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تاریخ دریافت 1399/7/15 :تاریخ پذیرش1399/9/28 :

چكيده
در اين پژوهش به منظور ارايه مدل کيفي شناخت فرهنگ اقتصادي مردم ايران ،با استفاده از تحليل محتواي
استقرايي؛ با شناسايي  722کد مفهوم ،کدگذاري و دسته بندي آنها در سه مرحله نهايتا  246شاخص اصلي؛
در پنج بعد و  51مولفه ،تبيين و در ادامه با استفاده از تکنيک دلفي سه مرحله اي در بين  18نفر از خبرگان
علمي و اجرايي ،اين شاخص ها مورد جرح و تعديل قرار گرفت .نهايتا مدل شناخت فرهنگ اقتصادي مردم
ايران در پنج بعد فرهنگ اقتصادي مردم ايران ،نقش دولت ،نقش خانواده ،اخالق و اعتقادات ديني ارائه شد.
کليد واژهها :فرهنگ اقتصادي مردم ايران ،نقش دولت ،نقش خانواده ،اخالق و اعتقادات ديني

 1دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال  ،تهران ،ایرانmarmi_55@yahoo.com .

 2استادیار گروه مدیریت و برنامهریزی فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
mohsen.amerishah@gmail.com

 3دانشیار گروه مدیریت و برنامهریزی فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران.
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مقدمه

اصيل اسالمي درباره ارزش کار نيز بوده است .از

واژه فرهنگ براي نامگذاري بسياري از مفاهيم از

اينروست که بيش از هر چيز شناخت سنن و باورهاي

جمله آداب و رسوم ،مراسم مذهبي ،ارزشهاي اخالقي،

فرهنگي به ارث رسيده بسيار مهم است .از ديگر سو،

هنر ،ادبيات و موضوعاتي از اين دست به کار مي رود

هر نوع تغيير در شرايط عملي پيشرفت به تغيير در

و از آنجا که براي درک بيشتر اين مفهوم اساسي و

باورداشتهاي فرهنگي افراد نياز دارد و اين تغيير

انجام پژوهشهايي بر اين مبنا ،محقق مي بايست اجزاء

امري يکشبه و دفعي نيست .براي تغيير فرهنگي نياز

و مؤلفه هاي آن را به خوبي بشناسد (د آندراده،

به زمان و نخبگان آگاه است .بدون شک يکي از

 ،)1995لذا در ابتدا مي بايست اقدام به معرفي اين واژه

محملهاي قابل توصيه براي ايجاد شرايط تغيير

نمود .يکي از جامع ترين تعاريف ،فرهنگ را مفهومي

فرهنگي در جامعه ايراني ميتواند رجوع دوباره به

مي داند که داراي دو مؤلفه ذهني و عيني است .در اين

باورهاي ديني و آييني باشد.
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تعريف" ،فرهنگ ذهني ،شيوه ويژه اي براي ادراک فرد

پيشرفت هر جامعهاي نيازمند پايههاي فلسفي در

از بخش انسان ساخته محيط زندگي است که ادراک

اليههاي مختلف اجتماعي ميباشد .در واقع تغيير

قوانين ،مقررات ،هنجارها و ارزشها را شامل مي شود"

نگرشها و افزايش توان بهرهبرداري از منابع موجود،

(تريانديس .)4 :1972 ،از طرف ديگر ،فرهنگ عيني

نتيجهي فرآيند طوالني و پيچيدهي آموزشي در سطوح

تاکيد بر نظامهاي حقوقي ،اقتصادي ،سياسي ،مذهبي و

مختلف فرهنگي و سياسي است .در جامعهي

آموزشي دارد (انگ و اينکپن ،2008 ،ليونگ و انگ،

توسعهيافته ،روح جامعه و فضاي تصميمگيري و

 .)2008يکي از راههاي شناخت بهتر فرهنگ و ارتباط

عملکرد دولتي در راستاي فعاليتهايي مانند صنعتي

آن با رفتارهاي انساني که از موضوعات مورد توجه در

شدن ،تربيت فکري ،عدالت اجتماعي ،بهداشت ،علم،

اين پژوهش است ،مطالعه فعاليتها و رفتارهاي

تکنولوژي ،رشد تواناييها و شخصيت فردي و غيره از

کنشگران انساني در جامعه است (ارتنر.)1984 ،

يک سو به شدت به زمان ،زمانبندي فعاليتها و

فرهنگ ايراني که خاستگاه آن باورهاي دروني شده

آيندهنگري و از سوي ديگر به موضوع فرآيند انجام

ايشان است ،آثار زيادي بر نحوه عملکرد ايشان در

کار و بهرهبرداري مناسب از امکانات مادي و انساني و

خصوص امور عملي و اقتصادي داشته است .اموري

به عبارتي افزايش تدريجي کارايي بستگي دارد؛ به

که به طور مستقيم پيشرفت يک کشور را نشانه

گونهاي که در يک جامعهي توسعهيافته افراد با استقالل

ميگيرد .هر چند نميتوان بخش زيادي از ويژگيهاي

نسبي که جامعه به آنها بخشيده است ،به دنبال تحقق

يادشده را به عموم ايرانيان نسبت داد ،اما وجود اين

اهداف فردي هستند و تنوع و مجموعه اين فعاليتها

خصائص ،تبيينکننده مسائلي مانند تنبلي ،بهره پايين

جامعهاي پويا و جدي را پديد ميآورد که در آن

و ...در ميان ايرانيان است .شايد در برداشت اول با

حکومت لوازم را فراهم و فرآيندها را تسهيل ميکند تا

کمک آراي وبر بتوان مستقيم سراغ دين رفت و

مردم چه به صورت فردي و چه در قالب نهادها،

ماحصل مسلماني را چنين اخالقي دانست .اما رجوع

کارخانهها ،تشکلها و مجموعههاي انساني با کارايي،

به تاريخ نشان ميدهد آنچه بيش از باورهاي اسالمي

فعاليتهاي خود را به پيش ببرند (سريعالقلم:1373 ،

فرد انساني را درگير کرده است ،آيينها و عرف به

.)18

ارث رسيده از گذشتگان است .سنت يا فرهنگ که

از سويي ديگر در طول تاريخ به کرات شاهد بروز

آغشته به دين نيز شده ،گاهي حتي در تقابل با باورهاي

صنايع نوين و فناوري با معناي عام آن بودهايم ،اما جدا
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کردن فناوري از علم مورد نياز آنها که به منزله روح

شکل ميبخشد .بنابراين فرهنگ چيست ؟ فرهنگ،

عمومي آن است ،چيزي است که رادعي در برابر

برنامه ريزي جمعي ذهن است که اعضاي يک گروه يا

توسعه و پيشرفت خواهد بود .اين مسئله به معني وارد

طبقه بندي افراد را از سايرين متمايز ميکند .اين

کردن فرهنگ بيگانه در کليت آن نيست ،بلکه نظر به

تعريف بر دو معيار متمرکز است )1:براي ايجاد فرهنگ

پيرايش برخي عادات و ترويج باورهايي دارد که براي

به دو يا چند معيار نياز ميباشد و  )2ويژگيهاي

پيشرفت نياز به آنها ملموس است .همانگونه که گفته

مشخصه گروه ميتواند فرهنگ را تعريف کند .فرهنگ

شد ،حل مشکل را بايد فقط در خوانشهاي جديد و

بر مبناي ارزشهايي است که بخش اصلي و ثابت آن

مروجاني فهيم طلبيد.

