ﮐم و ﮐﯾف ﺗﻣﺎس ژاﭘﻧﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﺷﮭروﻧدان ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾن ﮐﺷور
)ﻣﻌرﻓﯽ آﻣﺎری ﻧظر ﺳﻧﺟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی ژاﭘن (NHK1
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ﺟﻣﺷﯾد ﺟﻣﺷﯾدی
در اﯾن ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ی ﺗﻣﺎس ژاﭘﻧﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﺷﮭروﻧدان ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑررﺳﯽ ﺷده اﺳت.
ارﺗﺑﺎط ژاﭘﻧﯽ ھﺎ ﺑﺎ اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯾم ژاﭘن از دو وﯾژﮔﯽ ﻋﻣده ﺑرﺧوردار ﺑوده اﺳت .اﺑﺗداء ،ﺗﻣﺎس ژاﭘﻧﯽ ھﺎ ﺑﺎ
اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﮐﻣﺗر از  20درﺻد ﺑوده و دوم ،اﯾن ﮐﮫ ﺗﻣﺎس ھﺎ از ﮐﯾﻔﯾت و ژرﻓﺎی ﺑﺳﯾﺎر
ﺳطﺣﯽ ،در ﺣد ﯾﮏ "اﺣوال ﭘرﺳﯽ" ﯾﺎ "ﺑﺎ ھم ﻏذا ﺧوردن" ﺑرﺧوردار ﺑوده اﺳت.
)(Osaka, 2013/3/111

ژاﭘﻧﯽ ھﺎ ھﻔت ﻣﻧﺎﺳﺑت را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺎﻣل ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﺑﯾﺎن ﮐرده اﻧد.
" -1اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ" :ﭼﻮن در ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﮫ
اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ دارم.
-2
-3
-4
-5
-6
-7

"ﻣﺣﯾط ﮐﺎر" :در ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﺑﺎ ھم ھﻣﮑﺎر ھﺳﺗﯾم.
"ﻣراﮐز آﻣوزﺷﯽ" :ﺑﺎ ھم ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
"ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ" :در ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮔروھﯽ ﺑﺎ ھم ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
"ﺧوراک ﺧوری" :ﺑﺎ ھم ﺧوراک ﺧورده اﯾم.
"ﺑﯾﺗوﺗﮫ ﻣﺷﺗرک" :در ﺧﺎﻧﮫ ی ھﻣدﯾﮕر اﻗﺎﻣت ﮐرده اﯾم.
"ازدواج" :ﺧود ﯾﺎ ﻋﺿوی از ﻓﺎﻣﯾل ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯾوﻧد زﻧﺎﺷوﺋﯽ
داﺷﺗﮫ اﯾم.

" -8ﻧدارم" :ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﻣﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧداﺷﺗﮫ و ﻧدارم.
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3
5
4
7
6

