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 چکیذٌ

 ٚ ػّٕی ٔختّف ٞبی ػشكٝ استمب دس ٌؼتشدٜ ٚ ثٙیبدیٗ ثحخی فشًٞٙ ٔٛضٛع ٞذف:

 ٔزٕٛػٝ ػٛقآٖ  اٞذاف سا ثٝ ػٛی سػیذٖ ثٝ ارتٕبػی ٚػبختبس ٔزٕٛػٝ ثٛدٜ ػّٕی ٞش

اػبع  ایٗ اػت. ثش فشٍٞٙی ٞبی ِٔٛفٝ سؿذ اص تبثؼی فشًٞٙ خٛد تٛػؼٝ .ٔی دٞذ

  فشٍٞٙی ا٘زبْ ؿذ. ٞبی ؿبخق ٚ اكّی ٞبی ِٔٛفٝ تؼییٗ ثب ٞذف ٔشٚسی

دس پبیٍبٜ خبسری ٚ داخّی  .رؼتزٛی ٔت1ٖٛاكّی ؿبُٔ:  ٌبْ 3 ٔغبِؼٝ دس سٚؽ وبس:

ادغبْ ٚ دػتٝ ثٙذی  .3ٞب  ؿبخق ٚ ٞب ِٔٛفٝ اص اِٚیٝ ِیؼت تٟیٝ .2 ٞبی اعالػبتی

 افشاد حضٛس ثب رّؼبتی عی ٞب ؿبخق صیش ِٔٛفٝ ٞب ٚ ٞب، ِٔٛفٝ وشدٖ ٔفبٞیٓ ٚ ٟ٘بیی

 فشًٞٙ ا٘زبْ ؿذ. حٛصٜ دس وّیذی

ٞبی ِٔٛفٝ  .دػتٝ ثٙذی ؿذ ؿبخق 77صیش ِٔٛفٝ ٚ  16ِٔٛفٝ ، 6دس ٘تبیذ  یبفتٝ ٞب:

اسصؽ  ارتٕبػی، استجبعبتحبوٕیتی، پٛیبیی ٚ -ػیبػتی ؿبُٔ: التلبدی،اكّی فشًٞٙ 

 . ٚ دیٙی ثٛداخاللی -لیٞبی فشٍٞٙی، حمٛ

حبضش، دسثشٌیش٘ذٜ اثؼبد ٌؼتشدٜ فشًٞٙ دس اػٙبد ٔؼتجش خبسری  ِٔٛفٝ ٞبی ٘تیزٝ ٌیشی:

ٔیتٛا٘ذ تلٛیش سٚؿٗ تشی  ،اص ٔفبٞیٓ فشٍٞٙی ی. چٙیٗ دػتٝ ثٙذی ربٔؼاػتٚ داخّی 

رٟت  ،ػیبػتٍزاسی ٞب ٚ ٔذیشیت فشًٞٙ دس ساػتبیاص ٔٛضٛع فشًٞٙ اسائٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ 

 ثبؿذ. وٕه وٙٙذٜ ،آٖاستمب ٞش یه اص ِٔٛفٝ ٞبی 

 .ؿبخق فشٍٞٙی ِٔٛفٝ فشٍٞٙی، فشًٞٙ، :کلمبت کلیذی
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 6اللٍ قذیریبن، 5فرسبد وًری زادٌ، 4مُذی کبمًس، 3محسه پريیس، 2آزادٌ سیبری فرد، 1لیال مًوسبن

 ، تٟشاٖ، ایشاٖٞبی دا٘ـٍبٜ، دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی تٟشاٖ، ٔشوض تحمیك ٚ تٛػؼٝ ػیبػت وبسؿٙبع اسؿذ اپیذٔیِٛٛطی1
 ایشاٖ تٟشاٖ، تٟشاٖ، پضؿىی ػّْٛ دا٘ـٍبٜ ػالٔت، دا٘ؾ اص ثشداسی ثٟشٜ تحمیمبت ٔشوض ٞب، ثیٕبسی اص پیـٍیشی ٚ ارتٕبػی پضؿىی ٔتخلق اػتبدیبس، 2
 ایشاٖ تٟشاٖ، تٟشاٖ، پضؿىی ػّْٛ دا٘ـٍبٜ پضؿىی،دا٘ـیبس، ٔتخلق فیضیِٛٛطی، دا٘ـىذٜ  3
 ٘ٛیؼٙذٜ ٚ پظٚٞـٍش، ػبصٔبٖ تجّیغبت اػالٔی، تٟشاٖ، ایشاٖ 4
 ایشاٖ تٟشاٖ، تٟشاٖ، پضؿىی ػّْٛ دا٘ـٍبٜ پضؿه ػٕٛٔی، ٔشوض سؿذ اػتؼذادٞبی دسخـبٖ، 5
 پشخغش، سفتبس وبٞؾ پظٚٞـىذٜ ربٔؼٝ،  ٔـبسوت ثش ٔجتٙی ػالٔت تحمیمبت ٔشوض ٞب، ثیٕبسی اص پیـٍیشی ٚ ارتٕبػی پضؿىی ٔتخلق اػتبدیبس، 6

 ایشاٖ تٟشاٖ، تٟشاٖ، پضؿىی ػّْٛ دا٘ـٍبٜ

 

 وًیسىذٌ مسئًل:

 الِٝ لذیشیبٖ

 

 

 جبمعٍ، یک مقبلٍ مريری ی فرَىگیي ضبخص َب مًلفٍ َب
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 مقذمٍ
 ٔختّفحٛصٜ ٞبی  دس ویفیت استمب ثٝ ،ٞب اسصؽ تؼبِی حفظ ٚ وٝ ػالٜٚ ثش ٘مؾ اػتٔتٗ یه ربٔؼٝ دس ثٙیبدیٗ  ٔفبٞیٓ فشًٞٙ،  اص

 دس تحَٛ ٚ حشوت ٚ تغییش ٔیتٛاٖ ٌفت ٞشٌٛ٘ٝ .ٔی دٞذ ػٛقاٞذاف  ثؼٛی سا ٔٙؼزٕی ارتٕبػی ٚ ػبختبس ٕ٘ٛدٜ وٕه ػّٕی ٚ ٘ظشی

 ،ٞب دا٘ؾ اص ای پیچیذٜ زٕٛػٝٔ فشًٞٙ سا اٍّ٘یؼی  ؿٙبع ٔشدْ تبیّٛس .(1)ٔی ثبؿذ أىب٘پزیش آٖ فشًٞٙ ؿٙبخت عشیك اص رٛأغ تٟٙب

(. 2) ٔؼشفی ٔی وٙذ ربٔؼٝ ػضٛ ػٙٛاٖ ثٝ ا٘ؼبٖ یه ػبدات ٚ ٞب آٔٛختٝ وّیٝ خالكٝ غٛسث ٚ ٞب  ػٙت لٛا٘یٗ،  اػتمبدات، افىبس،  ٞٙشٞب،

اص ثشخی  .(3) ٚرٛد داسدی ٔتؼذد تؼبسیف سٚا٘ـٙبػی ٚ ؿٙبػی ربٔؼٝ ٘ظیش  ٔختّف، ػّْٛ دیذٌبٜ اص فشًٞٙ دس ؿٙبخت ٚاطٜ

أشی  شای ٔفبٞیٓ فشٍٞٙی دا٘ؼتٝ ا٘ذ. ثجی ٔٙبػ اؿتشان ٘مغٝ سا  "ربٔؼٝ یه دس أش یه یبفتٍی سٚاد ٚ ثٛدٖ ٔشػْٛ"كبحجٙظشاٖ 