ميباشد با توجه به اين تعاريف ،مولفه اصلي تحقيق

ميدهد و سبک زندگي نيز بخشي از جلوه عيني و

يک جامعه را اندازهگيري نمود (زينگ فنگ و

مصداق خارجي فرهنگ شمرده ميشود ،يعني فرهنگ

همکاران .)2013 ،ترايس و بير نيز فرهنگ را سيستمي

در قالب سبک زندگي نمايان ميشود .در همه

از عقايد مشترک تعريف کردهاند .فرهنگ يک مفهوم

مدنيتها خانواده ،بهعنوان شالوده حيات فرهنگي

پيچيده چند بعدي است که اندازهگيري آن دشوار

معرفيشده است (امامجمعه)12: 1387 ،؛ انتقال

است .اينگلهارت فرهنگ را به عنوان مجموعهاي از

فرهنگها و تمدنها وحفظ اصول و عناصراصلي يک

ارزشهاي اصلي ميداند که به رفتار افراد در جامعه

تمدن و فرهنگ در يک جامعه و انتقالش به نسلهاي

شکل ميدهند (فرانسيکو لينا و جوز فرناندز سرنا،

پيدرپي ،به برکت خانواده انجام ميگيرد (حاج

 .)2013ويولت با بررسي منابع مردم شناسي ،فرهنگ

علياکبري)26:1387 ،؛ نقش فرهنگي خانواده از نقش

را اين گونه تعريف کرده است :فرهنگ سيستمي

اقتصادي و اجتماعي آن مهمتر است .در حوزه اقتصاد

يکپارچه از الگوهاي رفتاري آموخته شده است که

اگر بخواهيم مصرف توليدات داخلي به معناي واقعي

ويژگي خاص اعضاي هر جامعه را تشکيل ميدهد و

محقق شود بايد فرهنگ مصرف توليد داخلي در ذهن

خاستگاه آن فيزيولوژيکي يا ارثي نيست (مدرس و

مردم جا بيفتد .در حوزه اجتماعي قانونگرايي يک

ديانتي.)1383 ،

فرهنگ است (بيانات رهبري )1393/1/1

کودکي که زاده ميشود بافرهنگ آشنا نيست و

بدون ترديد فرهنگ يکي از مفاهيم اصلي در

پديدههاي فرهنگي براي اولين بار بهصورت يکسويه

تحقيقات علوم اجتماعي است ،زيرا بين خرد و کالن و

از خانواده به کودک منتقل ميشود ،فرهنگي شدن

بين بنگاه تجاري و مردم يک پل مفهومي ايجاد ميکند.
از فرا ساختار کارل مارکس تا اخالق ،روحيه و
منطقيسازي مکس وبر ،از آگاهي جمعي اميل دارکين

کودک از طريق خانواده به دو صورت

است:

ناآگاهانه :که از طريق سرمشق قرار دادن و اقتباس
رفتار و کردار وگفتار والدين صورت ميگيرد؛

تا سيستم ارزش مشترک تالکوت پارسونز و ژرف

آگاهانه :که با آموزش مستقيم و امر و نهي و

ساختار کلودلوي استراس ،همگي به تعريف ماهيت و

تشويق و ممانعت صورت ميگيرد (رئيسي واناني،

عملکرد فرهنگ کمک کرده وارزشهاي منطبق بر

)40: 1391

گروه را شکل ميدهند تا نظم اجتماعي حفظ شود .با

اگر امر به معروف و نهي از منکر ،در درجات و

توجه به اين منابع و بسياري از منابع ديگر ،در اصل

مراتبي که دارد ،به عنوان يک کار فرهنگي تلقي شود،

فرهنگ ذهن بشر را پرورش ميدهد و به رفتار او

بايد آن را در درون خانواده ،نسبت به آحادي که با
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فرهنگ جوهر اصلي سبک زندگي را تشکيل

تطبيقي درباره فرهنگها آن است که چگونه ارزشهاي
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آنان در ارتباط و تاثيرگذاري هستيم ،سرايت دهيم

مشخص يک سبک و روش زندگي منتج ميشود.

(محدثي .)90 :1385 ،يکي از بهترين نقشهاي خانواده

درسبک زندگي غربي ،سبک زندگي به مثابه دين است؛

براي نهادينهسازي سبک زندگي اسالمي ،سرايت دادن

اما در اسالم دين به مثابه سبک زندگي است .دين يک

روحيه عزتمندي وغيرت ملي در حوزه فرهنگي و

نوع شيوه زندگي کردن است ،اما شيوه زندگي که مورد

اجتماعي است؛ ملت ما از نظرسياسي کامال غيرتمند

نظر خداوند است .اينکه بگوييم دين برنامه زندگي

است؛ و هيچ ذلت وظلمي را نميپذيرد؛ ونمود اين

است ،کاستن از نقش دين است؛ اسالم ،يعني دين

ادعا هشت سال دفاع مقدس است؛ آيا خانوادههاي

زندگي ،دين درزندگي با چنين نگاهي مشخص

ايراني نبايد اين غيرت ملي را در حوزههاي ديگر سبک

ميشود که اصال معناي دقيق دين ،کيفيت زندگي و

زندگي مانند موسيقي ،پوشش ،تغذيه ،و ،...به

چگونه زيستن است .پيامبراسالم (ص) نيز دين را در

کارگيرند؟ (شريفي .)225-224: 1392 ،تقليد از سبک

قالب سبک زندگي ترويج کردند؛ چون اگر شيوه

زندگي غربي و عدم التزام به رفتارهاي مطابق با باورها

زندگي ديندارانه ترويج پيدا ميکرد ،تفکر ديندارانه و

و ارزشها ،نشانهاي از خود باختگي فرهنگي است؛

دينمدارانه هم گسترش پيدا ميکرد(کوشکي:1393 ،

هدف اسالم از تاکيد به عدم تشبه به کفار و همشکلي

)41-39؛ درواقع ميتوان گفت :بين دين وسبک

با دشمنان دين ،محافظت از هويت اسالمي افراد و

زندگي ،نسبت تساوي برقرار است و تمام اعمال و

جوامع اسالمي است (شريفي)48:1392 ،

رفتار ما درحيطه احکام خمسه اسالم (حالل ،حرام،

ملت ايران ،نيازي ندارد كه روشهاي زندگي خود
را از ديگران تقليد كند و ياد بگيرد؛ زيرا داراي فرهنگ

مکروه ،مستحب ومباح) ،ارزيابي و ارزشگذاري
ميشود.

