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چکیذه
اظ آًدب وِ آهَظش ٍ پطٍضش ثِ ػٌَاى هْوتطیي ًْبز تؼلین ٍ تطثیت ضسوی ػوَهی ،هتَلی اغلی فطآیٌس تؼلین ٍ تطثیت زض
ّوِ اثؼبز ٍ سبحتّبی تؼلین ٍ تطثیت زض وطَض هی ثبضس ،لصا زض ایي ضاستب هغبلؼِ حبضط زض ًظط زاضز ،هَفمیت ًظبم
آهَظش ٍ پطٍضش ضا زض تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی زاًص آهَظاى هَضز اضظیبثی لطاض زّس .خبهؼِ آهبضی ایي پژٍّص ضبهل
زاًص آهَذتگبى زاًطگبُ فطٌّگیبى استبى فبضس هیثبضس وِ تحمیمی تَغیفی اظ ًَع پیوبیطی است .ثطای اًتربة ًوًَِ
آهبضی ،تؼساز ً 180فط زاًطدَ ثِ ضٍش ًوًَِگیطی زض زستطس اظ ثیي توبهی زاًطدَیبى ٍضٍزی  1392-93زاًطگبُ
فطٌّگیبى استبى فبضس اًتربة ضسًس .ثطای خوغ آٍضی زازُّب ،اظ پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ استفبزُ گطزیس وِ ضٍایی ٍ
پبیبیی آى ثب ضٍش تحلیل گَیِ ٍ آلفبی وطًٍجبخ هحبسجِ ٍ هَضز تبییس لطاض گطفت .ثب تدعیِ ٍ تحلیل آهبضی زازُّبی
گطزآٍضی ضسُ ًتبیح ظیط حبغل گطزیس -1:اظ زیسگبُ زاًص آهَذتگبىً ،ظبم آهَظش ٍپطٍضش زض تطثیت سیبسی ٍ
اختوبػی زاًص آهَظاى هَفك ًجَزُ است -2 .ثیي زیسگبُ زاًطدَیبى ضضتِّبی ػلَم تطثیتی ٍ ػلَم پبیِ زاًطگبُ فطٌّگیبى
تفبٍت هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز -3 .ثیي زیسگبُ زاًطدَیبى پسط ٍ زذتط زض هَضز هیعاى هَفمیت ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض
تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی زاًص آهَظاى اذتالف هؼٌبزاضی ًطبى زازُ ًطس .ثٌب ثط ًتبیح ثسست آهسُ الظم است وِ هساضس
ثِ ػٌَاى اغلیتطیي ػبهل اخطایی زض ًظبم تؼلین ٍ تطثیت زض سبذتبض ٍ چبضچَة آهَظضی ،ضٍشّبی یبززّی هؼلن،
اخطای هحتَای ثطًبهِ زضسیً ،حَُی ثطلطاضی اضتجبط ثب فطاگیطاى ٍضیَُّبی اضظضیبثی تغییطاتی ضا اػوبل ًوبیس.
کلیذ واشه ها :آهَظش ٍ پطٍضش؛ تطثیت سیبسی؛ تطثیت اختوبػی؛ زاًطگبُ فطٌّگیبى.

 1وبضضٌبس ػلَم تطثیتی ،ػضَ پطسٌلی ازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش ضْط ثبالزُ ،فبضس ،ایطاىًَ،یسٌسُ هسئَلcr.esmail@yahoo.com ،
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وبضضٌبس ػلَم تطثیتی ،ػضَ پطسٌلی ازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش ضْط ثبالزُ ،فبضس ،ایطاى

 3استبزیبض ،زاًطگبُ فطٌّگیبى ،پطزیس ضْیس ضخبیی ضیطاظ
 4هسیط زثیطستبى آهَظش ٍ پطٍضش ضْطستبى فطاضجٌس
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مقذمه
اهطٍظُ آهَظش ٍ پطٍضش زض ثیي توبهی خَاهغ اظ اّویت ذبغی ثطذَضزاض ضسُ است؛ ظیطا ثِ ػمیسُ ثسیبضی اظ
زاًطوٌساى تؼلین ٍ تطثیتٍ ،ظیفِ آهَظش ٍ پطٍضش ،تطثیت ضْطًٍساًی است وِ ثتَاًٌس ثطای ضضس ٍ ضىَفبیی خبهؼِی
هطزم سبالض ٍ تدسیس ثٌبی آى تالش وٌٌس ٍ زضغسز تطثیت ًسلی ثبضس وِ ثتَاًس زض زًیبی پیچیسُی وًٌَیّ ،ن ثط
سطهبیِی زاًص ذَز ثیفعایس ٍ ّن ثب افعایص لبثلیت ّوجستگی ٍ ًمصپصیطی ذَز زض ایدبز فضبی گطٍّی وِ هسئَلیت
چٌس خبًجِ ٍ خوؼی ثِ ثبض هیآٍضز ،وَضص ًوبیس(ثْطٍش .)1391 ،حبل هیتَاى یىی اظ ٍظبیف ذغیط ٍ اسبسی آهَظش
ٍ پطٍضش ضا تطثیت فطاگیطاى هتٌبست ثب ایي سبظهبى هؼطفی وطز؛ اگط تطثیت ضا فطاّن وطزى ظهیٌِّبی ثبلٌسگی ،ثطوطیسى
ٍ هتؼبزل وطزى آزهی ثساًین ٍ ّسف اظ آى ضا فؼلیت ثرطیسى ثِ استؼسازّبی ثبلمَُ اًسبىّب زض خْت ووبل ٍ لطة الْی
زضًظط زاضتِ ثبضینً ،ظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تحمك ایي اهط ًمص اضظًسُ ٍ ثسعایی زاضز(هیطحیسضی ٍ )1386،ایي سبظهبى
ثبیس ثب تَخِ ثِ سبحت ضص گبًِ تطثیت ،زاًص آهَظاى ضا ثِ عَض هتَاظى زض حَظُّبی تطثیت ػلوی ٍ فٌبٍضاًِ ،تطثیت
زیٌی ٍ اذاللی ،تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی ،تطثیت ضٌبذتی ٍ ٌّطی ،تطثیت زیٌی ٍ خسوبًی ٍ زض ًْبیت تطثیت التػبزی ٍ
حطفِای ضضس ٍ پطٍضش زّس؛ ثِ عَضی وِ ثتَاًٌس زض آیٌسُ ػٌػط هفیس ٍ هؤثطی ثطای اػتالی اسالهی ثِ حسبة
آیٌس(هجبًی ًظطی تحَل ثٌیبزیي زض ًظبم تؼلین ٍ تطثیت ضسوی ػوَهی خوَْضی اسالهی ایطاى.)1390،
حبل ثب تَخِ ثِ هغبلت ثبال هیتَاى یىی اظ هْنتطیي سبحتّبی ضص گبًِ تطثیت ضا حَظُی تطثیت سیبسی ٍ
اختوبػی زاًست؛ ظیطا تَخِ ثِ ًیبظّبی سیبسی ٍ اختوبػی ،وَزن ضا ثطای ظًسگی ثب زیگطاى ٍ زض اختوبع آهبزُ هیوٌس
ٍ ثٌب ثط ایٌىِ اًسبى یه هَخَزِ هسًی ثبلغجغ است ،تَخِ ثِ ًیبظّبی اختوبػی ٍ سیبسی ٍ تغییط ٍ تحَالت اختوبػی،
التػبزی ،سیبسی ٍ فطٌّگی اظ اغلیتطیي گبمّبی ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض خْت ضسیسى ثِ اّساف تطثیتی هیثبضس؛
ثٌبثطایي هساضس ثبیس هغبثك ًیبظّبی فطاگیطاى ثطًبهِّبیی زض خْت ثْطُ هٌسی اظ ضضس ٍ تىبهل اختوبػی عطاحی وٌٌس.
ثی تطزیس اثطثرطی ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش اهطی هْن ٍ حیبتی زض تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی ثِ حسبة هیآیس وِ،
زض حمیمت زضثبضُی اثط ثرطی تبوٌَى تؼبضیف گًَبگًَی اضائِ ضسُ است .زض فطٌّگ ػلَم تطثیتی ،اثطثرطی ثِ هؼٌی
هیعاى تحمك اّساف ٍ اًدبم هَفمیتآهیع هأهَضیت آهسُ است .ثِ تؼجیط زیگط اثطثرطی ثِ هؼٌبی ػولىطز ٍ وبضایی هغلَة
زض ترػیع هٌبثغ هی ثبضس(هحوَزیّ ٍ )1386 ،وچٌیي عجك ًظط ثرتیبضی( )1386ثِ ثیبى زیگط اثط ثرطی ًطبى هی زّس
وِ تب چِ هیعاى اظ تالشّبی اًدبم ضسُ ًتبیح هَضز ًظط حبغل ضسُ است(تب چِ حس ثِ اّساف ضسیسُ این) ،زض حبلی وِ ثِ
ًحَُ استفبزُ ٍ ثْطُ ثطزاضی اظ هٌبثغ ثطای ًیل ثِ ًتبیح اّساف ،ثِ وبضایی هطثَط هی ضَز .زض ٍالغ اثطثرطی هطتجظ ثِ
ػولىطز(ًیل ثِ اّساف) ٍ فطاّن آٍضزى ضضبیت اًسبى اظ تالش ّبی اًدبم ضسُ است ٍ وبضایی هطتجظ ثب ثْطُ ثطزاضی
غحیح اظ هٌبثغ است.

