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عتارٌ مًعًي ،زا٘طزٛي زوتطي ثط٘بٔ ٝزضسي زا٘طٍب ٜاغفٟبٖ
فاطمٍ عادات مًعًي ،زا٘ص آٔٛذت ٝوبضضٙبسي اضضس ثط٘بٔٝضيعي آٔٛظضي زا٘طٍب ٜاغفٟبٖ
چکيدٌ
ٞسف پژٞٚص حبضط ،تعييٗ ٔيعاٖ سٛاز ارتٕبعي  ٚسيبسي ثعضٌسبالٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ٔطاوع آٔٛظضي غيط ضسمٕي ثعضٌسمبالٖ ضمٟط اغمفٟبٖ
ثٛز ٜاست .ضٚش پژٞٚص تٛغيفي  ٚاظ ٘ٛع پيٕبيطي ثٛز ٚ ٜربٔعٛٔ ٝضز پژٞٚص ضبُٔ ٘ 2572فط اظ ثعضٌسبالٖ ( 35سبَ ث ٝثبال) ثٛز٘س و ٝزض
ثط٘بٔ ٝآٔٛظضي ٔطاوع آٔٛظضي سبظٔبٖٞبي زِٚتي ضٟط اغفٟبٖ زض سبَ  1390ضطوت وطز٘س .حزٓ ٕ٘٘ٛم ٝثمطآٚضز ضمس٘ 380 ٜفمط ثمٛز وم ٝثمب
ثٟطٌٜيطي اظ ضٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي ذٛضٝاي چٙس ٔطحّٝاي ٞ ٚسفٕٙس ا٘تربة ضس٘س .اثعاض ا٘ساظٌٜيطي پطسطٙبٔ 29 ٝسؤاِي ٔحمك سمبذت ٝثمٛز ومٝ
زض ز ٚحيط ٝسيبسي  ٚارتٕبعي ططاحي  ٚپبيبيي آٖ اظ ططيك ضطيت آِفبي وط٘ٚجبخ ٔحبسج ٝضس  0/84 ٚثٝزست آٔس .ثمطاي تحّيمُ اسمتٙجبطي
زازٜٞب اظ ضٚش آٔبضي  tته ٔتغيط ٚ ٜتحّيُ ٚاضيب٘س چٙس ٔتغيطٔ( ٜب٘ٛا) استفبز ٜضمس٘ .تمبيذ ٘طمبٖ زاز سمٛاز ارتٕمبعي ثعضٌسمبالٖ اظ سمٛاز
سيبسي آ٘بٖ ثيطتط استٕٞ .چٙيٗ ،ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ سٛاز ارتٕبعي  ٚسيبسي ثب تٛر ٝثٔ ٝتغيطٞبي زٌٔٛطافيه (رٙسميت ،تحػمي ، ،سمٗٔ ،حمُ
ظ٘سٌي) تفبٚ

ٔعٙبزاضي ٚرٛز زاضز.

ياصٌَاي كليدي :سٛاز ارتٕبعي ،سٛاز سيبسي ،ثعضٌسبالٖٔ ،طاوع آٔٛظضي ثعضٌسبالٖ.
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مقدمٍ ي بيان مغألٍ

ٔطظي ٕ٘يضٙبسس .اظ ططف زيٍط ،ا٘سبٖٞب ضاثطٞٝبي ذٛزضمبٖ

ٔف ْٟٛضٟط٘ٚسي تبضيرچٝاي طٛال٘ي زاضز ،أمب ٙٞمٛظ ٔمجٚ ٟٓ

ضا ثط اسبس اضاز ٜآظاز  ٚعم٘،ي تٙييٓ ٔميوٙٙمس

٘بضٙبذت ٝاستٔ .ف ْٟٛضٟط٘ٚسي ٔفٟٔٛي ٘سجي اسمت وم ٝتمب

.)339

( ٕٞتمي:1387 ،

حس ظيبزي ث ٝضطايط ذمبظ فطٍٙٞمي  ٚسيبسمي يمه وطمٛض

ٔطزْ اظ ططيك ضٟط٘ٚسي ٔيوٛضٙس و ٝظ٘سٌي ذمٛز ضا اظ

ٚاثست ٝاست  ٚثب ٘بزيسٌ ٜطفتٗ ايٗ تفبٞ ٚمب ٔميتمٛاٖ ٌفمت

حبِت سى ٚ ٖٛحيٛا٘ي ذبضد سمبذت ،ٝثم ٝتعبٔمُ ثمب زيٍمطاٖ

ضٟط٘ٚسي ٔمِٝٛاي است ٔطتجط ثمب ٘حم ٜٛعّٕىمطز افمطاز ثمٝ

ثپطزاظ٘س .اظ ايٗ ض ،ٚضٟط٘ٚسي ٘ٛعي لطاضزاز ارتٕمبعي اسمت

ٌٝ٘ٛاي و ٝآ٘بٖ لبزض ثبضمٙس زض ربٔعمٝاي زٔٛوطاتيمه ٔحميط

وٞ ٝسف اغّي آٖ اضتمبي ضفب ٚ ٜأٙيت زض سطح ربٔع ٝاسمت

ذٛز ٔ ٚحيط ارتٕبعي سبيطيٗ ضا ث٘ ٝحٔ ٛخجت  ٚثبضظي ٔتأحط

 ٚضطٚضتبً ث ٝايٗ أط ٔيپطزاظز و ٝافمطاز يمه ربٔعم ٝچٍ٘ٛمٝ

سبظ٘س (ثطا 1996 ،ٖٚث٘ ٝمُ اظ ٚظيطي  ٚرٟب٘ي .)169 :1385 ،ثب تٛرٝ

ثبيس ضفتبض وٙٙس تب ث ٝايٗ ٞمسف ثطسمٙس (ٔمه ايمٛاٖ.)10 :2003 ،

ث ٝتحٛال

سيبسي  ٚارتٕبعي لطٖ اذيط وٕٞ ٝب٘ٙمس تغييمطا

ثٙبثطايٗ ،اٌط ربٔع ٝث ٝضٟط٘ٚساٖ ٔفيس ٔ ٚؤحط ٘يمبظ زاضز ،پمس

التػبزي ،فٙي ،عّٕي  ٚفطٍٙٞي آٖ زض ط َٛتبضيد ثطمط ٘ييمط

ثبيس ٔطٕئٗ ضٛز و ٝايٗ ضٟط٘ٚساٖ اظ ططيك فطغتٞبيي ثطاي

آٌبٞي سيبسمي  ٚارتٕمبعي افمطاز زض ربٔعمٝ

اوتسبة ٟٔبض ٞب ،تٛا٘مبييٞمبي ضمطٚضي ضمٟط٘ٚسي تطثيمت

٘ساضز ،ضطٚض

 ٚپيطمطفت

ثيص اظ پيص آضىبض ٔيضٛز .أطٚظ ٜتسا ْٚحيمب

ٔيض٘ٛس

(اسّ.)36 :2002 ،ٛ

ربٔعٞٝب زض ٌطٚ ٚرٛز ضمٟط٘ٚسا٘ي فعمبَٔ ،سمؤِٚيتپمصيط ٚ

ا٘زٕٗ ثيٗإِّّي اضظضيبثي  ٚپيططفت تحػميّي تػمطيح

آٌب٘ ٜسجت ثٚ ٝضع ارتٕبعي  ٚسيبسي اسمت .ثمب آٌمب ٜضمسٖ

وطز ٜاست و ٝزض ز ،1990 ٝٞتطثيت ضٟط٘ٚسا٘ي فعبَ ٔ ٚمؤحط

افطاز ث ٝحمٛق ذٛيص ،حممٛق زيٍمطأٖ ،سمؤِٚيت ذمٛز زض

يىي اظ ٞسفٞبي ٔ ٚ ٟٓوّيسي زض ثط٘بٔٞٝبي زضسمي وطمٛض

لجبَ ربٔع ٚ ٝثبِعىس٘ ،يٓ ارتٕبعي ض٘ٚس ض ٚث ٝضضستطي ثمٝ

اسممتطاِيب ثممٛز ٜاسممت .ثممٕٞ ٝمميٗسممبٖ ،زض وب٘ممبزا ٘يممع تطثيممت

ذٛز ٌطفت ،ٝربٔع ٝث ٝربٔعٝاي پٛيب تجسيُ ٔيضٛز.

ضٟط٘ٚسي اظ ٕٟٔتطيٗ ٚظيفٞٝمبي ٘يمبْ آٔٛظضمي اسمت  ٚاظ

آٌممبٞي ارتٕممبعي عجممبض

اسممت اض ضضممس  ٚپممطٚضش

ظطفيتٞبي افطاز ٌ ٚطٞ ٜٚب ثطاي ٔطبضوت  ٚتػمٕيٌٓيمطي ٚ
عٕممُ آٌبٞب٘ممٔ ٚ ٝسممؤٚال٘ ٝزض ظ٘ممسٌي ارتٕممبعي ،سيبسممي،
التػبزي  ٚفطٍٙٞي .ايٗ آٌبٞي ضمبُٔ حممٛق ا٘سمب٘ي ،ضضمس
ٔستٕط ٕٝٞ ٚرب٘ج ٝاذ،ق  ٚاضظشٞب ،غّح ٔ ٚسبِٕترٛيي،
ثطاثطي ارتٕبعي  ٚحطٔت ٟ٘بزٖ ث ٝتفبٞ ٚبست

(سميس2006 ،

ث٘ ٝمُ اظ ِطفآثبزي .)36 :1385 ،آٌبٞي ارتٕبعي إٞيمت اسبسمي
زض ظ٘سٌي زاضز ،ظيطا افطاز ربٔع ٝثبيس يبز ثٍيط٘س و ٝث٘ ٝحمٛي
ٔؤحط زض ثٟجٛز ثرطيسٖ ث ٝأٛض ٌ٘ٛبٌ ٖٛربٔعٔ ٝحّئّ ،مي ٚ
رٟب٘ي ٔطبضوت وٙٙمس .يىمي اظ ٚيژٌميٞمبي رٟمبٖ ٔعبغمط،
ثطرستٍي ٔ ٚحٛضيت ا٘سبٖ ٛٔ ٚضمٛعٞمبي ٔمطتجط ثمب ا ٚزض
وّي ٝعطغٞ ٝبست يعٙي ثطذ،ف ز٘يبي لسيٓ ا٘سبٖ زض ز٘يبي
ٔعبغط يه فبعُ ضٙبسبيي است وم ٝثمب وٕمه عّمٓ ،عٕمُ ٚ
تزطث ٝلسْ ث ٝضٙبسبيي طجيعمت  ٚذمٛز ٌصاضمت ،ٝثمطاي ذمٛز