غني و عميقي است .اسالم را دارد ،آموزشهاي قرآني

در همين راستا پژوهش حاضر در پي آن است تا

را دارد ،دستورات الهي را دارد ،سنتهاي اصيل ملّي و

مدلي جهت شناخت فرهنگ اقتصادي مردم ايران به

بومي خود را دارد و ميتواند يك زندگي شيرين ،زيبا،

روش کيفي ارائه نمايد.

باشكوه ،مرفّه و همراه با عزّت را براي خود ترتيب
دهد (بيانات رهبري )1376/03/14

پيشينه تحقيق

هرگز انسان (اگرچه به خدا نيز معتقد نباشد) از

ازجمله پژوهشهاي انجامشده در اين حوزه

دين  -برنامه زندگي که بر اصل اعتقادي استواراست-

ميتوان به پژوهشي که عبدالرحيم هاشمي ديزج و

مستغني نيست؛ پس دين همان روش زندگي است و از

محسن صادقي موحدي باعنوان « نقش دولت و مردم

آن جدايي ندارد .قرآن کريم معتقد است که بشر از

در ايجاد اقتصاد مقاومتي براي بهبود توسعه اقتصادي »

دين گريزي ندارد وآن راهي است که خداي متعال

انجام دادهاند اشاره کرد .نتايج بيانگر اين بود که

براي او بازکرده تا با تعليمات آن به سعادت برسد؛

فرهنگ کار ،تالش و ابتکار و خالقيت ،فرهنگ کار

منتهاي امر ،کساني که دين حق (اسالم) راپذيرفته اند

جمعي و مشترک ،فرهنگ صرفه جويي در هزينه هاي

بهراستي راه خد ارا ميپيمايند و کساني که دين حق را

بخش عمومي و بخش خصوصي ،فرهنگ مصرف

نپذيرفتهاند ،راه خدا راک ج کرده و به بيراهه ميروند

کاالي ايراني و فرهنگ کارآفريني و مديريت جهادي از

(طباطبايي .)21-22 :1379 ،خداوند در قرآن کريم

الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي است( .هاشمي ديزج و

ميفرمايد« :دين حق نزد خدا اسالم است»

صادقي موحدي .)1398 ،بعالوه ،پژوهشي باعنوان

(آلعمران )19/از يک دين واحد با احکام واحد و

«نقش خانواده در اقتصاد مقاومتي» توسط سيده محدثه
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خانواده به عنوان اصلي ترين واحد اجتماع ،نقش

اقتصادي و اجتماعي باشد و نيروي انساني متخصص با

اساسي را در توسعه و رشد اقتصادي ايفا ميکند.

توجه به اين نيازها آموزش ببينند توليد ملي به مرحله

(حسيني .)1396 ،ميالد خزايي ؛ زهرا جمشيدي

ي رقابت با مشابه خارجي و بعد از آن صادرات کاال

بورخاني؛ حميدرضا رحماني و سيدرضا افتخاري نيز

که زمينه اي است براي توسعه ي اقتصادي مي باشد،

پژوهشي باعنوان «نقش خانواده دردستيابي به توسعه

خواهد رسيد( .باقري )1394 ،گارسيا فالکن و مدينا

پايدار در بعد اقتصادي» انجام دادهاند .نتايج بيانگر اين

مانوز در مقاله اي به جنبههاي فرهنگي -اجتماعي،

بود که نهاد خانواده با آموزش و اجتماعي سازي

محيطي ،اقتصادي و بخصوص توسعه توريسم اشاره

کودکان و جوانان مي تواند نقش مهمي در اين زمينه

کردهاند و راهکارهايي جهت ساخت استراتژيهايي

ايفا کند( .خزايي و همکاران )1395 ،مهتاب غالمي نيز

براي توسعه توريسم پايدار در جزيره گران کاناريا

پژوهشي باعنوان «نقش و جايگاه دولت در اقتصاد و

پيشنهاد دادهاند و توسعه پايدار را به عنوان يک نياز

جايگاه آن در اقتصاد ايران» انجام دادهاند .نتايج

ضروري براي دستيابي به اهداف اقتصادي بدون از بين

پژوهش نشان داد که مداخله دولت در اقتصاد در واقع

رفتن محيط طبيعي ميدانند( .گارسيا فالکن و مدينا

بيانگر داليل مناقشه بر سرنقش نهادهاي دولت و بازار

مانوز  ) ،1999هال نيز در پژوهشي به بازسازي و

در اقتصاد و توضيح شکستها و توفيقهاي آنها در نيل به

توسعه توريسم در آلبانيا پرداخته است و به اين نتيجه

اهدافي نظير کارايي تخصيص منابع ،اشتغال کامل و

ميرسد که يکي از فوايدي که جذب توريسم ميتواند

مقاصد اجتماعي چون حذف فقر و بهبود توزيع درآمد

براي منطقه به همراه آورد اين است که ميتواند

است( ..غالمي )1395 ،همچنين مهدي برزويي و بهنام

درآمدها را افزايش و باعث اشتغال زايي شود .همچنين

مرادخاني پژوهشي باعنوان «تأثير تعصبات فرهنگي و

باعث حفظ بقاي هنرهاي منطقه و صنايع دستي آنها

اجتماعي بر روي تصميمات سرمايه گذاري و تجارت»

ميشود و سبب جابجايي نقشهاي اقتصادي در ميان

انجام دادهاند .نتايج پژوهش بيانگر اين بود که شناسايي

خانوادههاي مختلف روستايي ميشود .همچنين اين

عوامل موثر بر تصميمگيري ميتواند زمينه الزم براي

منطقه نياز دارد که نقش توريسم را به عنوان يک

ارائه خدمات مطلوب به سرمايه گذاران را فراهم و

پروسه بهبود بخش در خود پررنگ تر کند و مطالعه

اقدام شايسته اي در روند توسعه سرمايه گذاري قلمداد

روي آن منطقه ميتواند مدلهاي فراواني را براي

گردد( .برزويي و مرادخاني )1394 ،سميه توحيدلو

کشورهاي کوچک و در حال توسعه فراهم بياورد ،تا

پژوهشي باعنوان «تبيين اخالق اقتصادي ايرانيان با

بتواند در تقويت جنبههاي مختلف در کشورشان به

باورهاي آييني يا ديني با تکيه بر دوره مشروطه» انجام

موفقيتهايي دست پيدا کنند( .هال)2000 ،

داده است .نتايج پژوهش نشان داد که تالش براي
شناخت راههاي بومي رشد و پيشرفت از جمله

مباني نظري تحقيق

دغدغههاي اساسي جامعه ايراني در زمان حاضر است.

