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 چكيدٌ
٤ٚػٜ زض ثحج  ٤ى٣ اظ ٔجبحج ٟٔٓ ٚ اؾبؾ٣ وٝ زض رٛأؽ أطٚظٜ ٔططح اؾت، ثٝ

ٛ تٛؾؿٝ ؾ٥بؾ٣، ا٥ٕٞت ٔكبضوت ؾ٥بؾي٣ اؾيت. اظ    ٢ ز٤ٍيط، زض ٔكيبضوت   ؾي

تيٛاٖ ثيٝ ثحيج ضفيبٜ      ٞب ٔي٣  ٣ ٔؤحط ٞؿتٙس وٝ اظ ٥ٔبٖ آٌٖٛ٘بٌٛ٘ؾ٥بؾ٣ ؾٛأُ 
ثپص٤ط٤ٓ وٝ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ قطوت زاٚطّجب٘ٝ ٚ آٌبٞب٘ٝ  التهبز٢ اقبضٜ وطز. اٌط

 ٝ ٞيب اظ رّٕيٝ    افطاز زض تؿ٥٥ٗ ؾط٘ٛقت ذٛز، رٟت زؾت٥بث٣ ثٝ اٞساف ٚ ذٛاؾيت
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ضفبٜ التهبز٢ اؾت ٚ ٥ٔعاٖ تٛؾؿٝ ؾ٥بؾ٣ ٤ه وكٛض، ثؿيت٣ٍ ٔؿيتم٥ٓ ثيٝ ا٤يٗ     
زٞٙس٠ اضتجيب،، تثح٥طٌيصاض٢ ٚ ٕٞپٛقيب٣٘     تٛا٘س ٘كبٖ ٔؤِفٝ زاضز، ا٤ٗ ٔٛضٛؼ ٣ٔ

ا٤ٗ زٚ ٔمِٛٝ ثب ٤ىس٤ٍط وٝ ٔٛضز تٛافك ؾّٕب٢ ؾّٓ ؾ٥بؾت ٚ التهبز ٥٘ع ٞؿت، 
تّم٣ قٛز. ثب تٛرٝ ثٝ ا٤ٗ ٔٛضٛؼ، ٘ٛقتبض حبضط ثٝ ز٘جبَ ٤بفتٗ ضاثطٝ تثح٥ط ضفيبٜ  

ؾبٖ، ؾؤاَ ان٣ّ تحم٥ك ا٤ٗ اؾت ويٝ   التهبز٢ ثط ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ اؾت. ثس٤ٗ

ٛرٝ ثٝ ٔطبِؿٝ ٔيٛضز٢ زضثيبض٠   ثط ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ثب ت تثح٥ط٢ ضفبٜ التهبز٢ چٝ
زا٘كٍبٜ انفٟبٖ، زاضز. فطض٥ٝ ٔططح زض پبؾد ثٝ  اؾتبزاٖزا٘كز٤ٛبٖ، وبضٔٙساٖ ٚ 

ا٤ٗ ؾؤاَ ا٤ٗ اؾت وٝ ث٥ٗ ضفبٜ التهبز٢ افطاز ٚ ٥ٔيعاٖ ٔكيبضوت ؾ٥بؾي٣ آٟ٘يب     
آٚض٢ ٚ تزع٤يٝ ٚ   ضاثطٝ ٔؿٙبزاض٢ ٚريٛز زاضز. ضٚـ پيػٚٞف حبضيط زض رٕيؽ    

٘فيط اظ آلب٤يبٖ ٚ    ٤400ك٣ اؾت. ا٤ٗ ٔطبِؿيٝ ثيط ض٢ٚ   ٞب، ضٚـ پ٥ٕب تح٥ُّ زازٜ
ٞب٢ اؾتبز، وبضٔٙس ٚ زا٘كيز٢ٛ زا٘كيٍبٜ انيفٟبٖ نيٛضف ٌطفتيٝ اؾيت.        ذب٘ٓ

ٞيب اظ طط٤يك    آٚض٢ اطالؾبف اظ طط٤ك پطؾكٙبٔٝ ا٘زبْ ٌطفتيٝ اؾيت ٚ زازٜ   رٕؽ
 ا٘س.  تزع٤ٝ ٚ تح٥ُّ قسٜ SPSSافعاض  ٘طْ

هيبز٢، ٍ٘يطـ ؾ٥بؾي٣،    ٔكيبضوت ؾ٥بؾي٣، ضفيبٜ الت    :َاي كليدي ياشٌ

 زا٘كٍبٜ انفٟبٖ. اؾتبزاٖزا٘كز٤ٛبٖ، وبضٔٙساٖ ٚ 

 

 مقدمٍ

اظ ٤ه ربٔؿٝ ؾ٥بؾ٣ ثب تج٣ٙ٥٥ ؾمال٣٘ اظ ؾيط  و٥في٣    1ٌطا٤ب٘ٝ أطٚظٜ زضن ٔؤحط ٚ ٚالؽ

ؾيبٖ، ٤ىي٣    لبثُ ؾٙزف اؾت. ثس٤ٗ ٌٛ٘بٌٖٛٞب٢  ٞب زض ؾطنٝ ٔكبضوت ٚ حضٛض ّٔت

ُ     تط٤ٗ ؾٛا٣ّٔ وٝ زض ضاؾتب٢ تساٚ اظ ٟٔٓ ٚ  2ْ ح٥يبف ثكيط زاضا٢ ا٥ٕٞيت اؾيت، تؿبٔي

 ث٥ٗ افطاز ثٝ ؾٙٛاٖ ضطٚضف ٌط٤ع٘بپيص٤ط ظ٘يس٣ٌ ارتٕيبؾ٣ اؾيت. ٔكيبضوت      3ٔكبضوت

ٞب٢ ؾ٥بؾ٣ ٚ ارتٕبؾ٣ رٛأيؽ ريطة    ؾبَ پ٥ف زض ٘ػبْ  ارتٕبؾ٣ ٚ ؾ٥بؾ٣ اظ ز٤ٚؿت

                                                 
1. Realistic 

2. Interaction 

3. Participation 
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أب تٛرٝ ثٝ ا٤ٗ پس٤سٜ ٚ تثو٥س ثط ٘مف آٖ ثيٝ ؾٙيٛاٖ ٤ىي٣ اظ ؾٛأيُ اني٣ّ      ، ضاٜ ٤بفت

اظ ا٥ٕٞت ظ٤بز٢ ثطذيٛضزاض   1960ٚ  1950ٞب٢  زض رٛأؽ زض حبَ ٌصاض زض زٞٝ 1تٛؾؿٝ

ٞب٢ تٛؾؿٝ ثط ض٤ٚىطز ٔكبضوت ٔطز٣ٔ ثيٝ ؾٙيٛاٖ ٤ىي٣ اظ     زض اؾتطاتػ٢، ؾبٖ قس. ثس٤ٗ

 .(119: 1383، ٚح٥سا ٚ ٥٘بظ٢) ٥٘بظٞب٢ ان٣ّ ثكط تٛرٝ قسٜ اؾت

ٔجبحيج تٛؾيؿٝ ٔطيطح    ٞب٢ ٘ي٤ٛٗ زض   ٔٛضٛؼ ٔكبضوت ثٝ ؾٙٛاٖ ٤ى٣ اظ ض٥ٞبفت

ٞب٢ تٛؾيؿٝ   چٙس٤ٗ زٞٝ ثط٘بٔٝٚ تح٥ُّ پؽ اظ تزع٤ٝ ، ٘ػطاٖ ا٤ٗ ؾطنٝ اؾت ٚ نبحت

ٞيب٢   فطآ٤ٙس تٛؾيؿٝ ٤ىي٣ اظ ٔيؤحطتط٤ٗ ضاٜ    ا٘س وٝ ٔكبضوت ٔطزْ زض  ثٝ ا٤ٗ ٘ت٥زٝ ضؾ٥سٜ