ثطضسی هیعاى اثطثرطی ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش...

ثِ عَض ولی ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش لجل اظ ّط چیع هستلعم اًدبم هبهَضیت زض ضاستبی تحمك اّساف ٍ ضسبلتّبیی
است وِ ایي ًظبم زض تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی زاًص آهَظاى ثط ػْسُ زاضز .ظیطا پبیِّبی اغلی اثط ثرطی ،ضیطِ زض تطثیت
سیبسی ٍ اختوبػی ضْطًٍساى خبهؼِ زاضز وِ هیثبیست زض فطایٌس تؼلین ٍ تطثیت ثِ هطاتت لبثل لجَلی زض ظهیٌِّبی فَق
زست یبفتِ ثبضٌس ٍ ٌّگبهی هیتَاى هَفمیت ٍ پیططفت ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش ضا اثجبت وطز وِ ایي سبظهبى تَاًستِ ثبضس
ثِ ٍسیلِی الساهبت ٍ ضاّىبضّبی اسبسی ذَز ،زضخِ ٍ هیعاى ًیل ثِ اّساف ذَز ضا تؼییي وٌس؛ ثِ ػجبضت زیگط اثط ثرطی
سبظهبى است وِ ًطبى هی زّس تب چِ هیعاى اظ تالشّبی اًدبم ضسُ ًتبیح هَضز ًظط حبغل ضسُ است.
لصا ثط ػْسُ گطفتي اهط تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی ًِ تٌْب اظ خولِ ٍظبیف هسئَلیي تطثیتی ،ثلىِ ٍظیفِ حبووبى آى
خبهؼِ ًیع هیثبضس(ثْطتی ٍ افروی اضزوبًی ٍ )1386 ،اظ ًظط سَل )2003(1تطثیت سیبسی فطآیٌسی است وِ ًبظط ثِ تغییط
ًگطش سیبسی زاًص آهَظاى ٍ افعایص هْبضتّبی هطبضوتی ٍ لبثلیتّبی اختوبػی ٍ اضظشگصاضی آًْب ًسجت ثِ حمَق
سبیط ضْطًٍساى هیثبضس ٍ تطثیت اختوبػی ضا هیتَاى ػول ّسفوٌسی تلمی ًوَز وِ وبضوطز آى ،ظهیٌِ سبظی ثطای ّسایت
افطاز خبهؼِ تَسظ ًظبم اختوبػی است؛ وبضی وِ اظ عطیك ثطلطاضی ضاثغِ تؼبهلی ٍ چٌس سَیِ هطثی ٍ هتطثی غَضت هی-
پصیطز(حیسضی ٍ سبخسی .)1392 ،ثؼس اظ تؼطیف هبّیت تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی ثِ غَضت هٌفه الظم است ثِ تؼطیف
تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی اضبضُ وطز؛ ضخجیبى( )1389هؼتمس است ،تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی ،ایدبز ظهیٌِّب ،ضفغ هَاًغ ٍ
استفبزُ اظ ػَاهل ٍ ضیَُّبی هؤثط ثِ هٌظَض پطٍضش ٍ ضىَفبیی استؼسازّبی سیبسی ٍ اختوبػی هتطثی ٍ ایدبز تؼبزل ٍ
ّوبٌّگی هیبى آًْب تب هتطثی زض ضًٍسی تسضیدی ٍ هستوط ،ثب اضزاُای آظاز ٍ فؼبل ،ثِ ضىل زضًٍی ،ثِ ّسف غبیی تطثیت
یؼٌی لطة الْی ضٌّوَى ضَز .ثب تَخِ ثِ آًچِ گفتِ ضس ،الظم است ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش ثب ضٌبذت هبّیت تطثیت
سیبسی ٍ اختوبػی ثِ ػٌَاى یىی اظ هْنتطیي ًیبظّبی اسبسی فطاگیطاى ،هَثطتطیي ضاّجطزّبی اغَلی ٍ حمیمی زض خْت
تحمك تطثیت ّوِ خبًجِ فطاگیطاى ضا ایدبز ًوبیس؛ تب ثسیي ٍسیلِ ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش ثِ اّساف اظ پیص تؼییي ضسُ زست
یبثس .زض ّویي ضاستب ،هؼوَال ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش هسئَل آهبزُ سبظی افطاز ثطای ظًسگی زض اختوبع هیثبضٌس ٍ ثب ضٍضي
ضسى اّساف ٍ ثطًبهِ هیتَاى زض خْت اثطثرطی اغَلی ٍ اسبسی ایي سبظهبى گبم ثطزاضت.
زضثبضُ هیعاى اثطثرطی ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی ،زاًص آهَظاًی وِ زٍضُ زیپلن ضا
گصضاًسُاًس ٍ زض حبل تحػیل زٍضُ وبضضٌبسی زض زاًطگبُ فطٌّگیبى ّستٌس ،تبوٌَى پژٍّص هستملی غَضت ًگطفتِ
است؛ اهب تحمیمبتی زض ضاثغِ ثب ػَاهل هَثط ثط تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی اًدبم ضسُ است .زض تأییس هغلت فَق هیتَاى ثِ
ًتبیح اضظیبثیّبیی وِ هحممبى ًیع زض ایي ظهیٌِ اًدبم زازُاًس ،اضبضُ وطز.
اعالػبت ثِ زست آهسُ اظ هیعاى اثطثرطی ثطًبهِ زضسی تطثیت سیبسی همغغ هتَسغِ اظ زیسگبُ زثیطاى ٍ زاًص
آهَظاى ًطبى زاز وِ ایي ثطًبهِ اظ ًظط زاًص آهَظاى وبهالً غیط اثطثرص است( .اهیٌی ٍ ّوىبضاى ٍ )1388 ،اعیبیی()1385
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زض تحمیك ذَز ػٌَاى وطز ،هساضس ٍ هؼلوبى اظ لحبػ تغییط افطاز ًمص هْوی ثطػْسُ زاضًس ٍ هؼلوبى ثب اًتمبل ًگطشّبی
خسیس ظهیٌِّبی اذاللی ،ػبعفی ،سیبسی ٍ هَخت تغییط ٍ پطٍضش اختوبػی زاًص آهَظاى هیگطزز ٍ ظًگٌِ( )1382عی
تحمیك ذَز ػَاهل فطٌّگی هَثط ثط خبهؼِ پصیطی زاًص آهَظاى همبعغ ضاٌّوبیی ٍ هتَسغِ استبى ثَضْط ضا هتغیطّبی
تحػیلی ٍالسیيٍ ،ضؼیت تحػیلی پبسرگَیبىٍ ،السیي ،هساضس ٍ هؼلوبى هؼطفی وطز.
یبفتِّبی پژٍّطی زیگطی چَى ّعاض خطیجی ٍ ّوىبضاى( )1393ثِ هٌظَض ثطضسی ػَاهل هَثط زض ضًٍس خبهؼِ
پصیطی سیبسی زاًطدَیبى زض ج ا.ا ًطبى زاز وِ ًْبزّبی زٍلتی ،غیط زٍلتی ٍ تطىلّبی زاًطگبّی زض ضىلگیطی تطثیت
سیبسی ٍ اختوبػی زاًطدَیبى هَثط است ٍ ّوچٌیي سجعی پَض( )1391زض تحمیمی ثب ػٌَاى «ًمص هؼلوبى زض فطایٌس خبهؼِ
پصیطی» ،ػَاهلی چَى ذبًَازُ ،هسضسِ ،هؼلوبىّ ،وسبالى ٍ ضسبًِّبی خوؼی ضا زض تطثیت اختوبػی هَثط زاًست ٍ هؼتمس
است هؼلوبى ،هْن تطیي وبضگعاضاى تؼلین ٍ تطثیت ،ثِ عَض هستمین یب غیط هستمین زض تؼبلین اختوبػی هَثطًسً .تبیح حبغل
اظ تحمیك لٌگتَىً )1969(1طبى زاز وِ پیطاهَى ًمص هسضسِ ٍ آثبض هؼلوبى ٍ گطٍُّبی ّوسبالى ،ثبٍضّبی سیبسی هؼلن،
اثط ثبلمَُ هْوی زض تمَیت اّساف تؼییي ضسُ ثطًبهِ زضسی آهَظضی زاضز ٍ ّوچٌیي ّطیس )1995(2هؼتمس است وِ،
ًمص هسضسِ ضا ثبیس ثِ ػٌَاى وٌتطل اختوبػی زض ًظط گطفت ٍ ّوچٌیي سؼی هیوٌس وِ تب حس ظیبزی ثِ المب زاًصً ،گطش
ٍ هْبضت ثِ زاًص آهَظاى ثپطزاظز ٍ آًبى ضا ثطای ضْطًٍسیِ آیٌسُ آهبزُ سبظز(للتبش .)1391 ،زض تبییس هغبلت فَق
ثَلیس )2003(3ػٌَاى وطزُ است وِ ،اظ هْوتطیي هَسسبت ضسوی وِ ثِ فطایٌس تطثیت سیبسی هی پطزاظًس ،هساضس ػبم
هٌسَة ثِ حىَهت ،زاًطگبُّب ٍ هطاوع آهَظضی است وِ ثِ اضائِی ضیَُّبی هغبلؼبتی هؼیٌی اظ عجیؼت خبهؼِ ٍ ًظبم
سیبسی ٍ هىتت سیبسی ػبم آى هیپطزاظًس.
حبل اظ آًدب وِ آهَظش ٍ پطٍضش ثِ ػٌَاى هْوتطیي ًْبز تؼلین ٍ تطثیت ضسوی ػوَهی ،هتَلی اغلی فطآیٌس تؼلین
ٍ تطثیت زض ّوِ اثؼبز ٍ سبحتّبی تؼلین ٍ تطثیت زض وطَض هیثبضس ،ثطضسی ػولىطز ایي ًْبز زض اًدبم هأهَضیت ٍ
ضسبلتی وِ زض ظهیٌِ تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی زاًصآهَظاى ثط ػْسُ زاضز ،هیتَاًس هیعاى اثطثرطی ًظبم آهَظش ٍ
پطٍضش ضا زض فطاّن سبذتي ظهیٌِ زستیبثی زاًصآهَظاى ثِ هطاتجی اظ تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی ثِ هٌظَض ًمص آفطیٌی زض
تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی اضائِ ًوبیس .زض ّویي ضاستب ،هغبلؼِ حبضط زض پی آى است وِ هَفمیت ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش ضا
زض تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی زاًص آهَظاى هَضز اضظیبثی لطاض زّس؛ تب خبیی وِ فطؼ اغلی همبلِ آى است وِ ثب ثطضسی ٍ
ٍاوبٍی زیسگبُ زاًطدَ هؼلوبى هیتَاى گبهی اسبسی ٍ اغَلی زض خْت پیطجطز ضٍشّبی آهَظضی تطثیت سیبسی ٍ
اختوبػی زض زاًطگبُ فطٌّگیبى ثطزاضتِ ضَز ٍ اظ ایي عطیك هؼلوبى تطثیت یبفتِ زض زاًطگبُ فطٌّگیبى ،زض ًسل آیٌسُ هی-
تَاًٌس ثب هبّیت ضاّجطزّبی اغلی تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی آضٌب ضًَس.
1

langton
harris
3
Bullis
2

ثطضسی هیعاى اثطثرطی ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش...

