
 

 
 

 

 تفاوتهاي فرهنگي جوامع شرقي و غربي
 رسول غفارزاده
 

فرايند جهاني شدن خاص گرايي فرهنگي را تقويت مي كند. منظور از جهاني 
شدن عبارت است از فرايند فشردگي فزاينده زمان و فضا كه بواسطه آن مردم 

دنيا كم وبيش و به صورتي نسبتاً آگاهانه در جامعه جهاني واحد ادغام مي شوند. 
خاص گرايي فرهنگي هم عبارت است از توسل به ايدئولوژي هايي كه در آن بر 
بي همتايي و حتي برتري شيوه زندگي، اعمال و باورهاي گروه يا جماعتي معين 

تاكيد مي شود.   
 

 
qaffarrzade@rastak.or 

 متن فوق با رضايت نگارنده جهت استفاده شما توسط رستاك منتشر شده ©
است، شايسته است با ذكر نام ايشان و منبع از آن استفاده نماييد.  
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تفاوت هاي فرهنگي جوامع شرقي و غربي 
 

 
 
) مقدمه 1
 

برخي انديشمندان سده نوزدهم، بويژه فالسفه و جامعه سناساني مانند كانت و ماركس بر آن بودند كه 
با گذشت زمان و تحول جوامع بشري، نقش و تاثير فرهنگ هاي مختلف مانند دين، قوميت و مليت 

در زندگي اجتماعي كم رنگتر شده، يك جامعه جهاني بدون تمايز ها و شكاف هاي اجتماعي-فرهنگي 
شكل خواهد گرفت. ماركسيست هاي قرن بيستم نيز فرهنگ را تابعي از طبقه و روابط طبقاتي پر 

تنش مي دانستند و به همين دليل ترديدي نداشتند كه در جامعه و جهاني بي طبقه، دين، نژاد، مليت و 
قوميت محلي از اعراب نخواهند داشت. 

برخالف پيش بيني هاي نام برده، در دهه هاي پاياني قرن بيستم جهان شاهد برجسته شدن فرهنگ 
و يا بعبارتي خاص گرايي فرهنگي بوده است. احيا و برجسته شدن فرهنگ نه تنها بسيار فراگير و 

گسترده است، نمودها و مصاديق گوناگوني دارد مانند خيزش ها و ستيزهاي قومي، جنبش هاي ملي 
گرايانه، بنيادگرايي ديني و ... 

فرايند جهاني شدن خاص گرايي فرهنگي را تقويت مي كند. منظور از جهاني شدن عبارت است از 
فرايند فشردگي فزاينده زمان و فضا كه بواسطه آن مردم دنيا كم وبيش و به صورتي نسبتاً آگاهانه در 

جامعه جهاني واحد ادغام مي شوند. خاص گرايي فرهنگي هم عبارت است از توسل به ايدئولوژي 
هايي كه در آن بر بي همتايي و حتي برتري شيوه زندگي، اعمال و باورهاي گروه يا جماعتي معين 

تاكيد مي شود.   
هدف از اين تحقيق بررسي تفاوت هاي فرهنگي موجود بين جوامع شرقي و غربي است. 

 
مفهوم فرهنگ ) 2
 

 فرهنگ ◌ٴ واژه ◌ٴ تاريخچه
 

 بهكار متنوع و گوناگون معانى در اروپائى زبانهاى در آن معادل و فارسى زبان در تنها نه فرهنگ
 حال در بهطورىكه .است آمده بهعمل واژه اين از متعددى تعاريف نيز اجتماعى علوم در بلكه رفته،
 .دارد وجود فرهنگ از تعريف سيصد از بيش حاضر

 در كه مىگيرد، ريشه التين كالسيك - پيش زبان شايد و كالسيك زبان از “Culture” ◌ٴ واژه
 Agriculture چون واژههائى در هنوز معنا اين .است بوده پرورش يا كار و كشت بهمعناى اصل

 bee چون تازهاى صورتهاى و مىرود؛ بهكار ... و (باغداري) Horticulture ،(كشاورزي)
Culture (زنبور پرورش) در آلمانى زبان در واژه اين اولينبار 1750 سال حدود از .است يافته نيز 

 فرانسه، اسپانيائي، پرتغالي، انگليسي، زبانهاى در اما .است رفته بهكار بشرى جامعههاى مورد
بدين .مىرفت بهكار Culture بهجاى “Civilization” ◌ٴ واژه مدتها تا رومانيائى و ايتاليائى

برداشته در را كمال بهسوى پيشرفت معناى ابتدا، از Civilization و Culture مفهوم دو سان
 .است محفوظ اوليه معناى اين هنوز و اند
 از دستهاى به فرهنگ معنا اين در .گرفت بهخود خاصى معناى فرهنگ ەٴواژ نوزدهم، قرن ◌ٴ نيمه از

 مكانيسمهائى با كه دارد، اشاره بشريت تمامى نتيجه در و انسانى جامعههاى دستاوردهاى و ويژگىها
است ويژگىها اين انباشتگى بشر نوع ويژگى .هستند انتقالپذير زيستى وراثت مكانيسمهاى جزء. 
 1871 سال در بعد و .روشني به نه البته رفت؛ بهكار آلمان در نخست معنا اين در Culture ◌ٴ واژه

 .داد بهدست را واژه اين علمى و روشن تعريف نخستين “تايلور”
 .بود تاريخ در پيشرفت مفهوم آمدن پديد فرهنگ، ◌ٴ تازه مفهوم پيدايش اساسى عوامل از يكى

 كوندورسه اثر “بشر روح پيشرفت از تاريخى بررسى يك طرح” ،)1765(ولتر اثر “تاريخ ◌ٴ فلسفه”
 .مىروند بهشمار فكرى جنبش اين اوج ،) 1837( هگل اثر “تاريخ ◌ٴ فلسفه” و )1801(
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 )1917 – 1832 انگليسي، انسانشناس(تايلور با شد، گفته كه همانگونه فرهنگ مفهوم دقيق كاربرد
 نخستين خود، ◌ٴ جمله نخستين با شد، منتشر 1871 سال در كه “ابتدائي فرهنگ” .مىشود آغاز

 .داد بهدست را فرهنگ آشكار و رسمى تعريف
 :مىگويد فرانسوى جامعهشناس (J.Bergue) ژاكبرگ

 دارد وسيعترى تعريف فرهنگ ... دارد زمان هر از ژرفترى و پهناور معناى اكنون فرهنگ ◌ٴ واژه”
 به صرفاً برخى و هستند كلى و جامع بسيار فرهنگ تعاريف برخى “... نمىآيد در كلمه اسارت به كه

 .مىكنيم اشاره تعاريف اهم به اينجا در .دارند توجه انسان حيات از جنبه يك
 مانع و جامع تعريفى بهعنوان )1871(ابتدائي فرهنگ” در انگليسي، انسانشناس ،“تايلور” تعريف
 :است معروف