 (.4)اػت ؿذٜ  ٘ظشٌشفتٝ دس ارتٕبػی ٚآییٗ خلیؿ سفتبس ٌٚشایؾ، ػاللٝ ٍ٘شؽ ثبٚس، ٔمٛالت اص یىی ػٙٛاٖ تحت ،وٝ 

 ثٝ آٖ ٔتؼذد ٔٙظشٞبی اص ٌٛ٘بٌٖٛ رٛأغ وٝ ای ٌٛ٘ٝ داؿتٝ ثٝ ثؼیبس ٌؼتشدٜ دأٙٝ ای حمیمت أش آٖ اػت وٝ  ٔمِٛٝ فشًٞٙ،

  ارتٕبػی، اص حٛصٜ ٞبی ای ٌؼتشدٜ عیف دس ٞب ِٔٛفٝ ایٗ ٔذ٘ظش لشاس دادٜ ا٘ذ. دس آٖ حٛصٜ  سا اثؼبد ٔختّفی ٞب ٚ  ِٔٛفٝ ٚ پشداختٝ

ثذاٖ پشداختٝ  ربسی ٞبی ٚػیبػت ٔٛرٛد ؿشایظ ثٝ تٛرٝ ثب داؿتٝ وٝ لشاس ٚٞٙش ادثی حمٛلی، ٔزٞجی، تبسیخی، ػیبػی، التلبدی،

 (. 8-5) ؿذٜ اػت

 آ٘شا خٛد فشٍٞٙی ٞبی ؿبخق تؼییٗ ثشای ٔتؼذدی رٛأغ تبوٖٙٛ وٝ اػت ٔٙبثؼی اص یٛ٘ؼىٛ فشٍٞٙی ػٙذدس ثشسػی اػٙبد فشٍٞٙی، 

 ؿبخق ٚ اثؼبد خلٛف دس ٞبیی ٔتٕبدی،ٌضاسؽ ػبِٟبی عی 1996اص ػبَ  یٛ٘ؼىٛ (.8-5)ا٘ذ لشاسدادٜ اػتٙبد ٔٛسد اٍِٛیی ػٙٛاٖ ثٝ

 ٟ٘بیی ػٙذی ،2004 ػبَ دس یٛ٘ؼىٛفشٍٞٙی  ػٙذ. ا٘ذ ؿذٜ اكالح ٚ ثبصثیٙی ٞب ؿبخق صٔبٖ ٔشٚس ثٝ وٝ داؿتٝ اػت فشٍٞٙی ٞبی

 آٔٛصؽ، التلبد، ؿبُٔ: ٞب ِٔٛفٝ. ؿذ تذٚیٗ ؿبخق 22 ٔزٕٛػب ٚ اكّی ِٔٛفٝ 7 دس لجُ، ػبِٟبی ٞبی ٌضاسؽ ٚیشایؾ اص پغ وٝ ثٛد

 ا٘مالة ػبِی ؿٛسای وـٛسی ٘یض، ػغح دس .(5ٚ9) ٘ذثٛد فشٍٞٙی ٚٔیشاث استجبعبت رٙؼیتی، ثشاثشی ارتٕبػی، ٔـبسوت حبوٕیت،

ٕ٘ٛدٜ  تؼییٗ ثٛٔی ؿشایظ احتؼبة ثب ٘یض ٚ یٛ٘ؼىٛ ػبصٔبٖ فشٍٞٙی ٞبی ِٔٛفٝ اص ثشٌشفتٝ سا ٔتؼذدی فشٍٞٙی ٞبی ؿبخق فشٍٞٙی

 ؿذٜ اػت ٔؼشفی ٞب دا٘ـٍبٜػالٜٚ ثش آٖ، دس ٌضاسؿبت ٔتؼذدی، ؿبخق ٞبی فشٍٞٙی دس ػغٛح ٔحذٚدتش ٔب٘ٙذ (.12-10ٚ 5)اػت

(13-14). 

ثشخی اص ِٔٛفٝ ٞب ٚ ؿبخق ٞبی فشٍٞٙی ػٕٛٔی تش ثٛدٜ ٚ دس رٕؼیت ٞبی ٔختّف ٔـتشوٙذ. ثؼجبست ٔٛرٛد  ٔتٖٛ فشٍٞٙی ثش اػبع

اص ٘ظش ػْٕٛ ربیٍبٞی اسصؿٕٙذ داؿتٝ ٚ  ٚ ٘ظاد یب رٕؼیت خبف ثٛدٜ لْٛ، یه ٔشص ٚ حذ اص فشاتش فشٍٞٙی اػّٛة ٚ ٔفبٞیٓ دیٍش ٌبٜ

 ٚ اِٚٛیتٟب اص ِٚی ثشخی دیٍش ٚاثؼتٝ ثٝ ٔٙغمٝ ٚ ؿشایظ خبف ثٛٔی ٞؼتٙذ ٚ ثیـتش ثبصتبثی لبثُ تبییذ ٌشٜٚ ثضسٌی اص ا٘ؼبٟ٘بػت، 

 "٘ظادى ٚ ّٔى لٛٔى، خبف ٚرٜٛ"  دس صس ٘یض ثؼٙٛاٖ یه فؼبَ ارتٕبػی تؼیٗ فشًٞٙ سا ػٝ ٔی ثبؿٙذ. أٝ ربٔؼٝ ٞش دس ٔغشح ٔؼبئُ

 ٚتؼییٗ ؿٙبخت ،(. ثٙبثشای15ٗثش اػبع ایٗ دیذٌبٜ  ّٔیت ٚ ٘ظاد، ثٝ ٘ٛػی ثش ٚرٝ اختلبكی ٚ ثٛٔی فشًٞٙ تبویذ داسد ) ٔیذا٘ذ. 

 سؿذ ٚ ؿىٛفبیی ٚ فشًٞٙ ٚضؼیت اص سٚؿٗ اسصیبثی چشاوٝ. اػت ٟٕٔی ثؼیبس ٔؼئّٝ فشٍٞٙی ٞبی ِٔٛفٝ للٛس ٚ حذٚد یب ٚ ٌؼتشدٌی

 .اػت أىب٘پزیش فشٍٞٙی ٞبی ؿبخق ٚ ٞب ِٔٛفٝ ػبصی ؿفبف ؿٙبخت ٚ عشیك اص آٖ،

 اسصیبثی ٞبی دس ٟٔٓ ٔیتٛا٘ذٌبٔیثش ٔتٖٛ  ربٔغ ٍ٘بٞی ثب ٔٛرٛد اٍِٛٞبی فشٍٞٙی ٚ دػتٝ ثٙذی ؿبخق ٞبی ٚ ٞب ؿٙبخت ِٔٛفٝ

 چٝ دس فشًٞٙ دأٙٝ ثب عشح ایٗ ػٛاالت وٝٔشٚسی حبضش ٘یض  ٔغبِؼٝ . ثبؿذ دس ربٔؼٝ اسصؿی ٞبی صیشػبخت ثٟجٛدویفیت ٚ فشٍٞٙی

 اكّی ٞبی دػتٝ ثٙذی ِٔٛفٝاسائٝ ٔٙظٛس تؼییٗ ٚ ٝ ث وذأٙذ؟ فشٍٞٙی ٔغشح ٞبی ؿبخق ٚ ٞب ٚ ِٔٛفٝ اػت؟ ؿذٜ ٌؼتشدٜ اثؼبدی

 .ؿذ فشٍٞٙی ا٘زبْ ٞبی ٚؿبخق

 