روش پصوهش
پژٍّص حبضط اظ ًظط ّسف ،وبضثطزی ٍ ثِ لحبػ ضیَُ اخطای تحمیك ٍ خوغ آٍضی زازُّب ،تحمیمی تَغیفی اظ
ًَع پیوبیطی هیثبضس؛ ظیطا زض پی آى است وِ هیعاى هَفمیت ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی زاًص
آهَظاى ضا هَضز تَغیف ٍ ثطضسی لطاض زّس.
خبهؼِ آهبضی ایي پژٍّص ضبهل زاًص آهَذتگبى آهَظش ٍ پطٍضش استبى فبضس هیثبضس .ثطای اًتربة ًوًَِ
آهبضی ،تؼساز ً 180فط زاًطدَ(ثِ ػٌَاى زاًصآهَذتِ ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش) ثِ ضٍش ًوًَِگیطی زض زستطس اظ ثیي
توبهی زاًطدَیبى ٍضٍزی  1392-93زاًطگبُ فطٌّگیبى استبى فبضس اًتربة ضسًس.
ثطای خوغ آٍضی زازُّبی هَضز ًیبظ تحمیك ،اظ پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ استفبزُ گطزیس .ثطای ایي هٌظَض ثب استفبزُ اظ
اّساف زض ًظط گطفتِ ضسُ زض ظهیٌِ سیبسی ٍ اختوبػی هطثَط ثِ زٍضُّبی اثتسایی ٍ هتَسغِ آهَظش ٍ پطٍضش خوَْضی
اسالهی ایطاى(ضَضای ػبلی آهَظش ٍ پطٍضش ،)1392 ،ػجبضات هَضز ًظط زض لبلت زٍ پطسطٌبهِ (ضبهل تطثیت سیبسی ٍ
تطثیت اختوبػی) زض همیبس لیىطت تٌظین گطزیس وِ هیعاى هَفمیت ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت سیبسی ٍ تطثیت
اختوبػی زاًص آهَظاى ضا اظ ًظط زاًص آهَذتگبى ضٍی یه همیبس پٌح زضخِای(اظ ذیلی ون تب ذیلی ظیبز) هیسٌدیس.
ضٍایی هحتَایی پطسطٌبهِ ثب استفبزُ اظ ضٍش تحلیل گَیِ ثطضسی ٍ هَضز تبییس لطاض گطفت وِ ضطیت ّوجستگی
گَیِّب ثِ غَضت ونتطیي ٍ ثیطتطیي هیعاى زض زاهٌِای ثیي  0/68 ٍ 0/40زض سغح  0/001هؼٌبزاضی ثِ زست آهس .پبیبیی
اثعاض ًیع ثب هحبسجِ ضطیت آلفبی وطًٍجبخ ثِ هیعاى  0/96تبییس گطزیس.
نتایج
اظ هدوَع  180پطسطٌبهِ تَظیغ ضسُ 152 ،پطسطٌبهِ تىویل ضسُ ثِ زست آهس .اعالػبت خوؼیت ضٌبذتی
زاًطدَیبى هَضز هغبلؼِ زض خسٍل  1ذالغِ ضسُ است.
خسٍل  :1هطرػبت خوؼیت ضٌبذتی زاًطدَیبى هَضز هغبلؼِ

هطرػبت

تؼساز

زضغس

خٌسیت
پسط

72

زذتط

80

ضضتِ تحػیلی

سَال اٍل :اظ

ػلَم پبیِ

41

ػلَم تطثیتی

111

خوغ

152

100

زیسگبُ

زاًص
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آهَذتگبىً ،ظبم آهَظش ٍ پطٍضش تب چِ اًساظُ زض تطثیت سیبسی زاًص آهَظاى هَفك ثَزُ است؟
خسٍل ضوبضُ ( )2هیبًگیي هَفمیت ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت سیبسی زاًص آهَظاى ٍ ًیع همبیسِ آى ثب
هؼیبضّبی سغح وفبیت لبثل لجَل ( ٍ )Q2سغح وفبیت هغلَة ( )Q3ضا ًطبى هیزّس .ثط اسبس ًتبیح ایي خسٍل ،هیبًگیي
هَفمیت ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت سیبسی زاًص آهَظاى اظ سغح وفبیت هغلَة ( )Q3;4پبییيتط هیثبضس ٍ ثط
اسبس همساض  tثِ زست آهسُ زض زضخِ آظازی  151تفبٍت هؼٌبزاضی زض سغح  0/0001ثیي ایي زٍ هیبًگیي ثِ زست آهسُ
استّ .وچٌیي هالحظِ هیضَز وِ هیبًگیي هَفمیت ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت سیبسی زاًص آهَذتگبى()1/96
پبییيتط اظ سغح وفبیت لبثل لجَل ( )Q2;3هیثبضس ٍ ثط اسبس همساض  tثِ زست آهسُ زض زضخِ آظازی  151تفبٍت
هؼٌبزاضی زض سغح  0/0001ثیي ایي زٍ هیبًگیي ٍخَز زاضز .ایي یبفتِّب ثِ آى هؼٌب است وِ اظ ًظط زاًص آهَذتگبى،
هَفمیت ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت سیبسی زاًص آهَظاى اظ سغح وفبیت لبثل لجَل ًیع پبییيتط است.
خسٍل  :2هیعاى هَفمیت ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت سیبسی زاًص آهَظاى
هتغیط

هیبًگیي

سیبسی

1/96

اًحطاف
استبًساضز

0/62

سغح
وفبیت لبثل لجَل

همساض t

)(Q2

3

زضخِ
آظازی

20/54

سغح
هؼٌبزاضی

151

/0001
0

سغح
وفبیت هغلَة

همساض t

)(Q3

4

40/32

سَال زٍم :اظ زیسگبُ زاًص آهَذتگبىً ،ظبم آهَظش ٍ پطٍضش تب چِ اًساظُ زض تطثیت اختوبػی زاًص آهَظاى
هَفك ثَزُ است؟
خسٍل ضوبضُ ( ،)3هیبًگیي هَفمیت ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت اختوبػی زاًص آهَظاى ٍ ًیع همبیسِ آى ثب
هؼیبضّبی سغح وفبیت لبثل لجَل ( ٍ )Q2سغح وفبیت هغلَة ( )Q3ضا ًطبى هیزّس .ثط ایي اسبس ،هیبًگیي هَفمیت
ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت اختوبػی زاًص آهَظاى ،اظ سغح وفبیت هغلَة ( )Q3;4پبییيتط هیثبضس ٍ ثط اسبس
همساض  tثِ زست آهسُ زض زضخِ آظازی  151تفبٍت هؼٌبزاضی زض سغح  0/0001ثیي ایي زٍ هیبًگیي ثِ زست آهسُ است.
ّوچٌیي ،هیبًگیي هَفمیت ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت اختوبػی زاًص آهَظاى ( )2/03پبییيتط اظ سغح وفبیت لبثل
لجَل ( )Q2;3هیثبضس ،اهب ثط اسبس همساض  tثِ زست آهسُ زض زضخِ آظازی  151تفبٍت هؼٌبزاضی زض سغح  0/0001ثیي
ایي زٍ هیبًگیي ٍخَز زاضز .ایي یبفتِّب ثِ آى هؼٌب است وِ اظ ًظط پبسد زٌّسگبى هَفمیت ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض
تطثیت اختوبػی زاًص آهَظاى اظ سغح وفبیت لبثل لجَل ًیع پبییيتط هیثبضس.
خسٍل :3هیعاى هَفمیت ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت اختوبػی زاًص آهَظاى