 اخالق، فنون، صنايع، هنرها، معتقدات، معارف، شامل كه است پيچيدهاى ◌ٴ مجموعه فرهنگ”
 ◌ٴ جامعه از جامعه، عضو بهعنوان فرد كه است ضوابطى و رفتار و عادات تمام باالخره و سنن قوانين،

 ”.دارد برعهده را تعهداتى و وظايف جامعه آن برابر در و مىگيرد فرا خود
 :مىكند تعريف چنين را فرهنگ“گىروشه”
 و است مشخص بيش و كم كه است عمل و احساس تفكر، ◌ٴ شيوه از پيوستهاى بههم مجموعه”

 نمادين و عينى ◌ٴ شيوه دو به و است مشترك آنها بين و مىشود گرفته فرا افراد زيادى تعداد توسط
 “.سازد مبدل متمايز و خاص جمع يك به را اشخاص اين تا مىشود گرفته بهكار

 :مىگويد“ميد مارگارت”
 با آن افراد و اعضاء كه است جامعه يك در موجود اعمال و رفتارها مجموع از پذيرشى فرهنگ”

 جامعه عضويت به كه مهاجرينى به را آن از قسمتى و خود كودكان به آنرا تمامى مشترك ضوابطى
 “ .مىسازند منتقل مىآيند، در

 :مىكند اشاره اجتماعى روانشناس و مردمشناس ساپير، ادوارد
 اعضاء اكثريت يا همه بهوسيله كه است رفتار اجتماعى مدلهاى انواع شامل گروه يك فرهنگ”

 “.مىپوشد بهخود عمل ◌ٴ جامه گروه
 :مىدارد بيان چنين را خود نظر “اتوكالينبرگ”
 و هنر و علم توسعه و است متعالى فكرى و هنرى موفقيت بهمعنى مردم ◌ٴ عامه نظر از فرهنگ”

 عالوه فرهنگ مردمشناسان و جامعهشناسان نظر از ولى .است ملت يك بلوغ بيانگر فلسفه و ادبيات

 همه يعنى .مىكند كسب جامعه از عضو، بهعنوان فرد كه است چيزهائى تمام شامل اينها همه بر
 توسط كه مادى اشياء تمام انضمام به است آموخته سنت و تجربه راه از فرد كه اعمالى و عادات
 ديد متجلٌى علمى مطالعات يا هنرى آثار در مىتوان كه را آنچه و مىشود توليد گروه

 :است معتقد آلمانى انسانشناس كلم، گوستار
 و است مذهب و خانوادگى زندگى هنر، و علم تخصصها، اطالعات، رسوم، و آداب شامل فرهنگ”

 ”.مىشود منتقل جوانان به گذشتگان، دانستههاى و گذشتگان تجربيات كه مىشود مطرح بههنگامى
رادكليف براون: 

واقعيتي كه من به آن نام فرهنگ را مي دهم فرايند خداداد فرهنگي است يعني فرايندي كه از راه آن 
در يك گروه زبان، باورها و تصورات و ... از شخصي به شخص ديگر و از نسلي به نسل ديگر منتقل 

 مي شود.
ادگار شاين يكي از انديشمندان عرصه مديريت ، تعريفي جديد وقابل توجه از فرهنگ ارايه نمود كه 

 فرهنگ "مبناي بسياري از پژوهش هاي فرهنگي دهه هاي اخير قرار گرفته است. شاين مي گويد: 
مجموعه اي است از اصول اساسي و راه حل هاي مشترك براي مشكالت جهاني تطابق بيروني ( 

 )www.ayandeh.com چگونه زنده بمانيم ) و انسجام دروني ( چگونه كنارهم بمانيم ).(
 

فرهنگ  خصوصيات
 

است  خاص ولى عام فرهنگ
 و سرزمين به اختصاص ديگر برخى و است مشترك انسانى جوامع تمامى در فرهنگ وجوه از برخى
 .دارد خاص تاريخى ◌ٴ واژه

 ◌ٴ جامعه كه نحو هر به و جا هر در يعنى .است عام است بشرى معرفت يك اينكه بهعنوان فرهنگ
 .مىشود ديده “فرهنگ ◌ٴ آفريننده حيوان” اين عمومى ثروت و مشترك ميراث كند، زندگى انسانى
 زيستي، نيازهاى اوالً :دارند عموميت دليل دو به انسانى جوامع تمام در فرهنگ جنبههاى برخى
 مشابه تقريبًا ◌ٴ شيوه مكاني، و زمانى ◌ٴ دوره هر در بنابراين .است مشترك انسانها اجتماعى و روانى

 فنون و ابزار زبان، بشري، جوامع اين تمامى در چنانكه .برآمدهاند آنها نيازهاى به پاسخگوئى صدد در
 .است يافته شكل ... و محارم شبكه مالكيت، قوانين طبيعت، از بهرهبردارى براى
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 عناصر شده باعث كه است آن انتقالپذيرى و بودن اكتسابى فرهنگ اصلى خصوصيات از يكى ثانياً
 .يابند انتقال ديگر ◌ٴ جامعه به جامعهاى از ديگر نسل به نسلى از فرهنگ
 معنوى ◌ٴ جنبه و تمدن - مادى ◌ٴ جنبه ميان تمايز و - خاص و عام - فرهنگ ويژگى اين به باتوجه

 بلكه .نيست خاص ملت و گروه يك به متعلق بشر مادى دستاوردهاى .گفت مىتوان - فرهنگ -
 ... و تاريخى و اقليمى ويژگىهاى بهدليل جامعهاى هر اما .دارند سهم آن در بشرى جوامع تمامى
است  ديگر فرهنگهاى از متمايز فرهنگى داراى

 
 است متغير ولى ثابت فرهنگ
 فرهنگ و مىشود منتقل ديگر نسل به نسلى از فرهنگى مواريث زيرا مىرسد؛ بهنظر ثابت فرهنگ
 سادگى به و است بطئى و آرام پذيرد، صورت تغييرى اگر همچنين .مىيابد تداوم حال در گذشته

 اجتماعى رواني، زيستي، جديد نيازهاى طرح بهدليل ديگر، طرف از اما .نمىباشد رؤيت و درك قابل
 فرهنگهاى در تغييراتى مكاني، و زمانى مقتضيات در تفاوت و نيازها اين به پاسخگوئى در تالش و

 يعنى كرد؛ تقسيم گونه دو به را گوناگون جوامع فرهنگ مىتوان نظر اين از .مىشود حادث بشرى
 ممكن حداقل به تغييرات (Static Culture) ايستا فرهنگ در .پويا فرهنگ و ايستا فرهنگ

 جوامع مقابل نقطه جوامع برخى اما مىماند؛ باقى تغييرناپذير و متحجر بهحال فرهنگ و مىيابد تقليل
 .است زياد آنها فرهنگ در تغييرات سرعت و وسعت كه بهنحوى مىگيرند؛ قرار ايستا

 از دگرگونى ◌ٴ زمينه و جهت سرعت، در تفاوت و است اجتنابناپذير و مداوم تغييرات، كلي، بهطور
 .است ديگر فرهنگ به فرهنگى

