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 رابطً مردم ژاپه با خارجی ٌا

  -ًتیجَ یک ًظزطٌجی -

 جوؼیذ جوؼیذی: تزگزداى ّ تفظیز 

 

 : مقذمً

طاسهاى صذا ّطیوای ژاپي
اطت کَ ُز پٌج طال یکثار " هزکش تذقیقات فزٌُگی"دارای یک   1

اس ژاپٌی ُا در سهیٌَ ُای گًْاگْى ًظزطٌجی
2
ُن   3971ایي هطالؼات اس طال . تؼول هی آّرد 

اػالم گزدیذٍ  8008آغاس ػذٍ ّ ًتایج طی ّ پٌج طالَ آى تا طال سهاى تا فزّپاػی دیْار تزلیي 

رّاتظ "، "دیي"، "هظالَ کار"، "فزد ایذٍ آل"، "اُذاف سًذگاًی"طْاالت در سهیٌَ ُای .  اطت

ّ ّ هٌاطثات اقتصادی " ًاطیًْالیظن"، "فؼالیت ُای طیاطی"، "سى ّ ػُْز، اّلیا ّفزسًذاى

هزدم  تاطاثترا"ها دردًثالَ تَ هؼزفی ًتایج ایي ًظزطٌجی در سهیٌَ . غیزٍ هطزح گزدیذٍ اطت

 . هی پزداسین "ُا ژاپي تا خارجی

 

 :وتایج وظر ضىجی

 .ینػزکت کٌٌذگاى در ًظز طٌجی را در تارٍ ُؼت پزطغ سیز جْیا هیؼْ پاطخدر اتتذاء 

هیکٌذ تا تذال طالم ّ ػلیک کزدٍ آیا تا ػخص خارجی کَ در ُوظایگی ػوا سًذگی  -3

 ،(طالم ّ ػلیک)ایذ؟

 ،(هذل کار)آیا تا خارجی در یک هذل کار کزدٍ ایذ؟ -8

 ،(هذرطَ)آیا تا خارجی در یک هذرطَ درص خْاًذٍ ایذ؟ -1

 ،(فؼالیت)آیا تا خارجی در یک فؼالیت اجتواػی ػزکت کزدٍ ایذ؟ -4

یا اّ اس ػوا دػْت کزدٍ  ،ذآیا ػخص خارجی را تَ صزف غذا دػْت کزدٍ ای -5

 ،(هیِواًی)اطت؟

دادٍ ایذ، یا اّ ػوا را در خاًَ خْد ًگِذاػتَ  اقاهتآیا ػخص خارجی را درخاًَ خْد   -6

 ،(اقاهت)اطت؟

 ،(اسدّاج)خْد ػوا یا کظی اس تظتگاى ػوا تا خارجی اسدّاج کزدٍ اطت؟ آیا -7

 (.ًذارم)ُزگش تا خارجی تواص ًذاػتَ ام -8

 

درصذ ػزکت کٌٌذگاى  88. ُز ػزکت کٌٌذٍ آساد تْدٍ اطت تا تیغ اس یک گشیٌَ را اًتخاب کٌذ

  .درصذ آى ُا دّ گشیٌَ را اًتخاب کزدًذ 31یک گشیٌَ ّ 

 .ارایَ ػذٍ اطت 3ًتیجَ پاطخ ُای ػزکت کٌٌذگاى در ًظز طٌجی در ػکل 

ی تؼلق دارد کَ ُیچکًَْ تواطی اطتٌثاط هیؼْد تاالتزیي درصذ تَ آى ُائ 3آى گًَْ کَ اس ػکل 

 ذًا َتػاذًتا خارجی  تواص َتزجت 3991درصذ ژاپٌی ُا در طال  63. ذاػتَ اًذُا ًتا خارجی 
                                                   
1 Nippon Hoso Kyoku(NHK): http://www.nhk.or.jp/ 

ایي ًظزطٌجی اس هزدم، سى ّ هزد تاالتز اس ػاًشدٍ طال در طزاطز ژاپي تصْرت هصادثَ دضْری ّ در    2

ًقطَ اس کؼْر تَ ادتظاب  450ًفز کَ در  5400تؼذاد ػزکت کٌٌذگاى . فاصلَ دّ تا طَ رّس اًجام گزفتَ اطت

َ اصل کتاب کَ تَ ستاى ژاپٌی ًگاػتَ ػذٍ ػالقوٌذاى هطالؼَ دقیق ایي ًتایج هیتْاًٌذ ت. ًفز هیثاػذ 38ُز ًقطَ 
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 48تَ  8008در طال  کاُغ پیذا کزدٍ تاُز تار ّلی ایي رقن در ًْتت ُای پظیي ًظزطٌجی 

 .درصذ رطیذٍ اطت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًظثت تَ  8008تواص ژاپٌی ُا تا خارجی اس راٍ ُای گًْاگْى هطزح در ایي ًظزطٌجی در طال 

تَ ػثارت دیگز هی تْاى ایي گًَْ تؼثیز کزد کَ . طال ُای پیؼیي افشایغ هختصزی داػتَ اطت