سغح
هؼٌبزاضی

0/0001
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هتغیط

اختوب
ػی

هیبًگیي

اًحطاف
استبًساضز

0/71

2/03

سغح

زضخِ

همساض t

وفبیت لبثل

آظازی

لجَل )(Q2

3

سغح

16/62

هؼٌبزاضی

سغح
وفبیت هغلَة
)(Q3

000

151

همساض t

4

0/1

33/88

سغح
هؼٌبزاضی

0/0001

سَال سَم :آیب ثیي زیسگبُ زاًطدَیبى ضضتِّبی ػلَم تطثیتی ٍ ػلَم پبیِ زاًطگبُ فطٌّگیبى زض هَضز هیعاى هَفمیت
ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی زاًصآهَظاى تفبٍت هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز؟
یبفتِّبی پژٍّص ًطبى زاز وِ زض هدوَع ،هیبًگیي ًوطُ زیسگبُ زاًطدَیبى ضضتِ ػلَم تطثیتی زض ظهیٌِ تطثیت
سیبسی ٍ اختوبػی ًسجت ثِ زاًطدَیبى ضضتِ ػلَم پبیِ ثبالتط ثَز .ثِ وبضگیطی آظهَى  tهستمل ًطبى زاز وِ ثیي زیسگبُ
زاًطدَیبى ضضتِ ّبی ػلَم تطثیتی ٍ ػلَم پبیِ زاًطگبُ فطٌّگیبى زض هَضز تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی تفبٍت هؼٌبزاضی(زض
سغح ٍ )0/05خَز زاضز .حبغل آظهَى  tزض خسٍل ( )4ذالغِ ضسُ است.
خسٍل  :4همبیسِ زیسگبُ زاًطدَیبى ضضتِ ّبی ػلَم تطثیتی ٍ ػلَم پبیِ زاًطگبُ فطٌّگیبى
زض هَضز هیعاى هَفمیت ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی
اثؼبز تطثیت