 
است  اختيارى ولى اجبارى فرهنگ، پذيرش

 اصلى خصوصيات از يكى كه معنى اين به .است اجبارى فرهنگ، كه مىرسد بهنظر اينطور ابتدا در
فرهنگ جريان در اجبارى بهطور مرگ تا تولد بدو از آدمى .است آن بودن جبرى و جمعى فرهنگ
 متفاوت او حيات مختلف دورههاى در فرهنگآموزى ميزان چند هر .دارد قرار جامعهپذيرى و پذيرى
 فرد شخصيت با چنان فرهنگ محتواى .مىشود منتقل او به دائماً قبل نسل فرهنگى ميراث است،
 خود عمل و انديشه در را جامعه فرهنگى ◌ٴ درونمايه و عناصر اجبار، احساس بدون كه مىشود عجين

 .مىگويند “فرهنگ شدن درونى” اصطالحًا جامعهشناسى در را فرآيند اين .مىكند منعكس

 در آنها ارزش و اهميت بهميزان نپذيرد، را خويش فرهنگ در رايج عقايد و باورها از برخى فردى اگر
 .مىگيرد قرار جمعى فشار معرض در نظر، مورد فرهنگ چارچوب

 داشته مىتواند آن در فعالى و مؤثر نقش خود ◌ٴ نوبه به فرد و است اختيارى امرى فرهنگ، طرفى از
 بلكه نيست، باشد شده پذيرفته غيرفعال بهطور كه گذشته از ميراثى بهصورت فرهنگ يعنى .باشد

 .است مربوط قوم يا گروه اعضاء خالق و فعال شركت مستلزم فرهنگ برعكس
 از برخى پذيرش طريق از مىتواند فردى هر بلكه نيستند، بىاراده و غيرفعال فرهنگ مقابل در افراد

 خود اين كه بردارد گام محدوده آن در تغيير جهت در ديگر، برخى پذيرش عدم و فرهنگ عناصر
 بههمراه عامل دو اين .است فرهنگپذيرى و جامعهپذيرى در تفاوت و فردى تفاوتهاى معلول

 .مىشود فرهنگ در فرد تأثير يا فرهنگ در نوآورى موجب جديد، نيازهاى
 

 مادى غير و مادى فرهنگ
 .است مادى غير فرهنگ و مادى فرهنگ فرهنگي، تقسيمبندىهاى از يكى

 با اندازهگيرى قابل و ملموس، محسوس، كه مىشود اطالق پديدههائى ◌ٴ مجموعه به مادى فرهنگ
 ... و شيميائى داروهاى توليدي، و كاربردى ابزارهاى فنون، مانند .است علمى و كمى موازين
به و نيست كمى موازين با اندازهگيرى قابل كه است موضوعاتى و مسائل شامل مادى غير فرهنگ

 كه ،... و رسوم و ادبيات هنر، زبان، معتقدات، :مانند نمود؛ ارزيابى و مقايسه را آنها نمىتوان آسانى
 يك قوميت كه است ضايعهاى آن دادن دست از و مىدهد تشكيل را جامعه يك فرهنگى هويت
 ديگر فرهنگهاى از گرفتن با مىتوان را مادى فرهنگ حالىكه در .مىكند تهديد را اجتماعى گروه

 .ساخت غنى و داد توسعه
مردم كار آنرا ◌ٴ مطالعه و ناميده “فرهنگ” را مادى غير فرهنگ فقط تقسيمبندىها، برخى در

 .مىدانند جامعهشناسى موضوع را آن ◌ٴ درباره تحقيق و دانسته “تمدن” را مادى فرهنگ و شناسى
به تأثير و پيوند اين ولى نيست، آشكار ظاهر در چند هر مادى غير و مادى فرهنگ پيوستگى بههم
 .مىشود مشخص توجه كمى با و تدريج
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تمدن  و فرهنگ
 ◌ٴ واژه .است گرديده بيان متفاوت گاه و مترادف گاه مفاهيمى با “تمدن” و “فرهنگ” واژههاى

 مفاهيم در .مىآيد)مدينه(شهر اهل و آداب و اخالق بودن دارا بهمعنى مدن ◌ٴ ريشه از و عربى تمدن،
 بهكار (Civilization) سيويليزاسيون اصطالح معادل تمدن ◌ٴ واژه اجتماعى علوم اصطالحات و

 .مىرود
 بين فرهنگى انسانشناسى بنيانگذار و انگليسى انسانشناس تايلور زمانىكه تا تمدن و فرهنگ كاربرد

 و سليقه به بستگى ديگرى بر يكى گزيدن و بود مترادف كمابيش .مىكرد نوسان مفهوم دو اين
 .گرفت صورت تالشهائى واژه دو اين جدائى براى آلمان در اما .داشت شخصى پسند
 قائل تفاوت اصطالح دو اين بين خود تحليلهاى و تبيين در اجتماعى علوم صاحبنظران غالب

 شهرنشيني، در را آن تجسم و شكل خصوصاً مادي، فرهنگ جلوههاى صاحبنظران بعضى .هستند
 در و است ارزشى بار داراى اجتماعى علوم دانشمندان نزد معموالً تمدن اصطالح .مىنامند تمدن
 پيشرفت، چون مفاهيمى تمدن، اصطالح حال هر در .مىرود بهكار بىتمدن و توحش ◌ٴ كلمه مقابل

 بهمعنى تمدن ◌ٴ واژه دهخدا ◌ٴ لغتنامه در و دارد بههمراه را مقررات رعايت مهرباني، آدابداني،
 آمده “آداب و تربيت بهمعنى مجازاً و معرفت و انس و ظرافت حالت به جهل و خشونت از انتقال”

 .است
 و انديشهها كه معنى اين به .است قائل مشخص مرز “تمدن” و “فرهنگ” “بين دورانت ويل”

 وى .باشد يافته تشكّل شهرنشينى كه مىآورد تمدن شمار در وقتى را جوامع فرهنگى فعاليتهاى
 و مىشود امكانپذير فرهنگى خالقيت آن وجود اثر در كه مىداند اجتماعى نظم از عبارت را تمدن
 و پيشبينى .مىدهد تشخيص اساسى عنصر و ركن چهار تمدن در ويلدورانت .مىكند پيدا جريان
 .هنر بسط و معرفت راه در كوشش اخالقي، سنن سياسي، سازمان اقتصادي، امور در احتياط

 :است صادق نيز فرهنگ مورد در كه توصيفى مىنمايد؛ توصيف بدينگونه را تمدن ديگر بيانى در و
 بلكه .باشد نداشته را، آن در نيستى كه است چيزى نه و باشد انسان جبلى كه است امرى نه تمدن”

 در مالحظهاى قابل توقف هرگاه و كند كسب جديد شكل به را آن بايد نسلى هر كه است امرى
 مسأله در دارد، حيوان با كه اختالفى تنها انسان .مىرسد فرا آن پايان ناچار آيد، پيش آن مسير
 “.مىسازد منتقل ديگر نسل به نسلى از را مدنيت كه است وسيلهاى تربيت و است تربيت

