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Various theories of national culture around the world affect legal systems, social 
norms, economic development, and political communities. In this regard, this 
paper discusses the impact of national culture dimensions on worldwide gov-
ernance indicators. The is an applied research with quasi-experimental design 
and regressive approach. The population of this international study comprised 
all nations worldwide, thus 74 countries were selected as study sample using 
non-random sampling method. The paper used six national culture dimensions 
of Hofstede et al. (2010) as explanatory variables. The institutions composite of 
six worldwide governance indicators from Kaufmann et al. (2010) in the World 
Bank were taken into account as the responsive variables of the paper. It is worth 
knowing that both studies are highly cited papers. Based on the results, power 
distance has a significant and negative relationship with institutions compos-
ite, but individualism, long-term orientation, and indulgence are significantly 
and positively related to the institutions composite. These findings are discussed 
subsequently.
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 با توجه به ساختارهای نظری متفاوت ابعاد فرهنگ ملی در سراسر جهان و اثبات تأثیرگذاری فرهنگ بر 
نظام های قانونی و توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع، در این پژوهش، تأثیر ابعاد فرهنگ ملی بر 
شاخص های راهبردی بانک جهانی بررسی و تحلیل می شوند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و 
با روش میدانی در دسته نیمه تجربی با رویکرد همبستگی قرار دارد. جامعه هدف این پژوهش بین المللی 
همه کشورهای جهان هستند که با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند، 74 کشور به عنوان نمونه انتخاب 
شدند. در این پژوهش، از شش شاخص فرهنگ ملی پژوهش پراستناد هافستد و همکاران (2010) به عنوان 
متغیرهای توضیحی استفاده  شده است. مجموع شش شاخص راهبردی بانک جهانی نیز به عنوان متغیر 
وابسته از پژوهش پراستناد کوفمن و همکاران (2010) در بانک جهانی برگرفته  شده است. نتایج پژوهش، 
حاکی از تأثیر منفی شاخص فاصله قدرت بر جمع شاخص های راهبردی بانک جهانی و تأثیر مثبت 

شاخص های فردگرایی، افق دید بلندمدت و افراط گرایی بر این شاخص است. 
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مقدمه

پژوهش حاضر تبیین کننده نقش و تأثیر شاخص های فرهنگ ملی1 بر شاخص های راهبردی بانک جهانی2 
در 74 کشور جهان است. برخی پژوهشگران همچون موریس و سورج3 (2000) شاخص های راهبردی را بدون 
توجه به فرهنگ ارزیابی کرده اند. برخی دیگر از پژوهشگران، مفاهیم فرهنگی را برابر با همان شاخص های 
راهبردی دانسته اند؛ مثاًل، وایتلی4 (1992) فردگرایی و فاصله قدرت را به عنوان شاخص های راهبردی در نظر 
گرفت. برخی دیگر از پژوهشگران نیز تأثیر فرهنگ را در قالب »مجموعه ای از ارزش ها یا باورها« بر شاخص های 
راهبردی مدنظر قرار داده اند (آمابل، 2003؛ آوکی، 2001)، اما تاکنون مطالعات اندکی در زمینه ارزیابی تأثیر 
شش شاخص فرهنگ ملی پراستناد هافستد5 و همکاران (2010) بر مجموع شش شاخص راهبردی کوفمن6 و 
همکاران (2010) در بانک جهانی انجام شده است، ضمن اینکه در بیشتر این مطالعات، جمهوری اسالمی ایران 
بررسی نشده است؛ بنابراین، بی توجهی به پژوهش های داخلی یا خارجی به این موضوع، موجب شد پژوهش 
حاضر به دنبال تبیین نقش و تأثیر شاخص های فرهنگ ملی هافستد و همکاران بر شاخص های راهبردی 
بانک جهانی (محیط های نهادی) در 74 کشور از جمله جمهوری اسالمی ایران باشد. استفاده از نتایج پژوهش، 
می تواند به اصالح شش شاخص راهبردی مدنظر پژوهش و بخش های کنترلی مرتبط با عوامل فرهنگی به منظور 

پیاده سازی و اجرای سیاست های راهبردی مؤثر، کمک کند.

مطالعه حاضر ابتدا چارچوب نظری و پیشینه پژوهش را بررسی می کند و پس از فرضیه سازی، فرضیه های 
تأثیر شاخص های فرهنگ ملی بر شاخص های راهبردی مطرح می شود؛ سپس روش شناسی پژوهش ارائه 
می شود. بخش بعد نشان دهنده یافته های پژوهش و تجزیه وتحلیل آن هاست. درنهایت، نتیجه گیری پایانی و 

پیشنهادها ارائه می شود.

1- ادبیات موضوع

احمدیان و اسالمی (2014) فرهنگ را مجموعه باورها، اعتقادات و آگاهی های فردی و جمعی می دانند 
که به طور خودآگاه و ناخودآگاه کنش را شکل می دهد. هافستد (2011) معتقد است فرهنگ ارائه دهنده 
ارزش های مشترک، ویژگی ها، اعتقادات و رفتارهای بعضاً خاص، در گروهی از افراد است. هافستد (1984) 
فرهنگ را برنامه ریزی آگاهانه ذهن می داند که تفکیک کننده جوامع انسانی از یکدیگر است. هافستد همچنین 
بیان می کند که این برنامه ریزی جمعی و آگاهانه نه فقط تفکیک کننده جوامع گوناگون انسانی از یکدیگر 
است، بلکه نشان دهنده محیط های نهادی7 (راهبردی) متفاوت در سراسر جهان است. هافستد (2003) بیان 

1. National culture dimensions
2. Worldwide Governance Indicators_WGI (Institutions)
3. Maurice and Sorge
4. Whitley
5. Hofstede
6. Kaufmann
7. Institutional Environments
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می کند که هنجارهای اجتماعی و برنامه ریزی های آگاهانه مردم جامعه باعث تأثیر فرهنگ بر محیط های نهادی 
(راهبردی) می شود، زیرا فرهنگ بر اشخاص جامعه نفوذ دارد و این، اشخاص هستند که محیط های نهادی 
(راهبردی) را شکل می دهند. تاکنون رابطه میان فرهنگ و شاخص های راهبردی را پژوهشگران بسیاری نظیر 
تابلینی8 (2010)، توبادجی9 (2013)، آلنسیا و جولیانو10 (2015)، گوردونینکو و رونالد11 (2015؛ 2017) 
بررسی کرده اند؛ بنابراین، درباره تأثیر فرهنگ بر شاخص های راهبردی پشتوانه نظری بسیاری وجود دارد. 
پژوهش های گوناگون نشان می دهند که توسعه و تکامل شاخص های راهبردی تحت تأثیر عوامل محیطی 
مختلفی قرار دارد که یکی از مهم ترین این عوامل، فرهنگ است (دنیل، سیزلویچ و پورجاللی، 2012؛ سیزلویچ، 

2014؛ گوردونینکو و رونالد، 2017). 

فرهنگ، برنامه ریزی فکری جمعی در ذهن بشریت است که اعضای یک گروه را از دیگر گروه ها متمایز 
می کند. این برنامه ریزی بر الگوهای فکری مؤثر و منعکس کننده این واقعیت است که افراد مدنظر به دنبال 
دستیابی به ابعاد مختلف زندگی هستند و این موضوع در نهادهای جامعه متبلور می شود (هافستد، هافستد 
و مینکوو، 2010)؛ بنابراین، فرهنگ می تواند به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل محیطی، توضیح دهنده تفاوت 
توسعه شاخص های راهبردی در کشورهای مختلف باشد؛ ازاین رو، به طورکلی با توجه به تأثیر فراگیری که 
فرهنگ بر اشخاص جامعه دارد (هافستد، 1984؛ مارکوس و کیتایاما، 1991؛ نیسبت، 2004؛ هوس، هانگز، 
جاویدان، درفمن و گاپتا، 2004؛ پیترسون و وود، 2008؛ اسمیت، آلیک، مک کری و بنت مارتینز، 2008)، 
می توان گفت مردم تحت تأثیر فرهنگ هستند، در شرایطی که همین مردم شاخص های راهبردی را عملیاتی 
می کنند. بنابراین، می توان گفت فرهنگ ملی بر نحوه شکل گیری شاخص های راهبردی مؤثر بوده و مسیر توسعه 

آن ها را هدایت می کند (دنیل و همکاران، 2012). 