ضضتِ

تؼس
از

تطثیت سیبسی

ػلَم تطثیتی

تطثیت اختوبػی

ػلَم پبیِ

یي
11

ف استبًساضز
2/02

0/60

1

ػلَم پبیِ
ػلَم تطثیتی

هیبًگ

اًحطا

t
2

زضخ
ُ آظازی

سغح
هؼٌبزاضی

150

0/05

2/3
41

1/77

0/64

11

2/11

0/68

1

3

150

2/0
41

1/81

0/75

سَال چْبضم :آیب ثیي زیسگبُ زاًطدَیبى پسط ٍ زذتط زاًطگبُ فطٌّگیبى زض هَضز هیعاى هَفمیت ًظبم آهَظش ٍ
پطٍضش زض تطثیت سیبسی زاًص آهَظاى تفبٍت هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز؟
آظهَى آهبضی  tهستمل ،اذتالف هؼٌبزاضی ثیي زیسگبُ زاًطدَیبى پسط ٍ زذتط زض هَضز هیعاى هَفمیت ًظبم
آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی زاًص آهَظاى ًطبى ًساز.
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بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادات
ایي هغبلؼِ ثِ اضظیبثی هیعاى هَفمیت ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی زاًص آهَظاى اظ زیسگبُ
زاًص آهَذتگبى آهَظش ٍ پطٍضش استبى فبضس پطزاذتِ ٍ ّسف آى ثطضسی هیعاى اثطثرطی آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت
سیبسی ٍ اختوبػی زاًصآهَظاى است.
اظ یبفتِّبی ایي پژٍّص وِ زض پبسد ثِ سَال اٍل ثِ زست آهسُ است ،هیتَاى ًتیدِ گطفت وِ اظ زیسگبُ زاًص
آهَذتگبىً ،ظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت سیبسی زاًص آهَظاى هَفك ًجَزُ است؛ ثِ عَضی وِ هَفمیت ًظبم آهَظش
ٍ پطٍضش زض تطثیت سیبسی زاًص آهَظاى اظ سغح وفبیت لبثل لجَل ًیع پبییيتط است.
ّوچٌیي ثط اسبس ًتبیح ثسست آهسُ زض پبسد ثِ سَال زٍم پژٍّص ،ایٌگًَِ استٌجبط هیضَز وِ اظ زیسگبُ زاًص
آهَذتگبىً ،ظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت اختوبػی زاًص آهَظاى ػولىطز هَفمیتآهیعی ًساضتِ است .زض ایي ضاثغِ
ًیع هیعاى هَفمیت ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت اختوبػی زاًص آهَظاى اظ سغح وفبیت لبثل لجَل ًیع پبییيتط هیثبضس.
زض پبسد ثِ سَال سَم تحمیكً ،تبیح ًطبى زاز وِ ،ثیي زیسگبُ زاًطدَیبى ضضتِّبی ػلَم تطثیتی ٍ ػلَم پبیِ
زاًطگبُ فطٌّگیبى زض هَضز هیعاى هَفمیت ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی زاًص آهَظاى تفبٍت
هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز؛ وِ زض هدوَع هیبًگیي ًوطُ زیسگبُ زاًطدَیبى ضضتِ ػلَم تطثیتی زض ظهیٌِ تطثیت سیبسی ٍ
اختوبػی ًسجت ثِ زاًطدَیبى ضضتِ ػلَم پبیِ ثبالتط ثَز.
ّوچٌیي ًتبیح حبغل اظ تدعیِ ٍ تحلیل زازُّب زض پبسد ثِ سَال چْبضم پژٍّص ،حبوی اظ آى است وِ ثیي
زیسگبُ زاًطدَیبى پسط ٍ زذتط زاًطگبُ فطٌّگیبى زض هَضز هیعاى هَفمیت ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت سیبسی زاًص
آهَظاى تفبٍت هؼٌبزاضی ٍخَز ًساضز.
حبل ثغَض ولی ًتبیح ثِ زست آهسُ زض ایي تحمیك ًطبى هیزّس وِ زاًص آهَذتگبى آهَظش ٍ پطٍضش هؼتمسًس
وِ ًظبم آهَظضی وطَض ،زض ضاُ تحمك اّساف سیبسی ٍ اختوبػی وِ ثطای تطثیت زاًص آهَظاى زض زٍضُّبی هرتلف
تحػیلی پیص ثیٌی ضسُ ،هَفك ًجَزُ است .ثِ ػجبضت زیگطً ،ظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی زاًص-
آهَظاى ًتَاًستِ اًتظبضات ضا حتی زض حس لبثل لجَل ثطآٍضزُ ًوبیسً .تبیح چٌیي تحمیمی ثیبًگط ایي هغلت است وِ ًظبم
آهَظش ٍ پطٍضش زض سبظهبًسّی ،تمَیت ٍ آهَظش زضًٍی تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی ،الساهبت اغَلی ٍ اسبسی زض پیص
ًگطفتِ است ٍ هیتَاى ػلل ٍ ػَاهل چٌیي هطىالت ٍ هؼبیجی ضا زض ثطًبهِضیعیّبی ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش خست ٍ خَ
وطز ٍ ضبیس یىی اظ هْنتطیي ایي ػلتّب ضا هیتَاى تئَضی ٍ غیط وبضثطزی آهَظش زازىِ هفبّین ٍ تؼبثیطّبی تطثیت
سیبسی ٍ اختوبػی زاًست ٍ ثب ٍخَز آًىِ زض هساضس ثِ هَلفِّبی اسبسی تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی ثِ غَضت هحسٍز