مى فرهنگ را آن خاص ◌ٴ جنبه و تمدن را فرهنگ عام ◌ٴ جنبه اجتماعى علوم علماى از عدهاى
 از عبارتند فرهنگ و تمدن مفهوم ميان موجود تمايزات كلى بهطور .نامند

 .است تمدن مفهوم از متنوع و وسيعتر فرهنگ مفهوم -
 به وابسته فرهنگ مفهوم اما اسالمي؛ تمدن مانند شود؛ جامعه چند شامل مىتواند تمدن اصطالح -

 . ...و چين فرهنگ ايران، فرهنگ مانند است؛ معين گروه يا جامعه يك
 نمىتوان و نيست كميتپذير فرهنگ اما است؛ ارزشى بار داراى و مقايسه قابل كميتپذير، تمدن -

 نظر از و است نسبى فرهنگ .كرد ثابت بهراحتى ديگر فرهنگ به نسبت را فرهنگ يك برترى
 .كرد بررسى جامعه همان داخل در مىتوان فقط را عنصر يك اهميت و ارزش كاركردى

 اين از مردمشناسان و جامعهشناسان برخى اما .است فرهنگ از انتقالپذيرتر و اكتسابىتر تمدن -
) www.aftab.ir(.نمىكنند تبعيت تمايز

جوامع از منظر تونيس 
 

الف) جامعه معنوي  
)اراده ارگانيك: هر خركتي براي ايجاد وحدت است.                                                                     1
)ارتباطات عمقي: ارتباط انسان ها ظاهري نيست.                                                                                     2
)امتداد تاريخي ارتباط: انسان ها سوابق ديرين هم را مي شناسند.                                                                      3
)كوچكي جمع و ارتباط تام: حيات روستايي نزديك به جامعه معنوي است.                                         4

ب) جامعه صوري 
)وسعت: تراكم انسان ها و روابط صوري، قراردادي و سطحي و تنهايي انسان                                                                              1 
 )اراده انديشه: عقل گرايي، مصلحت انديشي، مطلوبيت گرايي، خود گرايي 2
 )بي نامي: انسان مانند شبحي متحرك است.   3
) ارتباط سطحي: ارتباطات فاقد اثر هاله رواني است و صفات فيزيكي و مادي معيار 4

قضاوت بين انسان هاست. 
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 مطالعات هافستد) 3
 

 محققان نامدار عرصه مديريت و رفتارشناسي، به مطالعه فرهنگ هاي مختلف و مقايسه  ازهافستد
آنان با هم پرداخته است. هافستد با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجي، مدارك بسياري در تائيد وجود 

باورها و ارزش هاي مختلف نزد كاركنان و مديران سازمان ها در كشورها و فرهنگ هاي مختلف ارايه 
 در ادامه پژوهش هاي خود و به منظور شناخت تفاوت هاي فرهنگي در ميان 1980كرد. وي در سال 

كشورهاي جهان، پژوهشي را به مورداجرا گذاشت كه به منبع و رفرنسي براي سايرپژوهشگران تبديل 
  شد.

براي انجام اين پژوهش از يكصد و شانزده هزار نفر از كاركنان و مديران شاغل در پنجاه و سه كشور 
 بعد از ابعاد فرهنگ را مشخص كرد كه پنججهان نظرسنجي به عمل آورد. وي در اين پژوهش 

 فاصله قدرت ، ابهام -گريزي يا " بعد عبارت بودند از :پنجكشورها از آن لحاظ متفاوت بودند. اين 
 و تمايالت بلند مدت در مقابل  مردگرايي در برابر زن گرايي،احتياط، فردگرايي در مقابل جمع گرايي

، نشان مي دهد كه مردم يك جامعه تاچه اندازه آماده تحمل نابرابري و فاصله قدرت.  "كوتاه مدت
، يا احتياط به ميزان نگراني جامعه از ابهام ها و ابهام گريزيتبعيض در توزيع قدرت هستند. 

ناشناخته ها و ميزان تمايل شان به ثبات و قابل پيش بيني شدن رويدادها گفته مي شود. 
، نشان دهنده آن است كه مردم يك جامعه تا چه اندازه خود و اقوام شان را فردگرايي/جمع گرايي

به ديگران ترجيح داده و از لحاظ احساسي و عاطفي، خود را از گروه هاي ديگر مستقل مي بينند. 
، نشان دهنده ميزان تمايل افراد يك جامعه به ارزش ها و روحيات مردانه مردگرايي/زن گرايي

نظير شجاعت؛ جسارت ، رقابت طلبي و ماديگرايي يا ارزش ها و روحيات زنانه نظير توجه به تربيت ، 
كه به ارزش هايي مانند پايداري، تمايالت بلندمدت كيفيت زندگي ، روابط اجتماعي و تعامل است.

 برقراري روابط بر اساس طبقه اجتماعي، صرفه جويي و داشتن احساس شرم ارتباط دارد.
www.hamafza.blogfa.com)( 

 
پس از اتمام تحقيقات جايگاه فرهنگ ايران در مدل هافستد به شرح زير شناسايي شد: در بعد فاصله 

 نمره داراي بيشترين و كمترين حد فاصله قدرت بودند ، 11 نمره و اتريش با 104قدرت ، كه مالزي با 

 درصد نمره تقريبا در ميانه 52 نمره در رده نوزدهم قرار گرفت و نشان داد كه ايرانيان با 58ايران با 
 و 112متمايل به فاصله قدرت باال قراردارند. در بعد ابهام گريزي يا تمايل به احتياط ، كه يونان با 

 نمره ابهام گريزي 59 نمره داراي باالترين و پائين ترين حد ابهام گريزي بودند، ايران با 8سنگاپور با 
 درصد نمره احتياط،وضعيت متوسط 53 قرارگرفته و نشان داد كه با 32و يا ريسك ناپذيري در رده 

 نمره بيشترين و 91متمايل به باال را به خود اختصاص داده است. در بعد فرد گرايي كه امريكا با 
 24 نمره در رده 41 نمره كمترين تمايل فردگرايي را به خود اختصاص دادند ، ايران با 6گواتماال با 

 95 درصد داراي تمايل به جمع گرايي است. در بعد مردگرايي كه ژاپن با 45قرار گرفت و نشان داد با 
 قرار 35 نمره در رده 43 نمره كمترين گرايش مردگرايي را داشتند، ايران با 5نمره باالترين و سوئد با 

 درصد نمره تمايل كمتري به مردگرايي داشته و 45گرفت و اين بدان معنا بود كه فرهنگ ايران با 
روحيات زنانه در آن پررنگ تر از روحيات مردانه است. بنابر اين اگر فاصله قدرت كم ، ابهام گريزي 

پائين ، فردگرايي و زن گرايي را از ويژگي هاي فرهنگ منعطف به شمار آوريم، مي توان ادعا نمود كه 
 درصد در ميانه منحني 50 فرهنگ ايراني با ميانگين نمره 1980به استناد پژوهش هافستد در سال 

قرار داشته است.بر اين اساس هافستد فرهنگ ايران را در گروه فرهنگ هاي ديوانساالر متمايل به 
 فرهنگ مشاركتي و قبيله اي قرار داد.

