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 هدیکچ
 هاگدید رب ینتبم یسررب نیا یرظن درکیور .تسا یم سا یروه ج رد یسایستکراشم یاهوگنا یبایتخاس یسررب هناقم نیا فده
 ادتبا هناقم نیا رد .تسا یدانسا هویش هب تاع طا یروآدرگ کینکت و یقیبطت شور هناقم نیا قیقیت شور .تسا زندیگ یبایتخاس
 یروه ج ی مسای مس ماظن یگژیو نیرت       یداینب هک تمسا نآ رب و هدمش هتخادرپ یم مسا یروه ج رد یمسایمس ماظن راتخامس یمسررب هب
  یم سا یروه ج   ماظن هک هدوب نیداینب یگژیو نی ه هطساو هب .تسا یهنا تی کاس قس ،  هدوب رثوم یسایس  تکراشم رب هک یم سا
 رانک رد اما .دناینید هعماج نی ه زا هدمآرب ،     یسایس ماظن راداوه یسایس یاهورین اریز .تسا هدوب ناریا رد ینید هعماج تیوقت یپ رد
    هب .دنتسین دوجوم یسایس ماظن راداوه اموزن هک دنا  هدمآرب یسایس یاه یورین نآ قد زا هک هتشاد تایس زین یندم هعماج ،ینید هعماج
 اهوگنا نیا .تسا هدش ییاسانش ناریا رد یسایستکراشم یوگنا هس زندیگ یبایتخاس هیرظن ساسا رب و یسایس ماظن درکل ع هطساو
 هک یتیا س یوگنا (ب ؛دنا     هدش هتشاذگ رارق یسایس  تکراشم دنیآرف زا نوریب نآ ناوریپ هک زصاخت هطبار یوگنا (فنا :زا دنترابع
 ،یرکف نایرج نیا ناو     ریپ زا یسایس ماظن تیا س لیند هب و دنتسه یهنا تی کاس قس زا تنایص یپ رد و هدوب ینیدهعماج زا هدمآرب
  موس یوگنا (ج ؛دنا   هدوب یسایس تکراشم لماک هخرچ و ریگارف یت    کراشم یوگنا یاراد یسایس      تکراشم بتارم هلسلس ساسا رب
  یتکراشم یوگنا   یاراد یسایس    تکراشم بتارم هسلس ساسا رب هک هدوب یندم  هعماج زا هدمآرب و یتیا سریغ یسایس تکراشم یوگنا
 .دنتسه ناریا رد یسایس تردق یلصا نایرج زا درط و بذج قاس رد موادم روط هب و تسا صقان

 
 .یهلا تیمکاح قح ،یتیامحریغ یسایستکراشم ،یتیامح یسایستکراشم ،یبایتخاس :یدیلک ناگژاو
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   همدقم
  اهتیلاعف زا یا هعومجم ار یسایستکراشم رگا»  .تسا ناریا یمالسا یروهمج رد یسایس  تکراشم هلاقم نیا عوضوم
  زا یکی .(Fakouhi, 2004: 27) «مینادب  یسایـس  ماظـن زا تیامح ای تموکح رب ذوفن لامعا یارب نادنورهش لامعا و
  زا شیب رد  مدرم تکراشم  هقباس  یمالسا بالقنا   زا دعب .تسا تاباختنا رد تکراشم ،  یسایس  تکراشم یاهراکوزاس

 فالخ رب یلو .تسا روشک رد یسایستکراشم یالاب نازیم زا ناشن لاس 40 تدم دودح رد ددعتم تاباختنا هرود 35
  جیاتن ناریا رد دنتـــسه ینیبشیپ لباق یدایز دودح ات یـــسایـــستکراـــشم یوگلا یاراد هک یتعنـــص یاهروـــشک
  هک تــسا یلاح رد نیا .(31 -29 :1387 ،یچحالــصا) تــسا ینیبشیپ لباقریغ یدایز دودح ات یــسایــستکراــشم
 ,Lipset ) تس      ا هعماج رد لاعف یسایس یاهورین نیب یسایس تاعزانم لح یارب ینالقع لح هار اهنت یسایس تکراشم

  دنا   هتخادرپ ناریا رد یسایس تکراشم جیاتن و دنیآرف ییارچ و یگنوگچ هب هعلاطم یدادعت ورنیا زا .(10-22 :1994
  فراعتم یاه هیرظن زا هدافتسا اب هزوح نیا تاعلاطم  رتشیب یلو .(1375 ،ینامرهق ؛1377 ، یوسوم ؛1374 ،هداز فیس)
     ای یسایس تکراشم فراعتم یاه هیرظن هک تسا یلاح رد نیا .دناهدوب  هدیدپ نیا حیضوت یپ رد ،   یسایس تکراشم
    اهدرکیور نیا زا ناریا رد یسایس  تکراشم تاعلاطم رتشیب و دنا  هداد رارق دوخ یسررب نوناک رد ار راتخاس ای تیلماع
   شقن یسررب هب یرکف هنا وتشپ ناونع هب یبای    تخاس هاگدید زا هدافتسا اب هک تسا نآ هلاقم نیا درکیور .دناهدرب هرهب
  تسبراک دصق رگید ترابع هب ای .دزادرپب ناریا رد یسایستکراشم یاهوگلا یریگلکش رد تیلماع و راتخاس نامزمه
 .دراد ار یسایستکراشم صوصخ رد زندیگ یبایتخاس هیرظن
 هزوح رد هدــش ماجنا تاعلاطم هب هراــشا و یبایتخاــس هیرظن یــساــسا میهافم هب تخادرپ زا سپ روظنم نیا یارب  
  تسا راذگ رثا یسایستکراشم رب هک یسایس ماظن زا ینیداینب یاهیگژیو و یسایس راتخاس یسررب هب یسایستکراشم

   دهاوخ رارق یسررب دروم ،     یسایس راتخاس یاه     یگژیو هب هجوت اب نالماع یسایس شنک سپس و تخادرپ میهاوخ
  .دندرگ صخشم ،ناریا یمالسا یروهمج رد یسایستکراشم یلصا یاهوگلا دش دهاوخ یعس نایاپ رد و تفرگ
 زندیگ ینوتنآ یبایتخاس هیرظن :یرظن درکیور
 لیـخد زندیگ ثحب عورش هطقن .تسا یسایستکراشم هزوح رد یبایتخاس هیرظن تسبراک هلاقم نیا فده نیرتمهم
  .دنادب یرگید هدننک نییعت ار یکی هک نیا نودب ،تسا یعامتجا یاه هدـیدپ  نییبـت رد تیلماع و  راتخاـس  نتسـناد
 ,Seidman) دوشیمن  هدهاشـم  یزیـچ نینچ عقاو ملاع رد و تسا  نییبـت و  لیلحـت تهج افرص یزاسادج نیا هتبلا

  رـــه» .تسا راتخاس و تیلماع هناگود و ىکیتکلاید لباقتم هطبار ندرک نشور ىبایتخاس هیرظن نوناک .(148 :1996
  راتخاس و تیلماع نیاربانب .دراد زاین ىعامتجا شنک هب ىراتخاس ره و تسا ىراتخاس هدنریگ رب رد ىعامتجا شـــنک
   هتشر ود اهنآ» .(Giddens,1984:15) «دنا هدش هدینت رگیدکی رد هرمزور تیلاعف رد ریذپانىیادج ىاهنوـــــگ هـــــب
 .(Giddens,1984:26) «دنراذگىم شیامن هب ار ىاهناگود دحاو دوجو هکلـب دنتسیـن مـه زا ادج دوجوم ىاههدیدپ

 دوجو اب .(101 :1385 ،رکراپ ؛33-30: 1378 ،بیارک) دراد تیولوا راتخاــس رب تیلماع یبایتخاــس هیرظن رد هتبلا  
  زا و دهد ىم رارق رگشـنک رایتـخا رد ىفلتخم ىاهدربهار ،دراد هک ىداینب ىراتخاس ىاههیال هب هجوت اب هعماج ره نیا

   اهنآ رد ىئزج تارییغـــت امیقتســـم دناوتىم و دهدیم یور ىراتخاس بتارم هلسلس لخاد رد ىشنک ره رگید ىفرط
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 و دشخبىم ىنوزف ار وا ىاهىهاگآ هک دروآ   ىـم مهارف رگشنک ىارـب زیـن ىا هبرجـت   ىشـنک رـه نینچمه .دنک داجیا
   هجیتـن رد و دبایىم عالطا ،دنکىم مهارف اهراتخاس هک ىتاناکما و اهتیدودحم زا رگشنک ،هدمآ تسدهب ىاهىهاگآ اب
  رگید یترابع هب ای .(320 :1384 ، رکوتــــسا ،شراــــم)  دنک ذاختا بسانم ىاهراکهار هدنیآ رد هک دراد ار ناکما نیا