هافستد (1984) این موضوع را مدنظر قرار داده و مبانی نظری آن را ارائه داد. او گفت: »فرهنگ مسیر 
توسعه و تکامل شاخص های راهبردی را فراهم می کند«. گری12 (1988) و پریرا، کامینگ و چوآ13 (2012) نیز 
این نظریه را مطرح کردند که ارزش های اجتماعی (فرهنگی) بر شاخص های راهبردی مؤثر هستند. گیلن14 
(2001) نیز بر نقش فرهنگ در شاخص های راهبردی تأکید کرده است. نورث15 (1990) از پیشگامان بررسی 
این موضوع به صورت جزئی است و تأثیر فرهنگ بر شاخص های راهبردی را بررسی کرده است. او فرهنگ را 
به نقل از بوید و ریچرسون16 (1982) این گونه تعریف می کند: »انتقال آموزش و تقلید، دانش، ارزش ها و دیگر 
عواملی که بر رفتار تأثیر می گذارد، از نسلی به نسل دیگر«. بر مبنای نظریه نورث (1990)، فرهنگ در بلندمدت 

8. Tabellini
9. Tubadji
10. Alesina and Giuliano
11. Gorodnichenko and Roland
12. Gray
13. Perera, Cummings, & Chua
14. Guillen
15. North
16. Boyd and Richerson

محسن دهمرده قلعه نو و همکاران. ارزیابی ابعاد فرهنگ ملی و شاخص های راهبردی بانک جهانی



پاییز 1397 . دوره 6 . شماره 3

350

بر شاخص های راهبردی مؤثر است. او می گوید: »فرهنگ نوعی استمرار را ایجاد می کند که روشی غیررسمی 
برای مبادله مشکالت از گذشته به حال است و این محدودیت های غیررسمی از مهم ترین منابع تداوم تغییرات 

اجتماعی به صورت بلندمدت هستند.« 

نورث (1991) همچنین شاخص های راهبردی را این گونه تعریف می کند: »طراحی محدودیت های انسانی 
برای ساختاربندی سیاست، اقتصاد و تعامالت اجتماعی.« ویلیامسون17 (1993) نیز شاخص های راهبردی را 
بنیان های سیاسی، اجتماعی و قانونی می داند که اساس فعالیت های اقتصادی را ایجاد می کند. نورث (1990) 
عقیده دارد هنگامی  که از شاخص های راهبردی صحبت می کنیم، تمرکز صرفاً بر اشخاص یا دولت نیست، بلکه 
خط مشی دولت، قراردادها و نحوه اجرای آن ها نیز مدنظر هستند. پژوهش های تجربی نشان داده اند میان ابعاد 
مختلف فرهنگ و شاخص های راهبردی رابطه وجود دارد. استولز و ویلیامسون18 (2003) با استفاده از مذهب 
به عنوان یکی از ابعاد فرهنگی، شواهدی ارائه دادند که حاکی از تأثیر مذهب بر حقوق اجتماعی به عنوان یکی از 
شاخص های راهبردی بود. لیکت19 و همکاران (2007) نشان دادند ویژگی های شاخص های راهبردی مرتبط با 

قانون، فساد و مسئولیت پاسخ گویی با ابعاد فرهنگی در ارتباط هستند.

با توجه به اینکه به طور نسبی فرهنگ ملی بیشتر در برابر تغییرات مقاومت نشان می دهد تا شاخص های 
راهبردی (دنیل و همکاران، 2012)، توجه به محیط فرهنگی خاص کشور، یکی از الزامات توسعه شاخص های 
راهبردی خواهد بود. بی توجهی به نقش احتمالی شاخص های فرهنگ ملی در پیش برد شاخص های راهبردی 
می تواند به پس رفت این شاخص ها منجر شود. این پژوهش به نوبه خود می تواند بر مسئولیت پذیری، ثبات 
سیاسی، تأثیرگذاری دولت، کیفیت نظارت، حاکمیت قانون و کنترل فساد در سطح کشور مؤثر باشد. البته به 
نظر می رسد هم اکنون در نظام جمهوری اسالمی ایران، با توجه به امتیاز منفی در شش شاخص راهبردی بانک 
جهانی، تأثیر عوامل مختلف بر این شاخص ها ازجمله فرهنگ در نظر گرفته نمی شود؛ بنابراین، این مسئله مطرح 
است که آیا شاخص های فرهنگ ملی بر توسعه شاخص های راهبردی تأثیرگذار است؟ آیا بهبود فرهنگ ملی 
می تواند سبب ارتقای عملکرد مسئوالن ازجمله دولت در زمینه کارآمدی مسئولیت پاسخ گویی و عملکرد دولت، 

بهبود روابط سیاسی، افزایش تأثیرگذاری قانون و جلوگیری از فساد شود؟

1-1- اعتبار و تعریف شاخص های فرهنگ ملی

در این پژوهش از شش شاخص فرهنگ ملی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده  شده است. چهار شاخص 
فرهنگ ملی مربوط به پژوهش هافستد (1983) است؛ شاخص پنجم در سال 1987 و طی پژوهشی در شرق 
دور توسط مایکل بوند کانادایی با همکاری هافستد به شاخص های فرهنگی پیشین اضافه شد (هافستد و بوند، 
1988). سپس این پنج شاخص در پژوهش پراستناد هافستد در سال 2003 به تفکیک ارائه و قابلیت مقایسه 

17. Williamson
18. Stulz and Williamson
19. Licht
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آن ها برای کشورهای سراسر جهان فراهم شد. محققی بلغارستانی به نام مایکل مینکوو20 شاخص ششم را طی 
پژوهشی شناسایی کرد و درنهایت، در سال 2010 با همکاری هافستد این مورد نیز به ابعاد پیشین اضافه شد 
(هافستد و همکاران، 2010). ازجمله دالیل اصلی برای انتخاب این شاخص های فرهنگی عبارت هستند از: 1. 
رایج بودن و پراستناد بودن این شاخص ها در پژوهش های فرهنگی در سطح بین المللی، 2. این شاخص های 
فرهنگ ملی برگرفته از پژوهش اولیه هافستد به عنوان پژوهشگری پیشگام و پراستناد در حوزه پژوهش های 
فرهنگی است که طی زمان و پس از همکاری با سایر پژوهشگران، این شاخص ها نیز توسعه یافته اند. در ادامه، 
این شش شاخص فرهنگ ملی و تعاریف آن ها با استفاده از پژوهش های هافستد (1983)، هافستد و بوند21 

(1988) و هافستد و همکاران (2010) ارائه  شده اند.

1-1-1- فاصله قدرت22 کم/ زیاد

 این شاخص بیان می کند که اعضای قدرتمند سازمان ها و مؤسسات انتظار دارند قدرت به طور نامساوی توزیع 
 شده باشد. بنابراین، توزیع قدرت در جامعه، نابرابر است. شاخص قدرت حدی است که در آن، اعضای با قدرت 
کمتر جامعه نابرابری در توزیع قدرت را می پذیرند؛ در فرهنگ هایی که شاخص قدرت آن ها باالست، قدرت یک 

عامل اجتماعی اساسی است که در آن به اجبار رهبری تجویزشده سازمان ها به مردم القا شده است.
1-1-2- فردگرایی/ جمع گرایی23

فردگرایی یکی از بخش های مهم این تسلسل به همراه جمع گرایی در مقابل آن است. این شاخص به درجه 
فردگرایی هایی را اندازه گیری می کند که درون گروه شکل می گیرد. از یک طرف در فردگرایی انتظار می رود 
افراد، مستقل و بی نیاز از هم باشند و از طرف دیگر در جوامع قوی، به هم پیوسته و خانواده های مبسوط، افراد 
خانواده بر منافع جامعه ترجیح داده می شوند. در جوامع فردگرا، مردم بر دریافت حقوق شخصی تأکید می کنند 

و استدالل و منفعت شخصی خویش را در نظر می گیرند.
1-1-3- مردانه طبعی/ زنانه طبعی24

 این شاخص برحسب تسلسل با ویژگی های مردانه طبعی در یک طرف و خصوصیات زنانه طبعی در طرف دیگر 
سنجش می شود و به توزیع نقش های جنسیتی در جوامع مربوط است. در این شاخص، ارزش های فرهنگی 
از یک طرف در محدوده ایده های بسیار مردانه، رقابتی و ادعاکننده و از طرف دیگر، افتادگی و مهربانی قرار 
می گیرند. کشورهایی که امتیاز مردانه طبعی باال دارند، به خوش ادعا بودن و شخص گرایی تمایل و بر یافته های 
شخصی و موفقیت تمرکز دارند. در سمت دیگر این تسلسل، کشورهایی با امتیاز زنانه طبعی باال تمایل دارند 

20. Michael Minkov
21. Bond
22. Power Distance
23. Individualism 
24. Masculinity/ Femininity
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که بر روابط تأکید کنند، با ضعیف ترها مهربان هستند و کیفیت زندگی را به ثروت و تعلقات ترجیح می دهند و 
به دنبال رفاه اجتماعی هستند. امتیاز باال در این بُعد (مردانه طبعی) بیانگر این است که رقابت، دستاورد و موفقیت 
عناصر مؤثری در جامعه تلقی می شوند. بهترین ایده در این زمینه یک نظام ارزشی است که از مدرسه شروع  شده 
و در طول زندگی سازمانی ادامه می یابد. امتیاز کم در این بعد (زنانه طبعی) نشان دهنده این است که ارزش های 
موجود در جامعه، مراقبت از دیگران و کیفیت زندگی است. کیفیت زندگی در چنین جوامعی نشانه موفقیت 
است و مقاومت کردن در برابر جمع، تحسین برانگیز نخواهد بود. موضوع اساسی در اینجا چیزی است که انگیزه 
مردم را برمی انگیزد؛ یعنی، تمایل به بهترین بودن (مردانه طبعی) یا انجام آنچه عالقه شخصی است (زنانه طبعی).