 
 

الف)فاصله قدرت  
 

مسئله اصلي كه در جوامع مختلف به صورت هاي متفاوتي بدان پرداخته مي شود، بي عدالتي انساني 
است. اين بي عدالتي ها در زمينه هايي مانند پرستيژ، ثروت و قدرت رخ مي دهد. شاخص فاصله  
قدرت با مفاهيم زير سروكار دارد: ترس زيردست از مخالفت با مافوق، شيوه تصميم گيري واقعي 

مافوق ها و شيوه تصميم گيري كه زيردستان از مافوق خود انتظار دارند. اين فاصله قدرت در نهادهاي 
مختلف ديده مي شود: خانواده، مدارس و سيستم آموزشي، در كار و سازمان ها، سيستم سياسي و در 

دين و نظريات. 
 

مفهوم فاصله قدرت: 

http://www.hamafza.blogfa.com/post-18.aspx�
http://www.hamafza.blogfa.com/post-18.aspx�
http://www.hamafza.blogfa.com)/�
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اين عبارت از روانشناس آلماني، ماك مولدر گرفته شده است. 
قدرت يعني پتانسيل تعيين يا جهت دهي به رفتار و شخصي توسط شخص ديگر 

 با قدرت بيشتر كه در آن B با قدرت كمتر با فرد Aفاصله قدرت، ميزان بي عدالتي در قدرت بين فرد 
AوB .به يك سيستم اجتماعي تعلق دارند 

، ژاپن 40، امريكا 35، آلمان 35، انگلستان 11، در اتريش 57 كشور جهان 50ميانگين فاصله قدرت در 
 است. 104 و مالزي 80، كشورهاي عربي 80، چين 67،هند 66، تركيه 58، ايران 57، اسپانيا 54
  

فاصله قدرت در خانواده 
فرزندان در كشورهاي با فاصله قدرت باال نسبت به كار سخت و اطاعت اجتماعي مي شوند در حاليكه 

در كشورهاي با فاصله قدرت پايين براي استقالل اجتماعي مي شوند. 
برنامه ريزي ذهني راجع به بي عدالتي در مراحل اوليه زندگي شكل مي گيرد. فرزندان رفتارشان را 

براساس مثال هاي طرح شده توسط والدين شكل مي دهند. 
در موقعيت هاي با فاصله قدرت باال، انتظار مي رود كه فرزندان در برابر والدين خود مطيع باشند و 

رفتار مستقالنه از طرف فرزندان تشويق نمي شود. احترام به والدين و افراد مسن ارزشي پايه اي 
محسوب مي شود. 

 
فاصله قدرت، مدارس و نظام آموزشي 

 شاگرد جايگزين مي شود. در جوامع با فاصله قدرت باال احترام –رابطه پدر- فرزند با رابطه معلم 
زيادي به معلم گذاشته مي شود. فرايند تحصيلي معلم محور و فرد گراست. نظم خاصي در كالس 

برقرار است و دانش آموزان زماني صحبت مي كنند كه به آنها اجازه داده شود. 
در جوامع با فاصله قدرت پايين معلمان جوانتر را بيشتر دوست مي دارند، فرايند تحصيلي دانش آموز 

محور است و انتظار مي رود دانش آموزان خود راه هاي فكري خود را انتخاب مي كنند. دانش آموزان 
در كالس دخالت دارند و هر زمان كه چيزي را نفهمند سئوال مي پرسند. 

كشورهاي با فاصله قدرت پايين، عموماً جمعيت باسواد و آموزش ديده بيشتري دارند، از فناوري بيشتر 
استفاده مي كنند اما رويكردي انتقادي نسبت به آن دارند. 

 

فاصله قدرت و نظام سياسي 
پارلمان هاي كشورهاي با فاصله قدرت باال مانند فرانسه، ايتاليا و ژاپن قطب هايي بين راست و چپ با 

 مركزگرايي ضعيف ارائه مي كنند در حاليكه كشورهاي با فاصله قدرت پايين مانند سوئد
، آلمان و بريتانيا راي بيشتري به احزاب مركزي مي دادند يا تمايل مركزگرايي احزاب چپ يا راست را 

پشتيباني مي كردند. 
جوامع با فاصله قدرت باال باثباتي را ترجيح مي دهند و افراد قدرتمند صاحب امتيازند و انتظار مي رود 
كه از قدرتشان براي افزايش ثروت استفاده مي كنند اما در جوامع با فاصله قدرت پايين لزوماً ارتباطي 

بين قدرت، ثروت و منصب وجود ندارد. 
توزيع درامد در طول سلسله مراتب، در كشورهاي با فاصله قدرت باال نسبت به كشورهاي با فاصله 

قدرت پايين ناعادالنه تر است. 
 
 

ب)ابهام گريزي 
 

مفهوم ابهام گريزي 
زمان، آينده، ابهام و اضطراب 

در گذر از حال به آينده، ما در ابهامي زندگي مي كنيم كه نسبت به آن اطالع داريم. 
جوامع مختلف، از راه هاي مختلف خود را با ابهام تطابق داده اند. اين راه ها از طريق نهادهايي مانند 

خانواده، مدرسه و دولت منتقل و تقويت مي شوند. 
جامعه ابهام گريز جامعه اي است كه بر پايه نظم، قانون، مقررات و ضوابط است. 

، 65، آلمان 59، ايران46، امريكا 40، چين 40، هند 35، انگلستان 8ميزان ابهام گريزي در سنگاپور 
 مي باشد. 112 و يونان 92، ژاپن 86، اسپانيا 85، تركيه 68كشورهاي عربي 

 
 ابهام گريزي در خانواده

زندگي خانوادگي در جوامع با ابهام پذيري قوي، استرس زاتر از زندگي در جوامع با ابهام پذيري ضعيف 
است و والدين در بيان احساسات منفي و مثبت خود احساساتي ترند. اولين چيزهايي كه يك كودك 
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ياد مي گيرد تفاوت بين كثيف وتميز و خطرناك و ايمن است و اين مفاهيم از جامعه اي به جامعه 
ديگر متفاوت است. 

كودكان در جوامع با ابهام گريزي باال در معرض نظام هاي قانوني و نرم هاي قوي تري هستند و 
بيشتر احساس گناه خواهند كرد. 

در جوامع با ابهام گريزي باال، كودكان ياد مي گيرند كه دنيا مكان خصومت است و از تجربه شرايط 
جديد جلوگيري مي شود. 

 
ابهام گريزيي، مدارس و نظام هاي آموزشي 

زمانيكه ابهام گريزيي قوي است، دانش آموزان و معلمان موقعيت هاي يادگيري ساختارمند با اهداف 
معين، تكاليف مشخص و چارچوب دقيق را ترجيح مي دهند. موقعيت هايي را كه تنها يك جواب 
درست براي يافتن وجود دارد دوست دارند. آنها انتظار پاداش دارند زمانيكه دقيق عمل مي كنند. 

دانش آموزان كشورهاي با ابهام گريزي باال از معلمان خود انتظار دارند كه خبره بوده و تمامي پاسخ 
ها را داشته باشند. 