ططق ٌ٘ٛبٌ ٖٛثطاي آٖ وٛضمص ضمس ٜاسمت

(ٚظيمطي ٚرٟمب٘ي،

.)168 :1385

زض پمژٞٚصٞممبيي وم ٝاوٙمم ٖٛزض ضاثطمم ٝثمب ٚيژٌمميٞمبي
ضٟط٘ٚس ذٛة غٛض

ٔيٌيطز ،عٕستبً ثط سم ٝحيطم ٝتأويمس

ٔيضٛز:
 .1ؽىاخت مدوي :عجمبض
اط،عب

اسمت اظ ٔزٕٛعم ٝآٌمبٞيٞمب،

 ٚزضن  ٚفٔ ٟٓؤِفٞٝبي ضمٟط٘ٚسي وم ٝعجبضتٙمس اظ:

آٌبٞي اظ ٘ح ٜٛث ٝزست آٚضزٖ اط،عب  ،آٌبٞي اظ سمبذتبض ٚ
٘ح ٜٛعّٕىطز زِٚت ،آٌبٞي اظ زيسٌب ٜاحمعاة عٕمس ٜوطمٛض،
آٌبٞي اظ حٛازث  ٚضٚيمسازٞبي ربٔعم ،ٝآٌمبٞي اظ لمٛا٘يٗ ٚ
ٔمطضا

ارتٕبعي  ٚآٌبٞي اظ حمٛق ضرػي  ٚثيٗإِّّي.

 .2تًاوااا ي ماادوي :عجممبض

اسممت اظ ٔزٕٛعمم ٝاي اظ

ٟٔبض ٞب ،لبثّيتٞب  ٚتٛإ٘ٙسيٞبيي وٞ ٝط فطز ثمطاي ظيسمت
زض ربٔعٝاي و ٝزض آٖ ظ٘مسٌي ٔميوٙمس ،ثم ٝآٟ٘مب ٘يمبظ زاضز ٚ
ٔؤِفٞٝبي آٖ عجبضتٙس اظ :تٛا٘بيي ٔطبضوت ثب زيٍمطاٖ ،تٛا٘مبيي

ثطضسي ٔيعاٖ سٛاز سيبسي  ٚارتٕبعي ضٟط٘ٚساٖ ثعضٌسبَ ضٟط اغفٟبٖ

ا٘زبْ أٛض ثس ٖٚاتىب ثم ٝزيٍمطاٖ ،تٛا٘مبيي اترمبش تػمٕيٕب
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سيبسي ،افطاز ضا ثطاي ٔطمبضوت فعبال٘م ٝزض فطايٙمس ثبظسمبظي،
( ٌمبتٕٗ،1

ٔٙطمي  ٚتٛا٘بيي ضفتمبض ثمط اسمبس اغم َٛاذ،لمي ٔ ٚمصٞجي

اغ ٚ ،ثٟجٛز آٌبٞب٘ ٝربٔع ٝذٛيص آٔبزٔ ٜيسبظز

ٔطّٛة.

 .)287 :1989اظ ٘يط س ،َٛتطثيت سيبسي فطايٙسي است و٘ ٝبظط
اسمت اظ ٔزٕٛعمٝاي اظ طممطظ

ثط تغييط ٍ٘مطشٞمبي سيبسمي افمطاز  ٚافمعايص ٟٔمبض ٞمبي

 .3وگازػ مادوي :عجممبض

تّميٞب ،ثبٚضٞب  ٚزيسٌبٜٞبيي و ٝثمطاي يمه ضمٟط٘ٚس ذمٛة

ٔطبضوتي  ٚلبثّيتٞبي ارتٕبعي  ٚاضظشٌمصاضي آٟ٘مب ٘سمجت

ضطٚضي است ٔ ٚؤِفٞٝمبي آٖ عجبضتٙمس اظ  :پمصيطش تٙمٛع ٚ

ثمم ٝحمممٛق سممبيط ضممٟط٘ٚساٖ اسممت (سمم .)2003 ،2َٛزض تطثيممت

 ٚثبٚضٞمبي

سيبسي ع ٜٚ،ثط ايٙى ٝافطاز رٟتٌيطيٞمبي سيبسمي ذمٛز ضا

ٔستمُ ،زاضتٗ ضٚحئ ٝسؤِٚيتپصيطي ،زاضا ثٛزٖ حس ٚطمٗ

٘سجت ث ٝربٔع ٝوست ٔيوٙٙس ،اضظشٞبي سيبسي  ٚارتٕبعي

پطسممتي ،زاضممتٗ ضٚحيمم ٝثطزثممبضي  ٚتحٕممُ ،زاضممتٗ ضٚحيممٝ

٘يع اظ ٘سّي ث٘ ٝسُ زيٍط ا٘تمبَ ٔييبثس

ا٘تمبزپصيطي ،زاضا ثٛزٖ ضٚحي ٝلسضضٙبسمي ٘سمجت ثمٔ ٝيمطاث

 . )42زض تعطيف زيٍط،آٌبٞي سيبسمي ثمٔ ٝعٙمبي زسمتيبثي ثمٝ

(فتحي 2003 ،ث٘ ٝمُ اظ ٚظيمطي ٚ

زا٘ص  ٚضٙبذت أٛض سيبسي ٘ ٚيبْٞبي سيبسي آٔمس ٜاسمت

تىخط زض ربٔع ٚ ٝاعتمبز ثم ٝآٖ ،زاضمتٗ اعتممبزا

فطٍٙٞي ٛٞ ٚيت ٔصٞجي ّٔ ٚي

رٟمب٘ي .)1385 ،سٛاز ارتٕبعي  ٚسيبسي ومٛٔ ٝضمٛع پمژٞٚص

( أيٙي ٕٞ ٚىبضاٖ:1388 ،

(سيس 2006 ،ث٘ ٝمُ اظ ِطفآثبزي.)36 :1385 ،
ثب تٛر ٝث ٝتعطيفٞمبي اضائم ٝضمس ،ٜثممب  ٚاسمتٕطاض ٞمط

حبضط است ،ثرطي اظ ضٙبذت ٔس٘ي است و ٝث ٝآٌمبٞيٞمبي
ٔطزْ اظ ٔسبئُ سيبسمي  ٚارتٕمبعي ربٔعم ٝذمٛز زض سمطٛ

ربٔع ٝزض ٌط ٚا٘تمبَ اعتمبزٞب ،آٌبٞيٞب ،ثيٙصٞب  ٚاضظشٞبي

ٔرتّف ربٔع ٚ ٝعطغ ٝثيٗإُِّ اضبض ٜزاضز.

ارتٕبعي ،فطٍٙٞي  ٚسيبسي ث ٝآحبز ربٔع ٝاست .تٛسعٕٝٞ ٝ

ضٟط٘ٚسي فعمبَ ٔ ٚسمؤٚال٘ ٝفممط ثمٔ ٝعٙمبي تعّمك ثمٝ

رب٘ج ٝوطٛض ث ٝحضٛض فعبَ ضٟط٘ٚسا٘ي آٌمب ٜثمٔ ٝسمأِٞٝمبي

ربٔعٞٝبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛرٟب٘ئّ ،مي ٔ ٚحّمي ٘يسمت ،ثّىم ٝثمٝ

سيبسي  ٚارتٕبعي  ٚحضٛض آٟ٘ب زض عطغٞٝبي ٌ٘ٛبٌ٘ ٖٛيمبظ

ٔعٙبي ٔطبضوت فعبَ زض ظ٘سٌي ارتٕبعي ٟ٘ ٚبزٞمبي رٕعمي

زاضز .ثممطاي تطثيممت چٙمميٗ ضممٟط٘ٚسا٘ي ثبيممس الممساْٞممبي الظْ

٘يع ٞست .ايٗ ٔطبضوت ٔسؤٚال٘٘ ٝيبظٔٙمس اسمتفبز ٜزضسمت ٚ

غٛض

ٌيطز .ع ٜٚ،ثط آٖ ،حُ ٔسمأِٞٝمبي ربٔعم ٚ ٝايزمبز

ٔٙػفب٘ٔ ٚ ٝطالجتوٙٙس ٜاظ ٔٙبثع عٕٔٛي ٔبزي  ٚارتٕبعي ٘يمع

تغييط زض آٟ٘ب ،تٟٙب اظ ططيمك ٔطمبضوت فعمبَ اعضمبي ربٔعمٝ

ٞست .ايٗ ٔسؤِٚيتٞبي ضٟط٘ٚسي ٔٙحػط ث ٝافمطاز ٘يسمت،

أىبٖپصيط است.ثس ٖٚآٌبٞي اظ حمٛق ضٟط٘ٚسي زض ثعمسٞبي

ثّىٞ ٝط ٟ٘بز وٛچمه  ٚثمعضي عٕمٔٛي اعمٓ اظ ذػٛغمي ٚ

ٔس٘ي ،سيبسي  ٚارتٕبعي ،پطتٛا٘٘ ٝيطي ثطاي ٔطبضوت فعمبَ

زِٚتممي ٘يممع ٚظيفمم ٝزاضز حمممٛق سممبيط افممطاز ٟ٘ ٚبزٞممب ٚ

زض أٛض رٕعي ثٚ ٝرٛز ٘رٛاٞس آٔمس  ٚضمٟط٘ٚساٖ ٘رٛاٙٞمس

ٔسؤِٚيتٞبي ضٟط٘ٚسي ذٛز ضا وبٔ ً،ضعبيت وٙمس ثم ٝثيمبٖ

تٛا٘ست ذٛاستٞٝبي ذٛز ضا ث ٝحبوٕيت سيبسمي ثم ٝزضسمتي

زيٍط ،ضٟط٘ٚسي فمط يه ٔم ِٝٛضرػي  ٚفطزي ٘يست ،ثّىٝ

اثمم،ن ٕ٘بيٙممس (ٞبضممٕي .)144 :1389 ،زض ايممٗ ٔيممبٖ ،ضممطٚض

ٔمميتممٛاٖ سممط ٛزيٍممطي اظ ضممٟط٘ٚسي٘ ،ييممط :ضممٟط٘ٚسي

آٌبٞيٞبي سيبسمي  ٚارتٕمبعي ثعضٌسمبالٖ ثم٘ ٝحم ٛثمبضظي

ذب٘ٛازٌي ،ضٟط٘ٚسي ضغّي ،ضٟط٘ٚسي فطٍٙٞي ٘ ٚييمط ايٟٙمب

ٔطبٞسٔ ٜيٌطزز ،ظيطا آ٘بٖ ع ٜٚ،ثط ٔطبضوت ذٛز ٔسمؤِٚيت

ضا و ٝيه فطز زض ٞمط ٔمٛضز زاضاي حممٛق ٔ ٚسمؤِٚيتٞمبي

ٞسايت ٚاثستٍبٖ  ٚآضٙبيبٖ ضا ٘يع ثط عٟمس ٜزاض٘مس .ثعضٌسمبِي

ذب٘ٛازٌي  ٚضغّي  ٚفطٍٙٞي  ٚأخمبَ آٖ اسمت٘ ،يمع زض ٘يمط

زٚضٜاي اظ ظ٘سٌي است و ٝعٕس ٜافطاز فطاغت ثيطمتطي ثمطاي

ٌطفت

(ِطفآثبزي.)34 :1385 ،

ٔطبضوت زض ٔسبئُ سيبسي  ٚارتٕبعي ٔييبثٙس.