1-1-4- ابهام گریزی کم/ زیاد

 این شاخص، صبر جامعه را در برخورد با مسائل مبهم بررسی می کند، میزان بافرهنگ بودن اعضای آن 
جامعه را در ارتباط با حقیقت محض ارزیابی و محاسبه می کند و توانایی جامعه برای سازگاری با موقعیت های 
غیرساختاری در سطوح باال (موقعیت های جدید و غیرمطمئن) را می سنجد. در فرهنگ های ابهام گریز، به کنترل 
محیط در قالب قوانین، قواعد و مقررات سخت گیرانه و از طریق سنجش های ایمنی و امنیتی پرداخته می شود. 
مثاًل، رتبه باال در این شاخص نشان دهنده قوانین، قواعد و مقررات قابل توجه در این کشورهاست و درمقابل، 
کشورهایی که رتبه پایینی دارند، جوامع باآرامشی هستند که قوانین، مقررات و قواعد کمتری دارند. کشورهایی 

که رتبه باالیی در این شاخص دارند، قوانین و مقررات را برای گذر از بی اعتمادی ترجیح می دهند.

1-1-5- افق دید کوتاه مدت/ بلندمدت

 افق دید کوتاه مدت نگرشی است که برگذشته و حال تمرکز دارد. در این نگرش، سنت ها جایگاه ویژه ای دارند، 
سلسله مراتب اجتماعی جاری مهم است، الزامات مربوط به تعهدات اجتماعی رعایت می شود و دستیابی سریع به 
نتیجه مدنظر است. در نقطه مقابل، افق دید بلندمدت نگرشی است که بر آینده تمرکز دارد. در این نگرش، مردم 
تمایل دارند موفقیت های اقتصادی اجتماعی خود را به تأخیر بیندازند تا برای آینده ای مطمئن آماده شوند؛ تقوا 
جایگاه ویژه ای دارد؛ ارزیابی خوب و بد به شرایط بستگی دارد؛ اگر »الف« صحیح باشد، مخالف آن یعنی »ب« 

نیز می تواند صحیح باشد؛ عقل سلیم برتری دارد و تفکر ترکیبی مدنظر است.

1-1-6- خویشتن داری/ افراط گرایی

نگرش افراط گرایی بر میزان شاد بودن مردم جامعه، کنترل زندگی، اوقات فراغت از کار و آزادی تمرکز دارد. 
در جوامعی که مردم افراط گرا هستند، زمان بیشتری برای تفریح سپری می کنند، روابط دوستانه بیشتری دارند، 
احساسات هر شخص بسیار مهم است و نگرش آن ها به مسائل زندگی مثبت است. در نقطه مقابل، جوامع 
خویشتن دار معرفی می شود. در این جوامع، مردم بیشتر بر اساس عقل تصمیم گیری می کنند، دید آن ها به 
مسائل جامعه و غریبه ها منفی است، زمان استراحت اهمیت بسزایی ندارد؛ صرفه جویی ارزش محسوب می شود 

و پایبندی به اصول و عهد اهمیت دارد.
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1-2- اعتبار و تعریف شاخص های راهبردی بانک جهانی

در این پژوهش، مجموع شش شاخص راهبردی بانک جهانی در سطح ملی به عنوان متغیر وابسته برای 
کشورهای مورد مطالعه در نظر گرفته  شده اند. این شش شاخص از پژوهش پراستناد کوفمن و همکاران (2007؛ 
2010) که همچنان در حال به روزرسانی است، برگرفته شده اند. این شش شاخص کلیدی، ترکیبی ساختارمند 
و  کارشناسان سیاسی اقتصادی  ملی،  نهادهای  بین المللی،  و  غیرانتفاعی  سازمان های  متخصصان  نظرات  از 
شهروندان در سطح وسیعی از کشورهای پیشرفته و درحال توسعه است (کوفمن، 2007). این شش شاخص 
در پژوهش های معتبری نظیر دنیل و همکاران (2012) و سیزلویچ (2014) استفاده  شده اند و انتظار می رود 
معیاری مناسب برای سنجش استراتژی های راهبردی و حاکمیتی در سطح ملی فراهم کنند. در ادامه، شش 
شاخص راهبردی بانک جهانی بر اساس پژوهش های کوفمن و همکاران (2007؛ 2010) ارائه و تعریف  شده اند.

1-2-1- مسئولیت پذیری 

این شاخص به میزان مشارکت شهروندان در انتخاب دولت، آزادی بیان، آزادی اجتماعی و رسانه مربوط است.

1-2-2- ثبات سیاسی 

این شاخص بیان می کند که دولت در نتیجه اعمال خالف قانون اساسی و اعمال خشونت بی رویه علیه 
شهروندان سرنگون خواهد شد.

1-2-3- تأثیرگذاری دولت

 این شاخص نشان دهنده کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات شهروندی، میزان تأثیرپذیری دولت از 
فشارهای سیاسی، نحوه تدوین خط مشی عمومی و میزان تعهد دولت به اجرای آن است.

1-2-4-کیفیت نظارت 

این شاخص مربوط به تدوین خط مشی صحیح و مقرراتی است که موجب توسعه بخش خصوصی می شود.

1-2-5-حاکمیت قانون

این شاخص بیان کننده میزان اعتماد به قوانین و وفاداری به آن ها در سطح جامعه به ویژه کیفیت اجرای آن ها 
توسط پلیس، دادگاه ها و مراجع مرتبط است.

1-2-6-کنترل فساد

این شاخص مربوط به میزان نفوذ قدرت عمومی برای کسب منافع شخصی کم یا زیاد در قالب فساد توسط 
مسئوالن و نفع برندگان در جامعه است.
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با توجه به اینکه انتظار می رود فرهنگ بر هر شش شاخص راهبردی بانک جهانی به طور کلی تأثیرگذار 
باشد، در فرضیه سازی به پیروی از سیزلویچ (2014) شاخص های راهبردی به عنوان یک متغیر کلی و وابسته 
در نظر گرفته شده است و مجموع شش شاخص راهبردی برای هر کشور عملیاتی شده و جمع امتیازها در 

تجزیه وتحلیل ها در نظر گرفته شده است. آزمون های آماری مرتبط متعاقباً در ادامه مقاله بحث شده است.

1-3- پیشینه پژوهش

پژوهش حاضر پیشینه داخلی ندارد. برخی پژوهش های خارجی مرتبط در راستای عوامل فرهنگی و محیطی 
تأثیرگذار بر شاخص های اجتماعی و راهبردی به ترتیب سال و در ادامه مرتب  شده اند:

لیکت و همکاران (2007) در پژوهش خود، ارتباط شاخص های فرهنگ ملی پژوهش اسچوارت25 (1992) و 
نهادهای اجتماعی را بررسی کردند. آن ها رابطه میان شاخص های فرهنگ ملی را با حاکمیت قانون، نبود فساد و 
مسئولیت پذیری جامعه در 53 کشور جهان را سنجیدند و دریافتند که شاخص های فرهنگ ملی با سه شاخص 
پیش گفته ارتباط معناداری دارند؛ سپس چارچوب مشخصی را برای درک روابط مناسب بنیان های اجتماعی و 

ارائه خط مشی برای انجام اصالحات اقتصادی ارائه دادند.