پطزاذتِ هیضَز ٍ زض لبلت اهتحبًبت هَضز اضظضیبثی لطاض هیگیطز؛ ٍلی زض زًیبی ٍالؼی اظ فطاگیطاى ذَاستِ ًویضَز وِ
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ثِ غَضت ػولی ایي هفبّین ضا ثِ وبض ثجطًس .زض ًتیدٍِ ،خَز چٌیي هطىلی ضیطِ زض ضؼفّب ٍ ًبضسبییّبیی زاضز وِ
سبلْبست زست ثِ گطیجبى ایي ًظبم هیثبضس ٍ اهطٍظُ لعٍم تغییط ٍ تحَل ثٌیبزیي زض ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش ضا ضطٍضی
سبذتِ است.
عی ثطضسیّبی اًدبم ضسُ زض ایي پژٍّص هیتَاى اظْبض وطز وِ ثطًبهِّب ٍ ضٍیىطزّبیی زض خْت آهَظشِ
وبضثطزیِ تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی زض هساضس عطاحی ًطسُ است ٍ زض حبل حبضط ،فطاگیطاى ،تٌْب تَاًبیی اضائِ
تَضیحبت ثسیبض ًبهفَْم ٍ ضٌبذت ٍ آگبّی ثسیبض هحسٍز اظ تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی زاضًس .زض ّویي ضاثغِ ثِ ػمیسُ
هللَض ،)1997(1ػسم ضٌبذت ٍ آگبّی زاًص آهَظاى ًسجت ثِ فطآیٌسّبی سیبسی ٍ اختوبػی ًْبیتب هٌدط ثِ ثی تفبٍتی ٍ ثی
تَخْی آًْب ثِ هسبئل ٍ پسیسُّبی سیبسی ٍ اختوبػی پیطاهَى ذَز ضسُ است .اظ ًظط ٍی ػلت اغلی ایي ٍضؼیت
ًبهٌبست ،فمساى یه ثطًبهِ زضسی خبهغ ،هٌسدن ٍ هسٍى است وِ اظ عطیك آى هیتَاى ػوال آگبّیّب ٍ ثیٌصّبی الظم
زض هَضز پسیسُّب ٍ خطیبىّبی سیبسی ٍ ًیع هْبضتّبی اغلی تػوین گیطی خْت ضفغ تؼبضضبت ضا زض هسضسِ ثِ زاًص
آهَظاى اضائِ ٍ آهَظش زاز .زض تبییس هغلت فَق هیتَاى ثِ هغبلؼِی اهیٌی ٍ ّوىبضاى ( )1388اضبضُ وطز وِ عی ایي
ثطضسی ًطبى زاز ،هیعاى اثطثرطی ثطًبهِ زضسی تطثیت سیبسی همغغ هتَسغِ اظ زیسگبُ زثیطاى ٍ زاًص آهَظاى اظ ًظط
زاًصآهَظاى وبهال غیط اثطثرص است ٍ هیتَاى زلیل اغلی ایي هطىل ضا زض اخطای ًبهٌبست ثطًبهِّبی زضسی ػٌَاى
وطزّ .وچٌیي زض پژٍّطی زیگط ،افْوی( )1385زض ذػَظ هحتَای سیبسی وتت زضسی اثتسایی هفبّین ٍ آهَظُّبی
سیبسی زض سِ ثرص آهَظضیً ،گطش ٍ ضفتبض سیبسی هَضز ثطضسی لطاض گطفت وِ ًْبیتب ضفتبض سیبسی ووتط زض زضٍس
زٍضُی اثتسایی آهَظش زازُ ضسُ است ٍ ّسف ،غطفب اضائِی اعالػبت یب زاًصّبی سیبسی ثِ زاًص آهَظاى ثَزُ است.
ثٌبثط گفتِی گبتوي )1989(2تطثیت سیبسی زاًص آهَظاى ٍ ضْطًٍساى ،آًْب ضا ثطای هطبضوت فؼبالًِ زض فطآیٌس
ثبظسبظی ،اغالح ٍ ثْجَز آگبّبًِ خبهؼِ ذَیص آهبزُ هیسبظز ٍ عجك ثطضسیّبی اًدبم ضسُ زض ایي تحمیك ،فطاگیطاى
ضٍحیِ ،اضتیبق ،تَخِ ٍ احتطام الظم ضا زض ضاثغِ ثب هسبئل سیبسی ًساضًس ،تب خبیی وِ تالش ٍ الساهبت آًْب زض ایي ظهیٌِ
ثسیبض هحسٍز است.
حبل ثٌب ثِ گفتِّبی فَقً ،ظبم آهَظضی ،هسئَلیت پصیطی ،اًدبم تىبلیف فطزی ٍ اختوبػی ،تحلیل ٍ ثطضسی هسبئل
اختوبػی ،آهَظش ضٍاثظ خوؼیً ،مبزی ٍ ًمس پصیطی ٍ  ...ضا زض فطاگیطاى ثِ ضیَُی غحیح ٍ اغَلی تؼلین ًویزّس؛ ثِ
ضٍاثظ ٍ تؼبهالت گطٍّی ،فطغت ثحث ٍ استسالل ،اضائِ اظْبض ًظط ٍ پطٍضش تفىط ًویپطزاظًس ،ثلىِ زاًص آهَظاى ضا ثِ
زضس ذَاًسى ٍ هَفمیت ٍ پیططفت تحػیلی تطَیك هیوٌٌس .تَضًی ٍ ّوىبضاى )1967(3زض تحمیمبت ذَز ثِ ایي ًتیدِ
زست یبفتٌس وِ آهَظش ٍ پطٍضش ضسوی ٍ ثِ عَض ذبظ هساضس ػوَهی ،یىی اظ هْوتطیي ٍ هؤثطتطیي ػَاهل زض خبهؼِ
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پصیطی سیبسی افطاز هحسَة هیضًَس(ایچیلٍَ)1990 ،1؛ اهب عجك هغبلؼِی اًدبم ضسُ تبویس هساضس ثیطتط زض خْت
پطٍضش ٍ تمَیت هحفَظبت وتتّبی زضسی هیثبضس .تب خبیی وِ غوس آلبیی( )1385هؼتمس استً ،ظبم آهَظضی هجتٌی
ثط تفىط ػوَزی یب هٌغمی وِ زض آى گفتبض ٍ وطزاض فی الجساِّ وَزن تجسیل ثِ گفتبض ٍ وطزاضی استبًساضز ٍ ولیطِای
هیگطززً ،ظبم آهَظضی وِ ػیي هغلت ضا تحَیل زّس ،آهَظضی وِ ضٍش ذبظ ضا تؼییي وطزُ ٍ آى ضا اخجبضی هیوٌس،
ًظبم آهَظضیای وِ هؼلن ثِ ضبگطز هی گَیس :فىط وطزى ضا ضّب وي ٍ ثِ هي گَش ثسُ؛ ٍ ثِ عَض ولی ًظبم آهَظضیای
وِ وَزوبى ضا خبمّبی ذبلی هیزاًس وِ ثبیس هؼلن آًْب ضا پط وٌس ٍ یب گلّبی وَظُ گطی وِ ثبیس ثِ زلرَاُ ضًگ ٍ