 .(100 :1385 ،رکراپ) تسا نآ دنیآرب مه و تیلماع یجنایم مه اهراتخاس
  مه و راتخاس هب مه اه   هدیدپ نییبت رد هک تسا هتفرگ رارق رضاح هلاقم یرظن یانبم لیلد نیا هب یبای تخاس هیرظن  
    یسایس تکراشم یبای      تخاس رد نالماع و یسایس راتخاس شقن یسررب یپ رد زین هلاقم نیا و دراد هجوت تیلماع هب
 .تسا ناریا یمالسا یروهمج رد
 اههتشاگن هنیشیپ
     یارب تسا هدش ماجنا یتوافتم یاهدرکیور اب یرایسب یاهشهوژپ ، ناریا رد یس ایس  تکراشم یگنوگچ صوصخ رد
   هدافتسا اب .(1374 ،      یضر) تسا هدش هدافتسا ناریا رد یسایس   تکراشم حیضوت یارب یزاسون هیرظن درکیور زا هنومن
  ناریا رد یــس  ایــس هنالاعف تکراــشم هب هنالعفنم تکراــشم لوحت نییبت هب زنوــسراپ یراتخاــس-یدرکراک هیرظن زا
  ، افصم) دناهتخادرپ    ناریا رد نانز یسایس تکراشم تیفیک و تیمک هب یخرب .(1374 ،هداز    فیس) تسا هدشهتخادرپ

       هب تسد یناریا نادنورهش یسایس   تکراشم یگنوگچ صوصخ رد یخرب .(Enayat, 2002 ؛1383 ،یهلادبع ؛1375
    تبسن نایوجشناد شرگن هب یعامتجا–  یداصتقا تیعضو ریثات هعلاطم هب نینچمه .(1356 ، یدسا) دنا هدز یجنسرظن
   رد یسایس     تکراشم حیضوت یپ رد هناسانشناور درکیور اب یخرب .(1373 ،رواب) دنا  هتخادرپ نانز یسایس تکراشم هب
   ناریا رد یــسایــس تکراــشم یــسررب هب یرامآ درکیور اب یاهدع .(1375 ،ینامرهق ؛1377 ،یوــسوم) دناهدوب ناریا
  دناهدوب نایوجــشناد نیب رد تکراــشم یاهوگلا یــسررب هب یفاــشتکا یدرکیور اب ای .(1368 ،هدازجارــس) دناهتخادرپ
 ،یخودرم) دناهتخادرپ ناریا رد یــسایــس هعــسوت و یــسایــستکراــشم نیب هطبار یــسرب هب یخرب .(1379 ،رفماجرف)

1373). 
  مادک ره و دناهدرک رظن ناریا رد یسایس تکراشم ییارچ و یگنوگچ یسررب هب یفلتخم یاههاگدید زا تاعلاطم نیا  
 هب یبایتخاــس درکیور زا هدــش هدای تاعلاطم زا کی چیه رد یلو دناهتــشاد زکرمت یــسایــستکراــشم زا یاهبنج رب
  دصق یرظن هناوتشپ ناونع هب زندیگ یبایتخاس درکیور زا هدافتسا اب هلاقم نیا .تسا هدشن هدرب هرهب ،یسایستکراشم
 .دراد ار ناریا رد یسایستکراشم یسررب

 ناریا یمالسا یروهمج رد یسایستکراشم یبایتخاس رد یسایس ماظن شقن -
 اب    .تسا یهلا تیمکاح قح لصا دراذگ   یم ریثات یسایس   تکراشم رب هک یمالسا یروهمج ماظن یگژیو نیرتیداینب
  ناملــسم نادنمــشیدنا زا یخرب .تــسا تــشونرــس رب تیمکاح قح ،قح قادــصم نیرتزراب ناهیقف هــشیدنا هب هجوت

   .دنا             هدومن حرطم تیالو رد دیحوت عبت هب ار تیمکاح رد دیحوت و هتـــسناد یهلا تیالو زا یعبات هلزنم هب ار تیمکاح
  .دنکیم تفایرد دنوادخ زا ار دوخ رابتعا ،یلوط هلــسلــس رد و دباییم روهظ ناحلاــص و ایبنا تموکح رد تیالو نیا
  انبم نیا رب .(184 -181 :1378 ،ینیمخیوــسوم) دوــشیم هدرمــش ینید تموکح یهلا تیعورــشم یانبم قوف هیرظن
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  ییابطابط) دنروآ        یم تسد هب نانآ زا ار تموکح قح نامکاح و تسا ینامسآ یاهورین نآ زا زین یسایس تیمکاح
 .(67-66 :1380 ،ینمتوم
         :تسا هدمآ یساسا نوناق لوا لصا رد .تسا هتفای ساک    عنا ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق رد هاگدید نیا  
    هیاپ رب تسا یماظن یمالسا یروهمج»     :تسا هدمآ مود لصا رد سپس .«...   تسا یمالسا یروهمج ناریا تموکح»
  یداینب شقن و یهلا یحو (2 ،    وا ربارب رد میلست موزل و وا هب عیرشت و تیمکاح صاصتخا و اتکی یادخ (1 هب نامیا
  ، حیرشت و تقلخ رد ادخ لدع (4 ،     ادخ یوس هب ناسنا لماکت ریس رد نآ هدنزاس شقن و داعم (3 ،نیناوق نایب رد نآ
   هدمآ مراهچ لصا رد نینچمه .«      ادخ ربارب رد وا تیلوئسم اب ماوت یدازآ و یساسا شقن و رمتسم یربهر و تاما (5
     رب دیاب اهنیا هریغ و یسایس ،یماظن ،یگنهرف ،یرادا ، یداصتقا ،یلام ،ییازج و یندم تاررقم و نیناوق هیلک»  :تسا
               و تسا مکاح رگید نیناوق و یساسا نوناق لوصا همه مومع ای قالطا رب لصا نیا .دشاب یمالسا نیزاوم ساسا
         :تسا هدمآ یمالسا یروهمج یساسا نوناق مجنپ لصا رد .«    تسا نابهگن یاروش یاهقف هدهع رب رما نیا صیخشت
 هاگآ ،  یوقتاب و لداع هیقف هدهع رب تماما و رما تیالو ناریا یمالسا یروهمج رد رصع یلو ترضح تبیغ نامز رد»
     یمالسا یروهمج یساسا نوناق) «ددرگیم نآ راد   هدهع متفهودصکی لصا قبط هک تسا ربدم و ریدم ، عاجش ،نامز هب
   .(1385 ،ناریا
  هدوب راوتسا تیمکاح قح هعیبطلادعبام هب      نج رب رتشیب اهداهن و نیلوئسم ریسافت یمالسا یروهمج تایح لوط رد  
  ماما ىارب هک ىتارایتخا همه» :دیوگیم نینچ هیقفتیالو صوـــصخ رد "یدزی حابـــصم هللاتیآ" هنومن یارب تـــسا
  :دندومرفىم زین ىنیمخ ماما  ترضح ،    دشاب تباث زین هیقف ىارب تسا تباث ىمالسا هعماج رما ّرىلو ناونع هب  موصعم
  ناگربخ سلجم تــسا دقتعم نینچمه یو .(105 :1379 ،یدزیحابــصم) «تــسا هللا لوــسر تیالو نامه هیقف تیالو
   .(344 :1394 ،یدزیحابصم) دنکیم یفرعم و فشک ار نآ هکلب دنکیمن باختنا ار هیقفیلو
 رد ه   یقف یلو طسوت یریسفت اب هک تسا دنوادخ نآ زا ،  ناریا یمالسا یروهمج ماظن رد تیمکاح قح لصا هجیتن رد  

      یساسا نوناق رد رما نیا زا تنایص .دنا هتفریذپ عطاق تیرثکا اب ار ماظن عون نیا زین ناریا مدرم ؛دوشیم یراج هعماج
   .دوش      یم یراج هعماج رد دراد هک یتارایتخا و یربهر طسوت قح نیا .تسا هدهاشم لباق یمالسا یروهمج ماظن و
 :زا دنترابع تارایتخا نیا نیرت مهم تسا هدمآ یربهر تارایتخا و      فیاظو صوصخرد یساسا نوناق 110  لصا رد
 -4  ؛یسرپهمه نامرف -3  ؛روشک یلک یاه   تسایس یارجا نسح رب تراظن -2  ؛...روشک یلک یاه  تسایس نییعت -1»

      ؛نابهگن یاروش هیقف وضع شش لزع و بصن -5  ؛یماظتنا و یماظن ناهدنامرف نییعت و حلسم یاهورین لک یهدنامرف