ﻧﺗﯾﺟﮫ آﻣﺎری ﻧظر ﺳﻧﺟﯽ را در ﺷﮑل  1دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.
 -Aاﮔر ﭼﮫ درﺻد ﺗﻣﺎس ھﺎ در ﺣوزه ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون
8
ﻣﻘداری اﻓزاﯾش ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ،ﺿرﯾب اﻓزاﯾش ﺑﺳﯾﺎر
ﺷﮑل  1ﺗﺟرﺑﮫ ی ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ)ﭼﻧد ﭘﺎﺳﺧﯽ(
ﻣﺧﺗﺻر اﺳت و آن ﻧﯾز در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺟﻣﻌﯾت
ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ در ژاﭘن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود .طﺑﻖ ﺑررﺳﯽ ھﺎ
اﻓزاﯾش و ﯾﺎ ﮐﺎھش ﺗﻣﺎس ھﺎ راﺑطﮫ ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﺷﮭروﻧدان ﺧﺎرﺟﯽ دارد .ﺟﻣﻌﯾت ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ در ﺳﺎل
 1993ﺑراﺑر ﺑﺎ  1320000و در ﺳﺎل  2005ﺑﮫ ﺑﯾش از  2000000اﻓزاﯾش داﺷﺗﮫ اﺳت و اوج آن در ﺳﺎل
 2008ﺑراﺑر ﺑﺎ  2220000ﺑوده اﺳت.
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻧوع ﺗﻣﺎس ھﺎ در ﺳﺎل  %19 ،2013و در ﺣوزه"ﻣﺣﯾط ﮐﺎر" و ﺳﭘس ﻣﺣدود ﺑﮫ "اﺣوال ﭘرﺳﯽ" ﺑوده
اﺳت .ﺿرﯾب ﺗﻣﺎس ھﺎ در ﺣوزه"ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ" و"ﺑﯾﺗوﺗﮫ ﻣﺷﺗرک" در طول  10ﺳﺎل از ﺳﺎل  2003ﺗﺎ
 2013ﺑدون ﻧوﺳﺎن ﺑوده اﺳت.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی ژاﭘن از ﺳﺎل 1993ﺑﺎ ﺗﻧﺎوب ]現代日本人の意識構造[第八版]―NHK 放送文化研究所[編
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 5ﺳﺎﻟﮫ "ﺳﺎﺧﺗﺎر ھوﺷﯾﺎری ﻣردم ژاﭘن" را در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧظر ﺳﻧﺟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻧظر ﺳﻧﺟﯽ در  9ﻧوﺑت اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ
اﺳت ،و آﺧرﯾن ﻣرﺗﺑﮫ آن در ﺳﺎل  2013اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
 2روش آﻣﺎر ﮔﯾری :ﻧظر ﺳﻧﺟﯽ از  5400ﻣﺧﺎطب  16ﺳﺎل و ﺑﮫ ﺑﺎﻻ در  450ﻧﻘطﮫ از ژاﭘن و ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ی رو در
رو در ﻓﺎﺻﻠﮫ  2ﺗﺎ  4روز ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .درﺻد ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﻣوﺛر ﺑﯾن  %57ﺗﺎ  %79ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷوﻧدﮔﺎن ﺑوده اﺳت.
1

ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺗﻣﺎس ھﺎ ،درﺻد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺻﻼ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﻣﺎس ﻧدارﻧد ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺿرﯾب
ﮐﺎھش آن ھم ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺿرﯾب اﻓزاﯾش ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺟزﺋﯽ اﺳت ،و در طول  10ﺳﺎل اﺧﯾر)ﺳﺎل  2003ﺗﺎ (2013
ﺗﻧﮭﺎ  %2ﮐﺎھش داﺷﺗﮫ اﺳت.
 -Bﺷﮑل  2ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﺗﻣﺎس ژاﭘﻧﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ را در "ﻣﺣﯾط ﮐﺎر"" ،ﻣرﮐز آﻣوزﺷﯽ" و "ﻧدارد" ،در
ﺳﺎل  2013ﺑر ﺣﺳب ﺳن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.

ﻧدارد

ﻣﺣﯾط ﮐﺎر
ﻣراﮐز آﻣوزﺷﯽ

ﺳن
ﺷﮑل  2ﺗﺟرﺑﮫ ی ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ.
)ﭼﻧد ﭘﺎﺳﺧﯽ ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳﺎل  ،2013ﺑر ﺣﺳب ﺳن(

ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ از ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ در "ﻣﺣﯾط ﮐﺎر"" ،ﻣراﮐز آﻣوزﺷﯽ" ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺳن
ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .و ﺑر ﻋﮑس ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺳن ﻋدم ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
اوج ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ در "ﻣﺣﯾط ﮐﺎر" در ﺳﻧﯾن دھﮫ ھﺎی  30و  40ﺳﺎل اﺳت و از آن ﺑﮫ ﺑﻌد ﺑﺎ ﺷﯾب ﺗﻧدی
ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ در "ﻣراﮐز آﻣوزﺷﯽ" در ﺳﻧﯾن ﭘﺎﺋﯾن ﺗر ﺑﮫ اوج ﺧود ﻣﯽ رﺳد و در دھﮫ  40ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از
 10درﺻد و در ﺳﻧﯾن ﺑﺎﻻﺗر ﺑﺎ ﺷﯾب ﺗﻧدی ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 -Cﺑﮫ ﮐدام ﯾﮏ از ﮐﺷورھﺎ ﻋﻼﻗﮫ ﺑﯾﺷﺗری دارﯾد؟
ﺷﮑل )3ص  (3آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ھﻣواره ﮐﺷور ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ی ژاﭘﻧﯽ ھﺎ ﺑوده اﺳت%22 .
ژاﭘﻧﯽ ھﺎ در ﺳﺎل  2013ﮐﺷور ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺧود را آﻣرﯾﮑﺎ ذﮐر ﮐرده اﻧد .اﺳﺗراﻟﯾﺎ و ﺳوﯾس در ﻣرﺗﺑﮫ
دوم و ﺳوم ﻗرار دارد .ﻋﻼﻗﮫ ژاﭘﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﭼﯾن ھﻣواره ﮐﺎھش داﺷﺗﮫ و در ﺳﺎل  2013ﺑﮫ  1درﺻد
رﺳﯾده اﺳت .ﺟﺎی ﺗﻌﺟب اﺳت ﮐﮫ ﺳوﺋد ھم طﺑﻖ اﯾن آﻣﺎر در ﻣﯾﺎن ژاﭘﻧﯽ ھﺎ ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﭼﻧداﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ
اﺳت.
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 -Dزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟو اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯽ در ژاﭘن داﻣن زده ﺷد
از ﺳﺎل  2003ﭘرﺳﺷﯽ در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻟﯾﺳت ﭘرﺳش
ھﺎی ﻧظرﺳﻧﺟﯽ اﻓزوده ﺷد .ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑل
ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﮐﺷور ﺧﺎرج دارﯾد؟
ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣوﺿوع زﯾر ﭘﺎﺳﺦ "ﻋﻼﻗﮫ دارم"" ،ﻋﻼﻗﮫ ﻧدارم"
را اراﺋﮫ ﺑدھﯾد.
 -1دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف)دوﺳﺗﯽ(،
 -2ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺧﯾرﺧواھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣردم ﮐﺷورھﺎی ﻓﻘﯾر
)ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧﯾرﯾﮫ(،

Korea

 -3ﻓرﺻﺗﯽ ﺑﺎﺷد در ﺧﺎرج ﺗﺣﺻﯾل ﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧم
)ﺗﺣﺻﯾل ،ﮐﺎر(

China

ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﻧظرﺳﻧﺟﯽ در دو ﺷﮑل  4و  5ﻧﺷﺎن داده ﺷده
اﺳت.
ﺷﮑل  3ﮐﺷور ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ژاﭘﻧﯽ ھﺎ.

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧﯾرﯾﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧﯾرﯾﮫ

دوﺳﺗﯽ
دوﺳﺗﯽ

ﺗﺣﺻﯾل ،ﮐﺎر

Korea
ﺗﺣﺻﯾل ،ﮐﺎر

ﺷﮑل  4ﺿرﯾب ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدی ﺑﮫ ﺧﺎرج و ﺧﺎرﺟﯽ.

ﺳن
ﺷﮑل  5ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدی ﺑﮫ ﺧﺎرج.
)آﻣﺎر  ،2013ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺳن(

ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﺷﮑل  4ﺑﺎزﺗﺎب داده ﺷده اﺳت"ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدی" ژاﭘﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎرج و ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ در دو
ﻣوﺿوع "ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧﯾرﯾﮫ" و "دوﺳﺗﯽ" ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ،اﻣﺎ در طول  10ﺳﺎل ﺗﻔﺎوت ﭼﺷﻣﮕﯾری ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت،
اﮔر ﭼﮫ رﻏﺑت ژاﭘﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺣﺻل و ﮐﺎر در ﺧﺎرج ﮐﺎھش ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت)ﭼﯾﻧﯽ ھﺎ و ﮐره ﺋﯽ ھﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾن
ﺷده اﻧد؟() .ارﺗﺑﺎط اﯾن آﻣﺎر ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ﻧﺎﭼﯾز ﺑودن ﺗﻣﺎس ھﺎی ژاﭘﻧﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎی ﻣﻘﯾم در اﯾن ﮐﺷور ﮐﮫ
در ﺷﮑل  1اراﯾﮫ ﺷد ﻣوﺟب اﮔر و اﻣﺎھﺎ اﺳت(.
در ﺷﮑل  ،5ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدی ژاﭘﻧﯽ ھﺎ در زﻣﯾﻧﮫ"ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧﯾرﯾﮫ" ﺣﺗﺎ در ﺳﻧﯾن ﺑﺎﻻ ھم ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود ﺣﺎل
آن ﮐﮫ طرح "دوﺳﺗﯽ" ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﯾﺎ "ﺗﺣﺻﯾل و ﮐﺎر" در ﺧﺎرج در ﻣﯾﺎن ﻗﺷر ﺟوان ﭼﺷﻣﮕﯾر اﺳت.
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