ارزش های فرهنگی در نظر  به عنوان  را  اعتماد، احترام و اطمینان  تابلینی (2010) شاخص هایی نظیر 
او  بررسی کرد.  اروپایی  با میزان سواد و خط مشی سیاسی در کشورهای  را  ارتباط آن ها  و  گرفته است 
دریافت که شاخص های پیش گفته با هم ارتباط معناداری دارند و ارتقای آن ها از پیش شرط های توسعه 

اقتصادی سیاسی در کشورهای اروپایی است.

او حقوق و  ارائه داد.  اقتصادی  بر رشد  برای درک نقش فرهنگ  توبادجی (2013) چارچوب مفهومی 
با  سرمایه فیزیکی انسانی را به عنوان معیارهای مدل رشد در نظر گرفت و ویژگی های مدل های رشد را 
مؤلفه های نهادی مرتبط کرد. توبادجی دریافت که فرهنگ با نفوذ در عوامل نهادی بر سازوکارهای تولیدی 

تأثیر داشته و موجب رشد می شود.

آلنسیا و جولیانو (2015) رابطه میان شاخص های فرهنگی نظیر اعتماد، فردگرایی، روابط خانوادگی، اخالق و 
باورهای شغلی را با شاخص های راهبردی قوانین و مقررات اجتماعی، رفاه عمومی و حمایت سیاسی بررسی کردند. 

آن ها دریافتند فرهنگ و حاکمیت رابطه پیچیده ای در سطح ملی و تأثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند.

گوردونینکو و رونالد (2017) این بحث را مطرح کردند که در فرهنگ هایی که فردگرایی در آن ها بیشتر 
است، نوآوری و رشد بهتر خواهد بود. آن ها با بررسی ژن اشخاص، نمونه خون و پیشینه پاتوژن ها26، فردگرایی را 
کمی سازی کردند و شواهدی ارائه دادند که حاکی از رابطه متقابل شاخص فردگرایی در حوزه فرهنگ با شاخص 

موقعیت اجتماعی در حوزه راهبردی بود.

25. Schwartz
26. Pathogens
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1-4- تأثیر فرهنگ ملی بر شاخص های راهبردی

با توجه به مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش، انتظار می رود شاخص های فرهنگی بر شاخص های 
راهبردی تأثیرگذار باشند. ازاین رو، فرضیه اصلی پژوهش به صورت کلی بر محور تأثیرگذاری شاخص های فرهنگ 
ملی بر شاخص های راهبردی بانک جهانی تدوین شده است. فرضیه های فرعی پژوهش نیز شاخص های فرهنگ 
ملی را به تفکیک به عنوان متغیرهای توضیحی و مستقل در نظر گرفته اند و تأثیر آن ها را به طور جهت دار بر 
مجموع شاخص های راهبردی بررسی می کنند؛ بنابراین، این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و شش فرضیه 
فرعی است. فرضیه اصلی پژوهش: میان شاخص های فرهنگ ملی و مجموع شاخص های راهبردی بانک جهانی 

رابطه معناداری وجود دارد.

1-4-1- فاصله قدرت کم/ زیاد

با توجه به تعریف فاصله قدرت و تبیین اینکه در یک جامعه با فاصله قدرت باال، رهبران و مسئوالن انتظار 
دارند، هر آنچه می گویند بالفاصله و بدون هیچ گونه پرسشی اجرا شود، انتظار می رود فاصله قدرت بر مجموع 
شاخص های راهبردی تأثیرگذار باشد (دنیل و همکاران، 2012). به صورت جزئی انتظار می رود فاصله قدرت 
زیاد به کنترل کمتر فساد، مسئولیت پاسخ گویی کمتر، کیفیت نظارت کمتر، حاکمیت قانون کمتر، تأثیرگذاری 
کمتر دولت و ثبات سیاسی کمتر در جامعه منجر شود (سیزلویچ، 2014). فرضیه فرعی اول: شاخص فاصله قدرت 

با مجموع شاخص های راهبردی بانک جهانی رابطه معنادار و منفی دارد.

1-4-2- فردگرایی/ جمع گرایی

تاکنون پژوهش های بسیاری همچون گریف27 (1994)، گوردونینکو و رونالد (2015؛ 2017) بر شاخص فردگرایی/ 
جمع گرایی به عنوان متغیر توضیحی تمرکز کرده و همه این پژوهش ها امتیاز باال در این شاخص را برای بهبود وضعیت 
جامعه توصیه کرده اند. هاین28 (2008) نیز این شاخص را به عنوان تنها متغیر فرهنگی کلی می داند که تبیین کننده 
تفاوت های اصلی میان کشورهاست. آلنسیا و جولیانو (2015) و گوردونینکو و رونالد (2017) مشترکاً بیان می کنند 
که فردگرایی زیاد تأثیر مثبتی بر میزان رشد کشورها دارد و موجب افزایش اعتماد مردم به دولت می شود. به صورت 
دقیق تر انتظار می رود فردگرایی زیاد باعث کنترل بیشتر فساد، مسئولیت پاسخ گویی بیشتر، کیفیت نظارت بیشتر، 
حاکمیت بیشتر قانون، تأثیرگذاری بیشتر دولت و ثبات سیاسی بیشتر در جامعه شود. فرضیه فرعی دوم: شاخص 

فردگرایی با مجموع شاخص های راهبردی بانک جهانی رابطه معنادار و مثبتی دارد.

1-4-3- مردانه طبعی/ زنانه طبعی

با توجه به تعریف مردانه طبعی/ زنانه طبعی و تبیین اینکه در کشورهایی که مردانه طبعی زیاد دارند، نتیجه 

27. Greif
28. Heine
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نهایی مدنظر است (هافستد و همکاران، 2010). ازاین رو، می توان این نظریه را مطرح کرد که اولویت چنین 
کشورهایی بر مؤثر بودن نظام های کنترلی و ایفای نقش نظارتی کارا در سطح جامعه است. همچنین با توجه به 
اینکه در جوامعی که زنانه طبعی باال دارند، به مسئولیت پاسخ گویی، کمتر توجه می شود (پیفه، زارعی و جعفری، 
2017)، انتظار می رود امتیاز باال در شاخص مردانه طبعی باعث کنترل بیشتر فساد، مسئولیت پاسخ گویی بیشتر، 
کیفیت نظارت بیشتر، حاکمیت بیشتر قانون، تأثیرگذاری بیشتر دولت و ثبات سیاسی بیشتر در جامعه شود. 

فرضیه فرعی سوم: شاخص مردانه طبعی با مجموع شاخص های راهبردی بانک جهانی رابطه معنادار و مثبتی دارد.

1-4-4- ابهام گریزی کم/ زیاد

با توجه به تعریف ابهام گریزی و تبیین اینکه در فرهنگ های ابهام گریز، جوامع به اعمال کنترل و نظارت بیشتر 
در قالب قوانین و مقررات مبادرت می ورزند، انتظار می رود جوامعی که امتیاز باالیی در این شاخص دارند، محیط 
را در قالب قوانین سخت گیرانه برای گذر از عدم اطمینان کنترل کنند (هافستد و همکاران، 2010). ازاین رو، 
انتظار می رود امتیاز باال در شاخص ابهام گریزی باعث کنترل بیشتر فساد، مسئولیت پاسخ گویی بیشتر، کیفیت 
نظارت بیشتر، حاکمیت بیشتر قانون، تأثیرگذاری بیشتر دولت و ثبات سیاسی بیشتر در جامعه شود. فرضیه 

فرعی چهارم: شاخص ابهام گریزی با مجموع شاخص های راهبردی بانک جهانی رابطه معنادار و مثبتی دارد.

1-4-5- افق دید کوتاه مدت/ افق دید بلندمدت

با توجه به ویژگی های جوامعی که افق دید بلندمدت دارند، انتظار می رود امتیاز باال در این شاخص بر 
شاخص های راهبردی نیز تأثیرگذار باشد و برنامه ریزی بلندمدت برای آینده در جوامع مختلف برای جلوگیری 
از فساد، حفظ حاکمیت قانون و تأثیرگذاری دولت، تأکید بر مسئولیت پاسخ گویی به همراه نظارت مستمر و 
جلوگیری از عدم ثبات سیاسی در جوامع همراه باشد (سیزلویچ، 2014). فرضیه فرعی پنجم: شاخص افق دید 

بلندمدت با مجموع شاخص های راهبردی بانک جهانی رابطه معنادار و مثبتی دارد.