  یاوق طباور میظنت و تافالتخا لح -8      ؛امیس و ادص نامزاس سیئر لزع و بصن -7  ؛هییاضق هوق سیئر  بصن -6

  یــساــسا نوناق) «... روهمج سیئر لزع -11 ؛مدرم باختنا زا سپ یروهمج تــسایر مکح یاــضما -10 ؛هناگهــس
 .(1385 ،یمالسا یروهمج
     ناریا یمالسا یروهمج ماظن راتخاس رد یدیلک تام   اقم زا یدادعت یهلا تیمکاح قح یاتسار رد و لصا نیا قبط  
  نوناق       قبط .تسا هدش یمالسا یروهمج رد یسایس یربارب زا یتوافتم کرد ثعاب لصا نیا   نینچمه .دنتسه یباصتنا
 ،اهتیعمج ،بازحا»    :تسا هدمآ نینچ بازحا دروم رد مشش  تسیب لصا رد (1385   ) ناریا یمالسا یروهمج یساسا
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  لوــصا هکنیا هب طورــشم ،دندازآ هدــش هتخانــش ینید تیلقا ای یمالــسا یاهنمجنا و یفنــص و یــسایــس یاهنمجنا
       یساسا نوناق مهدزیس لصا رد .«...   دننکن ضقن ار یمالسا یروهمج یمالسا نیزاوم ،یلم تدحو ،یدازآ ، لالقتسا
 ینید یاهتیلقا اهنت  یحیسم و یمیلک ، یتشترز نایناریا»     :تسا هدمآ هدش هتخانش یاه تیلقا صوصخ رد (1385)

       قبط رب ینید تامیلعت و هیصخش لاوحا رد و دندازآ دوخ ینید مسارم ماجنا رد نوناق دودح رد هک دنوش یم هتخانش
   قح دنشاب    یمن هدش هتخانش یمالسا یروهمج رظن زا هک ینید یاه   تیلقا لصا نیا ساسا رب .«دننک لمع دوخ نییآ
  ،     لالقتسا لوصا ریظن یدراوم هک یطرش هب دارفا و راشقا ،اه هورگ ریاس   نینچمه و تشاد دنهاوخن ار بزح لیکشت
   .دنهد لیکشت بزح هک دنراد ار ناکما نیا ،دننکن ضقن ار یمالسا یروهمج یمالسا نیزاوم ،یلم تدحو ،یدازآ
  یروه    مج تسایر ماقم یدصت ناگدنوشباختنا ،(1385  ) یساسا نوناق 115  لصا لیذ تاباختنا نوناق 35 هدام رد  
  ، یمالسا یروهمج تیعبات (3 ، لصالا یناریا (2 ،  یسایس ،یبهذم لاجر زا (1»    :دنشاب هتشاد ریز رارق هب یطیارش دیاب

    یمسر بهذم و یمالسا یروهمج ینابم هب دقتعم و نموم (6 ،  یراد تناما و هقباس نسح یاراد (5 ،ربدم و ریدم (4
   نونک ات هجیتن رد .تسا درم ینعم هب لجر عمج لاجر ، دشاب ل اجر دیاب هدنوش باختنا نوناق نیا ساسا رب .« روشک
          روظنم هب نابهگن یاروـــش فرط زا یروهمج تـــسایر تاباختنا یرازگرب یاه  هرود هیلک رد هتـــسناوتن ینز چیه
       ور نیا زا دشاب روشک یمسر بهذم هب دقتعم دیاب هدنوش    باختنا نینچمه .دوش تیحالص زارحا یگدنوشباختنا
          لصا زا روشک دارفا زا یمین زا شیب تشادرب نیا اب .دنتسه یگدنوش باختنا زارحا تیحالص دقاف ینید یاهتیلقا
 .دنتسین رادروخرب -(187 :1391 ،لینوا) نآ کیتارکومد یانعم رد-یسایس یربارب
    لوــصا زا یکی اوق کیکفت .تــسا اوق کیکفت مدع تــسا هدرک باجیا یهلا تیمکاح قح لــصا هک یرگید دروم  
   (ییاضق و ییارجا ،یراذگ       نوناق) تلود نوگانوگ یاهدرکراک لصا نیا قباطم .تسا یسایس یدنمدرخ زا هتساخرب
 .( ,2004Barthelemy & Duez :138) دوش ماجنا لقتسم و فلتخم یاهداهن طسوت دیاب
     هدمآ یساسا نوناق      همدقم رد لاثم ناونع هب .تسا هداد رارق دیکات دروم ار تماما و تما ماظن اهراب یساسا نوناق  
   فرط زا هک ار یطیارشلا   عماج هیقف یربهر ققحت هنیمز یساسا نوناق ،   رمتسم تماما و رما تیالو ساسا رب»  :تسا
    یمالسا لیصا فیاظو زا فلتخم یاه  نامزاس فارحنا مدع نماض ات دنک یم هدامآ دوش یم هتخانش ربهر ناونع هب مدرم

   .(177 ،110 ،107 ،57 ،5 ،2 لوصا :1385 ،ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق) «دشاب دوخ
 و تما ماظن یمالــسا یروهمج یعامتجا -یــسایــس ماظن» :دیوگیم نینچ اوق زکرمت موزل نییبت رب یتــشهب هللاتیآ  
  لباق هدمآ یساسا قوقح ای یسایس قوقح یاهباتک رد هک نیوانع نیا زا کی چیه اب هک تسا نیا قح و تسا تماما
  یلمع و یتدیقع لوــصا ،ماظن نیا سار رد .تــسا تماما و تما ماظن ،ماظن نیا لماک و نیتــسار مان ... تــسین قیبطت
 .(19 :1377 ،یتشهبینیسح) «دوش ریزارس هلق نیا زا دیاب زیچ همه .تسا تنس و باتک ساسا رب مالسا
   یمالسا یروهمج رد مکاح یاوق»  :تسا هدمآ نینچ (1385     ) ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق 57  لصا رد  
 هدنیآ لوــصا قبط رب تما تماما و رما هقلطم تیالو رظن ریز هک هییاــضق هوق و هیرجم هوق ،هننقم هوق زا دنترابع ناریا
 .«دنرگیدکی زا لقتسم اوق نیا ؛دندرگیم لامعا نوناق نیا
     .تسا هتفرگ رظن رد هناگ هس یاوق زا رتارف ار تماما و رما تیالو ،(1385   ) یساسا نوناق 57  لصا رد راذگنوناق  
  ،هناگهس یاوق رب ربهر تراظن هک دهدیم ناشن 110 لصا هژیو هب و یساسا نوناق رد یربهر هب طوبرم لوصا رد لمات
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  ماظن نایم قرف .دنکیم تیاکح تموکح یاوق رب نآ قوفت زا هک تــسا هبناج همه یتراظن ،هدوبن یتافیرــشت یتراظن
       عرف اهروشک ریاس رد اوق کیکفت ماظن اب تسا هتخانش تیمسر هب ار رظان رترب هوق کی دوجو هک ناریا رد اوق کیکفت
  ماظن رد رترب هوق دوجو ،     مینادب تلم نآ زا ار تیمکاح تیعورشم هک یتروص رد .تسا تیمکاح تیعورشم هلئسم رب
   زج یزیچ یتیمکاح نینچ ش ریذپ ،        مینادب ینید و یهلا ار تیمکاح تیعورـــشم رگا اما ؛درادن یهیجوت اوق کیکفت
 .(65 :1395 ،هتسارآ ناوج) دوب دهاوخن هناگ هس یاوق رب نید داهن تراظن هب مازتلا
               یسایس راتخاس رد تاماقم زا یخرب اما تسا هدش تنایص یساسا نوناق رد یهلا تیمکاح قح هک تسا صخشم  

  یروهمج رد»    :تسا هدمآ یساسا نوناق     مشش لصا رد .دنوش   یم باختنا مدرم میقتسم یارآ طسوت یمالسا یروهمج
  یاروــش سلجم ناگدنیامن ،روهمج سیئر باختنا هار زا .دوــش هرادا یمومع یارآ هب دیاب روــشک روما ناریا یمالــسا
  شخب .«ددرگ  یم نیعم نوناق نیا رگید لوصا رد هک یدراوم رد یسرپ  همه زا ای اهنیا ریاظن و اهاروش یاضعا ، یمالسا
           حرطم شسرپ نیا هراومه اما .تسا تاماقم نیا باختنا هب صتخم یناریا نادنورهش یسایس تکراشم زا یاهدمع
       قح یارب یدیدهت هک دننک باختنا تاماقم نیا یدصت یارب ار یصاخشا مدرم هک دراد دوجو ناکما نیا ایآ هک تسا