آٌبٞي سيبسي ثمٔ ٝعٙمبي پمطٚضش فضمبئُ ،زا٘مصٞمب ٚ
ٟٔبض ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ٔطمبضوت سيبسمي اسمت .آٌمبٞي
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ٔعٙبي ثعضٌسبِي ثطاي افطاز ٔرتّف ٔتفبٚ
وٛزن ثٔ ٝعٙبي ثطذٛضزاضي اظ أتيبظا

است .ثمطاي

زض رٟت ٔمبثّ ٝثب احطٞبي ٔٙفي رٟب٘ي ضسٖ ٔ ٚسض٘يت ٝضمسٖ،

ٚيژ٘ ،ٜييط ضمت زيمط

ٕٞچ ٖٛرسايي  ٚا٘حطمب رٛأمع وم ٝاوٙم ٖٛزسمترٛش آٖ

ذٛاثيسٖ  ٚعسْ ارجبض ث ٝضفتٗ ثٔ ٝسضس ٝاست .ثمطاي ٚاِمسيٗ

ٞستيٓٔ ،يزا٘س.

وٛزن ،زاضتٗ ضفتبضي پرت ٚ ٝلجمٔ َٛسمؤِٚيت اسمت .ثمطاي

سممميٍبوي )2011( 3زض پژٞٚطمممي ٘طمممبٖ زاز ٚلتمممي

٘ٛرٛاٖ يعٙي ضٚي پبي ذٛز ثٛزٖ ،زاضتٗ ٔسمىٙي ٔسمتمُ ٚ

زا٘صآٔٛظاٖ زا٘ص الظْ ضا زضثبضٛٔ ٜضٛعٞمبي ضمٟط٘ٚسي زض

آظاز ضسٖ اظ وٙتطَ ٚاِمسيٗٔ .عٙمبي ثعضٌسمبِي ٞطچم ٝثبضمس،

ٔسضس ٝوست ٔيوٙٙس٘ ،سجت ثٔ ٝسبئُ ٛٔ ٚضٛعٞبي سيبسمي

عبُٔ اغّي تعييٗوٙٙس ٜآٖ ارتٕمبع اسمت ٞمي ومس ضرػمبً

 ٚحبوٓ ثمط ربٔعم ٝتأٔمُ  ٚزض٘مً ٔميوٙٙمس  ٚزض آيٙمس ٜثمٝ

ٕ٘يتٛا٘س ٔسعي ضٛز و ٝثعضٌسبَ است ،ثّىم ٝثبيمس زيمس آيمب

ثعضٌسبال٘ي آٌب ٚ ٜثب سٛاز زض ظٔيٞ ٝٙبي ٔرتّف ارتٕمبعي ٚ

زيٍطاٖ اٚضا ثعضٌسبَ تّمي ٔيوٙٙس .تطزيسي ٘يسمت وم ٝايمٗ

سيبسي ٔجسَ ٔيض٘ٛس.

(ضايمس،

ثب تٛر ٝث ٝايٗ وم ٝثعضٌسمبالٖ ٘ممص ثسمعايي زض تعمبِي

تّمي ثٔ ٝعٙبي فطزي پرتمٙٔ ،ٝطممي ٔ ٚسمؤ َٚاسمت

 .)417 :1387ثعضٌسبِي ،تٟٙب يه ٔسأِ ٝسبز ٜزض يه زأ ٝٙسٙي

ربٔع ٝزاض٘س ،تٛر ٝثٔ ٝيعاٖ آٌبٞي سيبسي  ٚارتٕبعي آٟ٘مب ٚ

ٔطرع ضس٘ ٜيسمت ،ثّىم ٝثعضٌسمبِي ثم ٝطمٛض آضمىبض ثمٝ

اضتمبي ايٗ آٌبٞيٞب ضطٚضي استٕٟٔ .تطيٗ سمطٔبي ٝرٛأمع

ٍ٘طش ،ضفتبض  ٚثبِٙسٌي ٔطتجط است ٔ ٚسأِٝاي پيچيس ٜاسمت

أطٚظ  ٚعبُٔ تحمك اٞساف  ٚثط٘بٔٞٝبي ايٗ رٛأمع ،افمطازي

(ويٌّٗ .)55 :2009 ،1ستط ٜثّٛن ارتٕبعي  ٚربيٍمب ٜلبثمُ لجمَٛ

ٞستٙس و ٝزضآٖ وبض ٔيوٙٙس .ثس٘ ٖٚيطٚي ا٘سب٘ي آٌب ٚ ٜرٛي

ارتٕبعي سجت ٔيضٛز ٔطزْ ذٛزضبٖ ضا ثم ٝعٙمٛاٖ ثعضٌسمبَ

پٛيب ،احتٕبَ تحمك ا٘ٛاع آٌبٞي  ٚسٛاز غيط ٕٔىٗ است.

زضن وٙٙس

٘يط ث ٝايٙى ٝسٛاز ارتٕبعي  ٚسيبسي ث ٝعٛٙاٖ يه ضط

(ٕٞبٖ.)56 :

زض وطٛضٞبي پيططفت ،ٝثعضٌسبَ فطزي است ثبِغ و ٝسمٗ

ارتٙمبة٘بپممصيط ثممطاي تٛسممع ٝالتػممبزي  ٚارتٕممبعي  ٚثٟجممٛز

ا ٚاظ ٔطظ  24سبٍِي ٌصضت ٝثبضس .ا٘تربة ايٗ ٔمطظ سمٙي ثمٝ

ضطايط ظ٘مسٌي ا٘سمبٖٞمبي ٔحمط ْٚاظ ظ٘مسٌي اسمت ،ا٘زمبْ

عٛٙاٖ ٔجٙبي سٙي آٔٛظش ثعضٌسبالٖ اظ ايٗ رٟمت اسمت ومٝ

تحميمبتي ثٙٔ ٝيٛض ثٟجٛز  ٚاضتمبي سٛاز سيبسمي  ٚارتٕمبعي

زض ايٗ وطٛضٞب آٔٛظش وٛزوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ ٍٕٞب٘ي  ٚاِعأمي

آحبز ربٔع ٝثيص اظ پيص احسبس ٔميضمٛز .تٟٙمب ضا ٜاغمِٛي

اثتمسايي ثمٝ

ٔمبثّ ٝثب ثيسٛازي  ٚوٓ سمٛازي سيبسمي  ٚارتٕمبعي ،تمسٚيٗ

طٛض طجيعي ثم ٝزٚضٔ ٜتٛسمط ٝضأ ٜمييبثٙمس  ٚثمب اتٕمبْ زٚضٜ

ثط٘بٔٞٝبيي است و ٝاظ حيمج ٔحتمٛا  ٚضٚشٞمبي تمسضيس ٚ

زثيطستبٖ زضغس لبثُ تٛرٟي اظ آ٘بٖ ثب ٚضٚز ث ٝزا٘طٍب ،ٜزٚضٜ

ضطايط ارطايمي آٔٛظضمي تسمٟيُوٙٙمس ٜسمٛاز  ٚآٌمبٞيٞمبي

آٔٛظش عبِي ضا طي ٔيوٙٙمس .پمس ثم ٝايمٗ تطتيمت آٔمٛظش

سيبسي  ٚارتٕبعي تٕبْ الطبض ربٔع ٝث ٝذػٛظ ضمٟط٘ٚساٖ

ضسٕي ٔعٕٛالً ثسٚ ٖٚلف ٝتب  24سبٍِي ازأ ٝزاضز .پس اظ ايمٗ

آٌمبٞي سيبسمي ٚ

است  ٚوّي ٝوٛزوبٖ پس اظ پبيبٖ زٚض ٜتحػي،

ظٔبٖ٘ ،يبْ آٔٛظش ثعضٌسمبالٖ زض ظ٘مسٌي  ٚحيمب
ارٕٙبعي  ٚالتػبزي آٟ٘ب ضطٚض

ضمغّي،

ثعضٌسبَ ربٔع ٝثبضس .ثب تٛر ٝث ٝضطٚض
ارتٕبعي  ٚايٙى ٝاوخط تحميمب

زاذّي ثم ٝطمٛض ٔزمعا سمٛاز

ٔمييبثمس  ٚافمطاز ضا تحمت

ارتٕبعي  ٚسيبسي آٖ  ٓٞزض ٌط ٜٚسٙي ٘ٛرٛا٘مبٖ  ٚرٛا٘مبٖ

پٛضص لطاض ٔيزٞس .اظ ايٗ ض ،ٚآٔٛظش ثعضٌسمبالٖ ٚسميّٝاي

ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض زازٜا٘س  ٚث ٝسٛاز ارتٕبعي  ٚسيبسي تٛرٝ

(رٕعي

چٙسا٘ي ٘ىطزٜا٘س ،زض ٘تيزمٞ ٝمسف پمژٞٚص حبضمط ثطضسمي

اظ ٘ٛيسٙسٌبٖ .)368 -347 :1380 ،سِٛيسٞ ،)2010( 2سف ٟ٘مبيي

ٔيعاٖ سٛاز سيبسي  ٚارتٕبعي ضٟط٘ٚساٖ ثعضٌسمبَ زض ٔطاومع

است ثطاي ٌستطش زا٘صٟٔ ،بض ٞب  ٚتٛا٘بييٞبي آٟ٘ب

تطثيت ضٟط٘ٚس رٟب٘ي افطاز ربٔع ٝضا ،آٌب ٜسبظي افطاز ربٔعمٝ
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ثسميبض