1-4-6- افراط گرایی/  خویشتن داری

با توجه به تعریف این شاخص، جوامعی که افراط گرایی باالیی دارند، بیشتر به آزادی بیان، آزادی اجتماعی و 
رضایت مردم از زندگی اهمیت می دهند (هافستد و همکاران، 2010). ازاین رو، با توجه به ویژگی ها و تعریف این 
شاخص می توان این نظریه را مطرح کرد که امتیاز باال در این بُعد، با توجه به تعریف شاخص مسئولیت پذیری، به طور 
مثبتی با آن در ارتباط باشد؛ همین موضوع می تواند ثبات سیاسی بهتری را در جامعه رقم زند و حاکمیت بیشتر 
قانون، کیفیت نظارتی بهتر و تأثیرگذاری بیشتر دولت در رفاه عمومی جامعه را به دنبال داشته باشد. فرضیه فرعی 

ششم: شاخص افراط گرایی با مجموع شاخص های راهبردی بانک جهانی رابطه معنادار و مثبتی دارد.
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2- روش شناسی پژوهش

2-1- روش پژوهش

روش های پژوهش بر اساس »هدف« و »روش گردآوری اطالعات« در تصویر شماره 1 دسته بندی  شده 
است. موضوع پژوهش حاضر به دلیل ماهیت آن و استفاده از نتایج مطالعات اسنادی از نوع کاربردی است 
(حافظ نیا، 2008). در دسته بندی برحسب »گردآوری اطالعات« پژوهش حاضر از نوع »نیمه آزمایشی« با روش 

»رگرسیون« است.

2-2- منابع داده 

در این پژوهش داده های چهار شاخص فرهنگ ملی شامل فاصله قدرت، فردگرایی، مردانه طبعی و ابهام گریزی 
از پژوهش های هافستد (1983؛ 2003)، داده های شاخص پنجم یعنی افق دید از پژوهش هافستد و بوند 
(1988) و درنهایت، داده های شاخص ششم یعنی افراط گرایی از پژوهش هافستد و همکاران (2010) برگرفته 
 شده است. در مرحله اول، پژوهش گسترده در 40 کشور بین سال های 1973-1967 انجام شد و سپس 
تحلیل ها را به بیش از 100 هزار پرسش نامه در 76 کشور بسط دادند. سپس بُعد پنجم (افق دید) و ششم 
(افراط گرایی) در دو پژوهش جداگانه با همکاری بوند و مینکوو29 برای 93 کشور شناسایی  و به ابعاد پیشین 
اضافه شدند. در نهایت با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی، همه شاخص های فرهنگی مدنظر برای 74 

کشور از سایت رسمی هافستد (2017) جمع آوری و در پژوهش حاضر ارائه  شده است.

29. Minkov

 

تحقیقروش

هدفبرحسب

کاربردی

توسعهوتحقیق

بنیادی

گردآوریبرحسب
اطالعات

آزمایشینیمه

پیمایشی

و رگرسیون
همبستگی

پژوهیاقدام

رویدادیپس
آزمایشی

تصویر 1. انتخاب روش پژوهش
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همچنین، شش شاخص راهبردی تحت پوشش بانک جهانی و در پژوهشی پراستناد که همچنان در حال 
به روزرسانی است، توسط کوفمن و همکاران (2007؛ 2010) ارائه شده است. این پژوهش بسیار وسیع بوده 
و برای 212 کشور در سراسر جهان شش شاخص راهبردی را ارائه کرده است. درنهایت، با استفاده از روش 
نمونه گیری غیرتصادفی همه شاخص های راهبردی مدنظر برای 74 کشور از سایت رسمی بانک جهانی (2017) 
جمع آوری و در پژوهش حاضر ارائه  شده است. همچنین با توجه به اینکه به پیروی از سیزلویچ (2014) مجموع 
شش شاخص راهبردی به عنوان یک متغیر وابسته در نظر گرفته  شده است، با استفاده از نرم افزار اسمارت 
پی ال اس30، تجزیه وتحلیل عاملی31 و قابلیت اطمینان کرونباخ آلفا برای شش شاخص راهبردی بانک جهانی 
برآورد شدند. نتیجه این دو آزمون به ترتیب بیش از %80 و %97 بوده است؛ بنابراین، جمع امتیاز شش شاخص 

به عنوان یک متغیر وابسته و کلی در نظر گرفته  شده است.

2-3- الگوی پژوهش

مدل رگرسیونی که در این پژوهش برآورد شده است، به شرح زیر است:
INS-COMi= α11+ λ11 PDIi+ λ12 IDVi+ λ13 MASi+ λ14 UAIi+λ15 LTOi+ λ16 INDi+ Ԑ1i

که در آن:

INS-COM مجموع امتیازات شش شاخص راهبردی بانک جهانی، PDI شاخص فاصله قدرت، IDV شاخص 
 IND شاخص افق دید بلندمدت و LTO ،شاخص ابهام گریزی UAI ،شاخص مردانه طبعی MAS ،فردگرایی
شاخص افراط گرایی است. برای محاسبه رگرسیون های چندخطی باال از نرم افزار استتا 3213 استفاده  شده است. 
در ادامه و در جدول شماره 1 امتیاز شش شاخص فرهنگی به عنوان متغیرهای توضیحی پژوهش در 74 کشور 
مطالعه شده در محدوده، حداقل صفر و حداکثر 100 ارائه  شده است. در ادامه و در جدول شماره 2 امتیاز شش 
شاخص راهبردی و جمع آن ها به عنوان متغیرهای وابسته پژوهش در 74 کشور مورد در محدوده حداقل 2/5- و 

حداکثر 2/5 برای هر شاخص ارائه  شده است.

3- یافته های پژوهش

در این بخش، یافته های پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تدوین شده است و درنهایت، 
تجزیه وتحلیل های آماری برای پذیرش یا رد فرضیه های پژوهش ارائه می شود.

3-1- آمار توصیفی

در گام اول، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه می شود. جدول شماره 3 نشان دهنده خالصه ای از آمار 

30. Smart PLS
31. Confirmatory factor analysis
32. Stata software 13
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جدول 1. امتیاز متغیرهای توضیحی پژوهش در 47 کشور مورد مطالعه

افراط گراییافق دیدابهام گریزیمردانه طبعیفردگراییفاصله قدرتکشور

115679706063اتریش

703045651643اردن

613638992653اروگوئه

575142864844اسپانیا

369061512171استرالیا

406030608216استونی

992527995518اوکراین

358966355169انگلستان

409162462668ایاالت متحده

507670756130ایتالیا

287068352465ایرلند

306010502867ایسلند

494656862062آرژانتین

902080706115آلبانی

356766658340آلمان

831820601583آنگوال

693849764459برزیل

657554948257بلژیک

703040856916بلغارستان

802055604720بنگالدش

701550552718بورکینافاسو

632731992833پرتغال
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افراط گراییافق دیدابهام گریزیمردانه طبعیفردگراییفاصله قدرتکشور

641642872546پرو

682756381999پورتوریکو

702540503438تانزانیا

642034643245تایلند

581745699349تایوان

663745854649ترکیه

471658551380ترینیداد و توباگو

584143591440ایران

575857747029جمهوری چک

653065451354جمهوری دومینیکن

6018398510029جمهوری کره جنوبی

802066308724چین

187416233570دانمارک

903042905220رمانی

933936958120روسیه

603540503042زامبی

544695928842ژاپن

661940942089السالوادور

31715295378سوئد

346870587466سوئیس

632328863168شیلی

953070852517عراق

952560803652عربستان

80154065472غنا
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افراط گراییافق دیدابهام گریزیمردانه طبعیفردگراییفاصله قدرتکشور

687143866348فرانسه

336326593857فنالند

943264442742فیلیپین

398052483668کانادا

733340805833کرواسی

671364801383کلمبیا

754065501425لبنان

44709636913لتونی

406050706456لوکزامبورگ

686064933829لهستان

803852682334لیبی

426019658216لیتوانی

505947964766مالتا

1002650364157مالزی

468088825831مجارستان

7025458074مصر

813069822497مکزیک

704653681425موراکو

851538441180موزامبیک

31698503555نروژ

803060551384نیجریه

227958493375نیوزلند

8112737616100ونزوئال

702040305735ویتنام
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توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش است. مجموع امتیاز شاخص های راهبردی در محدوده 11/18- تا 11/06 با 
میانگین 2/185 و میانه 1/870 است؛ میانگین همه متغیرهای بُعد فرهنگی، در محدوده 60-40 است و میانه 
آن ها نیز در محدوده 35 تا 65 است؛ این موارد و انحراف معیار داده ها نشان می دهند در متغیرهای  فرهنگی 

داده های پرت وجود ندارد.

