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 بسمه تعالی

 «هافستد» یمطالعات جهان هیبر پا رانیا یفرهنگ مل یمعرف 

 : فاطمه سادات ابطحیانترجمه
 ویراستار: دکتر حمید رضا نایبی

کار از  طیچگونه ارزش ها در مح نکهیمطالعات را در رابطه با ا نیاز کاملتر یکی هافستد رتیگ پروفسور
                مجموعه عوامل  کیکردن از  دایپ تیانجام داده است. او فرهنگ را ذهن ردیپذ یم ریتأث یفرهنگ مل

 سازد. یم زیمتما گریگروه را از گروه د کی یاعضا که ینامد به طور یم
 ت.مورد استفاده قرار گرفته اس تیریمد یاحرفه  یایدر دانشگاه و دن عیوس اریبه طور بس قاتیتحق نیا

اد مشهور است نیاست که توسط ا یمفصل قاتیهافستد محصول تحق یشش گانه فرهنگ مل مختصات
 است. افتهیاست در طول چهل سال گذشته توسعه  شانیو همکاران ا یالملل نیب
ت که اختصاص اس گریامور نسبت به امور د یمستقلانه بعض حاتیبازگو کننده ترج یمختصات فرهنگ نیا

 .کشور )و نه اشخاص( دارد کیبه 
و به طور همزمان هر کدام منحصر  میانسان هست یما همگ رای، زاست یکشورها به صورت نسب ازاتیامت

 کیبه  یتیهر جمع رایشود ز یبهتر درک م یا سهیفرهنگ به صورت مقا گری. از نگاه دمیهست زیبه فرد ن
دامه ها است. در ا یربرخوردا ینسب زانیها برخوردار است و تفاوت فرهنگ ها در م یژگیو یاز برخ ینسبت

ه خواهد داد حیتوض زین رانیا یآنها در مورد فرهنگ مل تی، وضعشش مولفه نیمختصر ا یعلاوه بر معرف
 شد. 

 
POWER DISTANCE INDEX (PDI) 

 فاصله قدرت: .۱
          نابرابر قدرت را عیدارند تا چه حد توز یاز جامعه که قدرت کمتر ییاست که اعضا نیدهنده ا نشان 

 .دانند یهم م یعیآن را طب یاند و حت رفتهیپذ
معناست که مردم  نیبد نیبعد به خود اختصاص داده است. ا نیرا در ا 011از  85حدود  یانینمره م رانیا

. سلسله تسین شتریب هیبه توج یازیدارد و ن یگاهیجا یاند که در آن هر کس رفتهیسلسله مراتب را پذ
، فاصله قدرت ایآس قشر یشود. در کشورها یشناخته م یمراتب در هر سازمان به عنوان نشانه نابرابر

 نیا بالاتراست ب ییباشد. عراق جزو کشورها یفاصله، کم م نیا یناویاسکاند یو بر عکس در کشورها ادیز
 شاخص فاصله قدرت.
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INDIVIDUALISM VERSUS COLLECTIVISM (IDV) 

 ییدر مقابل جمع گرا ییفرد گرا. ۲

که درون شب ایبه حال خود رها شوند  دهند یم حیمردم ترج ایپرسش است که آ نیا یبعد رو نیا تمرکز
 ریتحت تاث یکه رفتار فرد شود یگفته م یبه حد ییفردگرا قتی. در حقرندیقرار بگ کیبا ارتباطات نزد یا

را که رفتار جمع گیدرحال دهند یم حیرا ترج ییفردگرا خودکفا یها . انسانردیگ یقرار م گرانیرفتار د
 .دهند یاست و نسبت به گروه تعهد نشان م گرانیمنتسب به روابط با د

ها نسبت  یرانیعدد نشانگر آن است که ا نیشود و ا یجزء جوامع جمع گرا محسوب م 10 ازیبا امت رانیا
در  یارتباط گسترده تر است. وفادار یحت ایخانواده و  کیدارند. منظور از جمع  یشتریبه جمع تعهد ب
                   تیخود مسئول یها یبرخوردار است. هر کس نسبت به هم گروه ییبالا تیاز اهم یفرهنگ گروه

شود. ارتباط کارفرما و  یم یشرمسارو  ییآبرو یمنجر به ب نیتوه ،یعهده دار است. در جوامع گروه
 آن است. تیریخانواده و مد کیمانند ارتباط  یکارمند بصورت اخلاق

 برعکس به شدت جمع گرا است. نیمردم به شدت فرد گرا است و چ یدارا کایآمر
 

 

MASCULINITY VERSUS FEMININITY (MAS) 

 :یدر مقابل زن سالار یمرد سالار .۳

 ،یابراز وجود، قهرمان یجامعه برا تیبر اولو یاست. مردسالار یزندگ یها نهیزم تیفیبعد معرف ک نیا 
 دارد. دیتاک تیبه موفق یابیدست یبرا یو پاداش ماد تیموفق

 و گرانیمسلط در جامعه مراقبت از د یآن است که ارزش ها یبه معنا یبعد زن سالار در نییپا ازیامت
ت از و مراقب یزندگ تیفیک ،یهمکار ،یفروتن تیه اولودهند نشان یاست. زن سالار یزندگ تیفیک

 ،یازات اجتماعیامت ،یدر جوامع مرد سالار، مردم اعتقاد دارند که موضوع رفاه ماد ،یضُعفاست. به عبارت
 نیرا در ا 14 ازیامت رانیدارد. ا یافراد بستگ ییبه توانا یو اعتبار اجتماع تیبه قدرت و نفوذ، موفق یابیدست