تط٤ٗ ضٚـ اؾيت.   ٞع٤ٙٝ ضؾ٥سٖ ثٝ تٛؾؿٝ ٚالؿ٣ ٚ ثبزٚاْ ٚ اظ ا٤ٗ ٔٙػط پب٤ساضتط٤ٗ ٚ وٓ

ٞب٢ افطاز ربٔؿٝ ثيٝ ؾيٝ ضويٗ ٚ اضظـ ث٥ٙيبز٢      ٥ٌط٢ اظ لبث٥ّت ثٝ ٔٙػٛض ثٟطٜ ٔكبضوت

ضاٜ زازٖ ٔيطزْ ثيٝ ٘ػيبضف ثيط ؾط٘ٛقيت ذي٤ٛف ٚ ثيبظ        ، ؾ٥ٟٓ وطزٖ ٔطزْ زض لسضف

ْ     ٌكٛزٖ فطنيت  ( رٟيت اؾيتفبزٜ اظ   5: 1370، طٛؾي٣ ) ٞيب٢ پ٥كيطفت ثيٝ ض٢ٚ ٔيطز

بضوت اؾيت ويٝ ليسضف    ٞب٢ ذٛز تثو٥يس زاضز. فميا اظ طط٤يك ٔكي     ٞب ٚ تٛا٘ب٣٤ غطف٥ت

ٌيطزز ٚ ٥ٔيعاٖ تٛؾيؿٝ ؾ٥بؾي٣ ٤يه       آ٥ٔع زؾت ثٝ زؾت ٔي٣  ؾ٥بؾ٣ ثٝ طط٤ك ٔؿبِٕت

ُ   (. ث101ٝ: 1376، وبغ٣ٕ) زاضز ٝوكٛض ثؿت٣ٍ ٔؿتم٥ٓ ثٝ ا٤ٗ ٔؤِف ٔكيبضوت  ، طيٛض وي

ارتٕبؾ٣ ٚ فطٍٞٙي٣ زاضز ويٝ زض نيٛضف    ، ٥٘بظ ثٝ قطا٤ط٣ قبُٔ قطا٤ا ٔؿبؾس ؾ٥بؾ٣

 (408-404: 1376، اظرٙيس٢ ) ٥ٌط٢ ٚ ازأٝ آٖ ٚرٛز زاضز ٞب أىبٖ قىُ فطاٞٓ قسٖ آٖ

ـ  ، زض ثؿس فطٍٞٙي٣ ، ثطا٢ ٔخبَ ٖ  :ٞيب٣٤ ٔب٘ٙيس   ٚريٛز ٚ پيص٤طـ اضظ ٥ٕٞيبض٢ ٚ  ، تؿيبٚ

ٚ زض٣٘ٚ وطزٖ آٟ٘ب زض فطآ٤ٙس ارتٕبؾ٣ قسٖ ٚ اؾتمبز ، ا٥ٕٞت ضؾ٥س٣ٌ ثٝ ٥٘بظٞب٢ ٔطزْ

زض اليساْ  ، تٕيبؾ٣ ثٝ احطثرف ثٛزٖ ٔكبضوت ارتٕيبؾ٣ زض ثٟجيٛز ٚضيؿ٥ت فيطز٢ ٚ ار    

 (.23-19: 1381، پٙب٣ٞ) ٌصاضز ر٤ٛب٘ٝ احط ٣ٔ ٔكبضوت

س زض وٓ ٚ و٥ف ٔكبضوت ثٝ ؾٙٛاٖ ٤ه پس٤سٜ ارتٕيبؾ٣  ٙتٛا٘ ٣ ٣ٌٔٛ٘بٌٛ٘ؾٛأُ 

ؾيٙت٣ ي   ) فطٞٙيً ٔكيبضوت٣ ٤يب  ر٥طٔكيبضوت٣    ، تٛا٘ٙس س؛ ا٤ٗ ؾٛأُ ٣ٔٙ٘مف زاقتٝ ثبق

                                                 
1. Development 
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ٚضيؿ٥ت  ، ي التساضٌطا ي تٛتيب٥ِتط(    زٔٛوطات٥ه) ؾبذتبض ٚ قطا٤ا حبوٓ ثط ربٔؿٝ، تجؿ٣(

س. زض ا٤يٗ  ٘زض ٘ػط ٌطفتٝ قٛ، ارتٕبؾ٣ ٚ التهبز٢ وٝ ٔطزْ ٤ه وكٛض زض آٖ لطاض زاض٘س

تٛؾؿٝ فطٍٞٙي٣ ٚ تٛؾيؿٝ   ، ٞب٢ تٛؾؿٝ ارتٕبؾ٣ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ وٝ اظ قبذم، ضاؾتب

قيٛز. اظ ح٥يج    ٤ى٣ اظ ا٘ٛاؼ ٔكبضوت تّمي٣ ٔي٣  ، قٛز ؾ٥بؾ٣ زض وكٛضٞب ٔحؿٛة ٣ٔ

قيٛز ويٝ    ت ؾ٥بؾ٣ اظ ٚرٛٞبف ربٔؿٝ ٔس٣٘ ٔحؿٛة ٣ٔؤكبض، قٙبؾ٣ ؾ٥بؾ٣ ربٔؿٝ

قٛز. ثٙيب   ٞب٣٤ چٖٛ ا٘تربثبف ثطلطاض ٣ٔ زض آٖ اضتجب، ث٥ٗ ٔطزْ ٚ زِٚت اظ طط٤ك ٔىب٥٘عْ

ؾؿ٣ ٚ تالـ قٟطٚ٘ساٖ ر٥طزِٚت٣ ثٝ ٔٙػيٛض تثح٥طٌيصاض٢    1ثٝ تؿط٤ف٣، ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣

ٝ ٤ي  2ٞب٢ ؾ٣ٕٔٛ ثط ؾ٥بؾت ٘ب٥ٔيسٜ   (Huntington and Nelson, 1976: 140) ه ربٔؿي

ثيٝ نيٛضف زاٚطّجب٘يٝ اظ    ، قٛز قٛز. ا٤ٗ أط وٝ ٘ٛؾ٣ فؿب٥ِت ارتٕبؾ٣ ٔحؿٛة ٣ٔ ٣ٔ

 ٥ٌطز. ٞب ٚ تمبضبٞب٢ ذٛز نٛضف ٣ٔ ؾ٢ٛ افطاز ثطا٢ ٥ُ٘ ثٝ ذٛاؾتٝ

تط٤ٗ ٔؿبئُ ؾطنٝ  اظ ٟٔٓ 4ٚ ؾ٥بؾت 3زض طَٛ لطٖ ث٥ؿتٓ، چ٣ٍٍ٘ٛ ضاثطٝ التهبز

ٞب٢ پب٤ب٣٘ ا٤ٗ لطٖ ثٝ ز٥ُِ ٌؿيتطـ ضٚ٘يس    ثٛزٜ اؾت. زض ؾبَ 5بؾ٣ا٘س٤كٝ ٚ ؾُٕ ؾ٥

ٚ تٛؾيؿٝ، ا٥ٕٞيت    6وطاؾي٣ ٛب زٔثي اضتجب، ث٥ٗ ؾ٥بؾيت ٚ التهيبز    ،انالحبف زض رٟبٖ

ٚ تٛؾؿٝ ٚ  7ا٢ ٤بفت تب آ٘زب وٝ ضاثطٝ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ٔطزْ زض لبِت ربٔؿٝ ٔس٣٘ ٤ٚػٜ

ثُ ٔطزْ ثيب ٤ىيس٤ٍط ٚ ٕٞيٙي٥ٗ ثيب     ضفبٜ التهبز٢ أط٢ لبثُ احجبف ٚ حبنُ اؾتٕبز ٔتمب

 قٛز. ثٝ ؾجيبضف ز٤ٍيط، اؾتٕيبز    ٤بز ٣ٔ 8زِٚت اؾت وٝ اظ آٖ ثٝ ؾٙٛاٖ ؾطٔب٤ٝ ارتٕبؾ٣