ا٘سوي وم ٝزض ايمٗ ضاسمتب ،ثم ٝذػمٛظ زض ٔطاومع آٔٛظضمي
ثعضٌسبالٖ  ٚسبظٔبٖٞبي زِٚتي غٛض

ارتٕبعي ٔيعاٖ ٔطبضوت ٔعّٕبٖ زض ا٘تربثب

افعايص ٔمييبثمس

(ث٘ ٝمُ اظ ضٟطاْ٘يب،ٔ ،ئي.)1389 ،
ٔيطزأبزي  ،عّيمعاز ٚ ٜعّيٕطزايمبٖ ( )1389زض پژٞٚطمي

ٌطفت ٝاست ،ضطٚض

ا٘زبْ ايٗ پژٞٚص ضا ٘طبٖ ٔيزٞس .ثطذي پژٞٚصٞبي ٔمطتجط

ث ٝثطضسمي احطٞمبي ضاثطم ٝثميٗ ٔطمبضوت ٔمطزْ  ٚپيبٔمسٞبي

ثب ٔٛضٛع زض شيُ ثيبٖ ٔيضٛز:

ارتٕبعي  -التػبزي ،زض يه طط ٔحّي پطزاذتمٝا٘مس٘ .تمبيذ

زض پژٞٚطمي ضرممبييپممٛض  ٚاوجممطي عٕطٚآثممبزي ()1386

٘طبٖ زاز و ٝثيٗ ٔتغيط ٔيعاٖ ٔطبضوت ٔطزْ زض ٔطاحُ ٔرتّف

٘يبظٞبي ٔطبِعبتي ٘ٛسٛازاٖ ضٟطي  ٚضٚستبيي استبٖ اغمفٟبٖ

طط ثمب ٔتغيطٞمبي افمعايص آٌمبٞي اظ اٞمساف طمط ٔ ،يمعاٖ

ضا ثطضسي وطز٘مس .يبفتمٞٝمب ٘طمبٖ زاز وم٘ ٝيبظٞمبي ٔطبِعمبتي

پممصيطش طممط  ،ايزممبز ٌممطٜٞٚممبي ارتٕممبعي ،افممعايص

٘ٛسممٛازاٖ زض ظٔيٙممٞٝممبي ارتٕممبعي ،ثٟساضممتي  ٚزيٙممي زاضاي

ٔسمؤِٚيتپمصيطي ،افممعايص زضآٔمس ذممب٘ٛاز ،ٜافمعايص تِٛيممس،
زستيبثي ث ٝاعتجبضا

إٞيت ثيطتطي ثٛز ٜاست.
زض تحميمي زيٍط ،ومب )1388( ٜٚثم ٝايمٗ ٘تمبيذ ضسميس ومٝ
ثعضٌسمبِي ثمب ثمطٚظ تغييمطا

رسيس ،ضاثطٔ ٝخجمت ٔ ٚعٙميزاضي ٚرمٛز

زاضز.

ٌ٘ٛمبٌ ٖٛرسمٕي ،عمبطفي ٚ

ٔحٕسيفط ( )1389ث ٝايٗ ٘تيز ٝضسيس و ٝثيٗ ٔتغيطٞمبي

ضٚاٖضٙبذتي ٕٞطا ٜاست .ث ٝطمٛض ٔعٕم ،َٛثمب افمعايص سمٗ،

ٔستمّي ،چ :ٖٛسٗٔ ،حُ سى٘ٛت ،تحػئ ، ،يعاٖ زضآٔس ٚ

ٌستط ٚ ٜعٕك زا٘ص ،تزطثٟٔ ،ٝبض ٞبي ضٙبذتي  ٚفطاضٙبذتي

سّٛن ضٚا٘ي ثب افعايص تمبضب ثطاي ٔطمبضوت سيبسمي ضاثطمٝ

ثيطتط ٔيضٛز .ايٗ زٌطٌم٘ٛيٞمب وم ٝزض سمٙيٗ ٔرتّمف  ٚثمٝ

ٔعٙبزاضي ٚرٛز ٘مساضز ،زض حمبِي وم ٝعمٛأّي چم ٖٛآٌمبٞي

ٌ٘ٛبٌ ٖٛضخ ٔي زٞس ،ثط يبزٌيطي تأحيط ٔستميٓ زاض٘س.

سيبسي ،فطزٌطايئ ،حيط سيبسي ،ضي ٜٛظ٘سٌي  ٚضسمب٘ٞٝمبي

غمبحجٙيطاٖ آٔمٛظش ثعضٌسمبالٖ ٚيژٌميٞمبي ظيمط ضا ثمطاي

رٕعي ثط افعايص تمبضمب ثمطاي ٔطمبضوت سيبسمي تأحيطٌمصاض

فطاٌيممطاٖ ثعضٌسممبَ ثطضممٕطزٜا٘ممس :ذممٛز -ضاٞجممطي (ذممٛز

ثٛزٜا٘س.

زضرب

ٞسايتٍطي) ثطذٛضزاضي اظ زا٘ص  ٚتزطثٞٝبي ا٘سٚذتٚ ٝظيفٝ

عجسي ( )1386زض پژٞٚص ذٛز ث ٝايٗ ٘تيزم ٝضسميس ومٝ

يب ٔسأِٔ ٝحٛضي ٘تيزٌٝطايي يب عٍّٕطايي پطزاظش  ٚيبزٌيطي

ثيٗ رٙسيت ،پبيٍب ٜارتٕبعي

التػمبزيٛٞ ،يمت ارتٕمبعي،

ثب استفبز ٜاظ وب٘بَٞبي حسي ٔتعسز  ٚثب سجهٞمبي ضمٙبذتي ٚ

استفبز ٜاظ ٚسبيُ اضتجب رٕعي  ٚزيٙساضي ،ثب آٌبٞي اظ حمٛق

يبزٌيطي اظ ططيك تزطث ٚ ٝا٘زبْ وبض .ايٗ ٚيژٌيٞب زالِتٞبي

ٚ ٚظبيف ضٟط٘ٚسي ضاثطٚ ٝرٛز زاضز ،أب ثيٗ سمٗ  ٚآٌمبٞي

عّٕي  ٚوبضثطزي ثسيبضي ثطاي ٔعّٕمبٖ زض ططاحمي  ٚارمطاي

اظ حمٛق  ٚتىبِيف ضٟط٘ٚسي ضاثطٝاي ٚرٛز ٘ساضت ٝاست.
ضحٕتي ( )1384زض پژٞٚص ذٛز ث ٝايٗ ٘تيز ٝضسيس ومٝ

احطثرص ثط٘بٔٞٝبي آٔٛظضي زاضز.
پژٞٚطي ٘طبٖ زاز ٜاست و ٝثيٗ ٔيعاٖ آٌمبٞي ٔعّٕمبٖ
اظ حمممٛق سيبسممي  ٚضممطوت زض ا٘تربثممب

ثيٗ ٔتغيطٞبي سمٗ ،تحػمي ، ،ضمغُٔ ،يمعاٖ ٔطبِعم٘ ،ٝمٛع

ضاثطممٝاي احجممب

ٔطبِع ،ٝپبيٍب ٜارتٕبعي ٔ ٚيمعاٖ آٌمبٞي اظ حممٛق سيبسمي ٚ

ٍ٘طزيس ،أب ثيٗ ٔيعاٖ آٌبٞي ٔعّٕبٖ اظ ضٚيسازٞبي سيبسي

ارتٕبعي ضاثطٔ ٝعٙبزاضي ٚرٛز زاضز ،أب زض ٕٞمبٖ حمبَ ثميٗ

ارتٕبعي  ٚضطوت زض ا٘تربثب

ضاثطٝاي ٔعٙمبزاض زيمس ٜضمس

ثسيٗ ٔعٙي وم ٝثمب افمعايص آٌمبٞي اظ ضٚيمسازٞبي سيبسمي ٚ

ٔتغيط رٙس ٔ ٚيعاٖ آٌبٞي اظ حمٛق سيبسي  ٚارتٕبعي ضاثطٝ
ٔعٙبزاضي ٚرٛز ٘ساضز.
اسٕبعيّي ( )1383زض پژٞٚص ذٛز ث ٝايمٗ ٘تيزم ٝضسميس

1

ٔطاوع آٔٛظش غيط ضسٕي ثعضٌسبالٖٔ ،طاوع ٔ ٚؤسسٞٝمبيي ٞسمتٙس ومٝ

ؤ ٝتغيطٞبي آٔٛظشٞمبي ارتٕمبعي ،زستطسمي  ٚاسمتفبز ٜاظ

زض لبِت غيط ضسٕي ثط٘بٔٞٝبي سٛاز آٔٛظي  ٚآٔٛظضي ضا ثطاي ثعضٌسمبالٖ

ٚسبيُ اضتجمب رٕعمئ ،طمبضوت ارتٕمبعي زض ٔطحّمٞٝمبي

ثطٌعاض ٔيوٙٙس.

ربٔعٝضٙبسي وبضثطزي ،سبَ ثيست  ٚپٙزٓ ،ضٕبض ٜپيبپي ( ،)54ضٕبض ٜز ،ْٚتبثستبٖ 1393
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عٕٔٛي ،طجم ٝارتٕبعي ،تحػمي،

 ٚضمغُ افمطاز اظ عٛأمُ

ٔؤحط ثط آٌبٞي اظ حمٛق ضٟط٘ٚسي است.