وامع کار ج نی. در اردیگیبعنوان جامعه نسبتا زن سالار مورد توجه قرار م جهیبعد از آن خود کرده است در نت
همچون  ییها زهیبحث و گفتگو قابل حل هستند، انگ بامورد توجه است و مشکلات  یزندگ یکردن برا

 است. یشتریب رشیمورد پذ یریاوقات فراغت و انعطاف پذ
 شوند. یم یعمدتا زن سالار طبقه بند یجزو کشورها لندیسالار و تا عمدتا مرد یجزو کشور ها عراق
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UNCERTAINTY AVOIDANCE INDEX (UAI) 

 :تیاجتناب از عدم قطع .۴

فائق آمدن به عدم  یکه برا یکه از ابهام و روش دهد یم حیفرهنگ خاص ترج کیشاخص  نیا در
ت، بالاس یزیابهام گر ای نانیاز عدم اطم زیکه پره ییها. در فرهنگ دیجو یدور کند یاتخاذ م نانیاطم

. دنرا کاهش ده نانیتا عدم اطم شوند یداده م حیشده ترج نییتع شیاز پ یها مقررات و دستورالعمل
 تیاز ارجح تیاجتناب از عدم قطع جهیبعد به خود اختصاص داده است. در نت نیرا در ا 85 ازیامت رانیا

ارند و د یهستند اعتقادات مستحکم یقو تیاجتناب از عدم قطع یکه دارا یوامعبرخوردار است. ج ییبالا
 یخواهان سخت کوش ردم. زمان ارزشمند است و مشود یحس م شتریب نیبه قوان ازیفرهنگ ها ن نیدر ا

 مقاومند. یحال نسبت به  نوآور نیو دقت و نظم هستند و در ع
ر عکس و ب تیشاخص اجتناب از عدم قطع نیاست که بالاتر ییعراق جزو کشورها دیجالب است بدان بازهم

 .تیشاخص اجتناب از عدم قطع نیاست با کمتر ییجزو کشورها کایآمر
 

 

LONG TERM ORIENTATION VERSUS SHORT TERM NORMATIVE ORIENTATION (LTO) 

  یدر مقابل کوتاه مدت نگر یمدت نگر بلند .۵

 یری. برعکس جهت گکند یم فیتوص لتیفض یجامعه را به سمت جستجو لیبلندمدت تما یریگ جهت
 ییگ هادارند. در فرهن لیمطلق تما قتیاستقرار حق یبه سو دایاست که شد یکوتاه مدت متعلق به جوامع

 یتلق ارزش یبه اهداف فرد یابیدر دست تیو جد ییصرفه جو رد،یگیقرار م دیمورد تاک ینگر ندهیکه آ
کوتاه مدت توجه  یکه به افق زمان ییدر فرهنگ ها کهیرا در نظر دارد. درحال یمنافع آت رایز شود، یم

 .ردیگ یقرار م دیمورد تاک یدارند، احترام به سنت و تحقق اهداف اجتماع
 باشد . یها م یرانیمحور نشان دهنده به شدت کوتاه مدت نگر بودن ا نیدر ا رانیا 01 نمره

 ییشده است و برعکس آلمان جزو کشورها یجهان طبقه بند یکشورها نیجزو کوتاه مدت نظر تر رانیا
 .ایدر دن یبلند نگر نیشتریاست با ب
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INDULGENCE VERSUS RESTRAINT (IVR) 

 جامعه باز در مقابل جامعه بسته  .۶

بعد با  نی. ااز گذشته با آن روبرو بوده است تیکه بشر ییاز چالش ها یکیگردد به  یبر م صهیخص نیا
کنند خواسته ها و  یم یصورت است که افراد سع نی، به اکه در آنها مطرح شده است یتوجه به روش

       یبتاً قونس لشود و کنتر یم دهینام "کیتحر" فیخود را کنترل کنند. کنترل نسبتاً ضع یتکانه ها
ده افراد بازدارن ایتوانند به عنوان سرزنش کننده  ی، فرهنگ ها منیشود. بنابرا یم دهینام "محدود کردن"

 شوند. فیتوص یپر کردن اوقات فراغت و زندگ یبرا
دارد. جوامع با نمره « جامعه بسته»فرهنگ  رانیاست که ا یبعد بدان معن نیدر ا رانیا 11 نییپا نمره

 یادیز دی، جوامع بسته تأک، بر خلاف جوامع سرسختنیدارند. همچن ینیبه بدب شی، گرابعد نیدر ا نییپا
               نیا ی. افراد دارانندک یخود را کنترل م یکنند و برآورده شدن خواسته ها یاوقات فراغت نم یرو

              شود و احساس یمحدود م یاجتماع یتصور را دارند که اعمالشان توسط هنجارها نی، ایریجهت گ
 اشتباه است. یکردن به نوع ریکنند که خود تحق یم

کند از باز بودن آن جامعه و برعکس عراق با  یم تیبه دست آمده که حکا 85محور  نیسوئد در ا ازیامت
 جوامع برخوردار است. نیاز بسته تر 08شاخص 
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  کایبا ژاپن، آلمان و آمر رانیا یمختصات فرهنگ مل سهیمقا

 (۲۲۱۲مدل هافستد  هیبر پا)شاخص از سه قاره مختلف  یبه عنوان کشورها

 

 

 
 

 و پاکستان هیبا عراق، ترک رانیا یمختصات فرهنگ مل سهیمقا

 (۲۲۱۲مدل هافستد  هیکشور )بر پا یراهبرد یتجار یقابل احتساب به عنوان شرکا هیهمسا یبه عنوان کشورها 

 

 

 

 

 
 

 
https://www.hofstede-insights.com/country-comparison 

 

 