قيٛز تيثح٥ط ظ٤يبز٢ ثيط ٥ٔيعاٖ ٔكيبضوت       ٟ٘بز٢ وٝ اظ اثؿبز ضفبٜ ارتٕبؾ٣ ٔحؿيٛة ٔي٣  

اؾتٕبزؾبظ٢ ٔتمبثُ ٥ٔبٖ ، ز٣ٞ ٔطزْ ثٝ ؾٕت ٔكبضوتچطا وٝ زض ؾٛق ،قٟطٚ٘ساٖ زاضز

                                                 
1. Political participation 

2. Public policy 

3. Economy 

4. Policy 

5. Political action 

6. Democracy 

7. Civil society 

8. Social capital 
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 :Marshal, 2004) وٙيس طزْ ٚ زِٚت ٘مف ٣ٕٟٔ ضا زض افيعا٤ف ٔكيبضوت ثيبظ٢ ٔي٣    ٔ

ا٢ وٝ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ زض ؾيط  ثيبي٣٤ ٟ٘بز٤ٙيٝ قيسٜ ثبقيس، تٛؾيؿٝ        زض ربٔؿٝ. (235

تحم٥مبً نٛضف ذٛاٞس پص٤طفت ٚ ربٔؿٝ ثطذٛضزاض اظ تٛؾؿٝ ؾ٥بؾ٣، اؾيتٛاض٢   1ؾ٥بؾ٣

تى٥ُٕ ذٛاٞس وطز. اظ ططف ز٤ٍط تٛؾيؿٝ  ٚ تٛإ٘ٙس٢ ذٛز ضا ثب تٛؾؿٝ ٚ ضفبٜ التهبز٢ 

التهبز٢ ٚ ضفبٜ ٘بق٣ اظ آٖ اظ ثبيتط٤ٗ آضظٚٞب٢ ثكط٢ ثٛزٜ وٝ تبوٖٙٛ تٕبْ زا٘كيٕٙساٖ  

ٚ ٔترهه٥ٗ حٛظٜ التهبز ٚ ؾ٥بؾت رٟت ثبي ثطزٖ ا٤ٗ قبذم ظ٘س٣ٌ ثكيط تيالـ   

ز٢ اظ ؾٛأيُ ٔيؤحط ثيط ضفيبٜ ٚ تٛؾيؿٝ التهيب       تٕبْضٚ، قٙبذت  ا٘س. اظ ا٤ٗ فطاٚا٣٘ وطزٜ

تط ظ٘يس٣ٌ   ا٥ٕٞت ٚاي٣٤ ثطذٛضزاض اؾت. زض ا٤ٗ ضاؾتب ٞط ا٘ساظٜ ّٔت٣ اظ و٥ف٥ت ٔٙبؾت

ٔٙس ثبقس ثٝ ٕٞبٖ ٘ؿجت اظ زٔٛوطاؾ٣ ث٥كتط٢ ثطذٛضزاض اؾت. اظ ظٔبٖ اضؾطٛ تب ثٝ  ثٟطٜ

أطٚظ ٔجبحج ظ٤بز٢ زض ٔٛضز ضاثطٝ ضفبٜ التهبز٢ ٚ ٔكيبضوت ؾ٥بؾي٣ ثيٝ ؾٕيُ آٔيسٜ      

تٛاٖ قطا٤ط٣ ضا ثيٝ ٚريٛز آٚضز    تٟٙب زض ٤ه ربٔؿٝ ٔطفٝ ٣ٔ ز وٝثٛاؾت. اضؾطٛ ٔؿتمس 

ٔكبضوت زاقيتٝ ثبقيٙس ٚ فميا زض چٙي٥ٗ      2وٝ تٛزٜ ٔطزْ اظ ض٢ٚ تؿمُ زض أٛض ؾ٥بؾ٣

وٙٙيس   زٚض٢فط٤جيبٖ ر٥طٔؿيئَٛ    تٛا٘ٙس اظ تؿ٥ّٓ زض ثطاثط ؾٛاْ قطا٤ط٣ اؾت وٝ ٔطزْ ٣ٔ

 (.31: 1371)لٛاْ، 

اضتجب، ث٥ٗ ضفبٜ التهيبز٢ ٚ ٔكيبضوت ؾ٥بؾي٣ ٚ     ٚ ا٥ٕٞت ثبيثب تٛرٝ ثٝ ٔطبِت 

 ضٚ اضظ٤بث٣ اضتجب، ضفيبٜ  ، ٞسف ان٣ّ ٔمبِٝ پ٥ف3ثطضؾ٣ ا٤ٗ ٔمِٛٝ زض ؾط  ذطز ربٔؿٝ

التهبز٢ ٚ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ اؾت ٚ ثٝ ؾٙٛاٖ ٔطبِؿٝ ٔٛضز٢ ثٝ ثطضؾ٣ ضاثطٝ ثي٥ٗ ا٤يٗ   

پيطزاظز. زض ا٤يٗ    ٣زا٘كٍبٜ انفٟبٖ ٔي  اؾتبزاٖوبضٔٙساٖ ٚ ، زٚ ٔفْٟٛ زض ٥ٔبٖ زا٘كز٤ٛبٖ

ٖ ٞيب٢   پػٚٞف ثٝ ز٥ُِ ا٤ٙىٝ ٘ؿجت ضفبٜ التهبز٢ زض ٌيطٜٚ  ٖ   ٌٛ٘يبٌٛ  زا٘كيٍبٜ انيفٟب

قيٙبذت ٚ  ، وبضٔٙساٖ ٚ زا٘كز٤ٛبٖ( ٔتفبٚف اؾت ٚ ضيٕٙبً ثيٝ رٟيت آٌٟي٣    ، اؾتبزاٖ)

                                                 
1. Political development 

2. Political affairs 

3. Micro – level community 
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تيٛاٖ ا٘تػيبض    اظ رّٕٝ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ٣ٔ ٌٛ٘بٌٖٛآقٙب٣٤ ث٥كتط٢ وٝ ٘ؿجت ثٝ ٔؿبئُ 

 ضؾس. ض ا٤ٗ ظ٥ٔٙٝ يظْ ٚ ضطٚض٢ ثٝ ٘ػط ٣ٔضطٚضف تحم٥ك ز، زاقت

ثحيج ضفيبٜ التهيبز٢ ٚ ٔتغ٥يط ٚاثؿيتٝ ٔطثيٛ، ثيٝ        ، پػٚٞف ٔتغ٥ط ٔؿتمُا٤ٗ زض 

ح٥ج زضنسز ٞؿت٥ٓ تب زض ا٤ٗ ٔمبِٝ تثح٥ط ضفيبٜ التهيبز٢     ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ اؾت. اظ ا٤ٗ

ٖ  ثط ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ضا ٔٛضز اضظ٤بث٣ لطاض ز٥ٞٓ. ثس٤ٗ ٝ ، ؾيب ك ٞيب٢ اني٣ّ تحم٥ي    فطضي٥

 ؾجبضتٙس اظ:

 ٖتٛا٘يس ثيط   زا٘كيٍبٜ انيفٟبٖ ٔي٣    اٖبزتوبضٔٙساٖ ٚ اؾ، ضفبٜ التهبز٢ زا٘كز٤ٛب

 ثبقس. ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ آ٘بٖ تثح٥طٌصاض 

  ٖ زا٘كيٍبٜ   اٖبزتوبضٔٙيساٖ ٚ اؾي  ، ضفبٜ التهبز٢ ثط ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ زا٘كيز٤ٛب

ؾيسْ ٚريٛز ٕٞجؿيت٣ٍ    ، ثبقس. زض ٚالؽ فطض٥ٝ ان٣ّ تحم٥يك حبضيط   انفٟبٖ ٔؤحط ٣ٕ٘

 ثبقس. ٔؿٙبزاض ث٥ٗ زٚ ٔتغ٥ط ان٣ّ تحم٥ك ٣ٔ

 