 پژيَصريش 
 :ؿذ ا٘زبْصیش  ؿشح ثٝ اكّی ٌبْ 3 ثش ِٔٛفٝ ٞب ٚ ؿبخق ٞبی فشٍٞٙی دسربٔغ ایٗ ٔغبِؼٝ ثب ٔشٚسی 

 ٚ ٞب ثٝ ٔٙظٛس اػتخشاد ِٔٛفٝ ٔٛرٛد ٚخبسری داخّی ٚ ٔٙبثغ رؼتزٛی ٔتٌٖٛبْ اَٚ: رؼتزٛی ٔتٖٛ ٚ ٔٙبثغ داخّی ٚخبسری: 

 GoogleScholar ,Scopus,Magiran,SID, Iranmedex,ثب اػتفبدٜ اص ٔٛتٛس رؼتزٛی ٌٌُٛ دس پبیٍبٜ ٞبی اعالػبتی فشٍٞٙی ٞبی ؿبخق

Google  .ا٘زبْ ؿذ 

فشٍٞٙی،  فبسػی ؿبُٔ: ِٔٛفٝ ٚاطٌبٖ وّیذی ٚ Culture-Cultural indicators-Cultural attributes- Heritage :اٍّ٘یؼی ؿبُٔ وّیذی ٚاطٌبٖ

 فشٍٞٙی ثٛد.    ٞٛیت فشٍٞٙی، ؿبخق

فشٍٞٙی تٟیٝ  ٞبی ؿبخق ٚ ٞب ِٔٛفٝ اص ایاِٚیٝ  ِیؼت  ایٗ ٌبْدس  :فشٍٞٙی ٞبی ؿبخق ٚ ٞب ِٔٛفٝ اص اِٚیٝ ِیؼت ٌبْ دْٚ: تٟیٝ

رذاٌب٘ٝ تٛػظ دٚ ٘فش اص ٔحممیٗ اكّی ٔغبِؼٝ ثغٛس  خبسری ٚ داخّی ٔتٖٛ دس ٔٛرٛد فشٍٞٙی ٞبی ؿبخق ٚ ٞب ِٔٛفٝ تٕبٔی ؿذ.
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 ٞبی ؿبخق ٚ ٔٛرٛد ٞبی ِٔٛفٝ وّیٝ اص ربٔؼی فٟشػت ،ٚ ادغبْ تىشاسی ٔٛاسد حزف ٚ اػتخشاد ؿذ. دس ٔشحّٝ ثؼذ پغ اص ٔشٚس

 آٔذ.  ثذػت فشٍٞٙی  اكّی

 :فشٍٞٙی ٞبی ؿبخق ٚ اكّی ٞبی ِٔٛفٝ ٕ٘ٛدٖ ٟ٘بیی: ػْٛ ٌبْ

ِٔٛفٝ ٞب  اص ػبصٔبٖ ٞبی ٔختّف فشٍٞٙی حٛصٜ دس افشادوّیذی٘فش اص  7تب  5 حضٛس ثبدٚ ػبػتٝ  رّؼٝ 7 عی٘یض  ایٗ ٔشحّٝدس 

 ٚ ٔؼتٙذات ثٛٔی وتت فشٍٞٙیػتی ٔب٘ٙذ ٘مـٝ ػّٕی وـٛس، ثبالددس ایٗ ٔشحّٝ اػٙبد  .ثبص ثیٙی ؿذٚ  ٔشٚس ٚؿبخق ٞبی ٔٛرٛد

 لبِت دسدس ػبختبسی ٔـخق  ٔفبٞیٓ ،ٚ دػتٝ ثٙذیپغ اص ادغبْ ٔشٚس ؿذ. دس ٟ٘بیت ٔؼشفی ٚ ٔٛرٛد ٘یض ثٝ ٔٙظٛس تىٕیُ ؿبخق ٞب 

دس ِٔٛفٝ ٞب ٔٛضٛع ٌؼتشدٜ فشًٞٙ اص رٙجٝ ٞبی ٔختّف ٔذ٘ظش  .اسائٝ ٌشدیذ ٞبی فشٍٞٙی ؿبخق ٚ ٞب ِٔٛفٝ صیش ،ٞب ِٔٛفٝ ثخؾ ػٝ

 لشاس ٌشفت. دس صیش ِٔٛفٝ ٞب ٚ ؿبخق ٞب،  ثٝ رضئیبت ریُ ٞش ِٔٛفٝ پشداختٝ ؿذ.
 

 یبفتٍ َب
اص ٔیبٖ  .ؿذ فشٍٞٙی اػتخشاد ٔشتجظ ٌضاسؿبت ٚ ٔغبِؼبت اص ٔٛسد  15ٚ  فشٍٞٙی ربٔغ ػٙذ 7ٔشٚس  ثب فشٍٞٙی ٞبی ؿبخق ٚ ِٔٛفٝ

 GSS (General Social Surveys) ٌؼتشدٜ ػٙذ یٛ٘ؼىٛ ٚ اػٙبد اػتشاِیب، ٘یٛصِٙذ، ًٞٙ وًٙ ٚ پشٚطٜ 2ػٙذ خبسری ؿبُٔ:  6ػٙذ ،  7

 لبِت دس اػت وٝ 2014تب 1972 ٞبی ػبَ اص ٔغبِؼٝ( 30) ٞبی ٔتٛاِی ثشسػی اص آٔذٜ ثذػت ؿبُٔ ٌضاسؿبت خٛد وٝاػت آٔشیىب 

 .ٜ اػتؿذ تزٕیغ ٚ  تّفیك Codebook یه

 ٔزٞت، استجبعبت، ارتٕبػی، ٔـبسوت حبوٕیت، آٔٛصؽ، اؿتغبَ، التلبدی، تٛػؼٝ: ؿبُٔ فشٍٞٙی ٞبی ِٔٛفٝ ٚ اثؼبد اِٚیٝ فٟشػت 

 ػشٔبیٝ ػبصٔب٘ی، ػشٔبیٝ ػبص٘ذٌی، ٚ خاللیت ارتٕبػی، ا٘ؼزبْ فشٍٞٙی، تٙٛع فشٍٞٙی، ٞٛیت فشٍٞٙی، ٞبی فشٍٞٙی، اسصؽ ٔیشاث

 ؿبخق ِٔٛفٝ ٞش ریُ .ثٛد ثشاثشی ٚ آصادی فشٍٞٙی، ٘ـبط رٟب٘ی، اخالق ٚ اخاللی ٔجب٘ی فشٍٞٙی، ػشٔبیٝ ا٘ؼب٘ی، ػشٔبیٝ ارتٕبػی،

  .ثٛد ؿذٜ ٌشفتٝ دس٘ظش فشًٞٙ ٚضؼیت اسصیبثی ٔٙظٛس ثٝ ٔتؼذدی ٞبی

ؿبُٔ: ی اكّی فشًٞٙ ِٔٛفٝ ٞب .ٟ٘بیی ؿذ ؿبخق 77 ٚصیش ِٔٛفٝ  14ِٔٛفٝ،  6لبِت  سیبفتٝ ٞب د ،ثٙذی ٔفٟٛٔی پغ اص دػتٝ

صیش  6ثب  پشدأٙٝ تشیٗ ِٔٛفٝ ثٛد. ػیبػتی حبوٕیتی، ٘ـبط ٚ ٔـبسوت ارتٕبػی، اسصؽ ٞبی فشٍٞٙی،حمٛلی اخاللی، دیٙی، التلبدی