ضىل گیطًس ،یىی اظ ثعضگتطیي هَاًغ ثط سط ضاُ تطثیت ثِ هؼٌبی غحیح آى ّستٌس .ایي هَضز تب ثِ خبیی است وِ ػاللِ
ثٌس( )1382ثمب ٍ پَیبیی ّط خبهؼِ ضا زض گطٍ اًتمبل ثبٍضّبً ،گطشّب ،آگبّیّب ،هْبضتّب ٍ اضظشّبی اختوبػی،
فطٌّگی ٍ سیبسی ثِ ًسل خَاى هیزاًس ٍ ثٌبثط هضبهیي گفتِ ضسًُ ،ظبم تؼلین ٍ تطثیت زض هسیط تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی
زاًص آهَظاى الظم است فطاگیطاى ذَز ضا زض خْت ضٌبذت ٍ آگبّی اظ اغَل ،هجبًی ٍ احتطام ثِ هظبّط سیبسی ٍ
اختوبػی زض هسیط ػاللِهٌسی ٍ تَخِ ثِ هسبئل هطتطن ثططیّ ،وىبضی ٍ تَسؼِ ضٍاثظ فطٌّگی ،ضػبیت حمَق زیگطاى،
اػتجبض ثرطیسى ثِ زیسگبُّبی زیگطاى ،تَاًبیی زفبع اظ هیْي ٍ توبیل ٍ ػاللِهٌسی ثِ تطىیل ذبًَازُ توطوع ٍ تَخِ
ثیطتطی هجصٍل زاضًس.
اظ هیبى توبهی فطاگطزّبی هؤثط ثط ذػلت ًظبمّبی سیبسی ٍ اختوبػی ،فطاگطز آهَظش ٍ فطاگیطی اظ ّوِ هْنتط
است(ثلَم )1373 ،2ثِ عَضی وِ هیتَاى هْن تطیي سبظهبى ٍ ًْبز تؼلین ٍ یبززّی ضا هساضس هؼطفی وطز .ثِ عَض ولی
خبهؼِ پصیطی زض هسضسِ اظ ذالل سبذتبض آهَظضی ،سبظهبى هسضسِ ،هحتَای ثطًبهِ زضسی ،هٌبثغ آهَظضی ٍ ووه
آهَظضی ،فضبی والس ٍ ًحَُی تسضیسً ،ظبم اضتجبعی ٍ فضبی اختوبػی هسضسِ ٍ آییيّب ٍ ضسَم خبضی حبغل هی-
ضَز(ضاثطتسَى)1377،؛ تب خبیی وِ زض هغبلؼِی اًدبم ضسًُ ،مص ثیطتط هسضسبى ثِ ػٌَاى اًتمبل زٌّسُ اعالػبت اظ یبز
زٌّسُ ثِ یبزگیطًسُ هؼطفی گطت ٍ هؼلوبى ضٍشّب ٍ ضیَُّبی هتٌَع آهَظضیِ تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی ثطای فطاگیطاى
اػوبل ًویوطزًسّ .وچٌیي زض هغبلؼِی ضثبًی ٍ ّوىبضاى( )1387عی تحلیل ٍ ثطضسی ًمص هؼلوبى ثط هیعاى خبهؼِ پصیطی
سیبسی زاًص آهَظاى زٍضُ هتَسغِ ،یبفتِّبی تحمیك ًطبى زاز وِ ثب تغییط ًگطش ٍ خْت گیطی سیبسی ٍ اختوبػی
هؼلوبىً ،گطش ٍ خْت گیطی سیبسی ٍ اختوبػی زاًص آهَظاى ًیع تغییط هییبثس ٍ ّوچٌیي ضاسل ٍ ّوىبضاى )1981(3زض
تحمیك ذَز اضتجبط هیبى ضفتبض هؼلن ًسجت ثِ زاًص آهَظاى ضا ثب ضىلگیطی ًگطشّبی سیبسی زض آًْب هَضز ثطضسی لطاض
زازُ ٍ ًتیدِ هیگیطًس وِ ضیًََُ ،ع ثطذَضز ٍ تؼبهل هؼلن ثب زاًص آهَظاى ثط ضٍی ایدبز ٍ ضضس ًگطشّبی سیبسی ٍ
اختوبػی آًبى تبثیط هیگصاضزّ .وچٌیي آًْب تبویس هیوٌٌسٌّ ،گبهی وِ هؼلن ثب زاًص آهَظاى ثِ گًَِای هٌػفبًِ ثطذَضز
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وطزُ ٍ ًسجت ثِ زیسگبُّب ٍ هطىالت آًْب تَخِ ٍ ػاللِ هٌسی ًطبى هیزّس ،زاًص آهَظاى ًیع ثِ لحبػ سیبسی ووتط
زچبض ثی تفبٍتی ٍ ثسثیٌی هیگطزًس.
حبل ثب تَخِ ثِ هغبلت ثبال هیتَاى ػٌَاى وطز وِ تدعیِ ٍ تحلیل ثطضسیّبی اًدبم ضسُ ایي تحمیك ًطبًگط آى
است وِ اگط چِ ثیطتط هحممبى ٍ پژٍّطگطاى ،آهَظش ٍ تؼلین هسضسِای ضا ػبهل اغلی ٍ ولیسی زض پطٍضش ٍ ضىَفبیی
تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی هیزاًٌس؛ اهب اضگبى ّب ٍ ًْبزّبی ثیطًٍی اظ هسضسِ وِ ًمص حوبیتی اظ سبظهبى هسضسِ زاضًسً ،یع
هیتَاًٌس زض تمَیت تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی هَثط ثبضٌس ٍ ػالٍُ ثط ًىبت گفتِ ضسُ زض تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی ػَاهلی
چَى ظهیٌِّبی فطٌّگی ذبًَازُ ،ػالیك سیبسی آًْب ٍ ًیع هطبضوت زض گطٍُّبی زاٍعلجبًِ هحلی ٍ اختوبػی ًیع زض ضضس
سیبسی ٍ اختوبػی فطاگیطاى تبثیط فطاٍاًی زاضز.
ثِ عَض ذالغِ ٍ ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي تحمیك هی تَاى اشػبى وطز وِ هیعاى اثطثرطی ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض
تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی ًب هَفك ثَزُ استٍ .خَز چٌیي هطىالتی چَى ػسم پیططفت ٍ ضسیسى ثِ اّساف اظ پیص تؼییي
ضسُ تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی آهَظش ٍ پطٍضش ،العام هی زاضز وِ هساضس ثِ ػٌَاى اغلی تطیي ػبهل اخطایی زض ًظبم