افراط گراییافق دیدابهام گریزیمردانه طبعیفردگراییفاصله قدرتکشور

388014536768هلند

774856405126هند

682557296117هنگ کنگ

6035571004550یونان

جدول 2. امتیاز متغیرهای وابسته پژوهش در 47 کشور مورد مطالعه

تأثیرگذاری ثبات سیاسیمسئولیت پذیریکشور
دولت

کیفیت 
کنترل حاکمیت قانوننظارت

جمعفساد

1/290/821/511/441/781/548/38اتریش

0/52-0/530/140/050/310/27-0/76-اردن

0/490/631/324/29-1/181/100/55اروگوئه

1/060/491/121/010/980/545/20اسپانیا

1/300/961/581/901/781/779/29استرالیا

1/200/691/121/701/241/217/16استونی

4/49-0/84-0/77-0/43-0/58-1/89-0/02اوکراین

1/240/381/611/761/631/888/5انگلستان

1/100/351/481/501/671/337/43ایاالت متحده

1/040/350/510/710/270/052/93ایتالیا

1/290/881/351/741/541/638/43ایرلند

1/341/331/411/281/511/998/86ایسلند
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تأثیرگذاری ثبات سیاسیمسئولیت پذیریکشور
دولت

کیفیت 
کنترل حاکمیت قانوننظارت

جمعفساد

0/19-0/31-0/35-0/47-0/540/220/18آرژانتین

0/14-0/40-0/35-0/160/260/000/19آلبانی

1/330/761/741/821/611/839/09آلمان

6/09-1/41-1/08-1/00-1/04-0/39-1/17-آنگوال

0/89-0/44-0/08-0/21-0/18-0/45-0/47برزیل

1/350/481/331/341/401/607/5بلژیک

0/161/22-0/04-0/440/030/290/66بلغارستان

4/68-0/80-0/59-0/80-0/69-1/24-0/56-بنگالدش

2/44-0/13-0/45-0/40-0/55-0/95-0/04بورکینافاسو

1/171/021/220/841/130/966/34پرتغال

0/38-0/35-0/49-0/170/51-0/16-0/28پرو

0/400/810/380/950/680/043/26پورتوریکو

3/48-0/51-1/39-0/44-0/55-0/41-0/18-تانزانیا

1/91-0/40-0/930/340/170/01-1/10-تایلند

1/040/931/371/291/140/866/63تایوان

2/74-0/20-0/16-2/000/050/20-0/63-ترکیه

0/260/77-0/16-0/600/280/220/09ترینیدادوتوباگو

4/99-0/72-0/71-1/23-0/20-0/74-1/39-ایران

1/050/991/060/991/090/515/69جمهوری چک

0/91-0/78-0/29-0/07-0/25-0/190/29جمهوری دومینیکن

0/630/171/071/111/140.374/49جمهوری کره جنوبی

2/51-0/25-0/22-0/26-0/520/36-1/62-چین
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تأثیرگذاری ثبات سیاسیمسئولیت پذیریکشور
دولت

کیفیت 
کنترل حاکمیت قانوننظارت

جمعفساد

1/470/851/861/581/902/249/9دانمارک

0/170/590/300/001/5-0/510/27رمانی

4/3-0/86-0/70-0/42-0/22-0/89-1/21-روسیه

1/96-0/40-0/30-0/48-0/66-0/300/18-زامبی

1/001/011/831/431/381/518/16ژاپن

1/25-0/57-0/71-0/280/09-0/06-0/28السالوادور

1/500/981/791/852/042/2210/38سوئد

1/461/322/031/911/942/0510/71سوئیس

1/000/511/021/371/131/116/14شیلی

8/78-1/40-1/70-1/13-1/26-2/28-1/01-عراق

1/26-0/500/240/080/470/23-1/78-عربستان

0/12-0/17-0/230/00-0/20-0/16-0/64غنا

1/080/061/411/071/411/376/4فرانسه

1/490/961/851/822/022/2810/42فنالند

2/1-0/53-0/40-0/010/00-1/30-0/14فیلیپین

1/381/241/801/741/841/989/98کانادا

0/520/680/490/360/440/192/68کرواسی

1/11-0/34-0/33-0/960/020/40-0/10کلمبیا

4/78-0/97-0/86-0/34-0/53-1/56-0/52-لبنان

0/870/391/001/080/950/494/78لتونی

1/441/411/691/721/712/0810/05لوکزامبورگ

0/840/510/690/950/680/754/42لهستان
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3-1-1- جمع شاخص های راهبردی

بر اساس جدول شماره 4، امتیاز جمهوری اسالمی ایران در این شاخص، کمتر از میانگین است. کشورهای 
نروژ، سوئیس و نیوزلند بیشترین امتیاز در جمع شاخص های راهبردی بانک جهانی را دارند. این بدان معنی 
است که این کشورها ثبات سیاسی اجتماعی دارند و این موضوع موجب توسعه اقتصادی آن ها شده است. در 

تأثیرگذاری ثبات سیاسیمسئولیت پذیریکشور
دولت

کیفیت 
کنترل حاکمیت قانوننظارت

جمعفساد

11/18-1/57-1/87-2/27-1/89-2/21-1/37-لیبی

0/990/801/091/141/020/675/71لیتوانی

1/201/080/951/161/080/726/19مالتا

0/470/100/880/710/540/111/78-مالزی

0/370/710/450/600/510/0872مجارستان

5/27-0/63-0/41-0/92-0/66-1/42-1/23-مصر

1/70-0/77-0/50-0/770/140/29-0/09-مکزیک

1/56-0/15-0/14-0/23-0/10-0/29-0/65-موراکو

4/88-0/87-1/02-0/70-0/85-1/05-0/39-موزامبیک

1/581/171/881/702/022/2010/55نروژ

6/25-1/04-1/05-0/92-1/09-1/85-0/30-نیجریه

1/441/491/862/041/932/3011/06نیوزلند

9/02-1/39-2/18-2/00-1/29-1/03-1/13-ونزوئال

2/03-0/40-0/450/05-1/410/170/01-ویتنام

1/480/891/841/981/891/9510/03هلند

1/12-0/30-0/07-0/31-0/950/10-0/41هند

0/270/841/862/151/701/588/4هنگ کنگ

0/051/02-0/140/210/150/20-0/65یونان
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جدول 3. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانهمیانگینمتغیرها

11/1811/06-2/181/875/648جمع شاخص های راهبردی
61/0686520/60211100فاصله قدرت
43/0953722/6471291فردگرایی

48/5415018/698595مردانه طبعی
66/0146520/50423100ابهام گریزی

42/6223824/0294100افق دید بلندمدت
48/6764923/5674100افراط گرایی
منبع: یافته های پژوهشگر

جدول 4. آمار توصیفی شاخص های پژوهش براساس کشورها

ایرانمتغیرها
حداکثر براساس کشورحداقل براساس کشور

مقدار براساس جدول 1 و 2مقدار براساس جدول 1 و 2

جمع شاخص های 
4/99-راهبردی

نیوزلندسوئیسنروژلیبیونزوئالعراق

-8/78-9/02-11/1810/5510/7111/06

58فاصله قدرت
مالزیاوکراینعربستاننیوزلنددانمارکاتریش

1118229599100

41فردگرایی
آمریکااسترالیاانگلیسبورکینافاسوکلمبیاونزوئال

121315899091

43مردانه طبعی
ژاپنمجارستانآلبانیلتونینروژسوئد

589808895

59ابهام گریزی
یوناناروگوئهپرتغالهنگ کنگسوئددانمارک

2329299999100

14افق دید بلندمدت
کره جنوبیتایوانژاپنموزامبیکمصر غنا

47118893100

40افراط گرایی
ونزوئالپورتوریکومکزیک آلبانیلتونیمصر

413159799100

منبع: یافته های پژوهشگر
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طرف مقابل کشورهای لیبی، ونزوئال و عراق کمترین امتیاز را در این شاخص داشتند..

3-1-2- فاصله قدرت

بر اساس جدول شماره 4، امتیاز جمهوری اسالمی ایران در این شاخص نشان دهنده تمایل به فاصله قدرت 
نسبتاً زیاد است. این کشورها مشخصاً در دو طرف این رتبه بندی قراردارند: اتریش، دانمارک و نیوزلند دارای 
کمترین فاصله قدرت بوده، درحالی که عربستان، اوکراین و مالزی بیشترین فاصله قدرت را به خود اختصاص 
دادند؛ کشورهای با فاصله قدرت کم، نابرابری در قدرت را نمی پسندند و زیردستان، وابستگی کمتری به مدیران 
خود دارند، اما در فرهنگ هایی که شاخص فاصله قدرت آن ها باالست، قدرت یک عامل اجتماعی اساسی 
است که در آن به اجبار رهبری تجویزشده سازمان ها به مردم القا شده است؛ انتظار می رود جمع امتیازهای 

شاخص های راهبردی در کشورهایی که امتیاز کمتری در شاخص فاصله قدرت دارند، باالتر باشد.