  (1388 ، روپرفص ،یئالوک)    ناریا یمالسا یروهمج تسایر نیلوا باختنا زا ناوت یم هنومن یارب دشاب یهلا تیمکاح
    تراظن هلمج زا تسا هتفریذپ تروص یاهینیب     شیپ یتیعضو نینچ زا یرگشیپ یارب یساسا نوناق رد هتبلا .درک دای
   دسر           یم رظن هب اما .تسا هدمآ یساسا نوناق رد هک یطیارش اب یروهمج تسایر لزع ای نابهگن یاروش یباوصتسا
      ظفاح یسایس یاهورین طسوت یتاباختنا یاه تباقر رد تکرش ،رادیاپ شور ،ییاه تیعضو نینیچ زا یریگولج یارب
 .دهدیم خر یندمهعماج رد ادتبا اهتیلاعف ،تاباختنا رد تیقفوم بسک یارب و تسا ماظن

 ناریا یمالسا یروهمج رد یندمهعماج -
  ، یدمحم)  تفرگ رظن رد      تلود و هعماج نیب یاـــضف رد داهن مدرم یاه نامزاـــس و بازحا ناوت   یم ار یندم هعماج

  تــسا رواب نیا رب یهاگدید .تــسا یهلا تیمکاح قح زا رثاتم یندم هعماج هب یمالــسا یروهمج درکیور .(1 :1376
  نید نآ رد هک یا   هعماج زا تـــسا ترابع و دور       یم راک هب ینید هعماج ربارب رد یندم هعماج ،برغ رد هزورما»  :هک
  هجوت اب .(53 :1379 ،یدزیحابصم) «دشاب هتشادن یعامتجا یاهتیلاعف و ت الیکشت رد یشقن چیه نید و دشابن مکاح
 هجدوب ،       یندم هعماج ات تسا ینید هعماج یاپرب یپ رد و تسا ینید تموکح کی اساسا یمالسا یروهمج هکنیا هب
  یارب 9413 لاــس هجدوب رد هنومن یارب .دنکیم نییعت یبهذم یاهنامزاــس و اهداهن یارب هنالاــس روط هب یــصخــشم
   یاروش ،   یمالسا تاغیلبت نامزاس ، نارگراثیا روما و دیهش داینب ، یمالسا بهاذم یاه هاگشناد» ریظن یبهذم نایلوتم
 .(روشک لک 1394 لاس هجدوب نوناق) تسا هدش هتفرگ رظن رد ناموت درایلیم 95104 «هریغ و هیملع یاههزوح یلاع
  -1 :زا دنترابع هک ،   تسا هویش هس هب یندم هعماج لابق رد هنایمر واخ یاهروشک درکلمع تفگ ناوتیم یلک روط هب  
  تروــص هب هویــش ود بیکرت -3 ؛ماظن فلاخم یاهداهن و اهورین فیعــضت -2 ؛ماظن راداوه یاهداهن و اهورین تیوقت
  .ت    سا موس هویش اب قبطنم یندم      هعماج هب تبسن ناریا یسایس ماظن عضوم .(143 :1378 ،زورفلد ،اورماک) نامزمه
  دندیدرگ فیقوت بلط حالــصا اتدمع یاههمانزور زا یخرب (متــشه و متفه تلود) تاحالــصا تلود رد هنومن یارب
   تسا ،ون سای و تیروهمج ،زورون ،نز ،دادرخ ، مالس ، ناگدازآرصع ، طاشن ، هعماج :لماش اههمانزور نیا زا یخرب
 هب کیدزن ای بلط حالــصا اتدمع هیرــشن 46 مهد و مهن تلود رد .(2/12/1392 :وگوتفگ یلیلحت یربخ هناــسر)
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  ماظن راداوه هک یاه همانزور یخرب هک تسا یلاح رد نیا .(1392 /9 /10    :یرهشمه) دندیدرگ فیقوت نابلط حالصا
  راک هب هراومه یتاعوبطم تافلخت مغر یلع و دنوشیم نیمات ،یتموکح یلام یاهکمک اب ، دنوش    یم هتخانش یسایس
   یوس زا ... و یقوقح ،    یسایس زا معا فلتخم تایاکش هد دنچ مغریلع ناهیک همانزور هنومن یارب دناهداد همادا دوخ
  ریظن یرگید یاههمانزور .(31/6/1390  :یرهــشمه) تــسا هدــشن فیقوت هاگ چیه ... و یتلود یاهداهن و صاخــشا
  اجر لماــش یتنرتنیا یربخ یاههاگیاپ و یاهیرازگربخ ،وترپ همان هتفه ،مجماج ،نطو ،یمالــسا یروهمج ،تلاــسر
  :راز  هنوپ) دنا   هدوبن ینثتـــسم هدعاق نیمه زا ....و رهم یرازگربخ ،نیالنآربخ ،قرـــشم ، ناهج ،فلا ،  کانبات ،زوین

9/12/1392). 
  :قرشم یرازگربخ)   دندیدرگ لحنم ییاضق مکح اب بلط حالصا بازحا زا یعیسو فیط یمالسا یروهمج هرود رد  

 – یــسایــس یاهتیلاعف ریاــس و اهتاباختنا رد عنام نودب هراومه تموکح یماح بازحا لباقم رد اما .(13/7/1392
  هب یلکشت ارگ لوصا بازحا رب هوالع .(1390 ،  تسار هب لیامتم بازحا همان هرجش) دنا  هتشاد گنررپ روضح یعامتجا
 رد یسایس ماظن هدرخ زا یگدنیامن هب یماظنهبش نامزاس کی ناونع هب هک دراد دوجو ناریا یسایس یاضف رد جیسب مان
  ،یهز مــشاه) تــسا رادهدهع فادها هب ندیــسر رد ماظن لک ندرک گنهامه یارب ار یفیاظو هعماج یاهشخب همه

 :دندوب هتفگ هک (54 -52 :1379 ) یدزی حابصم هللا تیآ یاعدا تحص روظنم هب یاههنومن دمآ هتفگ هچنآ .(53 :1387
 .تسا ،«یبرغ یندم هعماج هن میتسه ینید هعماج یپ رد ام»
 ناریا رد یسایستکراشم یاهوگلا یبایتخاس -
  هعماج (2 ؛ینید - یتنس هعماج (1        :تسا ییاسانش لباق مه زا هعماج عون ود یسایس ماظن درکیور هطساو هب ناریا رد
   ار یتلاسر نینچ اموزل یندم هعماج و دراد هدهع رب ار ماظن راداوه یاهورین دیلوتزاب هفیظو ینید - یتنس هعماج .یندم
   هس یریگ لکش ،  یسایس       تکراشم رب درکیور ود نیا ریثات .دنک تیوقت ار تیعضو نیا هتسناوت یسایس ماظن و درادن
 .تسا ناریا یمالسا یروهمج رد یسایستکراشم یوگلا عون
   هب ای یسایس یاهراتخا       س لماش هک اهراتخاس کی تسا دعب ود یاراد یسایس تکراشم یبای  تخاس هیرظن ساسا رب  
 یعمج یرما لماع یبای    تخاس هیرظن رد هتبلا .تسا مدرم لماش هک اه    لماع مود و تسا یسایس ماظن رگید ترابع
  .(373 :1392 ،یدمحم ،روپیئالج) دناد   یم یسانش هعماج لیلحت دحاو ار یعمج لماع زندیگ عقاو رد ازجم هن تسا
 .تسا هدمآرد شیامن هب (1 لودج) رد هک دوش نامتفگ هس عبات دناوتیم یسایستکراشم ،یبایتخاس هیرظن ساسا رب

 

 یبایتخاس هیرظن ساسا رب یسایستکراشم یاهنامتفگ (1) لودج
  تــیــعــــضو تیلماع تیعضو اهنامتفگ

 راتخاس

 اهنامتفگ قادصم نییبت راتخاس /تیلماع

 یوــگــلا و ناــمــتــفــگ
 یتیامح

     تامازلا تحت اه       لماع) تیلماع نادقف
 (دنایراتخاس

  تاــــمازــــلا
 یراتخاس

 رد تــیلماــع ماــغدا
 راتخاس

   نییبت مزلتــسم یــسایــستکراــشم
 .تسا یراتخاس

 هظفاحم یسایس یاهورین
 راک

 یوــگــلا و ناــمــتــفــگ
 یتیامحریغ

 دوــــــــــجو تیلماع دوجو
 اهراتخاس

    یداهن نییبت مزلتسم یسایس تکراشم یبایتخاس
 .تسا

    حالصا یسایس یاهورین
 بلط

 یوــگــلا و ناــمــتــفــگ
 مصاختم

  نادـــــقـــــف تیلماع دوجو
 اهراتخاس

    رد راتخاـــس ماغدا
 تیلماع

 یسایس شنک مزلتسم یسایستکراشم
 .تسا

    یـــساــیـــس یاــهورین
 لاکیدار

 .( ,2004Sibeon) زا هتفرگرب :عبنم
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    یتوافتم یسایس  تکراشم حوطس یاراد 1" ثاربلیم رتسل"   یسایس     تکراشم بتارم هلسلس هب هجوت اب وگلا هس نیا  
   تیوضع ،    یمسرریغ یسایس یاه ثحب رد تکراشم ،ندادیار ،یریگرد مدع زا بیترت هب هک یبتار   م هلسلس  .تسا
  ، یمومع تاعامتجا رد تکراشم ،       یسایس نامزاس کی رد یلاصفنا تیوضع ،       یسایس هبش نامزاس کی رد یلاصفنا
   ماقم یوجتسج ،    یسایس نامزاس کی رد لاعف تیوضع ،  یسایس   هبش نامزاس کی رد لاعف تیوضع ،هریغ و تارهاظت