اقتصاددانان جهان در ابتداي دههي  50به مقولهي

(توحيدلو )1394 ،مهدي باقري نيز پژوهشي باعنوان

رشد اقتصادي و افزايش سرانه توليد ناخالص ملي در

«تحقق توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ي ايراني

جهت توسعهي کشور توجه زيادي داشتند .ولي پس از

در سايه تربيت اقتصادي و تالش جامعه ي فرهنگي»

مدتي به اين نتيجه رسيدند که رشد اقتصادي موجب به

انجام داده است .نتايج پژوهش نشان داد که اگر برنامه

وجود آمدن عدالت و برابري نخواهد شد .در واقع در
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حسيني انجام گرفت ،نتايج پژوهش نشان داد که

هاي آموزشي سازگار و هماهنگ با برنامه هاي توسعه
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اوايل دهه  70بود که کاهش اختالف در درآمد مردم و

خواهيم بود .در حالي که اگر افراد جامعه با يک تعهد

ثروت افراد يکي از اهداف کليدي توسعه شد .البته در

مذهبي نسبت به وفاي به عهد تحت تربيت جامعه و

دههي  60توجه انديشمندان به مقوله دموکراسي در

خانواده قرار گرفته باشند ،نسبت به تعهدات خود در

کنار نظم و ثبات سياسي در زمينه تحقق توسعه جلب

برنامه توسعه نيز احساس مسئوليت خواهند داشت و

شده بود .در اين جا بود که تجمع قدرت و يا ثروت

منجر به موفقيت اين طرحها خواهند شد .در واقع دين

در دست عدهاي به عنوان موانع توسعه شناخته شد.

ميتواند از طريق ايجاد شبکههاي اجتماعي ،ارتباط با

سوالي که در اين جا به وجود ميآيد بحث هماهنگي

ساير همنوعان ،وظيفهشناسي ،احترام نسبت به ديگران

يا تعارض ميان دو هدف نظم سياسي (تجمع قدرت) و

و اعمال هنجارهاي همبستگي ،زمينههاي اساسي تحقق

دموکراسي (توزيع قدرت) و در کنار آن همين بحث

توسعه را فراهم آورد ()candland, 2000: 129-131

ميان دو هدف ديگر يعني رشد اقتصادي و يا عدالت
اقتصادي ميباشد.

فرهنگ اقتصادي مردم
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پنج هدف اساسي و کالن براي توسعه قابل طرح

فرهنگ ارزشها ،ايدهها ،نگرشها و نمادهاي

است که اين پنج هدف عبارتند از :ثروت ،عدالت،

آگاهانهاي است که رفتار انسان را شکل ميدهد و از

دموکراسي ،نظم و استقالل .همانطور که ميدانيم براي

نسلي به نسل ديگر منتقل ميشود (پيتر و همکاران،

حذف  3عنصر نامطلوب يعني فقر ،نابرابري و

 .)2005واژهي فرهنگ همواره منبع سوء تعبير و

وابستگي در مکاتبي چون :وابستگي ،ليبراليسم و

اختالف بوده است .مردمشناسان ،فرهنگ را شيوههاي

مارکسيسم ،هدف اصلي را بهبود شرايط اقتصادي

زندگي که توسط گروهي از مردم ايجاد ميشود و از

مدنظر قرار ميدهند .ايدههاي مطرح شده در حالي

نسلي به نسل ديگر منتقل ميشود ،ميدانند .آنچه در

است که توجه به استقرار حکومتهاي دموکراتيک و

تمامي تعاريف فرهنگ مشترک ميباشد ،آن است که

کسب نظم سياسي ميتواند در کنار اهداف فوق فرآيند

فرهنگ ،قوانين نانوشتهاي است که در بيشتر مواقع به

توسعه را تحقق بخشيده و در بسياري موارد محقق

راحتي قابل مشاهده نيست( .رايت و درويري.)2006 ،

سازد .عدهاي معتقدند که بين اهداف توسعه تعارض

باورداشتهاي مذهبي و اسطورهها ،نقشي اساسي

وسيعي وجود دارد؛ در عين حال عدهاي هم به

در ادراک انسان از زمان و مکان و نظرهاي ما درباره

هماهنگي ميان اهداف اعتقاد دارند .به طور مثال جک

رفتار خودمان و ديگران دارند .دين نهتنها الگوي جهان

دانلي تعارض بين رشد و دموکراسي را مطرح ميکند.

است ،بلکه الگويي رمزگونه براي جهان نيز فراهم

در نظر او الزمهي رسيدن به رشد اقتصادي باال داشتن

ميسازد؛ يعني طرحي از آنچه جهان بايد باشد ،به

يک حکومت اقتدارگراست که منابع را بسيج کرده و

دست ميدهد .لذا مذهب ميتواند راهنمايي براي رفتار

با برنامهريزي در جهت سرمايهگذاري و محدود کردن

بشر ،از روابط خانوادگي گرفته تا ايدئولوژي گروههاي

مصرف ،ماليمت يک حکومت دموکراتيک را کنار

حاکم ،فراهم سازد و اين کار را غالباً نيز انجام ميدهد.