3-1-3- فردگرایی

بر اساس جدول شماره 4، امتیاز جمهوری اسالمی ایران در این شاخص، نشان دهنده تمایل نسبی این کشور 
به جمع گرایی است. این کشورها مشخصاً در دو طرف این رتبه بندی قراردارند: بیشترین امتیاز فردگرایی متعلق 
به آمریکا، استرالیا و انگلیس است؛ در سمت دیگر که تأکید بر جمع گرایی است، ونزوئال، کلمبیا و بورکینافاسو 
کمترین امتیاز را دارند. کشورهایی که فردگرایی در آن ها باالست، یافته ها و تالش های شخصی را بر نتایج و 
اقدامات گروهی ترجیح می دهند؛ انتظار می رود جمع امتیازهای شاخص های راهبردی در کشورهایی که امتیاز 

فردگرایی آن ها بیشتر است، باالتر باشد.

3-1-4- مردانه طبعی

به  این شاخص نشان دهنده تمایل نسبی  ایران در  امتیاز جمهوری اسالمی   ،4 بر اساس جدول شماره 
زنانه طبعی در این کشور است. در این شاخص، بیشترین امتیاز را کشورهای ژاپن، مجارستان و آلبانی دارند؛ در 
مقابل، سوئد، نروژ و لتونی کمترین امتیاز را در این بُعد دارند. درواقع، در کشورهای اسکاندیناوی که پرخاشگری، 
کمتر رواج دارد و صبر و تحمل بیشتر است، میثاق های اجتماعی بیشتر پیشنهاد می شود، اما در کشورهای 
با مردانه طبعی باال، نتیجه نهایی و موفقیت در جامعه مدنظر است. در کل انتظار می رود جمع امتیازهای 

شاخص های راهبردی در کشورهایی که امتیاز مردانه طبعی آن ها بیشتر است، باالتر باشد.

3-1-5- ابهام گریزی

بر اساس جدول شماره 4، امتیاز جمهوری اسالمی ایران در این شاخص نشان دهنده تمایل به ابهام گریزی 
نسبتاً زیاد است. پرتغال، اروگوئه و یونان بیشترین ابهام گریزی را داشتند؛ درمقابل، دانمارک، سوئد و هنگ کنگ 
برای  کمتر  مقررات  و  قوانین  اتخاذ  با  اسکاندیناوی  کشورهای  دیگر  بار  بنابراین،  دارند.  کمی  ابهام گریزی 
موقعیت های ابهام برانگیز، بردباری بیشتری از خود نشان دادند. انتظار می رود جمع امتیازهای شاخص های 
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راهبردی در کشورهایی که ابهام گریزی آن ها بیشتر است، باالتر باشد.

3-1-6- افق دید بلندمدت

بر اساس جدول شماره 4، امتیاز جمهوری اسالمی ایران در شاخص افق دید نشان دهنده تمایل به افق دید 
کوتاه مدت است. کشورهای زیر مشخصاً در دو طرف این طیف قرار دارند: غنا، مصر و موزامبیک افق دید کوتاه 
مدت دارند؛ در مقابل، ژاپن، تایوان و کره جنوبی دارای افق دید بلندمدت هستند. در کل انتظار می رود جمع 

امتیازهای شاخص های راهبردی در کشورهایی که افق دید بلندمدت دارند، باالتر باشد.

3-1-7- افراط گرایی

بر اساس جدول شماره 4، امتیاز جمهوری اسالمی ایران در این شاخص نشان دهنده تمایل نسبی این کشور 
به خویشتن داری است. این کشورها مشخصاً در دو طرف این رتبه بندی قراردارند: بیشترین امتیاز افراط گرایی 
متعلق به مکزیک، پورتوریکو و ونزوئال است؛ در سمت دیگر کمترین امتیاز افراط گرایی متعلق به مصر، لتونی 
و آلبانی است؛ درکل، انتظار می رود جمع امتیازهای شاخص های راهبردی در کشورهای افراط گرا، باالتر باشد.

3-2- آمار استنباطی

در این بخش ابتدا تناسب مدل بررسی شده و آزمون های پیش فرض رگرسیون ارائه می شود. سپس فرضیه 
اصلی پژوهش آزمون شده و تجزیه وتحلیل آن ارائه می شود.

3-2-1- تناسب مدل

نتایج آماری تناسب مدل در جدول شماره 5 ارائه  شده است. خودهمبستگی باقیمانده ها با استفاده از آزمون 
دوربین واتسون33 سنجش شده و مقدار آن 2/091 است؛ در صورتی که مقدار این آماره کمتر از 1  یا بیشتر از 
3 باشد، زنگ هشدار برای وجود خودهمبستگی مثبت یا منفی بین باقیمانده است (دوربین و واتسون، 1971). 
نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون جارکوبرا34 سنجش شده و مقدار آن %0/50 است؛ در صورتی که سطح 
معنی داری این آماره بیشتر از 5 درصد سطح خطای قابل قبول باشد، جمالت خطا نرمال هستند (جارکو و برا، 
1980). آزمون هم خطی متغیرهای توضیحی با استفاده از عامل تورم واریانس35 سنجش شده و میانگین آن 
برای همه متغیرهای توضیحی 1/61 است؛ اگر عامل تورم واریانس برای همه متغیرهای توضیحی، کوچک تر از 
2/5 باشد، نشان دهنده عدم وجود هم خطی میان متغیرهای توضیحی است (دیویدسون و مک کینون، 2004).

یکی از روش های بررسی تناسب مدل تقسیم کای اسکوئر بر درجه آزادی36 است که در مدل پژوهش مقدار آن 

33. Durbin–Watson
34. Jarque–Bera
35. Variance Inflation Factor (VIF)
36. Degree of Freedom
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1/39 شده است؛ اگر مقدار این آزمون کمتر از 3 باشد، نشان دهنده تناسب مدل است (تاباچنیک و فیدل، 2007). 
احتمال آماره F نیز کمتر از 5 درصد است و نشان می دهد مدل به طورکلی معنادار است. همچنین ضریب تعیین 
تعدیل شده مدل نشان می دهد که متغیرهای توضیحی به طورکلی بیش از 70 درصد متغیر وابسته را تبیین می کنند.

3-2-2- فرضیه اصلی پژوهش

جدول شماره 6 نشان دهنده همبستگی چندخطی میان متغیرهای توضیحی فاصله قدرت، فردگرایی، 
مردانه طبعی، ابهام گریزی، افق دید بلندمدت و افراط گرایی با متغیر وابسته پژوهش یعنی جمع امتیاز شاخص های 
راهبردی است. با توجه به جدول شماره 6، همبستگی معنادار و منفی میان شاخص فاصله قدرت با شاخص های 
راهبردی و همبستگی معنادار و مثبت میان شاخص فردگرایی، افق دید بلندمدت و افراط گرایی وجود دارد. این 

نتایج فرضیه اصلی پژوهش را تأیید و از فرضیه های فرعی اول، دوم، پنجم و ششم پشتیبانی می کنند.

3-2-3- آزمون های اضافی 

در این بخش، با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس نیز دو آزمون اضافی برای اطمینان بیشتر نسبت به 
تجزیه و تحلیل ها و نتایج پژوهش حاضر ارائه شده است. 

ابتدا، با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس، برای اطمینان نسبت به نتایج آزمون همبستگی در نرم افزار 
استتا، رابطه میان همه ابعاد فرهنگ ملی به عنوان متغیر مستقل با جمع ترکیبی شاخص های راهبردی بانک 
جهانی به عنوان متغیر وابسته سنجش شده است. همان طور که در تصویر شماره 2 مشاهده می کنید، در 
این آزمون اضافی نیز شاخص های فاصله قدرت، فردگرایی، افق دید و افراط گرایی رابطه معنی داری با جمع 

جدول 5. تناسب مدل پژوهش

آزمون عامل تورم واریانسخالصه کلی از تناسب مدل

مقدارمتغیرمیزان مطلوبنتایجآزمون های آماری

2/45فاصله قدرتبین 1 و 2/0913آزمون دوربین واتسون

2/21فردگراییبیشتر از 5 درصد0/500آزمون جارکوبرا

1/05مردانه طبعیکمتر از 1/393کای اسکوار

F 1/12ابهام گریزیکمتر از 5 درصد0/000احتمال آماره

1/41افق دید بلندمدتنزدیک به یک0/705ضریب تعیین تعدیل شده

1/42افراط گراییکمتر از 1/612/5میانگین عامل تورم واریانس

منبع: یافته های پژوهشگر
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شاخص های راهبردی بانک جهانی دارند که بر پذیرش فرضیه اول، دوم، پنجم و ششم پژوهش تأکید می کند. 