ؿبخق ٞبی اكّی ِٔٛفٝ ٞب ثٝ  ٔشثٛط ثٝ ِٔٛفٝ ارتٕبػی فشًٞٙ ثٛد ٚ ػبیش ِٔٛفٝ ٞب ٞش یه دس دٚ صیش ِٔٛفٝ دػتٝ ثٙذی ؿذ٘ذ. ِٔٛفٝ

ؿبخق اسصؽ ٞبی  7ارتٕبػی، استجبعبتٚ پٛیبیی  ؿبخق 41حبوٕیتی، -ؿبخق ػیبػتی 8ؿبخق التلبدی،  16تشتیت ؿبُٔ: 

رذَٚ صیش ٔٛضٛع فشًٞٙ سا دس ِٔٛفٝ، صیش ِٔٛفٝ ٚ ؿبخق ٞبی اكّی ثٛد.  ؿبخق دیٙی 7اخاللی ٚ -ؿبخق حمٛلی  5فشٍٞٙی،

  ٘ـبٖ ٔی دٞذ.
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 ِٔٛفٝ، صیش ِٔٛفٝ ٚ ؿبخق ٞبی اكّی فشٍٞٙی .1جذيل

 ضبخص َب زیرمًلفٍ َب مًلفٍ َب

 َسیىٍ ي . بًدج1ٍ اقتصبدی

 فرَىگی

  ػٟٓ  كٙبیغ ٚ فؼبِیت ٞبی فشٍٞٙی دسGDP (5ٚ8 ٚ11)ثخؾ دِٚتی ٚ  ، حٕبیت ٔبِی

ػٟٓ اػتجبسات پظٚٞـی فشٍٞٙی ثٝ وُ اػتجبسات  ، (6ٚ8) فؼبِیت ٞبی فشٍٞٙی خلٛكی

 ٞب دس حٛصٜ فشًٞٙ  NGO، ثٛدرٝ (7)، ٌش٘ت ٞبی فشٍٞٙی ثشای الّیت ٞب (10) پظٚٞـی

، ٞضیٙٝ (5ٚ8 ) ،  ٞضیٙٝ فشٍٞٙی خب٘ٛاس(10) ، ػٟٓ یبسا٘ٝ وبالٞب ٚ خذٔبت فشٍٞٙی(8 )

 (6)تٛسیؼٓ 

،  تِٛیذ (23ٚ 7)،  اؿتغبَ دس ٔـبغُ خالق (7ٚ21ٚ25) ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚ ػٛاثك وبس فشٍٞٙی .اضتغبل ي وًآيری2

 ، دسآٔذ كٙبیغ فشٍٞٙی(7) ، دسآٔذ ٔـبغُ خالق(25ٚ 14ٚ23ٚ 11ٚ 9)وبال ٚ خذٔبت فشٍٞٙی 

، سلبثت پزیشی كٙبیغ (10) ، ٚاٌزاسی ٔذیشیت ٔشاوض فشٍٞٙی ثٝ ثخؾ ٞبی غیش دِٚتی(6-7)

 (24-8ٚ23ٚ 6)اسصؽ ٌزاسی ٘ٛآٚسی ٞب ٚ فؼبِیت ٞبی ػبص٘ذٜ  ،(16)فشٍٞٙی 

-یتسیبس

 حبکمیتی

.تذيیه سیبست َب ي 1

 پطتیببوی فرَىگ

 ًٙٞسیضی  ٘ظبْ ثش٘بٔٝثشخٛسداسی اص   ،(5ٚ14ٚ25) تذٚیٗ چبسچٛة اػتب٘ذاسد  ثشای فش

 ثش٘بٔٝ ٞب ٚ فؼبِیت ٞبی فشٍٞٙیصیشػبخت ٞب، ٚ تمٛیت  ٘یبصػٙزی  ،(14ٚ25) ساٞجشدی

 استمب، تمٛیت ٔشاوض آٔٛصؿى ٚ پظٚٞـى فشٍٞٙی ، )ٔب٘ٙذ: استمب فشًٞٙ ٔغبِؼٝ ػٕٛٔی

ٚ 15-10ٚ12ٚ14ٚ 5) (تٛإ٘ٙذی ٞبی افشاد ٚ ایزبد تؼٟیالت ثشای رزة ٘خجٍبٖ فشٍٞٙی

ٚ تٙٛع  ، اٞتٕبْ ثٝ لٛٔیت ٞب ٚ الّیت ٞب(25)٘ظبست ٚ اسصیبثی ثش٘بٔٝ ٞب  ، ( 23ٚ25

 ( 7ٚ10ٚ14ٚ17ٚ25 ) فشٍٞٙی

.آمًزش ي پژيَص در 2

 حًزٌ فرَىگ

 ٔجب٘ی دیٙی، ٞٙش، صثبٖ، ٟٔبست ٞبی فٙی، ٔذیشیتی،  )ٔب٘ٙذ:آٔٛصؽفشٍٞٙی  آٔٛصؽ

  (،24-12ٚ23-6ٚ8-5 ) (، حمٛق ، ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ٚ ػالٔتاستجبعبت ،ادثیبت، اخالق

ثبصٍ٘شى ٚ سٚصآٔذػبصی ٔحتٛا ٚ سٚؽ ٞبى آٔٛصؽ، پظٚٞؾ  ٚ تمٛیت ػّٕىشد ٔجتٙی ثش 

 (حٛصٜ ٞٙش، ادثیبت، ٔجب٘ی دیٙی تِٛیذ ٔمبِٝ  دسٔب٘ٙذ: )  ، پظٚٞؾ فشٍٞٙی(23)ؿٛاٞذ 

(11ٚ12ٚ14ٚ25) 

ي  پًیبیی

ارتببطبت 

 اجتمبعی  

.مراکس ي فضبَبی 1

 فرَىگی

 

، وتبثخب٘ٝ ٞب، وتبثفشٚؿی ٞب، (13-10)، سػب٘ٝ ٚ خجشٌضاسی ٞب (10ٚ13) وبٖ٘ٛ ٞب ٚ ا٘زٕٗ ٞب

، (5) ، ػیٕٙب ٚ تئبتش(11)، ٔشاوض ٔزبصی (13-11 ) دفتش ا٘تـبسات، ٔغجٛػبت ٚ چبپخب٘ٝ ٞب

 (11ٚ25) ، أبوٗ ٔزٞجی(  18) ٕ٘بیـٍبٜ

.چبپ /اوتطبر 2

 محصًالت فرَىگی

  وتبة، ٔمبِٝ ٚ ٔؼتٙذات )تبِیف،  تشرٕٝ، وتت ٔٛرٛد  ٚ (8)تلٛیشی –فبیُ ٞبی كٛتی ،

 9)، ٔزالت/ ٘ـشیبت (10ٚ19-9 ) ، سٚص٘بٔٝ ٞب ٚ ٔغجٛػبت(13ٚ19-9 ) أب٘ت دادٜ ؿذٜ(

ٚ11-14ٚ19) 

.بروبمٍ َبی فرَىگی 3

ي مطبرکت در فعبلیت 

 َب

  تزؼٕی، كٙبیغ دػتی، ٘مبؿی، ٔٛػیمی، ٞٙش ) : ٞٙشفؼبِیت ٞبیی چٖٛ ثٝپشداختٗ فشد

 ،(14ٚ18ٚ25ٚ28)ٚ اسدٚ  تفشیح ،، ثبصی(28-11ٚ18ٚ27-8) ٕ٘بیؾ، تئبتش ٚ ػیٕٙب(

-6ٚ9 ) ٚسصؽ)ٍٕٞب٘ی/ ا٘فشادی/ سلبثتی((  28-10ٚ18،27)ٚٔغبِؼٝ آصاد  ٘ٛیؼٙذٌی

 (18 ) أٛس خیشیٝ ،(10ٚ18ٚ27) ثبصدیذ اص ٔٛصٜ ٚ ٕ٘بیـٍبٜ، (10ٚ18ٚ27-28

 ٕٗٔزٞجی ، ادثی،  ّٔی، ٌشٜٚ ٞبی)ٔب٘ٙذ: ٞب ٚ وبٖ٘ٛ ٞب ػضٛیت ٚ ٔـبسوت دس ٌشٜٚ ٞب: ا٘ز