Donnelly, 1984 :

(بيتس و پالگ )669:1387 ،هر نظام ديني ،به تعريف

گذاشته و توسعه را محقق سازد (
.)257 – 258

يک جهان ذهني و فکري ميپردازد تا از آن طريق،

اگر در مسير توسعه هر يک از برنامهها که در قالب

افراد و اجتماعات ،در جامعهاي معين ،تصور خاصي از

يک طرح بر عهده فرد يا گروهي قرار گرفتهاند به

انسان و جهان داشته و آن را بيان کنند .از اينرو اگر

خوبي اجرا نشوند به مرور شاهد شکست اين برنامهها

جامعهشناسي دين ،حد و حدود خود را صرفاً به
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بررسي تشکيالت و سازمانهاي ديني و اعضاي آنها

مقاالت ديگرش ،به طور گسترده ،مطالب زيادي درباره

محدود ميساخت و بررسي دين در داخل تمدنها و

تأثير مسيحيت بر تاريخ غرب نوشت .اما نتوانست

فرهنگها را ناديده ميگرفت ،بسيار بيکفايت

مطالعه طراحيکرده خود را درباره اسالم به پايان

ميگرديد( .ويلم)178:1386 ،

برساند( .گيدنز ،همان )505:در اين زمينه ،هيچ سابقه
عمدهاي از جامعهشناسي اسالم و پژوهش جديد در

تأثير مذهب بر زندگي اقتصادي در فرهنگهاي

زمينه آن وجود ندارد و انتشار مطالب درباره مباحث

مختلف

اسالمي در حداقل است .لذا بيشترين مطالعات

جامعهشناسي دين ،ميان دين و ديگر بخشهاي

تطبيقي جامعهشناختي ،به طرف ترکيباتي مثل مسيحيت

جامعه پيوند قائل ميشود؛ مانند بررسي رابطه بين

و بوديسم ،مسيحيت و يهوديت و يا هندوئيسم و

مذهب و توسعه اقتصادي بر اساس يک رابطه علت و

بوديسم سرازير شده است( .ترنر)2:1390 ،

شيعه ،از جمله مذاهب مرتبط با بحث تغييرات

بينالمللي قانون اسالمي در جهان معاصر در اکتبر

اجتماعي و اقتصادي مذاهب هستند .در مورد

 2000اين اعتقاد را مطرح کرده که اسالم امروز تفاوت

آموزههاي پروتستانتيسم ،ماکس وبر ،چنين نظر داده که

زيادي با دين صلح و بردباري که توسط پيامبر اسالم

پروتستانتيسم ،نقشي کليدي در خاستگاههاي فرهنگي

(ص) آورده شده دارد .اسالم به عنوان يک دين

سرمايهداري «نوين» ايفا کرد( .سيدمن )74:1388 ،وبر

سختگير ،خشن ،غير بردبار و شايد غيرمنطقي ارائه

محيطي فرهنگي در جوامع اروپا يافت که به ظهور

شده ،چرا که قشريگرايي و سطحينگري توسط

سرمايهداري مدرن کمک کرد .اين فرهنگ براي

برخي از مسلمانان دامن زده شده است (محمد،

سختکوشي،

صرفهجويي،

به

تعويق

انداختن

.)2000

کامجويي ،گردآوري ثروت بدون مصرف تجملي و

او در ارتباط با تالش در زمينه همسان کردن همهي

مباهات به توفيق اقتصادي ،اهميت قائل بود( .سيدمن،

افراد زير چتر يک عقيده ميگويد« :چشمها را امروز

همان73:ـ )74از اين جهت ،او اعتقاد داشت که

بايد باز کرد ،از خواب غفلت و زندگي در قرن  15بايد

سرمايهداري مدرن ،بدون ايستارهاي روانشناختي

رها شد ،نميتوان حقايق نوين دنياي امروز را ناديده

خاص شکل نگرفته است.

گرفت ،موفقيت در همگرايي معقول بين ارزشهاي

بحث وبر درباره تأثير آيين پروتستان بر توسعه

مادي و معنوي ميباشد و ثبات و آرامش در قدرتمند

غرب ،جزئي از تالش جامع براي درک تأثير مذهب بر

شدن نهفته است .يک دين وقتي در زمين حضور دارد

زندگي اقتصادي و اجتماعي در فرهنگهاي مختلف

و شکوفا خواهد شد که از پيروان کثيري برخوردار

است .وبر با تحليل اديان شرقي ،نتيجه ميگيرد که

باشد ،آن هم پيروان توانا و قدرتمند ،نه افرادي ضعيف

آنها موانع عبورناپذيري در برابر توسعه سرمايهداري

و ذليل.)Mohammad, 2001 : 40 – 43( ».

صنعتي ،آنگونه که در غرب رخ داد ،فراهم کردند.

در واقع آن چه در مالزي اتفاق افتاده ،احترام به

(گيدنز )506:1385 ،او بيشتر به آنچه آن را اديان

افراد و در نظر گرفتن حوزه خصوصي و شخصي براي

جهاني ناميده ،توجه داشت .او مطالعات مفصلي درباره

آنها در قالب آزادي و پذيرش نظرات افراد در قالب

آيينهاي هندو ،بودا ،تائو و دين کهن يهود انجام داد و

دموکراسي ،بدون ايجاد اجبار قانوني براي پذيرش يا

در کتاب اخالق پروتستاني و روح سرمايهداري و

عدم پذيرش يک گرايش مذهبي ميباشد که اين مسئله
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معلولي( .گلدتروپ )317:1370 ،پروتستانتيسم و

ماهاتير محمد در يکي از سخنرانيهايش در سمينار
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تنها تحت تاثير يک تفسير منطقي از اصول عقالني

سياستگذاري کالن است که اين نقش بيشتر به

اسالم در يک کشور مسلمان اجرايي شده است .به

وظيفهي نظارت ،برنامهريزي کالن ،سياستگذاري

وجود آوردن چنين معنايي باعث شده تا دين اسالم به

راهبردي ،کنترل و تنظيم بازارها و توازن اقتصادي-

شکل يک دين همگاني و مثبت در چرخه روابط

اجتماعي تاکيد دارد (صادقي شاهداني ،ندري و قليچ،

اجتماعي نمود پيدا کند و در عين حال افراد آزادي و

.)1388

حقوقشان را از طريق نهادهاي قانوني و بدون
گرايشهاي افراطي پيگيري کنند(.)zalanga, 2010

اما اين که ميزان اين مخارج چقدر باشد و يا به
عبارتي ميزان دخالت و اندازهي دولت در اقتصاد چقدر
باشد ،همواره مورد بحث و جدل بوده و ميباشد .در

دولت و فرهنگ اقتصادي مردم

خصوص موضوع کوچکسازي دولت و اجراي
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در صورتي که در يک کشور وجود اقليتهاي