  تاباختنا رد «نداد یار»   یعقاو تکراشم حطس نیرتنییاپ .دنک   یم رییغت یتلود یمسر ماقم نتفرگ ات یرادا ای یسایس
    و زیامت لباق ناریا رد یسایس    تکراشم یوگلا ای نامتفگ هس ساسا نیا رب .(Dowse & Hughes, 1975: 29 ) تسا

 .یتیامحریغ نامتفگ (ج ؛یتیامح نامتفگ (ب ؛مصاخت هطبار نامتفگ (فلا :زا دنترابع هک تسا تخانش

   مصاخت هطبار وگلا (فلا
 رد .تــسا هدمآ دیدپ یراذگنورب و درط رب ینتبم یاهطبار هکلب درادن دوجو تیعبات هطبار هکنیا رب هوالع وگلا نیا رد
 و یمسر نویسیزوپا نآ هب هلا  قم نیا رد هک .تسا فیرعت لباق یسایس نویسیزوپا عون ود ناریا یمالسا یروهمج ماظن
  ما             ظن فرط زا هک تسا یسایس نارگشنک زا یفیط لماش یمسرریغ نوسیزوپا .تفگ میهاوخ یمسرریغ نویسیزوپا

  تنطلس ات پچ یسایس یاهلکشت لماش اههورگ نیا دوشیمن هداد اهنآ هب یسایس تیلاعف هنوگچیه هزاجا و هدش درط
  .دوشیم بوسحم مصاخت نامتفگ قوف یدنبهتسد هب هجوت اب هک .تسا ارگتسار یاهبلط
   هتشاذگ            رانک تسایس هصرع زا روشک یسایس ناگبخن زا یعیسو رامش 1357  لاس رد یبالقنا یاهورین یزوریپ اب  

   هتشاد یماقم  دنتسناوت یمن دیدج راتخاس رد ،     دنتشاد ار نیشیپ میژر اب یراکمه هقباس یگمه هک ناگبخن نیا .دندش
  عقاو رد دو    ب ناشزیتس نید و زیرگ نید هاگن یسایس هورگ نیا یگژیو .(17 :1392 ، نارگید و یرورس ه جاوخ) دنشاب
  :1391 ،یدابآزوریف          یناقهد) دنتشاد ضراعت ینید هاگن ینعی بالقنا نیا یساسا لوصا زا یکی اب یسایس هورگ نیا

  زا .دنت    شاد یلم لقتسم تسایس تلاح     نیرتهب رد و یگتسباو هب شیارگ یجراخ تسایس هصرع رد اهورین نیا .(397
 میژر                نایماح زا اهورین نیا هک تـــسا نیا دوب بالقنا یاهورین اب هورگ نیا نایم هک یرگید شحاف تافالتخا

  یروهمج    یدوبان راتساوخ و تشاد طابترا مدص اب یلیمحت گنج رد نایرج نیا .(1389 ،  یودهم) دندوب یتسینویهص
 .(202-201 :1393 ،یعراش ،یرورسهجاوخ) تسا ناریا هب اکیرمآ یماظن هلمح یلصا ناگدننککیرحت زا و یمالسا
  -281 :1387 ،یدابآ یفوص) تسا یمالسا یروهمج یمسرریغ نویسیزوپا رگید یتسیسکرام پچ هب موسوم نایرج  

  هنایارگپچ ی    تئارق نامزاس نیا هدنهد لیکشت دارفا .تسا قلخ نیدهاجم نامزاس نایرج نیا یاههورگ زا یکی .(324
 و دندوب مالــسا رد تیناحور ماقم شریذپ فلاخم دارفا نیا عقاو رد .(48 :1383 ، نایرفعج) دنتــشاد مالــسا نید زا
   هتشاذگ  رانک تردق زا ماجنارس .(207 :1393 ، یعراش ، یرورس   هجاوخ) دندوب راتساوخ ار تیناحور یاهنم مالسا

  :1387 ،یدابآ  یفوص) دندرک میرحت نونک ات ار ناریا رد تاباخت   نا یمامت و دندرک کرت ار ناریا نآ یاضعا و دندش
281- 324). 

     یروهمج یمسرریغ نویسیزوپا و مصاختم نامتفگ هنومن ناونع هب قلخ نیدهاجم و بلط   تنطلس یسایس یاهورین  
   هتشاذگ ران  ک یسایس     تکراشم و تسایس زا و دنراد مصاخت هطبار ینامتفگ ظاحل هب هک دوش یم هتفرگ رظن رد یمالسا

                                                                                                                                                               
1 Milbrath.L 
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     تکراشم بتارم هلسلس رد و دنریگ یم رارق تیلماع رد راتخاس ماغدا هورگ هرمز رد یبای تخاس ظاحل هب .دنا هدش
      ینامزاس یگتسباو یاراد ثاربلیم یسایس    تکراشم بتارم هلسلس ساسا رب هتبلا .دنراد رارق نداد  یار مدع رد یسایس
  هب هورگ نیا دنوش دراو دنناوت یمن یگدنوش باختنا هسورپ رد یلو    دنراد زین یسایس یاه    تیلاعف و دنتسه یسایس
 و دنتــسه باختنا قح یاراد هک یدارفا زا نازیم هچ هکنیا .دنوــشن یهدیار دنیآرف دراو هک دننکیم هیــصوت نراداوه
  رد یدصردد ص تاباختنا هاگچیه میناد   یم یلو تسا هدشن دروآرب ،دنراد اههورگ نیا هب یدنبیاپ دننک یمن تکراشم

 .تسا هدشن رازگرب یمالسا یروهمج
 یتیامح یوگلا (ب
           دقاف اساسا تیلماع هطبار نیا رد .تسا یسایس راتخاس عبات تیلماع نآ رد هک دریگ یم لکش یاهطبار وگلا نیا رد
 و یــشیدنازاب ناوت یاراد ،دنراد رارق یرورپیماح ی   هکبــش نورد هک دنتــسه یناــسک لماــش نالماع .تــسا انعم
   .دنناسریم یرای ماظن دیلوتزاب هب ور نیا زا و دناتینالقع
  ،     تشاد ار یماح و نادنورهش دادعت نیرتشیب و دوب قفوم یمالسا بالقنا نیتسخن یاه لاس رد هک ینایرج نیرتیوق  
  تایبدا رد نایارگ   لوصا لماش فیط نیا .(208 :1393 ، یعراش ، یرورس هجاوخ) دوب یتهاقف و یبالقنا مالسا ناوریپ

  ینامتفگ یاههناــشن و لوــصا نیرتمهم .دنتــسه ناریا رد ینید -یتنــس هعماج زا هدمآرب و دنوــشیم ناریا یــسایــس
  شقن رب دیکات ؛یعامتجا -   یسایس یگدنز هصرع رد ینید یاههزومآ راذگریثات شقن رب دیکات» :زا دنترابع ،ییارگ لوصا
   تلادع رب دیکات ؛یمالسا یاه شزرا رب دیکات ؛هیقف یلو یهلا باصتن ا هیرظن هب شیارگ اب یمالسا ماظن رد هیقف تیالو
              مدقم یسایس هعسوت رب یداصتقا هعسوت یشرگن نینچ ساسا رب هک مدرم یعقاو زاین ناونع هب یداصتقا–یعامتجا
  مکاح هیقف یباصتنا تیالو هب لئاق هاگدید نیا .(253 :1386 ،کلزورهب ؛68 :1393 ،هدازینیسح ،هدازینیسح) «دوشیم
  مدرم و (275 :1396 ،یحریف) دنک یم یقلت یمالسا یروهمج رد یریگ میمصت داهن نیرت مهم ار هیقف تیالو و تسا
  نیا اب ،دناهدرک هینب هب عوجر عقاو رد ،ناگربخ هب یار اب مدرم ،دنهدیمن هیقف تموکح هب یتیعورـــشم هاگدید نیا رد
   .(25 :ب1378 ،یدزیحابصم) دشخبب تیعورشم وا هب هک نیا هن ،دوشیم ربهر فشک یارب یاهنیمز تاباختنا ،لیلحت
   وا تموکح هب یشخب         تیعورشم رد یشقن مدرم و هدش بصن ادخ یوس زا هیقفیلو ،نامتفگ نیا بوچراچ رد  
  :ریظن ،یرگید نارظنبحاــص .(94 :فلا 1378 ،یدزیحابــصم) دنارثوم نآ نتفای تیلعف و ققحت رد رثکادح و دنرادن
  زین (ق 1415) یناگیاپلگ یفاص هللاتیآ و (486 :ق1411 ) یزاریش مراکم هللاتیآ ؛(162 :1368) یلمآ یداوج هللاتیآ
 .دنیامنیم تیوقت ار قوف هاگدید
     تامازلا تحت اهنآ تیلماع و تـسا هدـش ماغدا راتخاـس رد فیط نیا تیلماع ،زندیگ یبای  تخاـس هیرظن ساـسا رب  