زاضتِ ،صا پژٞٚص حبضط ثٙٔ ٝيٛض پبسد ث ٝسمؤاَٞمبي ظيمط
ا٘زبْ ضس:

ويبٖپٛض ( )1385زض پژٞٚطي ثم ٝايمٗ ٘تيزم ٝضسميس ومٝ

ٔ .1يعاٖ سٛاز ارتٕبعي  ٚسيبسي ثعضٌسبالٖ ضطوتوٙٙس ٜزض

استفبز ٜاظ ٚسبيُ اضتجب رٕعئ ،طبضوت سيبسي  ٚارتٕمبعي

ٔطاوع آٔٛظش غيطضسٕي ضٟط اغفٟبٖ چمسض است؟

زض ٔسبئُ عٕٔٛي  ٚآٔٛظشٞبي ارتٕبعي ،اظ ٔؤِفٞٝبي ثسيبض

ٔ .2يعاٖ سمٛاز سيبسمي ثعضٌسمبالٖ ضمطوتوٙٙمس ٜزض ٔطاومع
آٔٛظش غيطضسٕي ضٟط اغفٟبٖ چمسض است؟

ٔ ٟٓزض ضضس آٌبٞيٞبي سيبسي  ٚارتٕبعي ضٟط٘ٚساٖ است.
فتحي ( )1385زض پژٞٚطي ثم ٝثطضسمي عٛأمُ ٔمؤحط ثمط
ٔطبضوت سيبسي رٛا٘بٖ پطزاذت  ٚث ٝايمٗ ٘تيزم ٝضسميس ومٝ

ٔ .3يعاٖ سٛاز ارتٕبعي ثعضٌسمبالٖ ضمطوتوٙٙمس ٜزض ٔطاومع
آٔٛظش غيطضسٕي ضٟط اغفٟبٖ چمسض است؟

زاضتٗ زٚستبٖ سيبسي  ٚثحج ٌ ٚفتٍ ٛثب آ٘بٖ ،آظازي سيبسي

 .4آيممب ثمميٗ ٔيممعاٖ سممٛاز ارتٕممبعي  ٚسيبسممي ثعضٌسممبالٖ

 ٚزاضتٗ ذب٘ٛاز ٜسيبسي ثط ٔيعاٖ ٔطبضوت سيبسي ٔؤحط است،

ضطوتوٙٙس ٜزض ٔطاوعآٔٛظش غيطضسٕي ضٟط اغفٟبٖ ثمط

أب عٛأّي چ ٖٛآٌبٞي سيبسي ٚ ٚيژٌميٞمبي فمطزئ ،ب٘ٙمس:

حست ٔؤِفٞٝبي رٕعيتضٙبذتي (رٙس ،سمٗ) تفمبٚ

سٗ ،زضآٔس  ٚتحػي ، ،ضاثطٔ ٝعٙبزاضي ثب ٔطبضوت سيبسمي

ٚرٛز زاضز؟

٘ساض٘س.
1

ٔيُ ثطاث ( )1997زض پژٞٚص ذٛز ث ٝايٗ ٘تيز ٝضسميس

ريػ پضيَؼ

ثمبالتطي ثطذٛضزاض٘مسٔ ،يمعاٖ

ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝپژٞٚطٍطاٖ زض غمسز سمٙزص ٔيمعاٖ سمٛاز

ٔطبضوت سيبسي ايطمبٖ ثيطمتط اسمتٕٞ .چٙميٗ ،افمطاز طجممٝ

ارتٕبعي  ٚسيبسي افمطاز ثعضٌسمبَ ثمب اسمتفبز ٜاظ پطسطمٙبٔٝ

ٔتٛسط ٘سجت ث ٝطجم ٝپبييٗ ٔطبضوت سيبسي ثيطمتطي زاض٘مس.

ثٛزٜا٘س ،ثٙبثطايٗ ،ضٚش پژٞٚص تٛغيفي اظ ٘ٛع پيٕبيطي  ٚاظ

ٔسٗتطٞب ٘سجت ث ٝرٛا٘تطٞب ،سبوٙبٖ ضٟطي ٘سجت ث ٝسمبوٙبٖ

٘ٛع پژٞٚطي ٔمطعي ثٛز ٜاست.

افطازي و ٝاظ ٔيمعاٖ تحػمي،

ضٚستبيي ،اوخطيت لٔٛي ٘سمجت ثم ٝالّيمت لمٔٛي ٕٞ ٚچٙميٗ
وسب٘ي و ٝعضٛيت زض ٌطٜٞٚب  ٚسبظٔبٖٞب زاض٘مس٘ ،سمجت ثمٝ
وسب٘ي و ٝفبلس ايٗ عضٛيتا٘مس ،اظ ٔيمعاٖ ٔطمبضوت سيبسمي
ثيطتطي ثطذٛضزاض٘س.
ضممبپيط )2008( 2ٚزض تحميمممي ٘طممبٖ زاز ٔطزٔممي وممٝ
ٔطبضوت سيبسي زاض٘س ،اظ ثيطتط ثعسٞبي ظ٘مسٌي ٘يمع ضاضمي
ٞستٙس .اط،عب

ٌطفت ٝضس ٜاظ آٔطيىبي التيٗ ٘طبٖ ٔميزٞمس

ومم ٝضاثطممٔ ٝخجممت ٔ ٚعٙممبزاضي ٔيممبٖ ضاي زازٖ  ٚضضممبيت اظ
ظ٘سٌي ٚرٛز زاضز.

جامعٍ آماري ي حجم ومًوٍ :ربٔعٛٔ ٝضز پمژٞٚص ضمبُٔ
وّي ٝثعضٌسبالٖ ( 35سبَ ث ٝثبال) ضطوتوٙٙس ٜزض فطٍٙٞسطاٞب،
ٔطاوع آٔٛظضي ضٟطزاضي َ،ٞ ،احٕط  ٚثسيذ طمي سمٔ ٝبٞمٝ
ا َٚسبَ  1390ثٛز ٜاست و ٝتعساز آٟ٘ب طجك آٔمبض حجمت ضمسٜ
ايٗ سبظٔبٖٞب  ٚازاضا

٘ 2572فط ثٛز .ٜثٕٞ ٝيٗ رٟت ،ثمطاي

ثطآٚضز حزٓ ٕ٘ ،ٝ٘ٛپس اظ ا٘زبْ يه ٔطبِعٔ ٝمسٔبتي  ٚتعييٗ
ٚاضيب٘س ربٔع ٝآٔبضي ٘ 380فط ثٝزست آٔس .ضبيبٖ شوط است
و ٝزض رس َٚحزٓ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضٌبٖ  ٚوطرسي ٘يع حزٓ ٕ٘ٝ٘ٛ
ث ٝايٗ ٔيعاٖ ثطآٚضز ضس ٜاست .ضٚش ٕ٘٘ٛمٌٝيمطي ذٛضمٝاي
چٙس ٔطحّ ٝاي ٞ ٚسفٕٙس ثٛز ٜاست ثمسيٗ تطتيمت وم ٝثمطاي

اظ آ٘زب وم ٝحتمي زض ٘يمبْٞمبي آٔمٛظش ضسمٕي  ٚغيمط

ا٘تربة افطاز ،اثتسا اظ ثيٗ ٔزٕٛعٔ ٝطاوع آٔٛظضمي ٔمصوٛض 12

ضسٕي ،ث ٝپطٚضش سٛاز سيبسي  ٚارتٕمبعي فطاٌيمطاٖ تٛرمٝ

ٔطوع ضبُٔ ٔ 3طوع اظ فطٍٙٞسطاٞبٔ 3 ،طوع اظ ٔطاوع آٔٛظضمي

چٙسا٘ي ٕ٘يضٛز (ٟٔطٔحٕسي ،)1375 ،پمژٞٚص حبضمط پيطأمٖٛ

 َ،ٞاحٕطٔ 3 ،طوع اظ ثيٗ ٔطاوع آٔٛظضي ضٟطزاضي ٔ 2 ٚطوع

ٚضعيت آٌبٞي سيبسي  ٚارتٕبعي ثعضٌسمبالٖ ٘يمع ضمطٚض

اظ ٔطاوع تحت ٔسيطيت ثسيذ و ٝربٔعٞ ٝمسف زض آٖ حضمٛض

Milbraith
Shapiro

1
2

زاضت ،ث ٝغٛض

ٞسفٕٙس ا٘تربة ٌطزيس  ٚآٍ٘ب ٜثعضٌسبال٘ي

ثطضسي ٔيعاٖ سٛاز سيبسي  ٚارتٕبعي ضٟط٘ٚساٖ ثعضٌسبَ ضٟط اغفٟبٖ

و ٝزض ايٗ ٔطاوع ٔطغ َٛآٔٛظش ثٛز٘س ،ثم ٝغمٛض

تػمبزفي
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جديل -2فزاياوي ي درصد فزاياوي ومًوٍ بزحغب متغيز تحصيالت
تحصيالت

ا٘تربة ضس٘س  ٚپطسطٙبٔ ٝپژٞٚص ثيٗ آٟ٘ب تٛظيع ضس.
ثطاي تعييٗ وفبيت حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثٍٙٞ ٝبْ آظٔ ٖٛفطضميب
پژٞٚص ،تٛاٖ آٔبضي ٘يع ٔحبسج ٝضس ٜاست و ٝتٛاٖ آٔبضي زض
ٞط ز ٚثعس سٛاز ارتٕبعي  ٚسيبسي ث ٝتطتيت  0/8ٚ 0/9ثمٛزٜ
و ٝايٗ تٛاٖ آٔبضي وفبيت حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛضا تأييس ٔيوٙس.
اثعاض ايٗ پمژٞٚص ،پطسطمٙبٔٔ ٝحممك سمبذت ٝثمٛز .ايمٗ

فزاياوي

درصد فزاياوي

ظيط زيپّٓ

116

32/6

زيپّٓ

185

56/6

ِيسب٘س  ٚثبالتط

79

20/8

وُ

380

100

جديل -3فزاياوي ي درصد فزاياوي ومًوٍ بزحغب متغيز محل سودگي

پطسطٙبٔ ٝزاضاي  29سؤاَ ثست ٝپبسد ثب طيف پٙذ ٌعيٝٙاي (اظ

محل سودگي

فزاياوي

درصد فزاياوي

وبٔٛٔ ً،افمٓ تب وبٔٔ ً،ربِفٓ) ثٛز و ٝسمٛاز ثعضٌسمبالٖ ضا زض

ضٟط

255

81

ز ٚثعس سٛاز ارتٕبعي (ٌٛ15ي ٚ )ٝسيبسي (ٌٛ 14ي )ٝثطضسي

ضٚستب

125

19

وطز ٜاست .سؤاَٞبي پطسطٙبٔ ٝزض حيط ٝارتٕبعي ٔجتٙمي ثمط

وُ

380

100

آٌبٞيٞبي ضطٚضي ثعضٌسبالٖ  ٚزض حيط ٝسيبسي ٔتٙبست ثمب
ٔسممبئُ ضٚظ ططاحممي ضممس  ٚثممطاي تعيمميٗ ضٚايممي غممٛضي ٚ
ٔحتٛايي آٖ ،پطسطٙبٔ ٝاِٚيٕٞ ٝطا ٜثب اٞمساف پمژٞٚص  ٚفمطْ
اضظيبثي ،ثطاي ٘ 8فط اظ اسبتيس  ٚغبحجٙيطاٖ اضسمبَ  ٚاظ آ٘مبٖ
ذٛاست ٝضمس پطسطمٙبٔ ٝضا ثطضسمي ومطز ٚ ٜزض فمطْ اضظيمبثي
٘يطٞبي ذٛز ضا زض يه طيف پٙذ اضظضي اظ ثسيبض ٔتٙبست تمب
وممبٔ٘ ً،بٔٙبسممتٌ ،ممعاضش زٙٞممسٔ .يممبٍ٘يٗ ٕ٘ممط ٜاضظيممبثي
غبحجٙيطاٖ ( 4/17زض طيف پٙذ اضظضي ِيىط ) ثٛز ٜاست وٝ
ثيبٍ٘ط ضٚايي ٔطّٛة اثعاض استٕٞ .چٙيٗ ،پبيبيي اثعاض پمس اظ
ارطاي ٔمسٔبتي ثب استفبز ٜاظ ضطيت آِفبي وط٘ٚجبخ ثطاثط 0/84
ثٛز و ٝثيبٍ٘ط سطح پبيمبيي ٔطّمٛة آٖ اسمت .ثمطاي تحّيمُ
استٙجبطي زازٞ ٜبي حبغّ ٝاظ آظٔ ٖٛآٔبضاستٙجبطي  tته ٔتغيطٜ
 ٚتحّيُ ٚاضيب٘س چٙس ٔتغيطٔ( ٜب٘ٛا) استفبز ٜضس.