خصوصيسازي در اقتصاد ،از گذشته تاکنون مکاتب

قومي متعدد زمينه اختالفات و درگيريها را ايجاد

مشهور اقتصادي همواره بر سر ميزان و نوع دخالت

نمايد ،يک دولت نسبتا مستقل و قوي ميتواند براي

دولت در عرصهي اقتصادي با يکديگر بحث و جدل

مديريت تنشهاي قومي نقش واسطه را ايفا نمايد؛

داشتهاند و با تحليلهاي اقتصاد خرد به واکاوي اثرات

اقداماتي که به موجب آن توزيع عادالنه منابع اقتصادي

اين ورود بر شاخصهاي رشد اقتصادي ،تورم،

و قدرت سياسي در ميان گروههاي مختلف صورت

بيکاري ،نرخ ارز و ...پرداختهاند (متوسلي.)1373 ،

پذيرد و هويت مذهبي آنها در کنار شناختشناسي
اجتماعي و فرهنگيشان به رسميت شناخته شود و در

نقش خانواده در ارتقاء فرهنگ اقتصادي مردم

صورت بروز تضاد منافع ،دولت در نقش داور بي-

درجوامعي که از نظام اقتصادي پيشرفته اي

طرف ،استراتژي قضاوت عقالني را اتخاذ نمايد .دولت

برخوردارند خانواده به دو طريق شخصي با اين نظام

در مالزي با داشتن يک ساختار قومي پراکنده و در

برخورد دارد .خانواده تبديل به واحدي مي شود که

بسياري موارد «متعارض» با اتخاذ سياست « دموکراسي

اجراکنندگان کليه نقشهاي موجود دروضعيتهاي

قومي» به ايجاد انسجام سياسي و اجتماعي در اين

مختلف سيستم اقتصادي را در خود مي پروراند،

کشور سرعت بخشيد؛ اين سياست با توجه به پيشه

ازدوراني که نوجوانان دست به کارهاي نيمه وقت مي

فرهنگي فرهنگي حاکم در مالزي و اعتقاد به برابري در

زنند تا زماني که بعنوان يک بزرگسال نقش يک ايفا

فرهنگ عمومي توانست مسير موفقي را طي کند .در

کننده تمام وقت را ايفا مي کنند بطور مداوم در حال

اين سيستم به منظور کاهش تنشهاي قومي و افزايش

تغيير نيازمنديها ووظايف خانوادگي هستند .منبع

هماهنگي اجتماعي ،ساختار احزاب و نهادهاي سياسي،

اقتصادي جديد به فرزندان استقالل بخشيده وموقعيتي

منعکسکننده ساختار ترکيب قومي در جامعه ميباشد

براي آنان بوجود مي آورد تا فعاليتي بيش از آنچه قبال

( .)haque, 2003به طور کلي دخالت دولت در اقتصاد

در سطح خانواده داشته انجام دهند .تاثير اين فعاليت

به دو صورت امکانپذير است؛ حالت اول ،نقش

اقتصادي يک نوع کسب تجربه به جهت اجتماعي

تصديگري دولت به معناي در دست داشتن مالکيت و

شدن افراد خانواده است( .سيف)85 :1386 ،

مديريت بنگاههاي اقتصادي است ،به نحوي که سيطره-

توسعه اجتماعي بدون وجود افرادي با نوعي

ي دولت حتي در توزيع کارکردي نيز به شدت گسترده

شخصيت اجتماعي رشد يافته امکان پذير نيست

و

ودراين زمينه خانواده بنيادي ترين ومهمترين عامل

بوده

است.

حالت

دوم،

نقش

حاکميتي
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تاثير گذار درفرايند جامعه پذيري وتکوين شخصيت

اجتماعي کردن کودکان تعادل ميان کنترل وپشتيباني از

اجتماعي درانسان است.

اهميت خاصي برخوردار است .ژاکوبسن نحوه

درابتدا روانشناسان شخصيت را بيشتر محصول

اجتماعي ساختن خانواده رابررسي کرده وبه اين نتيجه

عوامل ژنتيکي وفردي مي دانستند اما به تدريج با

رسيده است که بعضي از خانواده ها براي اجتماعي

توسعه اين دانش وانجام مطالعات تجربي به

کردن فرزندان خود آنها راوادار مي سازند که ازمنابع

خصوصيات وعوامل محيطي – اجتماعي نيز اهميت

اطالعاتي بهره برداري کنند ،دسته اي ديگر ازطريق

دادند.

آموزش کالمي وعده اي ديگر تاکيد بر لزوم کسب

حال بايد ديد چگونه مي توان درافراد شخصيت

تجربه مي کنند( .سيف 1386:100 ،و)101

پيشرفته يا تمايزيافته ايجاد نمود يعني شخصيتي که
داراي هدف باشد ،استعداد يادگيري تعميم يافته خود
را به کار گيرد ,داراي هويت فردي باشد ودرهمان حال
داراي تعهد تعميم يافته نسبت به ديگران نيز باشد.

سواالت تحقيق
سؤال اصلي :مدل کيفـي فرهنـگ اقتصـادي مـردم
ايران کدام است؟

دراينجا نقش خانواده پررنگ مي گردد ،زيراکه
کسان ديگري که از او مراقبت مي کنند ارتباط پيدا مي

 )1مفهوم فرهنگ اقتصادي مردم ايران کدام است؟

کند.اين مراقبت تاثير عميقي در کودک برجاي مي

 )2مقوله هاي فرهنگ اقتصادي مردم ايران کدامند؟

گذارد.

 )3تم هاي فرهنگ اقتصادي مردم ايران کدامند؟

عالوه بروضعيتهايي نظيرسن وجنس افراد ،فاصله

 )4مدل کيفي فرهنگ اقتصادي مردم ايران کدام است؟

زماني بين تولدها ،ترتيب توالي وضعيتهاوتغييراتي که
درنظام به وجود مي آيد که درايجاد واکنش افراد