 (18)، اكٙبف ٚ اتحبدیٝ ٞب (10ٚ14ٚ16ٚ25ٚ30-9) ٞٙشی (

  ٝٔرـٗ (،6) وٙؼشت ٞب (،6ٚ10)ٕ٘بیـٍبٜ ٞب  (،6ٚ18) ٞب: تٛسٞب ٚ اسدٚٞبثشٌضاسی ثش٘ب

 ٞبی آصادا٘ذیـی ٚ ٘مذ ،  وشػی(18) ، ٔؼبثمبت(10ٚ23-9ٚ 5) ، ٕٞبیؾ ٞبٞب/رـٙٛاسٜ ٞب

( 11ٚ14ٚ23ٚ25) 

.بکبرگیری علًم 4

 کبمپیًتر ي ایىتروت

 ٝ٘وؼت ، ثبصدیذ ػبیت ٞبی فشٍٞٙی ثٝ ٔٙظٛس: استجبعبت ٔزبصی، (10) ثشخٛسداسی اص سایب

 (28-5ٚ18ٚ27) یبدٌیشی ٔزبصی ٚ داّ٘ٛد ٞبی فشٍٞٙیاعالع ، 

، وبسثشاٖ سػب٘ٝ ٞبی كٛتی (10-9)، سػب٘ٝ ٞبی ثیٗ إِّّی (10ٚ19) سػب٘ٝ ٞبی ثٛٔی  .فعبلیت رسبوٍ َب 5

تٙٛع ٔحتٛای فشٍٞٙی ، ( 9)،  تٙٛع صثبٖ سػب٘ٝ ٞب  (10ٚ18) ٚ سػب٘ٝ ٞبی ٔىتٛة تلٛیشی
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 (5ٚ7ٚ9ٚ16)سػب٘ٝ ٞب 

.کیفیت زوذگی ي 6

احسبس خًضبختی 

 اجتمبعی

ٚضؼیت ، (18 ) ، ٚضؼیت اصدٚاد(25-11ٚ18ٚ24ٚ 9 ) ، ػالٔت رؼٕی ٚ سٚا٘ی ص٘ذٌیٟٔبست 

 (25ٚ27-5ٚ8ٚ18ٚ24)ٔبِی ٚ ؿغُ 

ارزش َبی 

 فرَىگی

 ي ملی ًَیت.1

 فرَىگی

ٞبی ّٔی  ، ثشٌضاسی ثش٘بٔٝ(9) ، ٌفتٕبٖ فشٍٞٙی(7ٚ9ٚ23 ) ادثیبت ٚ صثبٖ  ثٛٔی تبسیخ، ثٝ تٛرٝ

تـٛیك ٘ظشیٝ ،    (23 ) ، تمٛیت ٞٛیت ّٔی دس فضبی ٔزبصی(14ٚ23)ٚ آؿٙبیی ثب ٔفبخش 

 ثیٗ إِّّی دس حٛصٜ فشًٞٙاستجبعبت ، (14ٚ23) رٛایض ٚ افتخبسات وؼت ؿذٜ فشٍٞٙیپشداصاٖ ٚ

 (23ٚ 6) رٕٝ ٚ ا٘تـبس آحبس ثٝ صثبٖ ٞبی ٔختّف()ٔب٘ٙذ: تش

 2 حفظ میراث.

 فرَىگی

 (11ٚ16-7ٚ9-5) اػتب٘ذاسٞب ٚ ایٕٙی ٔزٕٛػٝ ٞبی فشٍٞٙی ٞٙشی

-حقًقی

 اخالقی

 آصادی،  ثشاثشی ٚ ػذْ تجؼیض لٛٔی، ٘ظادی ٚ رٙؼیتی:اػتمبد ٚ  پبیجٙذی ثٝ ٔجب٘ی حمٛلی   .حقًق1

تخّفبت )اػٓ اص سؿٜٛ ، ػذْ ٔزٛص ٚ ٔحلٛالت ٔیضاٖ   (، 5ٚ9-10ٚ12ٚ16ٚ18ٚ24 )

ٚ لٛا٘یٗ  ٘ظبْ حجت حمٛلی آحبس ٞٙشی )ٔب٘ٙذ: فشٍٞٙی ،  تذٚیٗ لٛا٘یٗ(11ٚ 8) تمّجی ٚ..(

 (23) (رٟت تمٛیت وشػی ٞبی ٘ظشیٝ پشداصی

 ٚ ػبصٔب٘ی ، سػبیت اخالق حشفٝ ای(10ٚ18ٚ23ٚ25) اخالق فشدیاػتمبد ٚ پبیجٙذی ثٝ ٔجب٘ی  .اخالق2

(22-23ٚ25) 

. اعتقبد ي پبیبىذی بٍ 1 دیىی

 مببوی دیىی

ٔیضاٖ اػتمبد ثٝ خذا،  ثٟـت، رٟٙٓ،  ؿیغبٖ، ص٘ذٌی پغ اص ٔشي،  ٔؼزضات  ٍ٘شؽ دس ٔٛسد 

 ، (10ٚ12ٚ14ٚ23ٚ25ٚ26ٚ29) ، ٔیضاٖ اٞتٕبْ ثٝ سػبیت احىبْ دیٙی(18)دیٗ ٚ سٞجشا٘ـبٖ 

 (11) )وتت دیٙی ٚ ادػیٝ( ٔغبِؼٝ ٔؼتٙذات دیٙی

، ٔـبٚسٜ ٚ پبػخٍٛیی ثٝ (12ٚ18ٚ23-10) ٚ تشٚیذ آٔٛصٜ ٞبی دیٙی ثشٌضاسی ٔشاػٓ ٔزٞجی  دیىیبروبمٍ َبی  .2

،  ثحج ٚ ٘مذ دس (23) ، فؼبِیت ٔشاوض ٔزٞجی ثٝ ػٙٛاٖ پبیٍبٜ فشٍٞٙی(18) ػٛاالت اػتمبدی

 (11) صٔیٙٝ ٞبی اػتمبدی

 

 

 بحج
سا دس لبِجی  فشًٞٙ ٌؼتشدٜ  ٔٛضٛع ،ػٝ ثخؾ ِٔٛفٝ ، صیش ِٔٛفٝ ٚ ؿبخقدس لبِت  اثؼبد ٌٛ٘بٌٖٛ فشًٞٙثب اػتخشاد  ٔشٚس،ایٗ 

-حمٛلی : التلبدی، ػیبػتی، ارتٕبػی، اسصؽ فشٍٞٙی،حٛصٜ 6دػتٝ ثٙذی ِٔٛفٝ ٞبی فشًٞٙ دس  .وشداسائٝ  دػتٝ ثٙذی ٚ ٔـخق

 ا٘زبْ ؿذ. ٔشٚس ؿذٜ فشٍٞٙی دس ٔؼتٙذاتتٕبْ اثؼبد ٔٛرٛد ش اػبع ٔفبٞیٓ اكّی ٚتزٕیغ ث اخاللی ٚ دیٙی