زض يبفتٞٝبي پژٞٚطي ظيطٔ ،حممبٖ ثب وبضثسمت آظٔمٖٛ

t

ته ٔتغيط ٜث ٝثطضسي ٚضع ٔٛرٛز سٛاز سيبسمي  ٚارتٕمبعي
ثعضٌسبالٖ ٔطثٛط ٝپطزاذت ٚ ٝزض ازأ٘ ٝيع ضاثطمٞ ٝمط ومساْ اظ
ٔؤِف ٝسٛاز سيبسي  ٚارتٕمبعي ضا ثمب ٔتغيطٞمبي زٌٔٛطافيمه
تعييٗ وطزٜا٘س .طيف ِيىط

 5عسزي ثمٛزِ ،ٜمصا عمسز ٞ 3مٓ

ٔيبٍ٘يٗ آٖ ٔحسٛة ٔي ضٛز

(ويبٔٙص.)1387 ،

جديل -4وتا ج آسمًن tتك متغيزٌ ،مقا غٍ مياوگيه بعد عًاد عياعي
بشرگغاالن با مياوگيه فزضي()3
متغيز
سٛاز سيبسي

مياوگيه

اوحزاف معيار

2/21

0/92

t

6/75

عطح معىاداري
0/001

زض تحّيُ استٙجبطي ثٙٔ ٝيٛض ثطضسي سمطح ٔعٙمبزاضي اظ
آظٔ tٖٛته ٔتغيط ٜاسمتفبز ٜضمس ٜاسمت ومٔ ٝيمبٍ٘يٗ حبغمّٝ

افتٍَاي پضيَؼ
زض ايٗ لسٕت ،ث ٝاضاي ٝيبفتٞٝبي تٛغيفي  ٚاستٙجبطي ثٝزست
آٔس ٜاظ اثعاض پژٞٚص زض رسا 1 َٚتب  5پطزاذت ٝضس ٜاست.
جديل  -1فزاياوي ي درصد فزاياوي ومًوٍ بزحغب متغيز جىغيت
جىغيت

فزاياوي

درصد فزاياوي

ظٖ

190

50

ٔطز

190

50

وُ

380

100

( )2/21اظ ٔيممبٍ٘يٗ فطضممي ( )3وممٛچىتط ثممٛزٕٞ ٚ ٜچٙمميٗ

t

ثمٝزسممت آٔممس ٜزض سممطح  α;0/05اظ ٔمممساض ثحطا٘ممي رممسَٚ
( )2/58ثعضٌتط ثٛز ،ٜثٙبثطايٗٔ ،يتٛاٖ ٘تيزمٌ ٝطفمت ثم ٝطمٛض
ٔعٙممبزاضي سممٛاز سيبسممي ثعضٌسممبالٖ اظ ٚضممعيت ٔٙبسممجي
ثطذٛضزاض ٘جٛز ٜاست.

ربٔعٝضٙبسي وبضثطزي ،سبَ ثيست  ٚپٙزٓ ،ضٕبض ٜپيبپي ( ،)54ضٕبض ٜز ،ْٚتبثستبٖ 1393
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جديل -5وتا ج آسمًن tتك متغيزٌ ،مقا غٍ مياوگيه بعد عًاد اجتماعي

جديل -6مقاد ز مياوگيه ي اوحزاف معيار بز ميشان عًاد اجتماعي ي

بشرگغاالن با مياوگيه فزضي()3

عياعي افزاد بشرگغال ؽُز اصفُان بز اعاط جىغيت

متغيز
سٛاز ارتٕبعي

مياوگيه

اوحزاف معيار

3/35

0/87

t

عطح معىاداري

4/33

ظٖ

ٔطز
آٌبٞي

0/001

ٔيبٍ٘يٗ

زض تحّيُ استٙجبطي ثٙٔ ٝيمٛض ثطضسمي سمطح ٔعٙمبزاضي اظ

سيبسي
ارتٕبعي

آظٔ tٖٛته ٔتغيط ٜاسمتفبز ٜضمس ٜاسمت ومٔ ٝيمبٍ٘يٗ حبغمّٝ
( )3/35اظ ٔيممبٍ٘يٗ فطضممي( )3ثعضٌتممط ثممٛزٕٞ ٚ ٜچٙمميٗ

2/36
3/48

ٔيبٍ٘يٗ

ا٘حمممممطاف
ٔعيبض
0/94
0/83

2/03
3/20

ا٘حمممممطاف
ٔعيبض
0/83
1/07

t

ثمٝزسممت آٔممس ٜزض سممطح  α;0/05اظ ٔمممساض ثحطا٘ممي رممسَٚ

ثطضسي ٔيبٍ٘يٗٞب ٘طبٖ ٔيزٞس ٔيعاٖ سٛاز سيبسي ٔطزاٖ

( )2/58ثعضٌتط ثٛز ،ٜثٙبثطايٗٔ ،يتٛاٖ ٘تيزمٌ ٝطفمت ثم ٝطمٛض

ثيطتط اظ ظ٘بٖ ثٛز ،ٜزض حبِي و ٝزض ثعس سٛاز ارتٕبعي تفمبٚ

ٔعٙبزاضي سٛاز  ٚآٌبٞي ٞبي ارتٕبعي ثعضٌسبالٖ اظ ٚضعيت

لبثُ ٔ،حيٝاي ثيٗ آٟ٘ب ٚرٛز ٘ساضز.

ٔٙبسجي ثطذٛضزاض ثٛز ٜاست.

جديل -7وتا ج آسمًن تحليل يار اوظ چ ىد متغيزٌ مقا غٍ مياوگيه ميشان عًاد اجتماعي ي عياعي افزاد بشرگغال ؽُز اصفُان بز اعاط جىغيت
مىبع

آگاَي

مجمًع مجذيرات

df

مياوگيه مجذيرات

رٙسيت

F

عطح معىاداري

ضز ب
اتا

سيبسي

445/53

1

445/53

2/84

0/01

0/26

ارتٕبعي

51/65

1

51/65

1/10

0/31

0/07

ٔ Fطبٞس ٜضس ٜزض سطح ( )P ≤0/05تفبٚ

٘طبٖ ٔيزٞس ،زض حبِي و ٝزض ذػٛظ ٔيعاٖ سٛاز ارتٕمبعي

ٔعٙمبزاضي ضا

ثيٗ ٔيعاٖ سٛاز سيبسي ثعضٌسمبالٖ ٔمطز  ٚظٖ ضمٟط اغمفٟبٖ

ٔعٙبزاضي لبثُ ٔطبٞس٘ ٜيست.

آٟ٘ب تفبٚ

جديل -8مقاد ز مياوگيه ي اوحزاف معيار ميشان عًاد اجتماعي ي عياعي افزاد بشرگغال ؽُز اصفُان بز اعاط عه
 42-35عال

آگاَي

مياوگيه
سيبسي
ارتٕبعي

2/60
3/41

 51عال بٍ باال

 55-43عال

اوحزاف معيار

مياوگيه

اوحزاف معيار

مياوگيه

اوحزاف معيار

0/96

2/24

0/74

2/01

0/86

0/91

3/57

0/70

3/20

0/65

طجك ٘تبيذ حبغّ ،ٝزض ثعس آٌبٞيٞمبي سيبسمي ٔيمبٍ٘يٗ
ثعضٌسبالٖ ٌط ٜٚسٙي  42-35سبَ ثعضٌتط اظ زٌ ٚمط ٜٚزيٍمط

اسممت ،زض حممبِي ومم ٝزض ثعممس آٌممبٞي ارتٕممبعئ ،يممبٍ٘يٗ
ثعضٌسبالٖ ٌط ٜٚسٙي  50-43سبَ ثعضٌتط است.

جديل -9وتا ج آسمًن تحليل يار اوظ چىد متغيزٌ مقا غٍ مياوگيه ميشان عًاد اجتماعي ي عياعي افزاد بشرگغال ؽُز اصفُان بز اعاط عه
مجمًع مجذيرات

df

مياوگيه مجذيرات

2

524/11

2/98

2

58/70

1/15

مىبع

آگاَي

سٗ

سيبسي

524/11

ارتٕبعي

58/70

F

عطح معىاداري

ضز ب اتا

0/009

0/30

0/28

0/09

ثطضسي ٔيعاٖ سٛاز سيبسي  ٚارتٕبعي ضٟط٘ٚساٖ ثعضٌسبَ ضٟط اغفٟبٖ

ٔ Fطبٞس ٜضس ٜزض سطح ( )P ≤0/05تفبٚ
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ٔعٙمبزاضي ضا

٘تبيذ آظٔ ٖٛتعميجي (و ٝث ٝعّت ضعبيت اذتػبض تٟٙمب ثمٝ

ثيٗ ٔيعاٖ سٛاز سيبسي ثعضٌسبالٖ ٌمطٜٞٚمبي سمٙي ٔرتّمف

٘تبيذ آٖ اضبضٔ ٜيضٛز) ٘طمبٖ زاز ثميٗ ٔيمعاٖ ٔيمبٍ٘يٗ سمٛاز

ضٟط اغفٟبٖ ٘طبٖ ٔيزٞس ،زض حبِي وم ٝزض ذػمٛظ ٔيمعاٖ

ارتٕبعي  ٚسيبسي ثعضٌسمبال٘ي وم ٝزاضاي سمٗ ثمبالتط اظ 30

سٛاز ارتٕبعي آٟ٘ب تفبٚ

سبَ ثٛز٘س ،ثب سبيطيٗ اذت،ف ٔعٙبزاضي زيس ٜضس ٜاست.