 ادتيات ي پيشيىٍ تحقيق

 مشاركت سياسي

ٔكبضوت ؾ٥بؾي٣  »، اؾت. ثٙب ثٝ تؿط٤ف٣ قٟطٜزض ٔٛضز ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ تؿبض٤ف ظ٤بز٢ 

ٖ   ؾبظٔبٖ، ٞط ؾُٕ زاٚطّجب٘ٝ ٔٛافك ٤ب ٘بٔٛافك ، ا٢ ٤يب ٔؿيتٕط   زٚضٜ، ٤بفتٝ ٤ب ثيسٖٚ ؾيبظٔب

ٞيب٢   ٔكطٚؼ ٚ ٤ب ٘بٔكطٚؼ ثطا٢ تيثح٥ط ٚ ا٘تريبة ؾ٥بؾيت   ٞب٢  وبض٥ٌط٢ ضٚـ قبُٔ ثٝ

ا٘تربة ضٞجطاٖ ؾ٥بؾ٣ زض ٞط ؾطح٣ اظ حىٛٔت ٔح٣ّ ٤يب  ، ازاضٜ أٛض ؾ٣ٕٔٛ، ؾ٣ٕٔٛ

٥ٌيط٢ ثؿيتطٞب٢ ٔٙبؾيت     رٟت قىُ 1. وبئٛتط٢((Millrath, 1981: 31 «ثبقس. ٣ّٔ ٣ٔ

 ٙس اظ: زا٘س وٝ ؾجبضت چٟبض قط، ؾٕسٜ ضا يظْ ٣ٔ زؾت وٓثطا٢ ٔكبضوت ٔطزْ 

 ثؿس ٞٙزبض٢(؛) اِف. ا٤سئِٛٛغ٢ ٔكبضوت

 ثؿس ؾبظٔب٣٘(؛) ة. ٟ٘بزٞب٢ ٔكبضوت٣

                                                 
1. Kayvtry 
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 ح. اطالؾبف وبف٣؛  

 ف. أىب٘بف ٔبز٢ ٚ ترهه٣ يظْ.

زض ، ا٤ٗ قطٚ، ثب٤س ٍٞٙبْ ٞطٌٛ٘ٝ تالـ ٚ وٛقف ثطا٢ ٟ٘يبز٢ ويطزٖ ٔكيبضوت   

 (.157-150: 1379، وبئٛتط٢ ٚ ٕٞىبضاٖ) ٘ػط ٌطفتٝ قٛ٘س

ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ زض٥ٌيط قيسٖ فيطز زض    »وتبة ذٛز ٔؿتمس اؾت،  زض 1ٔب٤ىُ ضاـ

فؿب٥ِت زض ٘ػبْ ؾ٥بؾ٣، اظ ؾسْ زض٥ٌط٢ تب زاقتٗ ٔمبْ ضؾ٣ٕ ؾ٥بؾ٣،  ٌٛ٘بٌٖٛؾطٛح 

تٛاٖ آٖ ضا ثٝ ضفتبض٢ وٝ لهس حضٛض ٔؤحط  (. اظ ا٤ٗ ح٥ج 123٣ٔ: 1377)ضاـ، « اؾت.

ٚ ٞيسا٤ت ؾ٥بؾيت     ٙيس٢ ث ٞب٢ ارتٕبؾ٣ ٚ ؾ٥بؾ٣ ٚ تثح٥طٌصاقتٗ ثط نيٛضف  زض فؿب٥ِت

. زض ا٤يٗ نيٛضف، ط٥يف ٚؾي٥ؿ٣ اظ     (300: 1375)آلبثرك٣،  زِٚت ضا زاضز اطالق وطز

افطاز ربٔؿٝ زض آٖ رب٢ ذٛاٞٙس ٌطفت وٝ ثٝ ٘ٛؾ٣ زض٥ٌط ٚ ٔتيثحط اظ فؿيُ ٚ ا٘فؿيبيف    

ٝ  2٘ػبْ ؾ٥بؾ٣ ٞيب٢ ضفتيبض ؾ٥بؾي٣     ٞؿتٙس. ثط ا٤ٗ اؾبؼ، ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ٤ى٣ اظ رٙجي

ضاثيطف  »وٙس. ثٙبثط اؾتسيَ  ض لبِت تىخطٌطا٣٤ ؾ٥بؾ٣ ٕ٘ٛز پ٥سا ٣ٔٔحؿٛة ٚ ٕٞٛاضٜ ز

ا٢، أط٢ ر٥طٕٔىٗ اؾت. افطاز ربٔؿٝ زض ضاثطيٝ ثيب    ، ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ زض اثؿبز تٛزٜ«زاَ

ا٢ ٥٘ع ٔكبضوت  ططفب٘ٝ زاض٘س، ؾسٜ ٌط٣ٞٚ ٔٛضؽ ث٣ ؛وٙٙس أٛض ؾ٥بؾ٣ ٤ىؿبٖ ؾُٕ ٣ٕ٘

 ٝ ضلبثت فؿبَ ي زاض٘س ٚ تٟٙب ؾسٜ ٚ ٌطٜٚ ا٘يسو٣    ٔٙفؿال٘ٝ ٚ ربِجبً حٕب٤ت٣ ي ثسٖٚ ٞطٌٛ٘

قٛ٘س. زاَ ٌيطٜٚ ؾيْٛ ضا    رب٘جٝ زض أٛض ؾ٥بؾ٣ زض٥ٌط ٣ٔ ٞؿتٙس وٝ ثٝ طٛض فؿبَ ٚ ٕٞٝ

 زا٘س. ا٤ٗ ٘رجٍيبٖ، ثيب   وٙس، قب٤ؿتٝ ٔطبِؿٝ ٣ٔ ٤بز ٣ٔ 3«فؿبيٖ ؾ٥بؾ٣»وٝ اظ آٖ ثب ؾٙٛاٖ 

ٚ حتيي٣ ٔؿٕييبض٢ ، ؾيي٣ٞييسا٤ت ؾ٥ب، ٣ اؾييٓ اظ ت٥ِٛييس ا٤ييسئِٛٛغ٢ٌٛ٘ييبٌٛ٘ٞييب٢  ضٚـ

٥ٌيط٢ ٚ   ٞب ٚ لكطٞب٢ ظ٤بز٢ اظ ٔطزْ ضا ثٝ ٔٛضؽ تٛزٜ، ٞب٢ ٔٙبؾت تكى٥الف ٚ ؾبظٔبٖ

 (Dahi, 1982: 124-183) زاض٘ييس ٞييب٢ ذييٛز ٚأيي٣ ٞييب ٚ ض٥ٞبفييت حٕب٤ييت اظ ز٤ييسٌبٜ

أىبٖ تحمك زاضز ٚ ثيٝ ٕٞيبٖ ٥ٔيعاٖ ويٝ      4آضق٣ ؾبٖ زٔٛوطاؾ٣ تٟٙب زض لبِت پ٣ّ .ثس٤ٗ

                                                 
1. Michael rush 

2. Political system 

3. Political activists 

4. Plyarshy 
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س ويٝ  ٙي آ٤ تيط٢ پس٤يس ٔي٣    ٞب٢ ٔتٙيٛؼ  قٛ٘س ٚ ٌطٜٚ ٔتىخطتط ٣ٔ، وٙٙس رٛأؽ پ٥كطفت ٣ٔ

ؾطنٝ ، س. ثٙب ثٝ تح٣ّ٥ّٙتط ٚ ا٤زبز زٔٛوطاؾ٣ ضا فطاٞٓ وٙ س ظ٥ٔٙٝ ضلبثت ٌؿتطزٜٙتٛا٘ ٣ٔ

ا٘س. تب آ٘زيب   ٞب٢ لسضف ٔتٙٛؼ ٚ ٌٛ٘بٌٖٛ اؾت وٝ زض ربٔؿٝ پطاوٙسٜ ٘فٛش ٚ ضلبثت ٌطٜٚ

 ٞيب٢ ٔتٙيٛؼ ضل٥يت اؾيت     ٥يك ؾال٤يك ٌيطٜٚ   ٞب٢ زِٚت٣ حبنُ رٕيؽ ٚ تّف  وٝ ؾ٥بؾت

 (.75: 1381، ثك٥ط٤ٝ)

ضؾس ٔكيبضوت ؾ٥بؾي٣    ثٝ ٘ػط ٣ٔ، ثب تٛرٝ ثٝ افعا٤ف ٚ ٌؿتطز٣ٌ تٙٛؼ ٔكبضوت

ضٚ ٔمبِٝ زضنسز اؾت تب زض رٟت تؿ٥ٕك  ؾطٛح ٚ ؾّؿّٝ ٔطاتج٣ ٥٘ع زاقتٝ ثبقس. اظ ا٤ٗ

 ٚ افعا٤ف زلت ٚ نحت ٔطبِؿٝ ثٝ ثطضؾ٣ ا٤ٗ ٔٛضٛؼ ثپطزاظز.