ثؼذ التلبدی، آٔٛصؽ، حبوٕیت، ٔـبسوت ارتٕبػی، ثشاثشی رٙؼیتی، استجبعبت ٚ ٔیشاث فشٍٞٙی ٔذ  7 ،یٛ٘ؼىٛ  فشٍٞٙیدس ػٙذ  

دیٙی دس اثؼبد یب  ثؼذ ٔؼٙٛی ٚ ٕٞپٛؿب٘ی داؿت  أب  ،اص ِٔٛفٝ ٞبی فشًٞٙ حبضش دػتٝ ثٙذی ٔغبِؼٝ ایٗ اثؼبد ثب  .٘ظش لشاس ٌشفت

، ٘بخبِق ّٔی  اص دسآٔذؿبُٔ ػٟٓ فؼبِیت ٞبی فشٍٞٙی ایٗ ػٙذ ٘یض اص  ؿبخق ٞبی اكّی ثشخی ٔذ٘ظش لشاس ٘ذاؿت.  آٖاكّی 

ٔـبسوت ربٔؼٝ دس حبوٕیت فشٍٞٙی، ٔـبسوت دس فؼبِیت ٞبی  فشٍٞٙی، ٞبی ادثیبت ٚ صثبٖ، چبسچٛة ٚ صیشػبخت اؿتغبَ، آٔٛصؽ،

 اثؼبد  فشٍٞٙیتٕشوض دس ػٙذ فشٍٞٙی اػتشاِیب،  .(5) آصادی دس ثیبٖ ٚ حفظ ٔیشاث فشٍٞٙی ثٛدحك پزیشؽ ػبیش فشًٞٙ ٞب،  فشٍٞٙی،

ؿبُٔ تحت ِٔٛفٝ ٞب ؿبخق ٞبی اػالْ ؿذٜ  اص ٔٛاسدی  .ثٛدتٛػؼٝ التلبدی، اسصؽ فشٍٞٙی ٚ تؼبٔالت ارتٕبػی  ِٔٛفٝ اكّی 3 ثش

 (.6) ٚ آٔٛصؽ ثٛد فشٍٞٙی ٞٙشیوبسٞبی داٚعّجب٘ٝ  ٚحٕبیت ٞبی ٔبِی دس صٔیٙٝ فشًٞٙ، كٙبیغ فشٍٞٙی ٚ تٛسیؼٓ، ٘ٛآٚسی، ٔـبسوت 

دػتٝ اؿتغبَ فشٍٞٙی، تٛػؼٝ التلبدی، ٞٛیت فشٍٞٙی، تٙٛع، ا٘ؼزبْ ارتٕبػی لشاس داؿت وٝ  5 دس ِٔٛفٝ ٞبی فشٍٞٙی ٘یٛصِٙذ ٘یض

تِٛیذات ثٛٔی، ٞٛیت چٖٛ ٔٛاسدی ؿبخق ٞبی فشٍٞٙی دس  ثٛد. ٚ التلبد ارتٕبػیّٔی ٚ ا٘ؼزبْ  ،فشٍٞٙی تٙٛعثؼذ  ٘ـب٘ی اص إٞیت

دس ؿبخق ٞب ثیـتش  آ٘چٝ  .روش ؿذٞب  ّٔی ٚحفبظت اص ٔیشاث فشٍٞٙی، فؼبِیت فشٍٞٙی الّیت ٞب،ٌش٘ت ٞبی فشٍٞٙی ثشای الّیت

 (.7) ٔحتٛای ثٛٔی ثٛدٕ٘بیبٖ ثٛد تبویذ ثش حمٛق ٌشٜٚ ٞبی الّیت ٚ 
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كٙبیغ ٚ فؼبِیت ٞبی ػٟٓ  ٌشفت ٚ سٔذ٘ظش لشا ثٛدرٝ ٚ اؿتغبَ ٚ ٘ٛآٚسی دٚ صیش ِٔٛفٝ دس حٛصٜ ِٔٛفٝ التلبدی، ٔغبِؼٝ حبضش،دس  

 .(7-5) ٘ذثٛددس ایٗ حٛصٜ بد دس اػٙبد ٔتؼذد فشٍٞٙی تٙاػ اص ؿبخق ٞبی ٔٛسد  ،ٚ ٘ٛآٚس اؿتغبَ دس كٙبیغ خالق٘یض  ٚ اص دسفشٍٞٙی 

فشٍٞٙی اص رّٕٝ ؿبخق ٞبی  خذٔبت ٚ وبالٞب ثٝ یبفتٝ اختلبف ػٕٛٔی ٚ یبسا٘ٝ ثٛدرٝ وُ ثٝ فشٍٞٙی ثٛدرٝ ٕٞچٙیٗ ٘ؼجت

 (.11-10التلبدی ٔٛرٛد دس ػٙذ ثٛٔی ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٞٙی ثٛد٘ذ)

حبوٕیت آٔٛصؽ ٚ پظٚٞؾ دس حٛصٜ فشًٞٙ دٚ صیش ِٔٛفٝ اكّی ثٛد.  ٘یض تذٚیٗ ػیبػت ٞبی فشٍٞٙی ٚ دس ِٔٛفٝ ػیبػتی حبوٕیتی

اص رّٕٝ ؿبخق ٞبی ٟٔٓ دس ثٝ ٔٙظٛستٙٛع  یىپبسچٍی فشٍٞٙی  ٚ اٞتٕبْ الٛاْ ٚ الّیت ٞبتمٛیت صیشػبخت ٞب ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی فشٍٞٙی 

 دس فشًٞٙ ثٙیبدیٗ ٔـخلبت اص ٞٙذ فشٍٞٙی ٞبی ِٔٛفٝ اص ٌضاسؿی دس .(18-5،7،17) ثٛدثش ٔجٙبی ٔتٖٛ  ػیبػت ٌزاسی فشٍٞٙی

 التلبدی، ارتٕبػی، یىپبسچٍی ٚ تٙٛع اص رّٕٝ ٔختّف ٞبی حٛصٜ دس فشٍٞٙی یىپبسچٍی حبَ ػیٗ دس ٚ تٙٛع ثؼذ ثٝ تٛرٝ ٞٙذ

 (.17) ؿذ روش ٔزٞت ٚ ٘ظاد صثبٖ، رغشافیبیی، ػیبػی،

فؼبِیت ٞبی فشٍٞٙی ٚ   صیش ِٔٛفٝ ٔشاوض فشٍٞٙی، 6ؿٙبختٝ ؿذ ٘یض وٝ اص پش اثؼبدتشیٗ ِٔٛفٝ ٞب ارتٕبػی  ٚ استجبعبت پٛیبییدس ِٔٛفٝ 

اص ٔفبٞیٓ  ارتٕبػی ٚ ٘ـبط فشٍٞٙی ثحج پٛیبیی  ٌشفت. سٚ ویفیت ص٘ذٌی ٔذ٘ظش لشا سػب٘ٝ ٞب ، ثىبسٌیشی ایٙتش٘ت،ٔـبسوت ارتٕبػی

ؿذٜ یب ثش٘بٔٝ سیضی   فؼبِیت ٞبی فشدی ٚ ٌشٚٞی ثلٛست داٚعّجب٘ٝ ٕٞىبسی ٞب ٚ س٘ذ ٌؼتشدٜ ای اص ؿبُٔ  ثٛد وٝایٗ ثخؾ اكّی 