ٔعٙبزاضي لبثُ ٔطبٞس٘ ٜيست.

جديل -15مقاد ز مياوگيه ي اوحزاف معيار بز ميشان عًاد اجتماعي ي عياعي افزاد بشرگغال ؽُز اصفُان بز اعاط محل سودگي
ريعتا ي

ؽُزي
آگاَي
مياوگيه

اوحزاف معيار

مياوگيه

اوحزاف معيار

سيبسي

2/36

0/94

2/03

0/83

ارتٕبعي

3/48

0/83

3/11

1/07

ثٛز ٜاست.

ثطضسي ٔيبٍ٘يٗٞب ٘طبٖ ٔيزٞسٔ ،يمعاٖ سمٛاز سيبسمي ٚ
ارتٕبعي افطز ثعضٌسبَ ضٟطي ثيطتط اظ ثعضٌسمبالٖ ضٚسمتبيي

جديل -11وتا ج آسمًن تحليل يار اوظ جىد متغيزٌ مقا غٍ مياوگيه ميشان عًاد اجتماعي ي عياعي افزاد بشرگغال ؽُز اصفُان بز اعاط محل سودگي
مجمًع مجذيرات

df

مياوگيه مجذيرات

F

عطح معىادراي

ضز ب اتا

1

450/42

3/04

0/03

0/23

1

43/36

1/02

0/22

0/05

مىبع

آگاَي

ٔحُ ظ٘سٌي

سيبسي

450/42

ارتٕبعي

43/36

ٔ Fطبٞس ٜضس ٜزض سطح ( )P ≤0/05تفبٚ

اغفٟبٖ ٘طبٖ ٔيزٞس ،زض حبِي و ٝزض ذػمٛظ ٔيمعاٖ سمٛاز

ٔعٙمبزاضي ضا

ثيٗ ٔيعاٖ سمٛاز سيبسمي ثعضٌسمبالٖ ضمٟط  ٚضٚسمتبي ضمٟط

ٔعٙبزاضي ٔطبٞسٕ٘ ٜيضٛز.

ارتٕبعي آٟ٘ب تفبٚ

جديل -12مقاد ز مياوگيه ي اوحزاف معيار ميشان عًاد اجتماعي ي عياعي افزاد بشرگغال ؽُز اصفُان بز اعاط تحصيالت
س ز د پلم

آگاَي
مياوگيه
سيبسي
ارتٕبعي

2/00
3/39

ليغاوظ بٍ باالتز

د پلم

اوحزاف معيار

مياوگيه

اوحزاف معيار

مياوگيه

اوحزاف معيار

0/79

2/30

0/84

2/49

0/94

0/83

3/32

0/52

3/53

0/96

طجك ٘تبيذ حبغّ ،ٝزض ثعس آٌبٞيٞمبي سيبسمي ٔيمبٍ٘يٗ

زيٍط است ،زض حبِي وم ٝزض ثعمس آٌمبٞي ارتٕمبعئ ،يمبٍ٘يٗ

ِيسب٘س  ٚثبالتط ،ثعضٌتط اظ زٌ ٚمطٜٚ

ٔرتّف ث ٝطٛض ٘سجي  ٓٞسطح است.

ثعضٌسبالٖ ثب تحػي،

ثعضٌسبالٖ ثب تحػي،

جديل -13وتا ج آسمًن تحليل يار اوظ چ ىد متغيزٌ مقا غٍ مياوگيه ميشان عًاد اجتماعي ي عياعي افزاد بشرگغال ؽُز اصفُان بز اعاط تحصيالت
مىبع

آگاَي

مجمًع مجذيرات

df

مياوگيه مجذيرات

F

عطح معىاداري

ضز ب اتا

تحػي،

سيبسي
ارتٕبعي

31/06
29/67

2
2

31/06
29/67

1/39
9/4

0/24
0/02

0/06
0/21

ربٔعٝضٙبسي وبضثطزي ،سبَ ثيست  ٚپٙزٓ ،ضٕبض ٜپيبپي ( ،)54ضٕبض ٜز ،ْٚتبثستبٖ 1393
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ٔ Fطبٞس ٜضس ٜزض سطح ( )P ≤0/05تفبٚ

ٔعٙمبزاضي ضا

آٌبٞيٞبي ارتٕبعي آ٘بٖ تفبٚ

ٔعٙبزاضي زيس٘ ٜطس ٜاسمت ٚ

ثيٗ ٔيعاٖ سٛاز سيبسي  ٚارتٕبعي ثعضٌسمبالٖ ثمب تحػمي،

ثٕٞ ٝيٗ تطتيت ،رٙس ضا ث ٝعٛٙاٖ ٔؤِف ٝتأحيطٌمصاض زض ٔيمعاٖ

ٔرتّف ضٟط اغفٟبٖ ٘طبٖ ٔيزٞس.

آٌبٞي ٔ ٚطبضوتٞبي ارتٕبعي  ٚسيبسي ٔطط ٘ىطزٜا٘س.

٘تبيذ آظٔ ٖٛتعميجي ٘طبٖ زاز ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ سٛاز ارتٕمبعي

طجك ٘تبيذ حبغّ ،ٝزض ثعس آٌبٞيٞمبي سيبسمئ ،يمبٍ٘يٗ

ظيط زيمپّٓ  ٚزيمپّٓ ثمب

ثعضٌسبالٖ ٌط ٜٚسٙي ثمبالتط اظ  30سمبَ ثعضٌتمط اظ زٌ ٚمطٜٚ

 ٚسيبسي ثعضٌسبالٖ زاضاي تحػي،

زيٍط است ،زض حبِي وم ٝزض ثعمس آٌمبٞي ارتٕمبعي ٔيمبٍ٘يٗ

ٌط ٜٚزيٍط اظ ثعضٌسبالٖ اذت،ف ٔعٙبزاضي ٚرٛز اضز.

ثعضٌسبالٖ ٌط ٜٚسٙي  50-43سبَ ثعضٌتط است وم ٝثمب ٘تمبيذ
بحث ي وتيجٍگيزي

تحميك وبٔ ،)1388( ٜٚحٕمسيفمط ( ،)1389فتحمي (ٚ )1385

٘تبيذ ايٗ تحميك ٘طبٖ زاز و ٝاثعبز سمٛاز سيبسمي  ٚارتٕمبعي

ضحٕتي (ٕٞ )1384سٛست .وب ٜٚزض تحميمك ذمٛز ٘طمبٖ زاز

ثعضٌسبالٖ اظ ٚضعيت ٔٙبسمجي ثطذمٛضزاض ٘جمٛز ٜاسمت .ايمٗ

ث ٝطٛض ٔعٕ َٛثب افعايص سٌٗ ،ستط ٚ ٜعٕمك زا٘مص ،تزطثم،ٝ

٘تيز ٝثمب پمژٞٚص أيٙمي ٕٞ ٚىمبضاٖ ( ،)1388ضرمبييپمٛض ٚ

ٟٔبض ٞبي ضٙبذتي  ٚفطاضٙبذتي ثيطتط ٔي ضمٛز ( .)1388زض

غطثي

ضٕٗ ضربييپٛض ٕٞ ٚىبضاٖ (٘ )1386يمع زض پژٞٚطمي ٘طمبٖ

٘بٕٞرٛاٖ است .ايٗ ٔٛضٛع ضا ٔيتٛاٖ چٙيٗ تجييٗ ٕ٘مٛز ومٝ

زاز٘س ،ثيٗ ٔيعاٖ ٟٔبض ٞب  ٚآٌبٞيٞبي ٘ٛسٛازاٖ ثعضٌسبَ زض

زض ربٔعة ايطأٖ ،يعاٖ سمٛاز ارتٕمبعي  ٚسيبسمي ضمٟط٘ٚساٖ

ٔعٙبزاضي ٚرمٛز زاضز ثم ٝايمٗ

اوجطي عٕطٚآثبزي (ٕٞ )1386ب ٚ ًٙٞثب ٘تبيذ تحميمب

ٌطٜٞٚبي سٙي ٔرتّف تفبٚ
غٛض

ثعضٌسبَ زض حس ٔطّٛة ٘يست.

و ٝايٗ تفبٚ

ٔيبٍ٘يٗ آٌبٞيٞمب زض ٕ٘مط٘ ٜيبظٞمب ثمط

ع ٜٚ،ثط ايٗ ،ثطضسي ٔيبٍ٘يٗٞب ٘طبٖ ٔيزٞس ٔيعاٖ سٛاز

اسبس ٌطٜٞٚبي سٙي ٔرتّف زض ذػٛظ ٘يبظٞبي ثٟساضمتي

سيبسي ٔطزاٖ ثيطتط اظ ظ٘بٖ ثٛز ،ٜزض حبِي وم ٝزض ثعمس سمٛاز

ٙٞ ٚطي  ٚزض ذػٛظ ٘يبظٞبي ضرػمي  ٚزيٙمي ٘طمبٖ زازٜ

لبثُ ٔ،حيٝاي ثيٗ آٟ٘مب ٚرمٛز ٘مساضز .ايمٗ

ضس ٜثٛز .ع ٜٚ،ثط ايٗ٘ ،تيز ٝفطضي ٝحبضط ثب يبفتٞٝبي عجسي

يبفتٞٝب ثب ٘تبيذ تحميك ضٟطاْ٘يب ،ٔ ٚئيٕٞ )1389( ،س ٛاست.