در گام دوم با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس، برای اطمینان بیشتر نسبت به نتایج آزمون های تجزیه وتحلیل 
عاملی و کرونباخ آلفا که به استفاده از جمع افقی (ترکیبی) شش شاخص راهبردی بانک جهانی به عنوان یک شاخص 
وابسته منجر شده است. در مدل دیگری رابطه میان شش شاخص فرهنگ ملی به عنوان متغیرهای مستقل با شش 

شاخص راهبردی بانک جهانی به عنوان متغیرهای وابسته به تفکیک سنجش شده است. 

همان طور که در تصویر شماره 3 مشاهده می کنید، در این آزمون اضافی نیز شاخص های فاصله قدرت، 
فردگرایی، افق دید و افراط گرایی رابطه معنی داری با هر شش شاخص راهبردی بانک جهانی دارند که بر پذیرش 
فرضیه اول، دوم، پنجم و ششم پژوهش تأکید می کند. همچنین، با توجه به نتایج آزمون های تجزیه و تحلیل 

جدول 6. رابطه میان ابعاد فرهنگ ملی با جمع شاخص های راهبردی

متغیرهای توضیحی
متغیر وابسته: جمع امتیاز شاخص های راهبردی

نتیجه آزموننوع ارتباطاحتمال متغیر توضیحیضریب متغیر توضیحی

پذیرش فرضیهمنفی0/13530/000-فاصله قدرت

پذیرش فرضیهمثبت0/05740/018فردگرایی

رد فرضیهبی معنی0/02430/222-مردانه طبعی

رد فرضیهبی معنی0/00150/933ابهام گریزی

پذیرش فرضیهمثبت0/08300/000افق دید بلندمدت

پذیرش فرضیهمثبت0/04300/021افراط گرایی

منبع: یافته های پژوهشگر

تصویر 2. آزمون مجدد مدل اصلی پژوهش با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس

فاصله قدرت

فردگرایی

مردانه طبعی

ابهام گریزی

افراط گرایی

جمع شاخص های راهبردی بانک جهانی

شاخص های 
راهبردی

ابعاد فرهنگی ملی

0/000
0/000

0/000 0/000
0/000

0/213
0/272

افق دید بلند مدت0/028
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عاملی و کرونباخ آلفا و اینکه همه شاخص های راهبردی معنی دار شده است. بنابراین، استفاده از جمع افقی 
(ترکیبی) برای شاخص های راهبردی بانک جهانی قابل توجیه است. 

4- بحث و نتیجه گیری

رابطه میان فرهنگ ملی با تغییرات شاخص های راهبردی از این ایده پشتیبانی می کند که هنجارهای 
حاکمیتی که از هنجارهای اجتماعی تأثیر می گیرند، با بنیان های فرهنگی در ارتباط هستند. اگرچه راهبری 
مطلوب کاماًل از شاخص های فرهنگی تأثیر نمی پذیرد و عوامل دیگری نظیر پیشینه تاریخی کشور و وضعیت 

اقتصادی نیز بر آن مؤثر هستند، درمجموع، می توان تأثیر فرهنگ را فرای سایر عوامل دانست. 

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی پژوهش نشان دهنده وجود رابطه خطی معنادار میان شاخص های فرهنگی 
با مجموع شاخص های راهبردی است. به طورکلی نتیجه فرضیه اصلی پژوهش با مطالعات لیکت و همکاران 
(2007)، دنیل و همکاران (2012)، سیزلویچ (2014)، آلنسیا و جولیانو (2015) مطابقت دارد. همان طور 
که انتظار می رفت در جوامعی که فاصله قدرت کمتر است، جمع شاخص های راهبردی بیشتر بوده و شرایط 
توسعه اجتماعی اقتصادی بهتر فراهم بوده است؛ مانند کشور نیوزلند. نتیجه فرضیه فرعی اول پژوهش با مطالعه 
سیزلویچ (2014) مطابقت دارد. همچنین در جوامعی که فردگرایی بیشتر است، زیرساخت ها برای پیشرفت های 
اقتصادی بیشتر و بهتر فراهم شده است و درنتیجه، جمع شاخص های راهبردی آن ها نیز بیشتر است؛ مانند 

استرالیا. نتیجه فرضیه فرعی دوم پژوهش با مطالعه آلنسیا و جولیانو (2015) مطابقت دارد. 

در جوامعی که افق دید بلندمدت بیشتر است نیز جمع شاخص های راهبردی باالتر است و این کشورها برای 
آینده بلندمدت خود چشم اندازهای روشنی را پیش بینی کرده اند؛ مانند ژاپن. در جوامعی که افراط گرایی نسبتاً 
باال دارند نیز کیفیت زندگی و آزادی به طور مطلوب فراهم آمده و موجب شده است شاخص های راهبردی باالیی 

داشته باشند؛ مانند دانمارک. برای فرضیه فرعی پنجم و ششم هیچ پژوهشی برای تطبیق یافت نشد.

تصویر 3. آزمون مدل اصلی پژوهش با تفکیک شش شاخص راهبردی در نرم افزار اسمارت پی ال اس

فاصله قدرت

0/000
0/000

0/000
0/000
0/017

0/299
0/217

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
شاخص های 0/000

راهبردی
ابعاد فرهنگی ملی

فردگرایی
مسئولیت پذیری

ثبات سیاسی

کیفیت نظارت

حاکمیت قانون

کنترل فساد

مردانه طبعیتاثیر گذاری دولت

ابهام گریزی

افق دید

افراط گرایی
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نتایج این پژوهش نشان می دهد که فرهنگ ملی بر شاخص های راهبردی تأثیر دارد. به طور ویژه، کشورهایی که 
فاصله قدرت کمتر، فردگرایی، افق دید بلندمدت و افراط گرایی بیشتر دارند، تمایل به اتخاذ شیوه هایی از حکم رانی 
دارند که در آن، به مسئولیت پاسخ گویی بیشتر بها می دهند، کشورها در عرصه سیاست های داخلی و خارجی مقتدرانه 
عمل می کنند، دولت ها به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام، تأثیرگذار عمل می کنند، به نهادهای نظارتی همچون قوه 

مقننه بیشتر توجه می شود، قانون و عدالت برای همه یکسان است و فساد تا حد قابل قبولی کنترل شده است.

درمجموع، پژوهش هایی که درباره شاخص های راهبردی و حکمرانی انجام می شود، تفسیرکننده نگرانی ها 
برای پیشرفت در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است؛ بنابراین، پژوهش حاضر نیز ضمن اثبات تأثیرگذاری 
فرهنگ بر شاخص های راهبردی، توسعه در عرصه های مذکور را دنبال کرده و امید است استفاده از نتایج این 

پژوهش کاربردی برای دستیابی به اهداف مذکور مفید باشد.

با توجه به اینکه شاخص های راهبردی از ابعاد مهم توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند و با در نظر 
داشتن اثبات تأثیر شاخص های فرهنگی بر شاخص های راهبردی مدنظر پژوهش، به نهادهای مرتبط، یعنی 
قوه مجریه و قوه مقننه پیشنهاد می شود نقش فرهنگ در سلسله مراتب ساختاری نظام، سیستم های قانونی و 
سازوکار توسعه اقتصادی را دوباره احیا کنند. به نهادهای قانون گذاری و نظارتی همچون شورای نگهبان و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نیز پیشنهاد می شود به منظور تنظیم قوانین مؤثر حاکمیتی و نظارت مطلوب بر اجرای 

آن ها نقش اثبات شده فرهنگ ملی کشور را به عنوان عامل محیطی مهم در نظر بگیرند.

برای پژوهش های آتی این موضوعات پیشنهاد می شود: 1. انجام پژوهش در زمینه اینکه آیا شاخص های 
راهبردی کوفمن با بودجه بندی عمومی در ارتباط است یا خیر، 2. پژوهشی مقایسه ای در زمینه بررسی تأثیر 

شاخص های فرهنگ ملی (هافستد و همکاران در مقابل هوس و همکاران) بر شاخص های راهبردی کوفمن.

مالحظات اخالقي

حامي مالي

این مقاله حامی مالی ندارد.
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