دانش آموزان در كشورهاي با ابهام گريزي باال در مقايسه با كشورهاي با ابهام گريزي پايين كمتر 
موفقيت هاي خود را به توانايي خودشان نسبت مي دهند. 

 
ابهام گريزي و نظام سياسي 

در كشورهاي با ابهام گريزي باال شهروندان احساس مشاركت كمتري در تصميمات سياسي محلي 
دارند و افراد احساس بيگانگي با نظام خود دارند. 

عالقه به سياست در كشورهاي با ابهام گريزي پايين بيشتر است كه اين مشاركت بيشتر شهروندان را 
تاييد مي كند. 

در كشورهاي با ابهام گريزي باال شهروندان بايستي همواره با خود كارت شناسايي به همراه داشته 
باشند. 

 
 

 

ج)فردگرايي و جمع گرايي  
 

اين بعد در شيوه زندگي افراد منعكس مي شود مثالً در خانواده هاي هسته اي، گسترده يا قبيله ها و 
تاثيرات زيادي براي ارزش ها و رفتار دارد. 

كشورهاي شرقي فرد گرايي كمتري نسبت به جوامع غربي دارند. 
، 38، كشورهاي عربي 37، تركيه 26، مالزي 20، چين 9ميزان فردگرايي و جمع گرايي در گواتماال 

 بوده است. 91 و امريكا 89، انگليس 67، آلمان 51، اسپانيا 48، هند 46، ژاپن 41ايران 
 

فردگرايي و جمع گرايي در خانواده  
در خانواده هاي گسترده كودك ياد مي گيرد كه خود را به عنوان بخشي از «گروه ما» يا جزء گروه 

بداند، رابطه اي كه داوطلبانه نيست اما از زمان تولد به وجود آمده است. چنين گروه هايي منبع هويت 
فرد است و تنها محافظ مطمئن در برابر سختي هاي زندگي است پس بايستي وفاداري طوالني نسبت 

به گروه خويش داشته باشد. 
در جوامع فردگرا، عالئق فردي به عالئق جمع ترجيح داده مي شود و هدف از آموزش اينست كه فرد 
بتواند روي پاي خود بايستد و از كودك انتظار مي رود به محض فراگرفتن اين قابليت خانه والدين را 

ترك كند. 
مردمان جوامع جمع گرا هم انسجام عمودي و هم انسجام افقي دارند. 

در فرهنگ هاي فردگرا صحبت كردن راجع به نظريات و افكار يك ارزش محسوب مي شود و گفتن 
حقيقت درباره احساسات يك فرد، شخصيت وي را صميمي و صادق نشان مي دهد. 

وفاداري در گروه در خانواده هاي جمع گرا بدين معني است كه منابع مشترك هستند. 
در فرهنگ هاي فردگرا افراد به هنگام مالقات به صورت شفاهي با هم ارتباط برقرار مي كنند و 

سكوت غير عادي تلقي مي شود. 
در جوامع جمع گرا ازدواج بيشتر به صورت قراردادي بين خانواده هاست تا قراردادي بين افراد. 

 
فردگرايي و جمع گرايي، مدارس و نظام آموزشي  

دانش آموزان در جوامع جمع گرا در كالس زيرگروه هاي خود را تشكيل مي دهند. 
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در كالس هاي جمع گرا، ارزش هماهنگي با ديگران ترجيح داده مي شود و از تقابل و تعارض بايد 
جلوگيري كرد. 

دانش آموزان در جوامع فردگرا راحت تر نظرات خود را ابراز مي كنند و به صورت فعاالنه در مباحث 
كالسي شركت دارند، بعبارتي كالس ها دانش آموز محور است. 

هدف از آموزش در فرهنگ هاي فردگرا، آماده كردن فرد براي شرايط ناشناخته جديد است. فرضبر 
اينست كه يادگيري در زندگي هيچوقت پايان نمي پذيرد حتي پس از دوران مدرسه و دانشگاه اما در 

جوامع جمع گرا، آموزش، نحوه تطابق فرد با ارزش ها و مهارت هاي الزم براي پذيرفته شدن در يك 
گروه را دربر مي گيرد. 

 
فردگرايي و جمع گرايي و نظام سياسي و قانوني  

هر چه فردگرايي در ذهن شهروندان كمرنگ تر باشد، احتمال تسلط دولت بر نظام اقتصادي بيشتر 
است و هر چه فردگرايي بيشتر باشد سرمايه داري بيشتر رواج مي يابد. 

به صورت تاريخي و جغرافيايي، فردگرايي با سرمايه داري، رقابت و دموكراسي ارتباط دارد. 
در كشورهاي با ابهام گريزي باال و جمع گرايي زياد، تعارض هاي درون گروهي نفي شده و اقليت ها 

تحت فشار قرار مي گيرند. 
در جوامع فردگرا با ابهام گريزي پايين، بد بيني نسبت به اقليت ها، گروه هاي قومي و مذهبي و زباني 

وجود دارد اما حقوق افراد مورد احترام است. 
 
 

د) مردانگي و زنانگي 
 

راه هاي گوناگون تطابق با مشكالت را در جوامع مختلف نشان مي دهد. 
جوامع زنانه بيشتر به اهداف اجتماعي مانند ارتباط، كمك به ديگران و محيط فيزيكي اهميت مي دهد 

در حاليكه در جوامع مردانه بيشتر به اهداف شخصي و مادي مانند شغل و پول، قدرت و جرات توجه 
مي شود. 

در جوامع مردانه، تفاوت ارزشي بين زنان و مردان در يك شغل خاص بيشتر از جوامع زنانه است. 

بايستي به تفاوت بين زنانگي/مردانگي و فردگرايي/جمع گرايي توجه شود. 
، 56، هند 52، كشورهاي عربي 50، مالزي 45، تركيه 43، ايران 42،اسپانيا 8ميزان مردانگي در سوئد 

 است. 95، ژاپن 66، چين 66، آلمان 66، انگلستان 62امريكا 
 

مردانگي و زنانگي در خانواده 
جامعه پذيري يعني دختران و پسران جايگاه خود را در جامعه ياد مي گيرند و سپس آنرا به همان 

صورت مي خواهند. 
در خانواده الگوهاي نقش جنسيت همراه با ارزش ها انتقال مي يابد، براي مثال فاصله قدرت نيز در 

خانواده منتقل مي شود. 
زمانيكه مردانگي در يك جامعه باال باشد، نابرابري بين نقش مادر و پدر(پدر سخت گير و مادر مهربان) 

يك نرم اجتماعي است. انتظار مي رود مردان با حقايق و زنان با احساسات سروكار داشته باشند و 
زمانيكه مردانگي پايين باشد همپوشاني بين نقش پدر و مادر وجود دارد. 

 
 
 
 

مردانگي، مدارس و نظام آموزشي 
در جوامع مردانه ذكاوت و اشتهار آكادميك معلم و عملكرد آكادميك دانش آموز فاكتورهاي اصلي 
هستند. در جوامع زنانه، دوستانه بودن و مهارت هاي اجتماعي معلم و تطابق اجتماعي دانش آموز 

نقش برتري دارند. 
مردود شدن در مدرسه در فرهنگ هاي مردانه فاجعه محسوب مي شود. 