 8008آهار طال . در جوغ تیغ اس ًیوی اس ژاپٌی ُا تا خارجی ُا تَ ًذْی در تواص تْدٍ اًذ

درصذ آى  38ّ  "طالم ّ ػلیک"درصذ تواص ژاپٌی ُا تا خارجی ُا در دذ  38ًؼاى هیذُذ کَ 

 35تا ُن را  "صزف غذا" 8008ضوٌي آهار طال  .تْدٍ اطت "هذیظ کار"در دذ تواص ُای  ُا

درصذ گشارع  6تا خارجی را  "سدّاجا"درصذ ّ  8هؼتزک را  "فؼالیت اجتواػی"درصذ ّ 

 .کزدٍ اطت

تَ  ي ژاپٌییزفاظهتواص ّ ارتثاط ُای ژاپٌی ُا تا خارجی ُا تَ ًظثت افشایغ چؼوگیز آهار 

طثق آهاری کَ . ژاپي تظیار هٌفؼالًَ ّ ضؼیف تْصیف هیؼْد خارجی ُا تَ زفطخارج ّ 

هیلیْى  36خارج  َتژاپٌی  يیهظافزتؼذاد  8008دادگظتزی  ژاپي ػزضَ کزدٍ اطت در طال 

در هقاتل تؼذاد خارجی . تزاتز افشایغ داػتَ اطت 3.1طال گذػتَ  35تْدٍ اطت کَ ًظثت تَ 

تزاتز ًظثت  8.4ُشار ًفز ّ  350هیلیْى  9غ تز ُائی کَ در طال هؼاتَ تَ ژاپي طفز کزدًذ تال

 -تجربً تماش مردم ژاپه با خارجی ٌا ُعو 3شکل 

 (پاضخ ٌا چىذ گسیىً ای اضت)

 ضالم َ علیک

 

 محل کار

 

 مذرضً

 

 اجتماعی فعالیت

 

 میٍماوی

 

 اقامت

 

 ازدَاج

 

 وذارم
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 .طال پیغ افشایغ داػتَ اطت 35تَ 

در ارتثاط تا جٌض ّ طي " ًذارد"ّ " هذرطَ"، "هذل کار"در هْرد طَ گشیٌَ   8008آهار طال 

ػزکت کٌٌذگاى هْرد تزرطی قزار گزفتَ اطت
3

 . (8ػکل )

 

 ارتباط با خارجی در گرَي ٌای ضىی مختلف مرد َ زن  8شکل          

 

طالَ    40یٌط ٍّزگدرصذ سًاى اس  89طالَ ّ  10 یٌط ٍّزگهزداى اس  درصذ 45در هذل کار 

در جْاًاى چؼوگیز تْدٍ اطت، هذرطَ  ظیذهتواص تا خارجی در . تا خارجی در تواص تْدٍ اًذ

تا افشایغ طي تواص تا . طالَ تیؼتزیي درصذ را داػتَ اطت 80 یٌط ٍّزگتزای هزداى ّ سًاى 

 .خارجی ُا چَ در هذیظ کار ّ یا در هذرطَ تتذریج کاُغ پیذا هیکٌذ

طالوٌذاى اس تواص تا  .کاُغ هی یاتذُا طثق ایي هٌذٌی تا افشایغ طي ػالقَ تَ تواص تا خارجی 

 .هیکٌٌذ اهتٌاعخارجی ُا 

 

ػالقَ ّ دزارت ژاپٌی ُا تَ ایجاد ّجْد پزطغ ُای دیگزی تا طزح  8008ًظز طٌجی طال  در

 . پیًْذُای ػویق تزی تا خارجی ُا تزرطی ػذٍ اطت

 ،(رفاقت.)قزار کٌنتزُای کؼْرُای گًْاگْى یک راتطَ دّطتاًَ  ػالقَ دارم تا خارجی -3

 ،(فؼالیت ُای خیزیَ.)ػالقَ دارم در فؼالیت ُای خیزیَ تَ خارجی ُای هذتاج ػزکت کٌن -8

 (.اػتغال، تذصیل.)در صْرت اهکاى ػالقَ دارم در خارج تَ اػتغال یا تذصیل تَ پزداسم -1
                                                   

ُواى گًَْ کَ اس ًتیجَ پاطخ ُا هؼاُذٍ هیؼْد اگز چَ ًیوی اس ژاپٌی ُا تَ ًذْی اس اًذا تا خارجی تجزتَ   3

ص ُای داصل در رّاتظ ػغلی ّ یا توا. تواص دارًذ ایي تواص ُا در ططخ تظیار ػادی ّ قؼزی صْرت هیگیزد

تجزتَ ًؼاى دادٍ اطت تَ هذض جذائی اس هذل کار ّ یا هذرطَ . در دیي تذصیل تظیار ًا هتؼادل ّ هْقتی اطت

تواص ُای ططذی ُزگش تَ تؼویق تفاُوات ّ دّطتی ُای هظتوز ًوی اًجاهذ، . ذًایي گًَْ تواص ُا قطغ هیؼْ