عی ٔغبِؼٝ ای وٝ ثٝ  .ثٛد ٘یض ا٘تـبس ٔحلٛالت فشٍٞٙی اػتفبدٜ اص ا٘ٛاع سػب٘ٝ ٚ ،ٞٙش ػفش، ، پشداختٗ ثٝ ا٘ٛاع ٚسصؽ، تفشیح ٔب٘ٙذ

ِٔٛفٝ ٞبیی چٖٛ  ٔـبسوت ، ا٘ؼزبْ ٚ حٕبیت  ا٘زبْ ؿذ، 13 91-1390دس ػبَ ٔٙظٛس ػٙزؾ ػشٔبیٝ ارتٕبػی دس اػتبٖ اكفٟبٖ 

ایٗ اثؼبد ثب ٔغبِؼٝ  .(30) ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛحشتشیٗ فبوتٛسٞبی ػشٔبیٝ ارتٕبػی ؿٙبختٝ ؿذ٘ذ ،ٕٞىبسی ٚ اسصؽ ٞبی ص٘ذٌی، ارتٕبػی

فشًٞٙ ثب تٛرٝ ثٝ رٙجٝ ٞبی ٘ـبط ٚ ؿبداثی  ٚ ثؼذ ارتٕبػیپٛیبیی ،  GSSٌضاسؿبت پشٚطٜ  ثش اػبع ٕٞچٙیٗ .ثٛد حبضش ٕٞخٛاٖ

  .(18) ٔٛسد تٛرٝ لشاس داؿتفشدی ٚ ٘یض ٔـبسوت ٚ ٕٞىبسی ارتٕبػی 

ٞٛیت ٘یض  دػتٝ ثٙذی ؿذ. دس ثخؾ ٞٛیت ّٔی ٚ ٔیشاث فشٍٞٙیدٚ ٔفْٟٛ اسصؿی ؿبُٔ  پبیِٝٔٛفٝ اسصؽ ٞبی فشٍٞٙی ٘یض ثش 

ثحج صثبٖ  .ثیٗ إُِّ رٟت اؿبػٝ فشًٞٙ اص ؿبخق ٞبی پش إٞیت ایٗ ثخؾ ثٛدٌفتٕبٖ فشٍٞٙی ٔیبٖ الٛاْ ُّٚٔ ٚ استجبعبت حٛصٜ 

فظ یىپبسچٍی ٚ حإٞیت آٖ دس  ثٛدٜ وٝ ػالٜٚ ثشٚادثیبت ٘یض اص ٔٛاسد ٔٛسد تٛرٝ ایٗ ثخؾ ثٛد.اص دیذٌبٜ فشٍٞٙی صثبٖ ٚػیّٝ استجبط 

ٔب٘ٙذ ػٙذ یٛ٘ؼىٛ ٚ ٘یٛصِٙذ ٘یض ٔٛیذ ایٗ اػٙبدی .  (31) اػت ، اص ٔٙظش ٞٛیت فشأّی ٘یض ٔٛسد تٛرٝ ٚ تبویذ ٚ ّٔی ٞٛیت ٔؼتمُ

 (.6ٚ7ٚ23) ثٛد٘ىتٝ ثٛد ٚ اص اػٙبد داخّی ٘یض تبویذ ثش ٞٛیت ّٔی ٚ ٌفتٕبٖ فشٍٞٙی دس ٘مـٝ ربٔغ ػّٕی وـٛس ٔؼئّٝ ای ثشرؼتٝ 

 The International Federation of Arts Councils and Culture) ٞٙشی ٞبی ا٘زٕٗ ٚ فشٍٞٙی ٞبی آطا٘غ رٟب٘ی ؿجىٝػبیت  ٕٞچٙیٗ

Agencies) ٔـبسوت ثب ٞٙش ٚ فشًٞٙ ٟٔذ رٟب٘ی ایزبد ا٘ذاص چـٓ ثب اسٚپب ، آفشیمب آػیب، آٔشیىب، اص وـٛس 80 اص ثیؾ ػضٛیت ثب پبیٍبٞی 

 ػبصی ؿجىٝ: چٖٛ الذأبتی عشیك اص ایزبد ثؼتشی ثشای استجبعبت ثیٗ إِّّی فشًٞٙ پبیٍبٜ ایٗ خذٔت اسائٝٔی ثبؿذ.  ٞب دِٚت ٚ ٔشدْ

(Networking)، (.32) اػت عّجی حٕبیت ٚ ػبصی ظشفیت تٛػؼٝ، ٚ تحمیك 

ٔغشح ؿذٜ پبیجٙذی ثٝ اكَٛ ٘یض ٔجبحج اػتمبد ٚ  ٔشثٛط ثٝؿبخق ٞب  ػٕذٜثخؾ اخاللی ٚ دیٙی،  -دس خلٛف ِٔٛفٝ ٞبی حمٛلی 

 دس وٝ ثٛد فشٍٞٙی ا٘مالة ػبِی ؿٛسای فشٍٞٙی اكّی ػٙذ ٞبی ِٔٛفٝیىی اص  "سفتبسی ٚ ثیٙـی فىشی، تحٛالت" ثٛد. ِٔٛفٝدس ٞش 

دس ػٙذ خٛد ثش ٔجبحج یٛ٘ؼىٛ ٘یض  (.11-10) پشداختٝ ؿذٚ دیٙی  حمٛلی ،اخاللی ٔجب٘ی ثٝ پبیجٙذی ٚ اػتمبدٔٛضٛع  ثٝ ثخـی اص آٖ

دس (.5ٚ9) حمٛق ثـش ٚ حمٛق الّیت ٞب تبویذ داؿتآصادی ثیبٖ، ثشاثشی رٙؼیتی،  ٘ظیش آصادی دس تؼییٗ ػش٘ٛؿت، ،اخالق ٚ حمٛق

ٔغبِؼٝ پیٛػت فشٍٞٙی وـٛس ٘یض ػالٜٚ ثش ٔفبٞیٓ آصادی وٝ تحت ػٙٛاٖ ؿبخق د٘یبیی آثبد ٚ آصاد،  ؿبخق ٔؼٙٛیت ٌشایی ٘یض ٔذ 

ثب  رٕغ آٚسی ٚفشًٞٙ  اكّیِٔٛفٝ ٞبی تٕبٔی اثؼبد یب  ثش اػبع اػٙبد ٔٛسد ثشسػیایٗ ٔغبِؼٝ ػؼی ؿذ تب دس  (. 33) ٘ظش لشاس ٌشفت

ظشفیت ٞب ٚ صیشػبخت ٞبی  ؿبُٔ سوٗ اكّی چٟبسثش ثؼتش  ؿبخق ٞبی اسائٝ ؿذٜ دس ایٗ ٔغبِؼٝ . ٛدٔؼشفی ؿ ٔفٟٛٔی دػتٝ ثٙذی

 وبالٞب ٚ ٔحلٛالت فشٍٞٙی، اػتمبدات فشٍٞٙی ٚ ٘یض فؼبِیت ٞب ٚ سفتبسٞبی ػیٙی دس حٛصٜ فشًٞٙ ثٛد.  فشٍٞٙی،

 

 وتیجٍ گیری
ِٔٛفٝ فشٍٞٙی حبضش،  6. ٘ظش داؿتٙذ دس سا ٔختّفی ٞبی ِٔٛفٝ ٚ ثٝ ٔٛضٛع فشًٞٙ پشداختٝ ٔتؼذد ٔٙظشٞبی اص ٌٛ٘بٌٖٛ رٛأغ