(٘ )1386بٕٞسٛست .زض ايٗ ضاستبٚ ،ي ث ٝايٗ ٘تيزم ٝضسميسٜ

آٟ٘ب زض پژٞٚص ذٛز ٘طمبٖ زازٜا٘مس ثميٗ رمٙس ٔ ٚطمبضوت

اسممت ومم ٝثمميٗ سممٗ  ٚآٌممبٞي  ٚسممٛاز ارتٕممبعي  ٚسيبسممي

ٌطزيسٔ ٜجٙي ثط ايٙىٔ ٝمطزاٖ ثيطمتط اظ

زض ايٗ يبفتمٞٝمب ضا ٔميتمٛاٖ ثمٝ

ارتٕبعي تفبٚ

سيبسي ضاثطٝاي احجب

ضاثطٝاي ٚرٛز ٘ساضز .تفبٚ

ظ٘بٖ اظ سمٛاز سيبسمي ثطذٛضزاض٘مس .زض ٕٞميٗ ضاسمتبٔ ،مطزاٖ

ٕ٘٘ٛم ٝپمژٞٚص ٔممصوٛض ٘سمجت زاز ظيممطا ٕ٘٘ٛم ٝتحميممك ٚي

ثيطتط اظ ظ٘بٖ زض پبي غٙسٚقٞبي ضأي حبضط ٔيض٘ٛس ٘ ٚيمع

زا٘طزٛيبٖ ٞستٙس و ٓٞ ٝرع ٚلطط تحػيُوطز٘ ٚ ٜسُ رسيس

ثب يبفتٞٝبي پژٞٚص ضربييپٛض  ٚاوجمطي عٕطٚآثمبزي ()1386

ثٛز ٓٞ ٚ ٜتمطيجبً زض ٌط ٜٚسٙي ٘عزيىي لطاض زاض٘س ،زض حبِيوٝ

٘يع ٕٞسٛست .زضايٗ تحميك ٘طبٖ زاز ٜضس ثيٗ ٘يطٞب  ٚسطح

پژٞٚص حبضط ضٟط٘ٚساٖ  ٚثعضٌسبالٖ ضٟط اغفٟبٖ ضا ِحمب

آٌممبٞي ٘ٛسممٛازاٖ ٔممطز  ٚظٖ زض ذػممٛظ ا٘ممٛاع ٘يبظٞممب

ٕ٘ٛز ٜاست.

(ارتٕممبعي ،فطٍٙٞممي  )...ٚتفممبٚ

ٔعٙممبزاضي ٚرممٛز زاضز ،زض

يبفتٞٝبي پژٞٚص ٔجٙي ثط عسْ تفبٚ

ٔعٙيزاض ٌطٜٞٚبي

حبِي و٘ ٝتبيذ تحميك ٘طبٖ زاز و ٝزض ذػمٛظ ٔيمعاٖ سمٛاز

سٙي ٔرتّف  ٚسبوٙبٖ ضٟط  ٚضٚستب زض ٔيعاٖ سٛاز ارتٕمبعي

ٔعٙبزاضي لبثُ

ثب يبفتٞٝبي ضربييپمٛض ٕٞ ٚىمبضاٖ (٘ )1386بٕٞسٛسمت .ثمط

ٔطبٞس٘ ٜيست و ٝايٗ ٘تيز ٝثب يبفتمٞٝمبي اسمٕبعيّي (،)1383

ايٗ اسبسٔ ،يتٛاٖ ايٌٗ٘ٛم ٝاسمتٙجب ٕ٘مٛز وم ٝزض پمژٞٚص

ويممبٖپممٛض ( ،)1385فتحممي (ٔ ٚ )1385حٕممسيفممط ()1389

حبضط ز ٚثعس سٛاز سيبسي  ٚارتٕبعي ثط ذم،ف ثسميبضي اظ

ٕٞسٛست  .طجك ٘تبيذ يبفتٞٝبي ٔصوٛض ثيٗ رٙسميت افمطاز ٚ

پژٞٚصٞبي زاذّي ث ٝطٛض ٔزعا ٔٛضز تٛر ٝلمطاض ٌطفتم ،ٝزض

ارتٕبعي ضٟط٘ٚساٖ ثعضٌسبَ ظٖ ٔ ٚطز تفبٚ
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ثطضسي ٔيعاٖ سٛاز سيبسي  ٚارتٕبعي ضٟط٘ٚساٖ ثعضٌسبَ ضٟط اغفٟبٖ

حبِيو ٝزض اوخط پژٞٚصٞب ،اظ رّٕ ٝپژٞٚصٞمبي ٔمصوٛض زٚ

آٔٛظضي اظ ٕٟٔتطيٗ ٔطارع تطثيتي زض ربٔعٞ ٝستٙس .ثم٘ ٝيمط

ٔٛضٛع ضا ث ٝطٛض تطويجي ٌعاضش ٕ٘ٛزٜا٘س.

ٔيضسس ٘مص ايٗ ٔطارع زض تمٛيت ثعس زا٘ص فىطي ثيطمتط اظ

يبفتٞٝبي پژٞٚص و٘ ٝطبٖ ٔيزٞس ثيٗ سٛاز ارتٕمبعي ٚ
سيبسممي ثعضٌسممبالٖ ثممب سممطح تحػممي،

ٔرتّممف تفممبٚ

سبيط اثعبز است .ثبظثيٙي ٘ٛضتٞٝبي وتمت آٔٛظضمي زض ٔممبطع
ٔرتّف آٔٛظضي ،اظ زيٍط پيطٟٙبزٞبي ايٗ تحميمك اسمت ثمٝ

ٔعٙبزاضي ٚرٛز زاضز ،ثمب ٘تمبيذ تحميمك ٔيطحسميٙي (ٚ)1378

ٌ ٝ٘ٛاي ومٔ ٝسمبيُ ارتٕمبعي  ٚسيبسمي ثم ٝضمىُ عيٙمي ٚ

ضٟطاْ٘يب،ٔ ،ئمي (٘ )1389بٕٞسٛسمت ٔ ٚميتمٛاٖ ايمٌٗ٘ٛمٝ

وبضثطزيتط ث ٝزا٘صآٔٛظاٖ  ٚزا٘طزٛيبٖ آٔٛذت ٝضٛز تمب آٟ٘مب

استٙجب ٕ٘ٛز وٞ ٝط ز ٚتحميك زض ثبفمت ٔحيطمي  ٚتحػميّي

ث ٝضىُ ّٕٔٛستطي تمأحيط ضذمسازٞب ضا ثمط ظ٘مسٌي فمطزي ٚ

ٔتفبٚتي ارطا ضس ٚ ٜزض ضٕٗ ،ثب ٌصضت ظٔبٖ ثط سطح سمٛاز

ارتٕبعي ذٛز احسبس ٕ٘بيٙس .

سيبسي  ٚارتٕبعي  ٚآٌبٞي لطط تحػميُومطز ٜافمعٚز ٜضمسٜ
است.

اظ ٔسبعس

ٕٞطاٞي ضمٟط٘ٚساٖ ثعضٌسمبَ ضمٟط اغمفٟبٖ ٚ

ٔسيطاٖ ٔطاوع آٔٛظضي ٔٛضز ٘يط تطىط  ٚلسضزا٘ي ٔيٌطزز.

پيؾىُادَا ي راَکارَا
ثط اسبس يبفتٞٝبي ايٗ تحميك پيطٟٙبزٞب  ٚضاٞىبضٞمبيي اضائمٝ
ٔيضٛز:
 ايزبز اضتجب ٔٙطمي ثيٗ اٞساف آٔٛظضي ٔطاوع آٔٛظشثعضٌسبالٖ ثب افعايص  ٚتٛسع ٝآٌبٞيٞبي سيبسي  ٚارتٕمبعي
آ٘بٖ
 تمٛيممت ثط٘بٔممٞٝممبي آٔٛظضممي سيبسممي  ٚارتٕممبعيضسب٘ٞٝبي عٕٔٛي ،ثٚٝيژ ٜغسا  ٚسيٕب ثمب ضٚيىمطز تٛرم ٝثمٝ
ٔربطجبٖ ثعضٌسبَ ربٔعٝ
 اذتػبظ ثرص زض ذٛض تٛرٟي اظ آٔٛظش ٞبي ٔطاوعآٔٛظش ثعضٌسبالٖ ثٔ ٝسمبئُ سيبسمي وطمٛض  ٚرٟمبٖ ٘ ٚيمع
ٔسبئُ ٔطث ٛث ٝضفتبضٞمبي ارتٕمبعي  ٚضمٟط٘ٚسي ٔٛضز٘يمبظ
ثعضٌسبالٖ
 -رٕعآٚضي آٔبض  ٚاط،عب

تؾکز ي قدرداوي

زستٝثٙسي ضسٔ ٚ ٜطرع

اظ ٚضعيت ثعضٌسبالٖ ربٔعم ٝثمٙٔ ٝيمٛض ثط٘بٔمٝضيمعي ثمطاي
آٔٛظش آٟ٘ب
 تساضن ٔٙبثع ٔمبِي زض ظٔيٙمٞٝمبي ضٙبسمبيي ،رمصة ٚآٔٛظش ٔربطجبٖ زض ظٔئ ٝٙسبئُ سيبسي  ٚارتٕبعي ٔٛضز٘يمبظ
آٟ٘ب.
ٔسأِ ٝلبثُ تٛر ٝزيٍط زض ايٗ حيطِ ،ٝع ْٚثبظثيٙي فطآيٙس
ثط٘بٔٞٝبي زضسي وٛزوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ اسمت .ذمب٘ٛاز٘ ٚ ٜيمبْ
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ارتٕبعي زٚض ٜضإٙٞبيي» ،فػّٙبٔ ٝضٞجطي ٔ ٚسيطيت

ويبٖپٛض ،وطٔعّي .)1385( .ثطضسي ضاثط ٝثيٗ عٛأُ ارتٕبعي،
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ٕٞتئ ،زتجي« .)1387( .آٔمٛظش ضمٟط٘ٚسي»ٔ ،زّم ٝحممٛق
ا٘سب٘ي ،)9(7 ،ظ. 341-321

Gutmann, Amy. (1989) Democratic Education.
Princeton University Press. New jersey.
Killeen, Martin P. (2009) The Acquisition of
Information and Learning Technology Skills
by FE Teachers. Thesis for the degree of
Doctorate of Education. University of
Nottingham.
Milbraith, L.w. (1997) Political participations: How
?and Why Do people get involved in politics
University press of America.
Shapiro, R. (2008) "Participation and Quality of Life",
Apringer Verlag, 541-551.
Sigauke, A.T. (2011) "Young People, Citizenship and
Citizenship
Education
in
Zimbabwe".
International
Journal
of
Educational
Development, In Press, Corrected Proof,
Available online 8 April 2011.
Solis-Gadea, H. A. (2010) "Education for Global
Citizenship: the Role of Universities in the
Maintenance of Civilization in the Context of
Late Modernity and Globalization". Some
comments on the Mexican Case. Procedia
Social and Behavioral Sciences 20 (2): 31803184 .
Soule, Suzanne Ruby. (2003) The Crucible of
democracy: civic education in Bosnia and
Herzegovina (dissertation). University of
California, Santa Barbara. Available at:
www.proquest.com.