در فرهنگ هاي زنانه معلم آشكارا دانش آموزان خوب را تشويق نمي كند اگر چه ممكن است دانش 
آموزان ضعيف تر را تمجيد كند تا تشويق شوند. 

در جوامع مردانه، جايزه ها و تمجيدهاي عمومي براي دانش آموزان و حتي معلمان رايج است. 
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چارچوب آموزشي در جوامع مردانه طوري طراحي مي شود كه دانش آموزان را به سوي فرصت هاي 
شغلي راهنمايي كند اما در فرهنگ هاي زنانه اين چارچوب بيشتر به عاليق ذاتي دانش آموز مي 

پردازد. 
 

مردانگي، زنانگي و نظام هاي سياسي 
سياست مداران ارزش هاي اصلي كشورشان را در اولويت هاي سياسي بروز مي دهند. 

 
كشورهاي با فرهنگ مردانه به دنبال جامعه اي سخت كوش و عملكردگرا هستند اما جوامع زنانه به 

دنبال جامعه اي آرام و با رفاه مي گردند. 
در جوامع زنانه مانند سوئد و هلند سعي مي شود كيفيت حداقلي از زندگي براي همه فراهم شود. 

در جوامع زنانه، يا حداقل در كشورهاي ثروتمند آنها، محكوميت هاي قضايي نسبتاً ماليم تر است، 
زندان ها نسبتاً راحت ترند و برنامه هاي بازيابي نسبتاً پيشرفته اند. 

در جوامع زنانه اين اعتقاد وجود دارد كه «مي توان به اكثر افراد اعتماد كرد». 
در مورد مهاجران، جوامع مردانه و فقير سياست آسيميالسيون را دنبال مي كنند اما در جوامع زنانه و 

ثروتمند اختالط با مهاجران پذيرفته مي شود. 
 
 

ه) تمايالت بلندمدت و كوتاه مدت 
 

 به دست آمد. 1985 كشور در سال 23اين جنبه پنجم از صريق نمونه گيري از 
اين آيتم براساس آموزه هاي كنفسيوسي پايه گذاري شده است. 

كشورهاي آسياي شرقي باالترين نمره، كشورهاي غربي نمره پايين و برخي كشورهاي جهان سوم 
برخي ويژگي هاي تمايالت بلندمدت: پايداري، صرفه جويي، رعايت منزلت در روابط و داشتن احساس 

شرم 
برخي ويژگي هاي تمايالت كوتاه مدت: تالش فردي و ثبات، احترام يا سنت 

، 31، آلمان 29، امريكا 25، انگلستان 16، نيجريه 16پايين ترين نمره را كسب كردند مثال ً سيرالئون 
. 118 و چين 80، ژاپن 61هند 

تمايالت بلندمدت، خانواده، جامعه و روابط 
در خانواده هاي با روابط بلند مدت صرفه جويي اولويت بااليي دارد. 

در كشورهاي با تمايالت بلندمدت پايين، تحمل و احترام ديگران اهميت كمتري دارد. 
در خانواده هاي با تمايالت بلندمدت باال، فرهنگ بر پايه محبت قرار دارد و توجه زيادي به فرزندان 

كوچكتر مي شود. كودكان صرفه جويي، قناعت، انسانيت و تطابق با شرايط را ياد مي گيرند. 
 

 
غرب  و شرق فرهنگي هاي  تفاوت)4

 
 رشته در گسترده پژوهش هاي با كه است دانشمندي اولين( William Caudill) كاوديل ويليام
 در .است كرده مطالعه انسان شخصيت رشد در را غرب با شرق فرهنگ برخورد نقش انساني علوم
 از .گرفته اند قرار مطالعه و تحقيق مورد ژاپني كودكان با امريكايي كودكان پژوهش ها، اين از يكي
 بازي و بدني حركات زودتر ژاپني كودكان به نسبت امريكايي كودكان كه است داده نشان جمله
 فرزند مادران كه مي داند امريكايي فرهنگ را آن دليل .مي نمايند شروع را نمودن صحبت و كردن

 در حاليكه در مي نمايند، تشويق زيستن مستقل و آزادي و تكلّم و تحرك به زودتر هرچه را خود
 وابسته خود به و نكردن صدا و سر و بودن مؤدب و آرامش به پيوسته را كودك مادر ژاپن فرهنگ

 .مي نمايد تشويق بودن
 زودتر جهان در كودكان ساير به نسبت امريكايي كودكان كه مي دهد نشان مستند پژوهش هاي

 پوشيدن لباس خورن، غذا مانند را خود كارهاي و مي افتند راه به زودتر مي نمايند، زدن حرف به شروع
 .مي دهند انجام زودتر را بستن كفش بند و

 فرهنگ در اما مي آورد، بار خانواده به نسبت مسئوليتي هر از فارغ و فردگرا را جوان غرب فرهنگ
 احساس جوان و است واجب مادر و پدر از اطاعت ايران، عزيزمان كشور فرهنگ در جمله از و شرق

 .مي كند خانواده قبال در مسئوليت
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 :شمرد چنين مي توان را غرب و شرق فرهنگ تفاوت جمله از
 در خود خانوادهء با ازدواج از پس جوانان ي رابطه ي ادامه غرب، در رقابت و شرق در همكاري

 توجه و شرق در گذشته به اشتياق و عالقه غرب، در هسته اي خانوادهء تشكيل و آنها جدايي و شرق،
 طبيعت با آمدن كنار غرب، در سازي سرنوشت و شرق در سرنوشت به اعتقاد غرب، در آينده به بيشتر

 و ادب رعايت غرب، در ابتكار و آوري نو و شرق در بودن سنتي غرب، در طبيعت بر غلبه و شرق در
 .غرب در آداب و شؤون به بي اعتنايي و شرق در آداب

 شده جدا اوليه فرهنگ از اجبار به كه است كساني براي فرهنگ دو برخورد در روحي فشار بزرگترين
 فاميلي و دوستانه روابط و اجتماعي حمايت هاي از و گرديده ساكن ديگري جغرافيايي نقطهء در و

 و جوانان، كودكان، نوزادان، مانند سني گروه هر فشار اين استثناء بدون .شده اند محروم خود
 .مي كند متأثر را بزرگساالن

 آغوش اين اما مي آيد، وجود به مادر آغوش در كودك، شخصيت اوليه ي هسته كه شد گفته پيش از
 دستان از را شيرخوري ي شيشه نوزاد بزودي زيرا است، شده محدود تولد ي لحظه به غرب در مادر
 با همراه غرب اقتصادي ساختار .بنوشد را آن بايد مادر حضور بدون خود ي گهواره در و گرفته ديگر

 خانه داري و نشستن منزل در .مي خواند جامعه در فعال حضور به را مادران فمينيسم و زنان نهضت
 ناگهان مي آيند، غرب به شرق از كه مهاجريني .مي دانند خانم ها شأن دون را بچه داري و كردن