    ظفاح هک تسا یناگدنوش  باختنا زا تیامح و یوریپ یسایس  تکراشم رد یتیعضو نینچ ینیع   دومن .تسا یراتخاس
  یروهمج تسایر تاباختنا ات ادتبا زا ناریا یمالسا یروهمج یاه یسرپ  همه و تاباختنا رد .دنتسه مکاح یاهراتخاس
  نایرج نیا .(1388 ،روپرف ص ،یئالوک) 1358     لاس رد یروهمج تسایر لوا رود انثتسا هب 1376  لاس رد متفه هرود
 ،        یعیفش) ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق یسرپ همه .تسا هدوب اه یسرپهمه و تاباختنا همه عزانمالب هدنرب

  .(1393 ،یمق) لوا هرود یربهر ناگربخ تاباختنا .(1390 ،قایالزق) یروهمج تـــسایر مود هرود تاباختنا ،(1391
   مشش و مجنپ هرود تاباختنا .(7/1/1392  :ناوج ناراگنربخ هاگشاب) یروهمج   تسایر مراهچ و موس هرود تاباختنا
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  ،  نارگید و یهیقف) مجنپ ات لوا هرود زا یمالسا یاروش سلجم تاباختنا .(1392 ،دازیلاع ، یرداق) یروهمج تسایر
   یاروش سلجم مهن هرود تاباختنا و (1395 ، یوسوم ، نایولع) یروهمج تسایر مهد و مهن هرود تاباختنا .(1393

   .(4/4/1394 :هتفای یربخ هاگیاپ) یمالسا
         یسایس راتخاس ظفح رد هک یدرکلمع لیلد هب تسا ناریا رد یتنس-   ینید هعماج زا هدمآرب هک یسایس یورین نیا  
        یارب قیوشت و تیامح دروم یسایس تیمکاح طسوت هراومه ،   دراد ماظن راداوه یسایس یاهورین دیلوتزاب و دوجوم

    زا ثاربلیم یسایس     تکراشم بتارم هلسلس قبط و ؛تسا هتفرگ رارق ،    یمالسا یروهمج یسایس راتخا  س رد روضح
 .تسا رادروخرب حطس نیرتالاب ات حطس نیرتنییاپ زا یسایستکراشم ناکما

 یتیامحریغ وگلا (ج
  وا هب تیاهن رد هتبلا دن تسه اورنامرف هب تبسن توافتم عضاوم یاراد نالماع .درادن دوجو تیعبات یاهطبار وگلا نیا رد
  تایبدا رد نابلط    حالصا لماش فیط نیا .دنتسه یرورپ   یماح هکبش زا عفد و بذج لاح رد هراومه و دنتسه دنبیاپ

 .دنراد تیلاعف ناریا تسایس هصرع رد یمسر نویسیزوپا ناونع هب و دوشیم ناریا یسایس
  فاکش نیا .دومن هبرجت تسار و پچ هب موسوم ار د    وخ یسایس فاکش نیلوا یسمش 60 ههد رد ارگ مالسا نایرج»  
       راچد روشک حانج ود نیوانع اددجم یسمش 80  ههد لیاوا رد .دش رتینیع و رت قیمع دادرخ مود ههبج لیکشت اب
  تاباختنا رد عقاو رد .(53 :1390 ،یباراد) «تفای مان رییغت ارگ لوصا و بلط   حالصا هب و دش اههژاو موهفم رد لوحت
       نیدهاجم نامزاس لماش زرابم نویناحور عمجم اب وسمه نارازگراک و ماما طخ فالتئا متفه رود یروهمج  تسایر
  ،رگراک هناخ ،ناریا یمالــسا یروهمج نانز تیعمج ،ناملعم یمالــسا نمجنا ،تدحو میکحت رتفد ،یمالــسا بالقنا

  سلجم راودا ناگدنیامن عمجم ،مق هیملع هزوح نیــسردم و نیققحم عمجم ،ناوناب یمالــسا عمجم ،یگتــسبمه بزح
   یمالسا بزح ،  ناکشزپ یمالسا هعماج ،نز ناراگنهمانزور نمجنا ،   هاگشناد نیسردم یمالسا نمجنا ،  یمالسا یاروش
 .(119 :1386 ،یناوج) دندرک تیامح یمتاخ دمحم یروتاتیدناک زا ... و (هر) ماما طخ فالتئا ،راک
   یمالسا تموکح هب و دومن  یم یفن ار تسایس زا نید ییادج ،درکیم      یراشفاپ مالسا ندوب یسایس رب نامتفگ نیا  
  و کیتارکومد تموکح کی داجیا تهج رد نردم یشبنج ، یمالسا بالقنا ، نامتفگ نیا بوچراچ رد و تشاد رواب
 ن   آ نمض رد هک تسا یندمهعماج موهفم ،نامتفگ نیا رگید یاه هناشن زا .دمآ یم رامش هب ینید یاهشزرا رب ینتبم
  دارفا همه ندوب وگخــساپ ،تلود تیدودحم و یدنمنوناق ،مدرم تکراــشم ، تموکح یمدرم اــشنم :نوچ یرــصانع

       رظن دروم یندم هعماج یساسا لوصا ناونع هب ار طساو یندم یاهداهن دوجو و مدرم و نوناق ربارب رد بصنم بحاص
 .(75 :1393 ،هدازینیسح ،هدازینیسح) دنکیم یفرعم دوخ
  ار ماظن تیروهمج ،دنک  یم دیکات یمالسا یروهمج و یبالقنا تیمالسا رب هک ، ببیقر ربارب رد دشوکیم نامتفگ نیا  
 ، نآ زا ات دنشوکیم یلو ، هتفریذپ نآ یلصا یاه   نکر زا یکی و ماظن یانبم ناونع هب ار هیقف تیالو و هتخاس هتسجرب
     دیکات رتشیب هیقف تیالو یمدرم تیعورشم رب اذل ،دنهد هئارا نآ زا کیتارکومد و نردم یتئارق و هدرک ییادز تیسدق
 رد مدرم شقن رب دیکات ،ناوتیم ار یبلط   حالصا نامتفگ یمالعا یلصا یاهروحم .(404 :1386 ،هداز ینیسح) دننکیم
  ی   باوصتسا تراظن اب تفلاخم ، تردق راصحنا اب هزرابم ،هیقف تیالو یباختنا هیرظن زا عافد و حرط ،   یسایس دنیآرف
 .(76 :1393 ،هدازینیسح ،هدازینیسح) تسناد یسایس هعسوت و یندمهعماج تیاهن رد و یدازآ ،نابهگن یاروش
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  نانآ .دریگن رارق نانآ یدنبلــصفم نوناک رد هیقف تیالو لاد ات دــش ببــس یهاوختیروهمج و مدرم شقن رب دیکات  
  یدنب لصفم هندب رد ار هیقف تیالو نوچمه ،رگید یاه هناشن و هداد رارق دوخ یروحم لاد ار مدرم شقن و تیروهمج
     نیا رد اهنآ ات دش بجوم یمالسا تموکح رد مدرم شقن و تیروهمج رب زکرمت نینچمه ،دنداد رارق دوخ ینامتفگ
  رارق دوخ یدنب لصفم رد ار یربارب و یدازآ ،یندمهعماج :دننام ،     یسایس هعسوت هب طوبرم یاه هناشن بلغا ،نارود
 .(255 :1386 ،کلزورهب) دننک دیکات نآ رب و دنهد
  هتسناوت نونک ات و تسا ناریا رد یندم هعماج زا هدمآرب یبلطحالصا هب موسوم یسایس یورین عقاو رد و نامتفگ نیا  
  ،یدنغزا ،یریــشب) مهدزای و (1389 ،نارگید و مالکابیز) متــشه و متفه هرود یروهمج تــسایر تاباختنا رد تــسا