 

 سلٍ مراتة مشاركت سياسيسل

 ٝ ٓ   اٌط ثرٛا٥ٞٓ ٥ٔعاٖ تحمك ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ضا زض ربٔؿي يريطْ ثب٤يس   ، ا٢ تطؾي٥ٓ وٙي٥

ٔكرم و٥ٙٓ. ا٤يٗ  ، ٥ٌطز ٞب٣٤ وٝ ٔكبضوت زض آٖ نٛضف ٣ٔ ٔٛاضز٢ ضا ثب ؾٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ

زا٘ؿت. ؾّؿيّٝ ٔطاتيت    1تٛاٖ زض تطت٥ت ذبن٣ ٕٞبٖ ؾّؿّٝ ٔطاتت ٔكبضوت أط ضا ٣ٔ

ٜ ثط تؿ٥٥ٗ وطزٖ ٥ٔعاٖ ٔكبضوت افطاز زض أٛض ؾ٥بؾ٣ اظ ح٥يج قيسف ٚ   ٔكبضوت ؾالٚ

وٙس )ؾي٥س   تط٤ٗ ؾط  آربظ ٚ تب پص٤طـ ٔؿئ٥ِٛت حعث٣ ازأٝ پ٥سا ٣ٔ ضؿف، وٝ اظ پب٥٤ٗ

ٞب٢ آٔبض٢، ٔجبحخ٣ وٝ زض حٛظ٠ ؾّيْٛ ؾ٥بؾي٣ ٚ    تٛا٘س زض ثطضؾ٣ ٣ٔ (62: 1386أب٣ٔ، 

زض ؾيط  لبثيُ لجي٣ِٛ ثيٝ نيٛضف ويبضثطز٢       قٛ٘س ضا  ارتٕبؾ٣ ؾٕستبً ا٘تعاؾ٣ تّم٣ ٣ٔ

تجس٤ُ وٙس. اظ رّٕٝ پػٚٞكٍطاٖ ٚ ٤ٛ٘ؿٙسٌب٣٘ وٝ زض ٔيٛضز ؾّؿيّٝ ٔطاتيت ٔكيبضوت     

 وٙيس:  اؾت. ٢ٚ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ضا چ٥ٙٗ تؿط٤يف ٔي٣   2ا٘س، ٥ّٔجطاث ؾ٥بؾ٣ ؾرٗ ٌفتٝ

ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ضفتبض٢ اؾت وٝ احط ٌصاقتٝ ٚ ٤ب لهس تثح٥طٌصاض٢ ثط ٘تيب٤ذ حىيٛٔت٣   »

 (.11: 1386، ٥ّٔجطث ٚ ٌٛئُ) «زاضز.ضا 

                                                 
1. Participation 

2. Milbrath 
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وٙيس ويٝ    ( ؾّؿّٝ ٔطاتج٣ ضا ٔططح 1965٣ٔ) «ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣»٥ّٔجطاث زض وتبة 

٥ٌطز. ا٤ٗ ؾّؿّٝ ٔطاتيت   اظ ؾسْ زض٥ٌط٢ تب ثبيتط٤ٗ ؾط  ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ضا زض ثط ٣ٔ

ٞيب٢   ٔكيبضوت زض ثحيج  ، ا٘سو٣ ؾاللٝ ثٝ أٛض ؾ٥بؾي٣ ، ثٝ تطت٥ت ؾجبضتٙس اظ: ضأ٢ زازٖ

ٔكيبضوت زض  ، ؾ٥بؾ٣ ؾض٤ٛت ا٘فؿب٣ِ زض ٤ه ؾبظٔبٖ ؾ٥بؾ٣ ٤ب قجٝ، ؾ٥بؾ٣ ر٥طضؾ٣ٕ

، ؾض٤ٛت فؿبَ زض ٤ه ؾبظٔبٖ ؾ٥بؾ٣ ٤يب قيجٝ ؾ٥بؾي٣   ، ارتٕبؾبف ؾ٣ٕٔٛ ٚ تػبٞطاف

. ا٤ٗ (Milbrath, 1965) رؿتز٢ٛ ٔمبْ ؾ٥بؾ٣ ٤ب ازاض٢ ٚ زاقتٗ ٔمبْ ؾ٥بؾ٣ ٤ب ازاض٢

تٛر٣ٟ وٝ افطاز ٘ؿيجت ثيٝ ٔؿيبئُ ؾ٥بؾي٣ اظ     تٛا٘س ثب زض ٘ػط ٌطفتٗ ٥ٔعاٖ  ٔٛضٛؼ ٣ٔ

٤ٛ٘ؿيس: اٌيط زض    ٔتفبٚف ثبقس. ضاـ زض وتبة ربٔؿٝ ٚ ؾ٥بؾت ٔي٣ ، زٞٙس ذٛز ٘كبٖ ٣ٔ

ٞسف آٖ ٘جب٤س چ٥ع٢ رع تٛن٥ف ا٘ٛاؼ ٌٛ٘يبٌٖٛ  ، ؾّؿّٝ ٔطاتت ٚرٛز زاضز، ٔكبضوت

ٖ ، ٔكبضوت زض اضتجب، ثب ا٤ٗ ؾبُٔ ثبقس ويٝ ٞيط چيٝ ؾيط  فؿب٥ِيت ثيبيتط ثبقيس         ٥ٔيعا

تيط   پب٥٤ٗ، قٛز وٝ ثطحؿت تؿساز افطاز زض٥ٌط زض ٤ه فؿب٥ِت ٔؿ٥ٗ ؾٙز٥سٜ ٣ٔ، ٔكبضوت

ا٤ٗ ؾّؿّٝ ٔطاتت ثب٤س قبُٔ تٕبْ ٔيٛاضز ٔكيبضوت ؾ٥بؾي٣ ٚ ثيط ٕٞيٝ      ، اؾت. زض ٚالؽ

 (.125: 1377، ضاـ) ٞب٢ ؾ٥بؾ٣ لبثُ تطج٥ك ثبقس ا٘ٛاؼ ٘ػبْ

اؾت ويٝ فميا ثيب اضازٜ     فؿ٣ّ ،بضوت ؾ٥بؾ٣ثبي، ٔكثب تٛرٝ ثٝ تؿبض٤ف ٚ ٔطبِت 

ثّىٝ اضازٜ ٔؿطٛف ثٝ تثح٥ط ٚ ٘فٛش زض ٘ػبْ ؾ٥بؾي٣ اظ زضريبف   ، قٛز ٘فؿب٣٘ ٔحمك ٣ٕ٘

ٔكيبضوت ؾ٥بؾي٣ ٔيطزْ زض    ، قيٛز. زض حم٥ميت   پب٥٤ٗ تب ثبيتط٤ٗ زضرٝ ضا ٥٘ع قبُٔ ٣ٔ

ثٝ آٟ٘يب ا٤يٗ آٌيب٣ٞ ٚ    ، ٞب٢ ٌٛ٘بٌٖٛ زض ؾطٛح ٚ ٥٘ع زض ؾّؿّٝ ٔطاتت، ٞب ٥ٌط٢ ته٥ٕٓ