اسائٝ دسثشٌیش٘ذٜ تٕبٔی اثؼبد ٌؼتشدٜ فشًٞٙ دس اػٙبد ٔؼتجش خبسری ٚ داخّی ثٛد وٝ ثب رضئیبت ٚ ثٝ ؿىّی ػبختبسیبفتٝ دس صیشٌشٜٚ ٞب 

 تلٛیشٔیتٛا٘ذ  ،ٚ ؿبخق ٞب ، صیشِٔٛفٝ ٞباص ِٔٛفٝ ٞب دس لبِت ػبختبسی ٔـخق ٔفبٞیٓ فشٍٞٙیبٔغ اص ردػتٝ ثٙذی  چٙیٗ .ؿذ

 ٔذیشیت ٚ ٞب ػیبػتٍزاسی ساػتبی ٘یض ٌبٔی ٔخجت دس ٚثشای ؿٙبخت ٞش چٝ ثٟتش آٖ اسائٝ ٕ٘ٛدٜ  سٚؿٗ تشی اص ٔٛضٛع فشًٞٙ

 .ثبؿذ  فشًٞٙ ٞبی ِٔٛفٝ اص یه ٞش استمب رٟت فشًٞٙ،
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 .13-1.ف 1393 ، ٔبِی ٔذیشیت ٚ التلبد حؼبثذاسی، إِّّی ثیٗ وٙفشا٘غ .(ٔٛػؼٝ آٔٛصؽ ػبِی ثیٙبِٛد ٔـٟذ ٔمذع:  ٔغبِؼٝ ٔٛسدی)

 ،تٛػؼٝ چٟبسْ ثش٘بٔٝ عی دا٘ـٍبٜ ػّٕىشد ٌضاسؽٚ فشٍٞٙی.  دا٘ـزٛیی حٛصٜ دس دا٘ـٍبٜ ػّٓ ٚ كٙؼت، دفتش ٘ظبست ٚ اسصیبثی.  ػّٕىشد .14

1387،http://www.iust.ac.ir/find.php?item=66.8389.11093.fa. 

 .14/1 د ،تبسیخ تٕذّٖ ػّى ؿشیؼتى .15

16. Habil, Michael Hoelscher. Indicator framework for culture and democracy. CULTURE AND 

DEMOCRACY . A FIRST DRAFT.2014. P:1-51. 

17. Anand. 15  Fundamental characteristics of Indian culture.2017. 

http://www.yourarticlelibrary.com/culture/15-fundamental-characteristics-of-indian-culture/47129/ 

18. Smith TW, Marsden PV, Hout M. General Social Survey, 1972-2010 [Cumulative File]. ICPSR31521-

v1. Storrs, CT: Roper Center for Public Opinion Research, University of Connecticut. Ann Arbor, MI: 

Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributors]. 2011:08-5. 

                      ،اػتبٖ وشدػتبٖ التلبدی، ارتٕبػی ٚ فشٍٞٙی ٕ٘بٌشٞبی ٌضیذٜ ؿبخق ٞبٚ، ب٘ذاسی وشدػتبٖاػت .19

http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabID=35 . 

 ."132-117.ف 1385 "،وـٛس ٞبی اػتبٖ فشٍٞٙی تٛػؼٝ ٞبی ؿبخق تحّیُ"، كفش لبئذسحٕتی، ٔؼؼٛد تمٛایی .20

 .http://www.dnva.ir.1395 ، فشٍٞٙی دسٌبٜ ػبیت، فشٍٞٙی وبس٘بٔٝٚصاست ػّْٛ، تحمیمبت ٚفٙبٚسی. .21

 ٞبی ػبصٔبٖ ٔٛسدی ٔغبِؼٝ) ٞب ػبصٔبٖ دس ای حشفٝ اخالق تؼبِی دس ػبصٔب٘ی فشًٞٙ ٘مؾ" ، ٔزیذ ػّی، ػّیٕب٘ی ٘لشآثبدی ثبلی .22

 ."102-87ف، 1392 " ،(لٓ اػتبٖ پظٚٞـی

 .40-3ف، 1390وـٛس ػّٕی ربٔغ ٘مـٝػٙذ  .23

 .40-2ف ،ػالٔت ػّٕی ربٔغ ٘مـٝ .24

 دس ارتٕبػی ، ی فشًٞٙ پیـشفت اسصیبثی ػٕٛٔی ٔذَ ارشای ٚ عشاحی. ْ دصفِٛی ع، ٔؼیٙی ع، احٕذی ؽ،ػّی ػشٚی خٛارٝ .25

 .41-23 ،ف 1391 صٔؼتبٖ ،4 ؿٕبسٜ پٙزٓ، دٚسٜ فشٍٞٙی، تحمیمبت فلّٙبٔٝ.دا٘ـٍبٟٞب

 .161-155ف پشػـٙبٔٝ، پیٛػت ، تٟشاٖ ص٘بٖ سٚصٔشٜ ص٘ذٌی دس حزبة ٚ پٛؿؾ وتبة .26

 فشًٞٙ ٚ اسؿبد ٚصاست .ٞٙش ٚ فشًٞٙ پظٚٞـٍبٜ.تجشیضی ٚ تٟشا٘ی ؿٟشٚ٘ذاٖ ثیٗ دس فشٍٞٙی ٔحلٛالت ٔلشف ٔیضاٖ ثشسػی. غفٛسی پشٚیض .27

 .183-59 ف 1389،  اػالٔی

 .306-5ف.1382.دْٚ ٔٛد .ایشا٘یبٖ فشٍٞٙی سفتبسٞبی. صادٜ سرت احٕذ دوتش .28

 .272-266ف. 4 پیٛػت پشػـٙبٔٝ ایشا٘یبٖ، دیٙذاسی ّٔی پیٕبیؾ ٞبی یبفتٝ ٌضاسؽ .29

. 1390-91 دسػبَ اكفٟبٖ ؿٟش ٌب٘ٝ 14 ٔٙبعك ٔختّف عجمبت دس آٖ ثٙذی ػغح ٚ ارتٕبػی ػشٔبیٝ ػٙزؾ. آسٔیٗ ،ع فبئمی ، لبػٕی .30

 . .Aug 22;5(3):7-30 2012. ایشاٖ ارتٕبػی تٛػؼٝ ٔغبِؼبت

http://pcci.farhang.gov.ir/fa/desision/desision86/shakhes
http://pcci.farhang.gov.ir/fa/desision/desision86/shakhes
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=66.8389.11093.fa
http://www.yourarticlelibrary.com/culture/15-fundamental-characteristics-of-indian-culture/47129/
http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabID=35
http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabID=35
http://www.dnva.ir/


 39 -16ص جلد سوم،  ،2931، زمستان 21، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 
 . 27-6(،ف 3)1393،8ایشاٖ. ارتٕبػی تٛػؼٝ . ٔغبِؼبتّٔی صثبٖ سیضی ثش٘بٔٝ ی دسثبسٜ ٘ىبتی: فبسػی صثبٖ ٚ ؿذٖ رٟب٘یارالِی ح. .31

32. The International Federation of Arts Councils and Culture Agencies ، http://ifacca.org/en. 

 ا٘زبْ ثشای ٞب ؿبخق ایٗ وشدٖ ػّٕیبتی: پیـشفت ایشا٘ی - اػالٔی اٍِٛی دس فشٍٞٙی پیٛػت ٔتغیشٞبی ٚ ٞب ؿبخق. لبدسی اِذیٗ كبِح .33

 .24-1 ف.1392.ایشا٘ی ٚ اػالٔی اٍِٛی پیـشفت فلّٙبٔٝ دٚ. ٔیذا٘ی پظٚٞـٟبی

 

http://ifacca.org/en