 .دننک بسک ار یسایس تردق (1383 ،دیعسروپ) یمالسا یاروش مشش سلجم تاباختنا و (1393
    یندم هعماج لرتنک رب یعس هراومه و تسا ناریا رد ینید -  یتنس هعماج زا هدمآرب یمالسا یروهمج رد مکاح ماظن  
  یوگلا تهج      نیدب تـسا هداد طـسب زین بلط حالـصا یـسایـس یاهورین یاهتیلاعف رب ار لرتنک نیا ور نیا زا دراد

  هخرچ یاراد ،   ثاربلیم یسایس              تکراشم بتارم هلسلس ساسا رب هک تسا هتفرگ لکش ناریا رد یرگید یسایس
    یسایس       تکراشم یوگلا دننامه یسایس شنک ناکما هعماج رد نآ ناراداوه و ورین نیا .تسین یلماک یسایس تکراشم
      باختنا هصرع هب دورو یارب نابهگن یاروش دس اب نایرج نیا یاهدیدناک هراومه هنومن یارب .دنرادن ار نایارگ لوصا

       زا تسا هدش یعس هراومه نینچمه .(257-253 :1395 ، نارگید و یمشاه     یلگتشد) تسا هدوب وربور یگدنوش
  یدراوم رد و ؛(261-257 :1395 ، نارگید و یمـشاه   یلگتـشد) دوـش یریگولج نایرج نیا یـضارتعا یاهییامهدرگ
 .(261 :1395 ،نارگید و یمشاهیلگتشد) تسا هدش نالعا ینوناقریغ بلطحالصا نایرج هب طوبرم بازحا
 یریگهجیتن
  نآ زا تیمکاح قح لــصا نیا ساــسا رب .تــسا یهلا تیمکاح قح لــصا یمالــسا یروهمج ماظن یگژیو نیرتمهم

  یروهمج ماظن ر د یدیلک تاماقم زا یدادعت .دوش    یم یراج هعماج رد هیقف یلو طسوت یریسافت اب هک تسا دنوادخ
      بسک تهج رد یسایس    تکراشم دنیآرف .مدرم طسوت تاماقم زا یخرب و دنوش    یم باصتنا یربهر طسوت یمالسا
      نوناق رد هتبلا .دشاب یهلا تیمکاح قح فالخ رب یسایس    تکراشم جیاتن یهاگ تسا نکمم و تسا یباختنا تاماقم
 رد زین یسایس راتخاس درکلمع نینچمه .تسا هدش هتفرگ تروص یاهینیبشیپ دادیور نیا زا یریگولج یارب یساسا
 .تسا یساسا لصا نیمه زا تنایص یپ
  (1      :تسا هدهاشم لباق هعماج عون ود ناریا رد .تسا هتشاذگ ریثات هعماج رد یمالسا یروهمج ینید یسایس راتخاس  

   و دراد هدهع رب ار ماظن راداوه     یاهورین دیلوتزاب هفیظو ینید-     یتنـــس هعماج .یندم هعماج (2 ؛ینید -  یتنـــس هعماج
   یوگلا عون هس یریگ لکش ،   یسایس   تکراشم رب هعماج عون ود نیا ریثات .درادن ار یتلاسر نینچ اموزل یندم هعماج
    تکراشم حوطس یاراد ثاربلیم یسایس    تکراشم بتارم هلسلس هب هجوت اب وگلا هس نیا    .تسا هدوب یسایس تکراشم
 .دنتسه یتوافتم یسایس
           زا یفیط لماش یمسرریغ نوسیزوپا .تسا فیرعت لباق یسایس نویسیزوپا عون ود ناریا یمالسا یروهمج ماظن رد  
  اه هورگ نیا دوش       یمن هداد اهنآ هب یسایس تیلاعف هنوگچیه هزاجا و هدش درط ماظن فرط زا هک تسا یسایس نارگشنک
    مصاخت نامتفگ قوف یدنب هتسد هب هجو ت اب هک .تسا ارگ تسار یاه   بلط تنطلس ات پچ یسایس یاه  لکشت لماش
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  رد راتخاس ماغدا هورگ هرمز رد یبای         تخاس ظاحل هب یمالسا یروهمج یمسرریغ نویسیزوپا .دوش یم بوسحم
  .دنراد رارق نداد یار مدع رد یسایستکراشم بتارم هلسلس رد و دنریگیم رارق تیلماع
       یسایس راتخاس عبات تیلماع نآ رد هک دریگ یم لکش یاهطبار نامتفگ نیا رد ، تسا یتیامح نامتفگ رگید یوگلا  
  یرورپیماح یهکبش نورد هک دنتسه یناسک لماش عقاو رد نالماع .تسا انعم دقاف اساسا تیلماع هطبار نیا رد .تسا
  لماـــش فیط نیا .دنناـــسریم یرای ماظن دیلوتزاب هب ور نیا زا و دناتینالقع و یـــشیدنازاب ناوت یاراد ،دنراد رارق
       تحت تیلماع عقاو رد تسا هدش ماغدا راتخاس رد فیط نیا تیلماع .دنوش  یم ناریا یسایس تایبدا رد نایارگ لوصا
    تسا یناگدنوش  باختنا زا تیامح و یوریپ یسایس     تکراشم رد یتیعضو نینچ ینیع دومن .تسا یراتخاس تامازلا
   هک یدرکلمع لیلد هب تسا ناریا رد یتنس هعماج زا ه    دمآرب هک یسایس یورین نیا .دنتسه مکاح یاهراتخاس ظفاح هک
     دروم یسایس تیمکاح طسوت هراومه ،      دراد ماظن راداوه یسایس یاهورین دیلوتزاب و دوجوم یسایس راتخاس ظفح رد
        بتارم هلسلس قبط و ؛تسا هتفرگ رارق ،           یمالسا یروهمج یسایس راتخاس رد روضح یارب قیوشت و تیامح
  نیرت  نییاپ زا یسایس     تکراشم ناکما زا ینعی تسا یریگارف یسایس تکراشم یوگلا یاراد   ثاربلیم یسایس تکراشم
 .تسا رادروخرب حطس نیرتالاب ات حطس
  توافتم عــضاوم یاراد نالماع .درادن دوجو تیعبات یاهطبار نامتفگ نیا رد تــسا یتیامحریغ نامتفگ رگید یوگلا  
  یرورپیماح هکبــش زا عفد و بذج لاح رد هراومه و دنتــسه دنبیاپ وا هب تیاهن رد هتبلا دنتــسه اورنامرف هب تبــسن
  تسایس هصرع رد یمسر نویسیزوپا ناونع هب و دوشیم ناریا یسایس تایبدا رد نابلطحالصا لماش فیط نیا .دنتسه
  هراومه  تــسا ناریا رد یتنــس هعماج زا هدمآرب هک ور نآ زا یمالــسا یروهمج رد مکاح ماظن .دننکیم تیلاعف ناریا

      بلط حالصا یسایس یاهورین یاه تیلاعف رب ار لرتنک نیا ور نیا زا دراد ینید اموزل هن یندم هعماج لرتنک رب یعس
                   بتارم هلسلس ساسا رب هک تسا هتفرگ لکش ناریا رد یرگید یسایس یوگلا تهج نیدب تسا هداد طسب زین
   شنک ناکما هعماج رد نآ ناراداوه و ورین نیا .دنتس  ین یلماک یسایس تکراشم هخرچ یاراد ،  ثاربلیم یسایس تکراشم
   .دنرادن ار نایارگلوصا یسایستکراشم یوگلا دننامه یسایس
 عبانم
 .یتلود تیریدـم شزوـمآ زکرم هعسوـت تیریدـم هیرشن :نارهت .هعسوـت یسانشهعماج .(1378) یلع ،یدسا

 .31 - 29 :200 ش .شرازگ هلجم .ناناریا یسایس شنک ،یریذپان ینیبشیپ .(1387) یضترم ،یچحالصا

 .سموق رشن :نارهت .یبارتریم دیعس همجرت .(یقیبطت یسایس یاهماظن) یقیبطت تسایس ینابم .(1391) کیرتاپ ،لینوا
 ،نان  ز یسایس       تکراشم هب تبسن نانآ شرگن هب (زاریش هاگشناد) نایوجشناد یعامتجا و یداصتقا هاگیاپ ریثات یسررب .(1373 ) فسوی ،رواب