روش تحقيق

موثرند  ,خصوصيات اثرات متعامل وسبک انتظارات

روش پژوهش در اين مرحله تحقيق کيفي اسـت و

ازنظام فردي خانواده به افراد مشخصي واگذارمي شود

از نوع تحليل محتوا با نظام مقوله اي قياسي است .ماي

که نقش آن وضعيت با خصوصيات آن فرد احتماال

رينگ ( )2000معتقد است در تحليل کيفـي محتـوا بـه

مطابقت نداشته ويا هماهنگي ندارد ،براي مثال وضعيت

شيوه اعمال قياسي طبقه بنـدي ،پژوهشـگر بـا ارائـه و

يا سمتي راکه به پسر ارشد خانواده محول مي کنند

مفروض گرفتن تعاريف مشخصـي قبـل از شـروع بـه

ادامه شغل پدرخانواده است .اين واگذاري سمت به

تحقيق ،به مطالعه متون تعيـين شـده مـي پـردازد و بـا

خاطر عالقه مندي فرزند ارشد ويا استعداد ولياقت وي

مقايسه تعاريف از پيش تعيين شده و متن هـاي مـورد

نيست ،بلکه به منظور برآورد انتظاراتي است که از

تحليل به داوري درباره عدم وجود يا وجـود مصـاديق

فرزند بزرگتر مي رود تا درراس سازمان خانوده قرار

آن تعريف در متن هاي مورد نظر مي پـردازد .در ايـن

گيرد .اين فرد به جز عکس العملهاي رفتاري سايرافراد

پـژوهش ابتـدا متـون مـرتبط باهـدف اصـلي پــژوهش

وانتظارات نظام ،تجربه ديگري براي اجراي اين نقش

انتخاب شده اند .درمرحله اول ،متون مورد مطالعه قرار

ندارد .اودر تجربيات کنشي و واکنشي خويش براي

گرفتــه و پــاراگراف هــاي مــرتبط بــا ســوالت تحقي ـق

اينگونه پيش بينيها آمادگي الزم را ندارد ونتيجتا

انتخاب گرديده در مرحله دوم کـد مفـاهيم مـرتبط بـا

خانواده دراين مورد برفرد غلبه داشته است.پس براي

موضوع هر پاراگراف استخراج شده و در مرحله سـوم
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انسان ازبدو تولد با افراد مختلف از قبيل والدين يا

سؤاالت فرعي:
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کد مفاهيم استخراج شده در دسته هاي هم مفهوم قرار

آمار استنباطي

گرفته شده و در مرحله چهارم بـراي دسـته هـاي هـم

مدل کيفي فرهنگ اقتصادي مردم ايران کدام است؟

مفهوم ،نام و عنوان مناسب که بيانگر تم اصلي پژوهش

پــس از مطالعــه منــابع مکتــوب و ديجيتــالي در

است تبيين شده است .بعد از تعيين مولفـه و شـاخص

دســترس و باتجزيـه تحليـل مبــاني نظــري پــژوهش و

هاي اصلي تحقيق خود در بخش اول به روش تحليـل

بررس ـي دي ـدگاه هــاي دانشــمندان و صــاحب نظــران

محتوا ،پرسشنامه اي براساس مقياس  5بخشي ليکـرت

پيرامون مولفه هـا و شـاخص هـاي فرهنـگ اقتصـادي

(=1خيلي کـم=2 ،کـم=3 ،متوسـط=4 ،زيـادو=5خيلـي

مردم ،جمله ها و پاراگراف هاي مرتبط با سـوال هـاي

زياد) طراحي شده و بـا توزيـع آزمايشـي پرسشـنامه و

تحقيق استخراج گرديدند و پس از کدگـذاري و دسـته

دريافت نظرات اساتيد آگاه در زمينه جامعـه شناسـي و

بندي ،مفاهيم و مقوله هاي اصلي استخراج گرديـد کـه

مديريت ،مولفه ها مورد جرح و تعديل قرار گرفت.

نتايج آن در جدول ذيل آورده شده و در نهايـت مـدل
فرهنگ اقتصادي مـردم در پـنج بعـد اصـلي شناسـايي
شدند.
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جدول  :1ابعاد و مولفه هاي مدل فرهنگ اقتصادي مردم
رديف
1
2
3
4
5
۶
7
۸
۹
10
11
12
13
14
15
1۶
17
1۸
1۹
20
21
22
23
24
25
2۶
27

ابعاد

فرهنگ اقتصادي مردم

نقش دولت

نقش خانواده

اخالق

مؤلفه
عناصر فرهنگي
انواع مصرف
رفتار مصرف کننده
مفهوم نظام اقتصادي
بخش هاي عمده نظام اقتصادي
شاخص هاي توسعه(اقتصادي و اجتماعي)
اقتدار اقتصادي
استقالل اقتصادي
مشکالت اقتصادي
استراتژي هاي مناسب حمايتي
مفهوم دولت
نقش دولت در جامعه
وظايف عمده دولت
انواع دولت ها
ويژگي هاي دولت توسعه گرا
دولت رانتي در ايراان
شيوه فرهنگي شدن فرد در خانواده
نقش خانواده در حوزه هاي مختلف زندگي
مفهوم خانواده در دين
مفهوم اقتصاد خانواده
نقش خانواده در فرهنگ اقتصادي
خانواده در اقتصاد مقاومتي
عوامل زمينه اي موثر بر شخصيت کارآفرينان جوان
نقش فرهنگ خانواده در کارآفريني فرد
مفهوم اخالق فرهنگي
اصول اخالقي
فرهنگ توسعه
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رديف

ابعاد

2۸
2۹

اعتقادات ديني

4۶
47
4۸
4۹
50
51

نتيجهگيري

پيش نيازهاي فرهنگي موثر بر توسعه اقتصادي
مقايسه شاخص هاي اقتصادي در اخالق پروتستان و
اخالق شيعه
آموزه هاي کالوني
نوع تعامل اخالق اقتصادي در ايران
مذهب پروتستان
وظايف و تکاليف ديني
رفتارهاي ذهني – ديني
آثار رشد اقتصادي از منظر قرآن
استقالل اقتصادي از منظر اسالم
مفهوم فرهنگ اقتصادي اسالمي
مفهوم نظام اقتصاد اسالمي
اهداف نظام اقتصاد اسالمي
مفهوم اقتصاد مفاومتي
مفهوم اقتصاد ديني
مفهوم اقتصاد دين
بنگاه ديني تجاري
زمينه هاي ارتباطي بين دانش ديني علم اقتصاد
خالء هاي تحقيق و تفحص در زمينه اقتصاد دين در
ايران
دين و توسعه
توسعه اقتصادي و دين
مفهوم توسعه از ديدگاه گروه هاي مذهبي
موانع توسعه در دين
دين و سبک زندگي
اهميت سبک زندگي اسالمي

معاش و رفاه مادي ودنيوي پيگيري ميکننـد .درتـاريخ

موضوعي به نام اقتصاد و بويژه علم اقتصاد از آغـاز

تکامل علم اقتصاد مکاتب مختلفـي از ايـن نگـرشهـا

زندگي بشر با او همراه بوده است .رفتارهاي اقتصـادي

براي تبيين رفتارهاي اقتصادي بشر ظهور يافتهاند وپس

انســان ريشــه درنيازهــاي او دارد .بــا گذشــت زمــان،

ازمدتي با پيدايش ديدگاههاي مکاتب جديدتر حذف و

افزايش جمعيت ،محدويت منـابع و نيـز بـا افـزايش و

يا به حاشيه رفتهاند.