 ٞب٤كبٖ ثٝ ثٟتط٤ٗ ٘حٛ اؾتفبزٜ وٙٙس. ٞب ٚ تٛا٘ب٣٤ ضا ذٛاٞس زاز وٝ اظ غطف٥ت ٞٛق٥بض٢

 

 تًسعٍ ي رفاٌ اقتصادي
 1930ثبقس وٝ اظ زٞيٝ   تط٤ٗ ٔجبحج التهبز٢ ٣ٔ تٛؾؿٝ التهبز٢ ٚ ضفبٜ التهبز٢ اظ ٟٔٓ

تط٤ٗ ٔؿبئُ ٤ه ربٔؿيٝ قيٙبذتٝ قيسٜ     ثٝ طٛض رس٢ ثٝ آٖ پطزاذتٝ قسٜ اؾت ٚ اظ ٟٔٓ

٣ التهيبز٢ ٕٞييٖٛ ضقيس    ثتسا تٛؾؿٝ ٚ ضفبٜ التهبز٢ نطفبً ثيٝ ٔؿيبئُ وٕ ي   اؾت. زض ا

ٔتغ٥طٞيب٣٤  ، أب ثيب ٌصقيت ظٔيبٖ ٚ ٘يبلم ثيٛزٖ ا٤يٗ قيبذم        ،پطزاذت التهبز٢ ٣ٔ
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ٞب٢ ضفيبٜ اضيبفٝ قيس.     ٞب٢ و٥ف٣ ثٝ قبذم ثٟساقت ٚ ز٤ٍط قبذم، ٕٞيٖٛ آٔٛظـ

ؾطا٘ٝ حزٓ وبيٞيب ٚ   افعا٤ف ؾٟٓ :ؾجبضف اؾت اظ 1تٛاٖ ٌفت ضفبٜ التهبز٢ زض وُ ٣ٔ

ا٘ساظ ٚ  ٞب٣٤ ٕٞيٖٛ زضآٔس، پؽ ذسٔبف لبثُ ٔهطف زض ربٔؿٝ. زض ا٤ٗ ٔطبِؿٝ قبذم

ٞب٢ فطز ٤ه قبذم تطو٥ج٣ اظ ضفبٜ التهيبز٢  ٚ ثيٝ تجيؽ آٖ ضفيبٜ ارتٕيبؾ٣ ضا       زاضا٣٤

 زٞس.تكى٥ُ ٣ٔ

 

 َاي رفاٌ اقتصادي شاخص
٥ٌيط٢ ضفيبٜ    ٞيب٢ ا٘يساظٜ   بذمؾ٥ط تبض٤د ؾمب٤س التهبز٢، ٔؿ٥ط٢ پط فطاظ ٚ ٘ك٥ت اظ ق

 قيطٚؼ  2ت٥ِٛس ٘بذبِم زاذّي٣   ٥ٌط٢ ٞب٢ ا٥ِٚٝ ثب ا٘ساظٜ التهبز٢ ضا زض ثط زاضز. قبذم

ثبثيبظازٜ  ) ا٘س ٔٙس٢ ضؾ٥سٜ ٞب٢ ؾ٣ٙ٥ ٚ ش٣ٙٞ ضضب٤ت ٞب٢ اذ٥ط ثٝ قبذم قسٜ ٚ زض ؾبَ

ٗ 53: 1389، ذطاؾب٣٘ ٚاحيس  ، ٔي٥الز٢  2005زض ؾيبَ  ، ثيطا٢ ٘رؿيت٥ٗ ثيبض   ، ضٚ (. اظ ا٤ي

قييبذم التهييبز٢ ٚ ارتٕييبؾ٣ رس٤ييس٢ ضا ثييٝ ٔٙػييٛض ،  EIUالؾييبت٣ او٥ٔٛ٘ٛؿييت اط

ثٙيس٢ وكيٛضٞب ضا قيبذم و٥ف٥يت      ثٙس٢ وكٛضٞب٢ رٟبٖ اضائٝ وطز. ا٤ٗ ٔؿ٥بضِ ضتجٝ ضتجٝ

اظ ٔيسَ  ، ا٘يس. ؾيبظٔبٖ ّٔيُ ٔتحيس ٥٘يع ثيطا٢ تؿط٤يف ضفيبٜ         ٌيصاض٢ ويطزٜ   ٘بْ 3،ظ٘س٣ٌ

ٞيب٣٤ چيٖٛ ٥ٔيعاٖ     قبذم، ا٤ٗ اٍِٛوٙس. زض  اؾتفبزٜ ٣ٔ 4«ٞب٢ تٛؾؿٝ ا٘ؿب٣٘ قبذم»

تطاظ ثب ت٥ِٛس ٘بذبِم ٣ّٔ ٞؿتٙس. ٕٞيٙي٥ٗ زض   آٔٛظـ، تحه٥الف ٚ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ طَٛ ؾٕط، ٞٓ

 ٞب٢ رب٤ٍع٤ٗ اظ ز٤س و٥ٕؿ٥ٖٛ اؾت٥ٍّ٥تع ؾجبضتٙس اظ: ثٙس٢، اِعأبف قبذم ٤ه رٕؽ

طٛض أب ثب٤س ثٝ ، ت٥ِٛس ٘بذبِم ٣ّٔ ثٝ ؾٙٛاٖ قبذه٣ اظ ت٥ِٛس ٣ّٔ ٘جب٤س ضٞب قٛز

ٓ ، ا٢ ؾ٥ؿتٕبت٥ه ثب ٔمبز٤ط آٔبض٢ ز٤ٍط ٕٞعٔبٖ ٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ ظٔيبٖ ثيب    آٖ ضا تى٥ُٕ وطز. ٞي

ثب٤س ثيٝ ٘ؿيجت٣ اظ زضآٔيس ويٝ ٚالؿيًب ثيٝ ذب٘ٛاضٞيب        ، زض ٘ػط ٌطفتٗ ت٥ِٛس ٘بذبِم ؾطا٘ٝ

ٝ ٤ٔمب ٢چٟبض ضٚـ ثطا، ٢التهبز بف٥زض ازثضؾس تٛرٝ وطز. ٕٞي٥ٙٗ  ٣ٔ ؾيط  ضفيبٜ    ؿي
                                                 

1. Economic welfare 

2. GDP 

3. Qualify of  life index 

4. Human development index 
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ضٚـ ، ٣ضٚـ ضفيبٜ ارتٕيبؾ  ، تٛاٖ ثٝ وبض ثطز: ضٚـ پبضتٛ ٣ٔ ٢التهبز ت٥زض زٚ ٚضؿ

ٔخيبَ اظ ٔٙػيط ضٚـ    ٢(. ثيطا 264: 1382، ٥ٓپيٛضٔم ) ٚ ضٚـ رجطاٖ ٣ارتٕبؾ ت٥ٔطّٛث

 ه٤ي  ٢اريطا  ثيب ثبقس ويٝ   ٣ذب٘ٛاض ٔ ٢ثطا ٢ضفبٜ ثبيتط ٢اظ ٘ػط التهبز ٣ت٥ٚضؿ، پبضتٛ

ٚ  ٢اظ ٘ػيط زضآٔيس  ) ٢طثٟت ت٥ٚضؿثٝ  ٞب ذب٘ٛاض ٣ٚ ثطذ ٙس٥نسٔٝ ٘ج ٢ذب٘ٛاض ،بؾت٥ؾ

تٛرٝ ثٝ تٛظ٤ؽ زضآٔس زض ؾط  ارتٕبؼ ٚ ٥ٔعاٖ حطٚت٣ ويٝ ثيٝ    .بثٙس٤( زؾت ٢طزضآٔس٥ر

ت٥ِٛيس ضا  ، ضطٚض٢ اؾت. ضٕٙبً زض حب٣ِ وٝ ت٥ِٛيس ٘بذيبِم ّٔي٣   ، ٤بثس زِٚت ا٘تمبَ ٣ٔ