 .زاریش هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ

 .یمالسا بالقنا تفایهر .ناریا یمالسا یروهمج مهدزای تلود ناریزو یعامتجا هاگیاپ یسررب .(1393) اضریلع ،یدنغزا و ؛دیعس ،یریشب
 .139 - 117 :29 ش

 .یمالسا هشیدنا و گنهرف هاگشهوژپ :مق .ناریا رد یسایس مالسا و ندشیناهج .(1386) اضرمالغ ،کلزورهب
 .ین رشن :نارهت .نایضاق نیسح همجرت .یبایتخاس .(1385) ناج ،رکراپ

 .310 - 299 :34 ش .دربهار .اهلماعت و اهضراعت زا ییاهسرد ؛مشش سلجم .(1383) دازهب ،دیعسروپ
 .یمالسا بالقنا دانسا زکرم :نارهت .ناریا یبهذم و یسایس یاهنامزاس و اهنایرج .(1383) لوسر ،نایرفعج
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 .ین رشن :نارهت .یسانشهعماج رخاتم یاههیرظن .(1392) لالج ،یدمحم و ؛اضردیمح ،روپیئالج

 .ارهزلا :مق .یربهر و یحو نوماریپ .(1368) هللادبع ،یلمآیداوج

 .68 - 51 :41 ش .یمالسا ینابم و هقف .ناریا یمالسا یروهمج و مالسا یسایس ماظن .(1395) نیسح ،هتسارآ ناوج

 .144 - 115 :14 ش .نوصح .یتاباختنا یاهدربهار و لاح ،هتشذگ زا :(نابلط حالصا) اهیدادرخ مود .(1386) هللادی ،یناوج

 .هعقب تاراشتنا :نارهت .یساسا نوناق یرظن ینابم .(1377) نیسحدمحم ،یتشهبینیسح

 - 61 :1    ش .تسایس رهپس .بلط  حالصا و ارگلوصا نامتفگ ود رد یدازآ  هلئسم .(1393) یلعدمحم ،هداز  ینیسح و ؛لضفلاوبا ،هداز ینیسح
82.. 

 .دیفم هاگشناد تاراشتنا :مق .ناریا رد یسایس مالسا .(1386) یلعدمحم ،هدازینیسح

 .     ناریا یمالسا یروهمج تسایر تاباختنا یسایس خیرات .(1392 ) نسحدمحم ، یعراش و ؛ربکا یلع ،وج مزر ؛اضرمالغ ، یرورس هجاوخ
 .یعامتجا و یگنهرف تاعلاطم هدکشهوژپ :نارهت

 195 :73 ش ،دربهار .(62 ات 57 یاه     لاس نیب) یسایس یاهورین یسانشنایرج .(1393 ) نسح دمحم ،  یعراش و ؛اضرمالغ ، یرورسهجاوخ
- 215. 

 .72 -43 :14 ش ،یسایس تاعلاطم .یمالسا بالقنا زا مراهچ ههد رد یسایس یاهنایرج یسانشهعماج .(1390) یلع ،یباراد

  رد یسارکومد و یندم هعماج ،یمومع یهزوح ،یطابترا شنک تالوحت .(1395) هنیمهت ، یدرواش و ؛یداه ،یکیناخ ؛انام ،  یمشاه یلگتشد
 .267- 231 :20 ش .یرظن تسایس شهوژپ .(مهد یروهمج تسایر تاباختنا ات هطورشم شبنج هلصاف :یدروم هعلاطم) ناریا

 .تمس تاراشتنا :نارهت .ناریا یمالسا یروهمج یجراخ تسایس .(1391) لالج دیس ،یدابآزوریفیناقهد
 ناریا  یمالسا بالقنا یزوریپ زا سپ یروهمج  تسایر ۀرود  شش تاباختنا رد مدرم  تکراشم نازیم یقیبطت  یسررب .(1374) دوواد ، یضر

 .سردم تیبرت هاگشناد :نارهت ،یسانش هعماج دشرا یسانشراک همان نایاپ ؛1358- 72 رد

   هعسوت هیرظن ساسارب» (1376  تاحالصا تلود) یمتاخ ندمآراک یور للع .(1389) هللادبع ، هدازنالصا و ؛دواد ،  یراشفا ؛قداص ،مالکابیز
 .76 - 51 :263 ش ،مود لاس .یللملا نیب و یسایس تاقیقحت .«نوتگنیتناه لئوماس نزاوتمان

 زا یخرب اب نآ هطبار و روــشک یاه ناتــسرهــش رد بالقنا زا دعب تاباختنا رد مدرم تکرــش نازیم یــسررب .(1368) نیــسح ،هداز جارــس
 .سردم تیبرت هاگشناد ،یسانش هعماج دشرا یسانشراک همان نایاپ ،یعامتجا یاهریغتم

 ،نارهت هاگشنا    د یسایس مولع و قوقح هدکشناد هلجم .یرظن یلمات هنالاعف تکراشم هب هنالعفنم تکراشم لوحت .(1374 ) نیسح ،هداز فیس
 .5 ش ،مراهچ لاس

 .11 - 9 :226 ش ،شرازگ .(1390) تسار هب لیامتم بازحا همانهرجش

 .80 - 67 :2 ش .رشب قوقح .ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق رد مدرم و ادخ تیمکاح .(1391) دومحم ،یعیفش
 .میرکلا نآرقلاراد :مق .هبیغلا رصع یف اهقفلا تیالو وا هموکحلا دوجولا هرورض .(ق1415) هللافطل ،یناگیاپلگیفاص
  هدزناپ .(1360   ناتسبات رد نیقفانم یتسیرورت تامادقا رب یرورم) قلخ هب تنایخ ات قلخ هار رد تدهاجم زا .(1387) همطاف ، یدابآ یفوص

 .324 -281 :16 ش .دادرخ

 .نازیم رشن :نارهت .یساسا قوقح .(1380) رهچونم ،ینمتوم ییاطابط

 لاس .ناریا یسانش هعماج .ناریا رد  ناـنز  یندـم  تکراـشم  یاـهدربهار و عناوم ،لئاسم یندم یاهداهن و نانز .(1383) دمحم ،یهلادبع
 .2 ش .مجنپ

    دیدج تاقیقحت .مهد و مهن تلود رد یتسینویهص میژر و ناریا نیب یمصاخت یاهشلاچ .(1395  ) حلاصدیس ،  یوسوم و یضترم ،نایولع
 .28 - 13 :4 ش .یناسنا مولع رد

 ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ، نارهت هاگشناد نارهت نکاس نایوجشناد تکراشم یعامتجا ،یناور یاه هزیگنا یسررب .(1379) لالج ،رف ماجرف
 .نارهت هاگشناد
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 .200 -174 :72 ش .دربهار .ناریا یمالسا یاروش سلاجم درکلمع یبایزرا .(1393) لیعامسا ،یدسا و ؛دمحم ،یرکاذ ؛نسحلاوبا ،یهیقف

 .ین رشن :نارهت .یبزح ینارمکح و هقف .(1396) دواد ،یحریف

 - 1 :60 ش .یعامتجا مولع .(1384-1368    ) ناریا رد یسایس هعسوت و تلود یاه  تسایس .(1392 ) لیعامسا ،دازیلاع و ؛هرهاط ،یرداق
42. 

 .ییاناد هار :نارهت .یقاقش روپ هرهش ششوک هب ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق .(1385) ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق

 .روشک لک 1394 لاس هجدوب نوناق

 .24 - 21 :357ش .مالسا نارادساپ .رنهاب و ییاجر نادیهش تلود هب یهاگنمین :یمالسا تلود لیکشت دنور .(1390) نامیا ،قایالزق
 ش .یمالسا بالقنا یاه  شهوژپ .ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق رد یربهر ناگربخ سلجم تیمها و هاگیاج .(1393 ) نسحم ،یمق

8: 7 - 34. 
 یــسانــشراک هماننایاپ ،ناجنز شرورپ و شزومآ ناریبد و نیملعم نیب رد نانز یعامتجا تکراــشم نازیم شجنــس .(1375) یرز ،ینامرهق

 .ناجنز دازآ هاگشناد ،دشرا

 تاعلاطم .هنایمرواخ رد یـــسایـــس یزاـــسدازآ و کیتارکومدریغ یاهتلود زا یراتخاـــس لیلحت .(1378) یقت ،زورفلد و ؛نارهم ،اورماک
 .178 - 141 :20 ش .هنایمرواخ

 .هاگآ رشن :نارهت .ربخم سابع همجرت .سامرباه ات زنوسراپ ،نردم یعامتجا یروئت .(1378) نای ،بیارک

 .260 - 241 :9 ش .تسایس .(ردصینب نسحلوبا) روهمج سییر نیلوا طوقس یاههنیمز .(1388) یدهم ،روپرفص و ؛ههلا ،یئالوک
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