 بزرگ پدر چين در اگر .كنند كار بايد جوان و پير حيات، ي ادامه براي .مي بينند دگرگون را ميزان ها
 اين بزرگتر برادر و بزرگتر خواهر به افريقا در اگر و دارند عهده بر را كودك پرورش بزرگ مادر و

 صورت تا كنند كار بايد همه .شود رو و زير بايد ميزان ها اين غرب در مي شود، محول وظيفه
 براي بايد آنها .است شده برنامه ريزي هم كودك و نوزاد براي .شود پرداخت ماه پايان در حساب ها

 پدر و خسته تر پدرِ و خسته مادرِ تا برند، بسر كودكستان ها يا و شيرخوارگاه ها در طوالني ساعات
مادر و درمانده بزرگ هر آورده خانه به كوفته ترند، آنها ي همه از كه را كودكان رفته، دست از بزرگ 

 .رود فرو خود عالم در گوشه اي در بتواند يك
 پسران مي آيند، امريكا به كه خانواده هايي شرقي جنوب آسياي از كه است گفتني نوجوانان مورد در

 تنها ابتدا در و مي شوند گمارده كار به جديد، فرهنگ پذيرش و زبان سريع يادگيري علت به نوجوان
 نقش بايد بگذراند، را بلوغ دوران كه آن بدون نوجوان اين ديگر سخن به .مي شوند خانواده نان آور

 چند براي كه مي كند مشاهده را امريكايي جوان خود، كنار در حال همان در و كند ايفا را بالغ فرد

 قبول و كار ي آماده و شود بالغ تا مي گذراند آن ي ويژه كيفيات با را خود بلوغ ي دوره سال
 .مي شود مقابل فشار دو با تدريجًا ايراني جوان راستا اين در .بشود خودش براي هم آن و مسئوليت

 و غرب فرهنگ به گرايش از خانه داخل در و مي شود، تحقير خانه به وابستگي از خانه از خارج در
 خيالي و فكر تمركز با بايد كه است زماني در اين و مي گيرد، قرار سرزنش مورد فردگرايي تمايالت

 نمي دهد، تعمق و تفكر ي اجازه او به بيگانه فرهنگ با برخورد اما .نمايد كسب را خود هويت آسوده
 نااستوار و متزلزل هويتي نتيجه در .مي شود نادرست قضاوت و مي كند مشكل را تحليل و تجزيه
 .مي ماند بجا برايش
 پرهيز افراد با برخورد از .مي كند زندگي تيرگي و ابهام در جوان نيست، قوي و پابرجا هويت كه زماني

 و مأيوس تدريجًا .است ناموفق مدرسه در .مي كند ضعف و تشويش احساس حركتي هر در و دارد
 عدم .مي ماند باز توفيق از و مي كاهد را او ي انگيزه و انرژي افسردگي .مي شود افسرده مآالً و نااميد

 جوانان برخورد .مي كند درمانده و خسته را او ديگر سوي از تحقير و سرزنش و يكسو از موفقيت
 .كرد محدود نمونه اين با نبايد را غرب فرهنگ با ايراني

 جوانان بيشمار گروه اول .برآورده اند سر غرب فرهنگ با مقابله در ايراني جوانان از ديگر گروه دو
 و بوده برخوردار مدرسه و خانه در مناسبي تربيت و تعليم از و برده ارث به ويژه اي ژن آنها .موفق اند

 و اقتصادي و علمي و فني رشته هاي در يافته، پرورش درستي به كه استعدادي و هوش بركت از
 .كرده اند جلب را همگان احترام و نموده شايسته پيشرفت غرب در اجتماعي،

 و مجذوب آنها .موفق اند نه و شده اند مبتال افسردگي به نه نيست، زياد تعدادشان كه دومي گروه اما
 .شده اند "مدرنيسم پست" شيوه هاي ي فريفته

داليل ازدواج: 
 زمان ازدواج مردم قول مي دهند كه تا آخر همديگر را دوست داشته باشند ( اگر چه –غرب: عشق 

آرزويي بيش نباشد ). قوانين مدرن اجازه بچه دارشدن خارج از ازدواج را مي دهند. بنابراين براي بچه 
دار شدن نيازي به ازدواج نيست. معموالً ازدواج راهي براي اثبات عشق و نشان دادن تعهد به زندگي 

است. اگر عشق نباشد به آساني تصميم به طالق مي گيرند( مگر در مواقعي كه فرزند كوچكي دارند و 
نمي خواهند آسيب رواني به او وارد شود). 



 www.rastak.org رستاك (علم گردشگري) [رسول غفارزارده: تفاوتهاي فرهنگي جوامع شرقي و غربي]
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 بود و نبود عشق زياد مهم نيست. ازدواج هاي زيادي رخ مي دهد و –شرق(ژاپن): بچه دار شدن 
بعضي از زاپني ها معتقدند ازدواج هاي بدون عشق بهتر است چون كمتر منجر به طالق مي شودچرا 
كه هدف بچه دار شدن و تربيت آن است.از آنجا كه بچه دار شدن بدون ازدواج غير قانوني است، نرخ 

 )www.jref.com  نزديك است.(100ازدواج والدين به %
 

تفاوت هاي فرهنگي شيوه زندگي فردي بين جامعه امريكا و ژاپن: 
امريكاييان نظراتشان را براحتي ابراز مي كنند.           ژاپني ها نظراتشان را ابراز نمي كنند. 

ابهام در شادي و غم            اظهار آشكار شادي و ناراحتي  
 "بلي/نه"         مبهم گفتن       "بلي/نه"گفتن آشكار 

شخصيت قوي                                                شخصيت ضعيف 
       اولويت دادن به هماهنگي با ديگران    اولويت دادن به عالئق شخصي  

 
 

   
 

شرق    غرب 
 "فضا"   زندگي در "زمان"زندگي در 

ارزش دهي به استراحت و راحتي  ارزش دهي به فعاليت 
منفعل، پذيرا   مدعي، تالشگر 

قبول شرايط موجود   به دنبال تغيير 
زندگي در طبيعت(بخشي از طبيعت) زندگي با طبيعت(همزيستي با طبيعت) 

در پي يافتن معنا   در پي يافتن نحوه كاركرد 
آزادي سكوت   آزادي بيان 

دقت در تعمق    دقت در گفتار 
اول ازدواج بعد عشق   اول عشق بعد ازدواج 

 عشق شفاهي است                        عشق مسكوت است 

 توجه به احساسات ديگران   توجه به عالئق شخصي 
 قناعت     زياده خواهي 

 ايده ال: عشق به زندگي   ايده ال: موفق بودن 
 احترام به رياضت    احترام به پيروزي 

 ثروت يا فقر: نتيجه سرنوشت   ثروت يا فقر: نتيجه كار 
  گرامي داشتن تجربه ساليان   گرامي داشتن نيروي جواني 

بازنشستگي براي لذت از زندگي خانوادگي بازنشستگي براي لذت از پاداش هاي كاري  
 (www.retireasia.com) 
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