ثب٤س تٛرٝ زاقت وٝ ضفبٜ ٔف٣ٟٔٛ چٙس ثؿس٢ اؾت وٝ ذهٛنيبً ثيٝ   ، وٙس ٥ٌط٢ ٣ٔ ا٘ساظٜ

آٔيٛظـ ٚ ضٚاثيا ٥ٔيبٖ قيٟطٚ٘ساٖ ٚ     ، ؾالٔت، ا٥ٙٔت، ػ٥ط ٚضؿ٥ت ارتٕبؾ٣ؾٛا٣ّٔ ٘

قس٤ساً ٚاثؿتٝ اؾت. ضٕٙبً ثٝ پب٤ساض٢ ا٤ٗ قبذم ٤ؿ٣ٙ ثٝ تغ٥٥يطاف  ، ٟ٘بزٞب٢ ارتٕبؾ٣

ٔح٥طي٣ ٥٘يع يظْ ٚ    ٞيب٢ ظ٤ؿيت   ؾطٔب٤ٝ ٥٘ع ثب٤س تٛرٝ وطز. ٕٞي٥ٙٗ تٛرٝ ثٝ قيبذم 

ؾيٙزف ٥ٔيعاٖ ضفيبٜ التهيبز٢؛ ٘يٛؼ       . زض ٤ه والْ ثيطا٢ (Stiglitz, 2009) ضطٚض٢ اؾت

ٔٙبؾت ثٛزٖ ٔٙطميٝ ؾيىٛ٘ت٣ ٚ ٚضيؿ٥ت فؿب٥ِيت ٤يب ٔكيبرُ       ، ا٥٘ٝ٥ِٚبظٞب٢ تث٥ٔٗ ، ٔؿىٗ

 تٛا٘س ٔؤحط ٚالؽ ٌطزز.قٟطٚ٘ساٖ ٣ٔ

ا٢ ثٝ حؿبة آٚضز. تب آ٘زب ويٝ  تٛاٖ ٔج٥ٗ  ضفبٜ ارتٕبؾ٣ زض ٞط ربٔؿ٣ٔٝ ثبي ضاؾٛأُ  

ٝ   ؾط  ثٟع٤ؿت٣ ٚ، بٜ ارتٕبؾ٣ضف»زض تؿط٤ف ضفبٜ ارتٕبؾ٣ آٔسٜ اؾت:  ، ضفبٜ زض ٤يه ربٔؿي

٥ٔعاٖ ثطذٛضزاض٢ افطاز ٤يه ربٔؿيٝ اظ أىب٘يبف ٔيبز٢ ٚ ٔؿٙي٢ٛ ٔٛريٛز زض آٖ ربٔؿيٝ ضا        

، ٌيطزز (. ٕٞب٘طٛض وٝ ٔكبٞسٜ ٔي٣ 1378، ٔع٤س٢) «تٛاٖ ؾط  ضفبٜ ٔطزْ آٖ ثٝ قٕبض آٚضز ٣ٔ

٥ٔيعاٖ زاضا٤ي٣ ٚ ت٥ِٛيس ّٔي٣     ٔتطازف ضفبٜ زض ٘ػط ٌطفتٝ قسٜ ٚ زض وٙيبض آٖ  ، ؾط  ثٟع٤ؿت٣

 سٜ اؾت.ٔث٥بٍ٘ط ؾط  ضفبٜ ربٔؿٝ ثٝ قٕبض آ

 

 تًسعٍ اقتصادي
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ضقس التهبز٢ ٕٞطاٜ ثب تغ٥٥طاف ث٥ٙبز٤ٗ زض التهيبز ٚ   :ؾجبضف اؾت اظ 1تٛؾؿٝ التهبز٢

ا٘ؿب٣٘ ٚ ارتٕيبؾ٣. زض تٛؾيؿٝ   ، ٞب٢ ف٥ع٤ى٣ ٞب٢ ت٥ِٛس٢ اؾٓ اظ غطف٥ت افعا٤ف غطف٥ت

ٖ  ضقس و٣ٕ ت٥ِٛس، التهبز٢ ٟ٘بزٞيب٢ ارتٕيبؾ٣ ٥٘يع    ، حبنُ ذٛاٞس قس. أب زض وٙيبض آ

ثيطزاض٢ اظ ٔٙيبثؽ ٔٛريٛز ثيٝ      تٛاٖ ثٟطٜ، ٞب تغ٥٥ط ذٛاٞس وطز ٍ٘طـ، َٛ ذٛاٞٙس قسحٔت

ذٛاٞيس قيس.    ٔطيطح نٛضف ٔؿتٕط ٚ پ٤ٛب افعا٤ف ٤بفتٝ ٚ ٞيط ضٚظ ٘يٛآٚض٢ رس٤يس٢    

و٣ٙ فمط(  ض٤كٝ) ؿٝتٛؾؿٝ التهبز٢ زٚ ٞسف ان٣ّ زاضز: افعا٤ف حطٚف ٚ ضفبٜ ٔطزْ ربٔ

   ٗ ٥ٌّي٥ؽ ٚ  ) ٞيب زض ضاؾيتب٢ ؾيساِت ارتٕيبؾ٣ اؾيت      ٚ ا٤زبز اقتغبَ ويٝ ٞيط ز٢ٚ ا٤ي

تٛؾؿٝ التهبز٢ ثب پ٥بٔسٞب ٚ تغ٥٥طاف ث٥ٙبز٤ٗ زض التهبز وكٛض ٕٞيطاٜ   (.1379، ٕٞىبضاٖ

 ٣ اظ ا٤ٗ پ٥بٔسٞب ٚ تغ٥٥طاف ؾجبضتٙس اظ:ثطذاؾت. 

 س ٣ّٔ.افعا٤ف ؾٟٓ نٙؿت ٚ وبٞف ؾٟٓ وكبٚضظ٢ زض ت٥ِٛ -

 افعا٤ف قٕبض قٟط٘ك٥ٙبٖ ٚ وبٞف رٕؿ٥ت ضٚؾتب٣٤. -

 افعا٤ف حطٚف ٚ ضفبٜ ٔطزْ ربٔؿٝ. -

 افعا٤ف اقتغبَ. -

 ضفبٜ التهبز٢. -

ثيٝ   ٣ارتٕيبؾ  زؾيت   ه٤ي  ؿت٥ِٓؾ ه٤حطوت  تٛاٖ تٛؾؿٝ التهبز٢ ضاثٙبثطا٤ٗ ٣ٔ

ضا ٔٙػيٛض   س٥ٔحهٛيف ٚ حزٓ تِٛ ؽ٤تٛظ، س٥ضٚـ تِٛ تٟٙبتّم٣ وطزٜ وٝ ٘ٝ ؾٕت رّٛ

ٔيٛضز تٛريٝ   ضا ٥٘يع  ٞيب  بؾت٥ربٔؿٝ ٚ ؾ ٢ٟ٘بزٞب، ٣زض ؾط  ظ٘سٌ طاف٥٥ثّىٝ تغ، زٜوط

 (.Myrdal, 1975: 182) زٞسلطاض ٣ٔ

زض ازأٝ زضنسز ٞؿت٥ٓ تب اضتجيب، ٥ٔيبٖ ضفيبٜ التهيبز٢ ٚ     ، ثب تٛرٝ ثٝ تؿبض٤ف ثبي

 ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ضا ٔٛضز اضظ٤بث٣ لطاض ز٥ٞٓ.

