهنگ بر پذیرش فناوري

م شـده هاي گذشته، مطالعات متعددي در خصوص بررسی رابطه بین عوامل فرهنگی و جذب فناوري انجادر سال
و اسـتفاده هاي فرهنگی نقش اساسی در تأثیرگذاري بر جذبزمینهدهند که این مطالعات به وضوح نشان می. است

. کنداز فناوري ایفا می

پذیرش فناورياثر فرهنگ بر 

.وري خاص در آن پیاده سازي می شودامحیطی را ایجاد می کند که یک فن،فرهنگ

ارهـاي وري معرفی می کنـد و رفتافرهنگ تحت تأثیر ویژگی ها و امکانات جدیدي که فن
.کندیتغییر میابند،هاي فناورانه بروز مینتیجه پیشرفتاجتماعی جدیدي که در 

وري  افرهنگ و فندوسویه رابطه 

Source: Masimba et al., (2019); Hansen et al., (2012).
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)Davis(مدل پذیرش فناوري دیویس 

یس ، مـدل پـذیرش فنـاوري دیـوهاي پرکاربرد در زمینه تحلیل پذیرش فناوري در جوامع مختلفمدلیکی از 
)TAM(1سـودمندي «این مدل، پذیرش یا رد هر فناوري جدیـد را بـه دو بـاور کلیـدي افـراد شـامل . است

. داندمربوط می3»شدهسهولت استفاده ادراك«و 2»شدهادراك

1- Technology Acceptance Model
2- Perceived Usefulness
3- Perceived Ease of Use

پذیرش فناورياثر فرهنگ بر 

Source: Davis, (1989).

غلی وي تواند عملکرد شـاستفاده از فناوري، میاي است که یک فرد معتقد است درجه
.  را بهبود بخشد

سودمندي
شدهادراك

.ارد، اشاره دمیزان باور هر فرد درباره آسان بودن استفاده از یک فناوري خاصبه 
سهولت استفاده 

شدهادراك



اثر فرهنگ بر پذیرش فناوري

عوامل بیرونی نیت رفتاري استفاده
براي استفاده

نگرش به 
استفاده

دهشسهولت استفاده ادراك

شدهسودمندي ادراك

» از فناورينگرش فرد نسبت به استفاده«به طور مشترك بر » شدهسهولت استفاده ادراك«و » شدهسودمندي ادراك«•
؛ کندن مینگرش فرد نسبت به فناوري، واکنش موثر وي در خصوص استفاده از فناوري را تعیی.گذارندتاثیر می

گذارند؛ براي استفاده از فناوري تاثیر میقصد وي ، مستقیماً بر »نگرش فرد«و » شدهسودمندي ادراك«•

ی قـرار تحت تاثیر متغیرهاي بیرونـ» شدهسهولت استفاده ادراك«و » شدهسودمندي ادراك«براساس مدل دیویس، •
تـاثیر اوري هاي ذهنی و باورهاي افراد از مفید بودن و آسانی استفاده از فنبرداشتو متغیرهاي بیرونی برگیرند می
.گذارندمی

Source: Davis, (1989).

مدل پذیرش فناوري دیویس
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» گ سـازمانیفرهنـ«بر پذیرش فناوري تاثیر به سزایی داشته باشـد، تواندکه می» متغیرهاي بیرونی«یکی از •
ذارد و هـر گفرهنگ سازمانی یک متغیر محیطی است که به میزان متفاوت بر تمام اعضاي سازمان اثر می. است

گیرد؛ تغییري در سازمان از آن نشأت می

بسیاري از راهبردهاي سـازمانی در و اجرايشودوسیلۀ فرهنگ سازمانی تعیین میرفتار افراد در سازمان، به•
؛شدرو خواهدصورت ناسازگاري با فرهنگ سازمان با مشکل روبه

کند ن میعنوا» مأموریت«و » ثبات«، »سازگاري«، »درگیرشدن درکار«چهار ویژگی فرهنگ سازمانی را دنیسون•
ازگاري سازي و هماهنگی منابع داخلی و ایجاد سـظرفیت سازمان را براي یکپارچهو این چهار ویژگی، مجموعاً 
. شوندبهبود عملکرد سازمان توانند موجب و در نهایت میکند با محیط خارجی تسهیل می

پذیرش فناورياثر فرهنگ بر 

Source: Denison, (2000).
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)  2000(و دنیسون ) 1989(فرایند اثرگذاري فرهنگ سازمانی بر پذیرش فناوري بر مبناي مدل دیویس 

پذیرش فناورياثر فرهنگ بر 

فرهنگ 
سازمانی نیت رفتاري استفاده

براي استفاده
نگرش به 

استفاده

ده سهولت استفا
شدهادراك

سودمندي 
شدهادراك

مأموریت

سازگاري

ثبات

درگیر شدن در 
کار

Source: Ghasemtabar et al., 2019

.  سازمانتحول دیجیتالی در راستاي گیري راهبردي جهتواهداف ،اندازچشمتدوین»            مأموریت«•

.هاي دیجیتالیپذیرش تغییر و تحولارتقاي ظرفیت سازمان به منظور »            سازگاري«•

. الیتحقق اهداف تحول دیجیتبه منظور ایجاد یکپارچگی و هماهنگی میان واحدهاي سازمان »            ثبات«•

. درمسیر تحول دیجیتالیتشویق سرمایه انسانی و مشارکت »درگیر شدن در کار«•
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بنديجمع



بنديجمع
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اي هاي فرهنگی جامعه در تـدوین راهبردهـاي توسـعهمولفهو لحاظ نمودن گرا فرهنگ توسعهبرخورداري از •

سازد؛را در زمانی کمتر و شرایطی بهتر محقق می» اقتصاديتوسعه «کشور، 

اون و روحیـه تعـ» «انضـباط«، »سخت کوشـی«نظیر هاي مطلوب فرهنگی مولفهتواند می» توسعه اقتصادي«•

یر توسعه، حرکت در مسبه این ترتیب، . را در جامعه، نهادینه کند... و »خالقیت«، »پذیريمسئولیت«، »همکاري

رساند؛ که به فرایند توسعه یاري میباورهاي اساسی و رفتار مردم را به گونه اي تغییر می دهد

ورداري ازسازمانی که فناوري مورد نیاز را در اختیار دارد به منظور از میان برداشتن موانع رشد، نیازمند برخ•

قوي است؛ » فرهنگ دیجیتالی«

راهم هاي جدید در جامعه را فوريافنسازيزمینه پذیرش و جاريدیجیتالی،فرهنگهاي برخورداري از مولفه•

؛آوردمی

تغییر یابند،یهاي فناورانه بروز منتیجه پیشرفتوري و رفتارهاي اجتماعی جدیدي که در اتحت تأثیر فن،فرهنگ•

.کندمی



آید به دستآدمی در عالم خاکی نمی

عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی

حضرت حافظ
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