تنوع نيازها در فرايند تحوالت جهاني و توسـعه تمـدن

در کنار اين ديدگاه هاي مادي نگر ،مکاتـب الهـي و

بشري ،مسئله اقتصاد وتامين معاش ونيازمندي هـاي رو

آخرتنگر هستند که اقتصاد را نه هـدف زنـدگي بشـر

به تزايد انسان دائما متحول وپيچيدهتر شـده اسـت .بـه

بلکه وسيلهاي براي حيات بشر ميدانند تا بـدينوسـيله

لحــاا اهميــت ،مســئله اقتصــاد درمکاتــب مختلــف

به هدف هاي متعـالي دسـت يابنـد .درايـن دو ديـدگاه

باديدگاههاي متفاوت مبتنـي بـر جهـانبينـيهـاي آنهـا

مباني دونگـاه بـه اقتصـاد کـامال متفـاوت اسـت .ولـذا

تفسيرهاي متعددي شده است .اين موضـوع درمکاتـب

صاحبان انديشه در اين دو ديدگاه براحتي نمـي تواننـد

مادي به هدف زندگي فـردي واجتمـاعي تبـديل شـده

همديگر را درک کنند و به ماهيت و وظيفه اقتصاد کـه

است .به طوريکه همـه چيـز را بـراي اقتصـاد وتـامين

علي القاعده بايد در تمام جوامع يکسان باشـد ،برسـند.
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30
31
32
33
34
35
3۶
37
3۸
3۹
40
41
42
43
44
45

مؤلفه
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اين اختالف زماني تشـديد مـي شـود کـه انديشـمندان

حاج علياکبري ،محمدجواد ،)1387( ،مطلع عشق

دودي ـدگاه درمنته ـي الي ـه افراط ـي اي ـن نظري ـات قــرار

(گزيدهاي از رهنمودهاي آيتاهلل خامنهاي به

ميگيرند .نفي آنچه که مادي نيست و ختم تمام راههـا

زوجهاي جوان) ،تهران :دفتر نشرفرهنگ اسالمي.

به حيات دنيوي از يک سو و نپذيرفتن اقتصـاد وتـامين

حسيني ,سيده محدثه ،13۹۶ ،نقش خانواده در اقتصاد

رفاه به عنوان يک اصل درزندگي بشر از سـوي ديگـر،

مقاومتي ،يازدهمين کنگره ملي پيشگامان پيشرفت،

منشاء عدم تفاهمها و تبعا عـدم اسـتفاده از جنبـههـاي

تهران ،مرکز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت.
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مثبت هر ديدگاهي خواهد شـد .درايـن ميـان موضـوع

https://www.civilica.com/Paper-KPIP11-KPIP11331.html

اصلي اين اسـت کـه واقعـا مسـئله اقتصـاد چيسـت و

خزايي ,ميالد؛ زهرا جمشيدي بورخاني؛ حميدرضا

درکجاي زندگي بشـر اسـت و وظيفـه آن چيسـت .بـا

رحماني و سيدرضا افتخاري ،13۹5 ،نقش خانواده

تنگناها و بحران هاي اقتصادي ناشي از عوامل اقتصادي

دردستيابي به توسعه پايدار در بعد اقتصادي،

وسياسي چگونه برخورد ميشود.بخصوص اينکه گاهي

پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي

اقتصاد بـه عامـل فشـار کشـورهاي معـارض و رقيـب

و روانشناسي ،مطالعات اجتماعي و فرهنگي ،تهران،

تبديل ميشود.

مرکز راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار -موسسه
آموزش عالي مهر اروند.

منابع و مآخذ
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رئيسي واناني ،حسين ،غالم حسن عيوضي،)1391( ،

قرآن کريم.

رسانه و

نهج البالغه.
امامجمعه ،فرهاد ،)1378( ،جامعهشناسي فرهنگي،
تهران :بهمن

برنا.

باقري ,مهدي ،13۹4 ،تحقق توليد ملي و حمايت از
کار و سرمايه ي ايراني در سايه تربيت اقتصادي و
تالش جامعه ي فرهنگي ،سومين کنفرانس بين
المللي اقتصاد در شرايط تحريم ،بابلسر ،شرکت
پژوهشي صنعتي طرود شمال،

نقش خانواده.

سريعالقلم ،محمود ،)1384( .ايران و جهانيشدن:
چالشها و راه حلها ،مرکز تحقيقات استراتژيک،
تهران.
سيدمن ،استيون )1388( ،کشاکش آرا در جامعه
شناسي ،ترجمه :هادي جليلي ،تهران :نشر ني
سيف ،احمد؛ :1373اقتصاد ايران در قرن نوزدهم،
تهران ،نشر چشمه

https://www.civilica.com/Paper-IECEUS03IECEUS03_001.html

سيف ،الهمراد ،)1391( ،فصلنامه آفاق امنيت «الگوي

برزويي ,مهدي و بهنام مرادخاني ،13۹4 ،تأثير تعصبات

پيشنهادي اقتصاد مقاومتي جمهوري اسالمي ايران

فرهنگي و اجتماعي بر روي تصميمات سرمايه

(مبتني بر ديدگاه مقام معظم رهبري)» ،سال پنجم،

گذاري و تجارت ،اولين کنفرانس بين المللي

شماره  ،16پاييز ،صفحات 5تا.22

مديريت و حسابداري با رويکرد ارزش آفريني،
تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات

سيف ،سوسن ()1387تئوري رشد خانواده ،تبيان،
تهران،
شريفي ،احمدحسين« ،)1392( ،سبك زندگي بهعنوان

فارس.
https://www.civilica.com/Paper-MAVC01MAVC01_243.html

شاخصي براي ارزيابي سطح ايمان» ،معرفت
فرهنگي اجتماعي ،ش  ،11قم :موسسه آموزشي
وپژوهشي

امام خميني.
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صادقي شاهداني ،مهدي ،ندري ،کامران و قليچ ،وهاب.

کنفرانس بين المللي مديريت ،حسابداري،

(« .)1388اثرات نقش حاکميتي و تصدي گري

بانکداري و اقتصاد در افق ايران  ،1404مشهد،

دولت در اقتصاد بر توزيع درآمد به روش :ARDL

دانش بنيان داده پرداز آرين.

مطالعه موردي ايران» .فصلنامه اقتصاد مقداري،

https://www.civilica.com/Paper-MABECONF02MABECONF02-001.html
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جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،دفتر انتشارات
اسالمى.

غالمي ,مهتاب ،13۹5 ،نقش و جايگاه دولت در اقتصاد
علوم مديريت ،اقتصاد و بانکداري اسالمي ،همدان،
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