ات فزٌُگی هظتلشم اطتوزار ّ تثادالت جذی ایذٍ ُا ّ گفتواى تذّى دال آى کَ تفاُوات دّجاًثَ ّ ارتثاط

 ج -رّدرتایظتی هیثاػذ

 ًذارم هذرطَ هذل کار

 زن مرد
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 .ادٍ ػذٍ اطتًؼاى د 1ًتیجَ ایي ًظز طٌجی در ػکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

  رفاقت، :عالقً مىذی آمار ضً -تجربً تماش با خارجی  1شکل                        

 تحصیلیا فعالیت ٌای خیریً، اشتغال                                        

 

درصذ در تقزیثي در توام اقؼار  80ّ  70 تا ًظثت تیي" فؼالیت ُای خیزیَ"ػالقَ تَ ػزکت در 

گزایغ ػوْهی ژاپٌی ُا تَ ػزکت در تزًاهَ ُای یاری رطاًی تَ هزدم آطیة . طٌی دیذٍ هیؼْد

در خارج  " اػتغال، تذصیل"تا خارجی ّ ػالقَ تَ" رفاقت"درصذ . پذیز جِاى قاتل تذظیي اطت

 زظً ردغ طي ػزکت کٌٌذٍ در اقؼار طٌی جْاى ّ هیاًَ طال تاال اطت ّلی ایي درصذ تا افشای

 . کاُغ یافتَ اطت یجٌط

 . (4ػکل )در پزطغ دیگزی کؼْر هْرد ػالقَ ػزکت کٌٌذٍ طْال ػذٍ اطت

 راصدر  کَ ژاپٌی ُا تزگشیذًذ هاًٌذ طال ُای قثل آهزیکا ار یرْؼککؼْرُای دًیا تیي در 

درصذ در  38تَ  3998درصذ در طال  84کَ درصذ هذثْتیت آى اس تفاّت ایي قزار دارد، تا 

در ردیف دّم ّ طْم تَ تزتیة اطتزالیا ّ طْیض اس کؼْرُای . کاُغ ًؼاى هیذُذ 8008طال 

اس هذثْتیت ایي دّ کؼْر ًیش در هقایظَ تا طال ُای قثل کاُغ . ػٌاختَ ػذٍ اطتهذثْب 

 . هختصزی هؼاُذٍ ػذٍ اطت

ظاُزى . ًثْد یا کوثْد ًام کؼْرُای آطیائی اطتًظزطٌجی قاتل تْجَ اطت  آى چَ کَ در ایي

طِن کزٍ ّ چیي در گشیٌغ ژاپٌی ُا تٌِا . تیؼتز تظْی کؼْرُای غزتی اطتژاپٌی ُا گزایغ 

کاُغ  8008درصذ در طال  8تَ  3991درصذ در طال  4هذثْتیت چیي اس . درصذ تْدٍ اطت 8

 رفاقت

 فعالیت ٌای خیریً

 اشتغال، تحصیل
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 .یافتَ اطت

هزیکا را در راص فِزطت کؼْرُای هذثْب قزار اها السهظت تذاًین ژاپٌی ُا تَ چَ طثة آ

آى ُا توة اتن اًذاخت دّ ػِز  تز طزدر جٌگ جِاًی دّم هگز آهزیکا ًثْد کَ . هیذٌُذ

ػلل اًتخاب . تؼکرا  ػِزًّذ هیلیْى َط دّذدُیزّػیوا ّ ًاکاساکی را تا خاک یکظاى کزد ّ 

 .ػذٍ اطتدر جذّل سیز جوؼثٌذی تَ ػٌْاى هذثْب تزیي کؼْر آهزیکا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 8008تا ضال  3991بیه ژاپىی ٌا از ضال در علل محبُبیت آمریکا  وُضان        

 در بیه ژاپىی ٌا آمریکا محبُبیتعلل  3991 3998 8001 8008

 آساد ّ صلخ آهیش اطت 36% 36 36 38

 راتطَ ػویقی تا ژاپي دارد 85 39 39 37

 دارمرا   تَ آًجا طفزتجزتَ  9 9 38 38

 کؼْر ثزّتوٌذی اطت 8 38 33 38

 کؼْر ّطیغ ّ پٌِاّری اطت 36 37 35 38

 دارد ػایظتَ ایطثیؼت ّ هذیظ سیظت  5 7 8 33

 در ًظز اّل خْػن آهذ 5 6 5 6

 خُد کشُر محبُبآزاد گسیىش   4شکل 

 آمریکا

 اضترالیا

 ضُئیص

 اوگلیص

 ایتالیا

 فراوطً

 کاوادا

 آلمان

 زَلىذ وُ

 کري جىُبی

 چیه

 بقیً کشُرٌا

 ویطت

[Type a quote from the 

document or the summary of an 

interesting point. You can 

position the text box anywhere 

in the document. Use the Text 

Box Tools tab to change the 

formatting of the pull quote 

text box.] 
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