تؼلین ٍ تطثیت زض سبذتبض ٍ چبضچَة آهَظضی ،ضٍشّبی یبززّی هؼلن ،اخطای هحتَای ثطًبهِ زضسیً ،حَُی ثطلطاضی
اضتجبط ثب فطاگیطاى ٍ ضیَُ ّبی اضظضیبثی تغییطاتی ضا اػوبل ًوبیسّ .وچٌیي هی تَاى اثطثرص تطیي هسیطّبی ضسیسى ثِ
تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی زض خْت تحمك اّساف آهَظش ٍ پطٍضش ضا فطاّن آٍضزى فضبی هطبضوتی زض هساضس ،تَاًبیی
زٍست یبثی ،سپطزى هسئَلیت ّبی گطٍّی ٍ فطزی ،آهَظش احتطام ثِ فطٌّگ ّبی هرتلف ،فطغت هصاوطُ ٍ تحلیل
سیبسی زض هساضس تَسظ هؼلویي ٍ وبضوٌبى هؼطفی وطز .تب خبیی وِ الظم است هؼلوبى تَخِ ٍ تىیِ ثِ ًوطات اهتحبًبت
ضا تغییط زٌّس ٍ سؼی ًوبیٌس سبحت ّبی تطثیت ضا هْن تط اظ آهَظش تلمی وٌٌس ٍ زض ًْبیت آهَظش هفبّین ضا ثِ گًَِای
ثِ فطاگیطاى اًتمبل زٌّس تب ثسیي ٍسیلِ ضٍیىطز حبفظِ هحَضی ،اًتمبل اعالػبت ٍ هؼلَهبت ٍ تَخِ ثِ هغبلت تئَضی
وتبة ّبی زضسی ضا هَضز ًمس ٍ ثطضسی لطاض زٌّس ٍ ثب استفبزُ اظ ضٍشّبی زضًٍی وطزى هفبّین هیعاى هطبضوت فطاگیطاى
ضا افعایص زٌّس.
ثٌبثط آًچِ گفتِ ضسً ،ظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض حبل حبضط زض خْت تحمك اّساف تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی
خْت گیطی هثجت ٍ ضٍ ثِ پیططف تی ضا تب ثِ اهطٍظ عی ًىطزُ است ٍ ثبیستی ثب یه ًگبُ ًمبزاًِ ٍ هتفىطاًِ ثِ ایي هَضَع،
ضطایظ هَخَز ضا ثِ سوت ّسف اغلی سٌس تحَل ثٌیبزیي یؼٌی ضسیسى ثِ هطاتت حیبت عیجِ ضٌّوَز سبذت.
ّوچٌیي ّط عطح تحمیمبتی وِ اخطا هیضَز ،هوىي است چٌسیي هعیت ٍ هحسٍزیت زاضتِ ثبضس .زض ایي عطح ًَ
ثَزى ایسُ زض ثطضسی زاًطگبُ فطٌّگیبى اظ خولِ هعایب ٍ ػسم ّوىبضی توبهی زاًطدَیبى زاًطگبُ فطٌّگیبى ٍ ػسم
هطبضوت توبهی زاًطگبُّبی استبى فبضس زض اخطای ایي تحمیك ٍ ػسم تؼوین ًتبیح ثِ زلیل ًوًَِ گیطی زض زستطس ضا ثِ
ػٌَاى هحسٍزیتّبی ایي عطح هیتَاى ًبم ثطز.
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حبل ثب تَخِ ثِ ًتبیح تحمیك غَضت گطفتِ ضسُ ،زض ظیط تؼسازی پیطٌْبز خْت هَفمیت اخطای تطثیت سیبسی ٍ
اختوبػی زض خْت تحمك اّساف آهَظش ٍ پطٍضش شوط ضسُ است .ایي هَاضز ػجبضتٌس اظ:
 .1زاًص آهَذتگبى هؼتمس ثَزًس وِ ،تطثیت سیبسی ٍ تطثیت اختوبػی هغبثك ثب اّساف آهَظش ٍ
پطٍضش زض هساضس آهَظش زازُ ًطسُ است؛ ثٌب ثط ًتبیح ثِ زست آهسُ الظم است وِ ،زٍضُّب ٍ وبضگبُّبی
آهَظضی خْت آضٌبیی هؼلوبى ثب هفبّین ٍ تؼبثیط تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی ثطگعاض ضَز؛ تب ثسیي ٍسیلِ هؼلوبى
ثب هفبّین اغَلی ٍ اسبسی تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی آضٌب ضًَس ٍ ّوچٌیي الظم است وِ زض زاًطگبُ فطٌّگیبى،
زٍضُّبیی خْت اضائِ تدبضة آهَظضی هؼلوبى ثب تدطثِ ٍ وبض آظهَزُ ثطای زاًطدَیبى(زاًطدَ هؼلوبى)
ثطگعاض ضَز؛ تب اظ ایي عطیك هؼلوبى تدبضة ػولی ذَز ضا زض ضاثغِ ثب ضیَُّبی آهَظش زازى تطثیت سیبسی ٍ
اختوبػی ػٌَاى وٌٌس.
 .2اضظیبثی ػولىطز ٍ ضٍشّبی تسضیس هؼلوبى زض خْت آهَظش تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی ،یىی اظ
هْوتطیي فؼبلیتّبیی است وِ ثبیستی تَسظ آهَظش ٍ پطٍضش اػوبل ضَز؛ ظیطا اظ ایي عطیك ػولىطز ضیَُ-
ّبی آهَظضی هؼلوبى ثطضسی هیضَز ٍ هیتَاًٌس زض ضٍشّبی ذَز تغییطاتی ایدبز وٌٌس.
 .3ثطًبهِ ّب ٍ الساهبت فؼبالًِ زض هساضس خْت فؼبلیت ٍ ایدبز ضٍحیِ ّوىبضی ٍ ّویبضی زض تطثیت
اختوبػی زاًصآهَظاى زض هسضاس ثبیستی اخطا ضَز ٍ هساضس زاًص آهَظاى ضا زض فؼبلیتّبی گطٍّی ٍ
هطبضوتی ضطوت زّس.
 .4ضٍشّبی آهَظضی ٍ وبضثطزی زض خْت تفْین هفبّین تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی تَسظ هؼلوبى
الظم است وِ اخطا ضَز ٍ هساضس ثبیستی ًگطش حبفظِ هحَضی ذَز ضا تغییط زٌّس ٍ الساهبت وبضثطزی زض
خْت تطثیت سیبسی ٍ اختوبػی زاًص آهَظاى اًدبم زٌّس.
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