 

 تصاديارتثاط ميان مشاركت سياسي ي رفاٌ اق

                                                 
1. Economic development 
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زض ا٤ٗ ثرف اضتجب، ث٥ٗ زٚ ٔتغ٥ط اني٣ّ تحم٥يك   ، ثب تٛرٝ ثٝ ٔفب٥ٞٓ و٥ّس٢ ٔططح قسٜ

ٔتغ٥ييط ٚاثؿييتٝ( تج٥يي٥ٗ ٚ ) ٔتغ٥ييط ٔؿييتمُ( ٚ ٔكييبضوت ؾ٥بؾيي٣) ٤ؿٙيي٣ ضفييبٜ التهييبز٢

ثطضؾي٣  ، قيٛز  ٞب٢ آٟ٘ب وٝ زض پٛقف تٛؾؿٝ التهبز٢ ٚ زٔٛوطاؾ٣ ٕ٘ب٤بٖ ٔي٣  قبذم

 ذٛاٞس قس.

ٌطفتيٝ تٛؾيؿٝ ؾ٥بؾي٣ ضا زض اضتجيب، ثيب تٛؾيؿٝ        ٞيب٢ نيٛضف   ط ثطضؾي٣ ث٥كتزض 

ا٢ ثيٝ طيٛض ٘ؿيج٣ افيعا٤ف زضآٔيس       ا٘س. ٤ؿ٣ٙ ٍٞٙب٣ٔ وٝ زض ربٔؿٝ التهبز٢ تج٥٥ٗ ٕ٘ٛزٜ

افيعا٤ف لبثيُ ٔالحػيٝ زضنيس     ، تم٥ّيُ فبنيّٝ طجميبت٣   ، ٞب تٛظ٤ؽ ؾبزي٘ٝ حطٚف، ؾطا٘ٝ

افيعا٤ف  ، ٞيب٢ ؾٕيسٜ ت٥ِٛيس    ا٤زبز ٌٛ٘ب٣ٌ٘ٛ زض ثريف ، وبٞف ٘طخ رٕؿ٥ت، ثبؾٛازاٖ

، ٔحه٣ِٛ فيطاٞٓ آ٤يس   ؾسْ ٚاثؿت٣ٍ ثٝ التهبز تهؾطا٘زبْ نبزضاف وبيٞب٢ نٙؿت٣ ٚ 

 تسض٤زبً تٛؾؿٝ ؾ٥بؾ٣ ٚ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ فؿبَ حبنُ ذٛاٞس آٔس.

ٝ   ثؿ٥بض٢ اظ نيبحت  قٙبؾيبٖ ثيط ا٤يٗ ثبٚض٘يس ويٝ اؾيتمطاض ٘ػيبْ         ٘ػيطاٖ ٚ ربٔؿي

ط٢ زقٛاض ٚ حت٣ ٔحبَ اؾيت.  أ، ا٢ وٝ فبلس التهبز پ٥كطفتٝ ثبقس زٔٛوطات٥ه زض ربٔؿٝ

وٙيس، تٟٙيب قيىُ     تؿط٤ف ذٛز اظ زٔٛوطاؾي٣ ضا چٙي٥ٗ ٔطيطح ٔي٣     1ربٖ اؾتٛاضف ٥ُٔ

تٛا٘س ثٝ تٕبْ أٛض ٤ه ٔٛضٛؼ ارتٕبؾ٣ حت٣ زض قطا٤ا ثحطا٘ي٣ پبؾيد    حىٛٔت٣ وٝ ٣ٔ

 ثيط ٔجٙيب٢ ٔكيبضوت ٕٞيٝ ٔيطزْ اؾيت. ٞيط ٘يٛؼ ٔكيبضوت حتي٣ زض           2حىٛٔت ،زٞس

س اؾت. ٞط چٝ زضريٝ ٥٘يبظ ثيٝ ثٟجيٛز ٚضيؽ ارتٕيبؾ٣       تط٤ٗ ٘مف ارتٕبؾ٣ ٔف٥ وٛچه

ثب٤س زضرٝ ٔكبضوت ٔطزْ ث٥كتط قٛز؛ ثب٤س تٕب٤ُ ٟ٘ب٣٤ ا٤ٗ ثبقس وٝ ٕٞيٝ  ، تط ثبقس ٚؾ٥ؽ

ثط ا٤يٗ اؾيبؼ    (. 30: 1377، ضق٥س٢) ٔطزْ اظ لسضف حبوٕٝ ربٔؿٝ ؾ٣ٕٟ زاقتٝ ثبقٙس

٣٤ ٟ٘بز٤ٙيٝ قيسٜ   ا٢ وٝ ٔكبضوت ؾ٥بؾي٣ زض ؾيط  ثيبي    تٛاٖ اؾتسيَ وطز زض ربٔؿٝ ٣ٔ

تٛؾؿٝ ؾ٥بؾ٣ تحم٥مبً نيٛضف ذٛاٞيس پيص٤طفت ٚ ربٔؿيٝ ثطذيٛضزاض اظ تٛؾيؿٝ       ، ثبقس

 اؾتٛاض٢ ٚ تٛإ٘ٙس٢ ذٛز ضا ثب تٛؾؿٝ التهبز٢ تى٥ُٕ ذٛاٞس وطز.، ؾ٥بؾ٣

                                                 
1. John stuart mill 

2. Government 
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ُ  ٤ى٣ اظ رٙجٝ ٞيب ثيٝ زٔٛوطاؾي٣ اضتجيب، زازٜ      ٞب٢ تٛؾؿٝ وٝ زض ثؿ٥بض٢ اظ تح٥ّي

ٔؿٝ اؾت. تب آ٘زيب ويٝ ٘يبثطاثط٢ ويٓ ٤يب ٔتٛؾيا ثيب        ٥ٔعاٖ ثطاثط٢ زضآٔس زض رب، قٛز ٣ٔ

زٞٙس٠ ؾيطٛح پيب٥٤ٗ تٛؾيؿٝ     ٣ِٚ ٘بثطاثط٢ ظ٤بز ٘كبٖ، ؾطٛح ثبي٢ تٛؾؿٝ ٕٞطاٜ ٞؿتٙس

(. اظ طيطف ز٤ٍيط اٌيط تٛظ٤يؽ ٘ؿيجتًب ثطاثيط ٔٙيبثؽ        80: 1383، ٤ٚچِفت) قٛز لّٕساز ٣ٔ

   ٝ ا٢ ويٝ زاضا٢   ؾ٥بؾ٣ ٤ى٣ اظ قطا٤ا ثطلطاض٢ زٔٛوطاؾ٣ ثبقس ا٤يٗ ٚضيؿ٥ت زض ربٔؿي

پص٤ط اؾت. انٛيً ٞط چٝ  ث٥كتط أىبٖ، ارتٕبؾ٣ اؾت -ؾط  ثبيتط٢ اظ تٛؾؿٝ التهبز٢

، (78: 1383، ٤ٚيچ ِفيت ) قيٛز  ضٚ٘س تٛؾؿٝ وٝ ِعٚٔبً ثٝ و٥ف٥ت ظ٘س٣ٌ ا٘ؿبٖ ٔطثٛ، ٣ٔ

ضٚح٥يٝ ٚ ظ٥ٔٙيٝ   ، ٤ٚػٜ ضفبٜ التهيبز٢ افيعا٤ف ٤بثيس    ثٝ، آٖ  ٞب٢ ٌؿتطـ ٤بثس ٚ قبذم

٤بثس. حطوت ثيٝ ؾي٢ٛ تٛؾيؿٝ ٚ افيعا٤ف      أٛض ؾ٥بؾ٣ ٥٘ع افعا٤ف ٣ٔ ٔكبضوت افطاز زض

و٥ف٥ت ظ٘س٣ٌ افطاز زض رٛأؽ زٔٛوطات٥ه وٝ ٞٙزبضٞب٢ آٖ اظ ٔكيبضوت ؾ٥بؾي٣ افيطاز    

تب حس ثؿ٥بض ظ٤يبز٢ تحيت تيثح٥ط ضقيس     ، وٙس ربٔؿٝ ٚ ططح ٔطبِجبف آٟ٘ب ٥٘ع حٕب٤ت ٣ٔ

ا٢ ٔؿٙبزاض ٥ٔبٖ تؿ٥ٕك  ز٤ٍط ضاثط٥ٌٝطز. ثٝ ث٥بٖ  ؾ٥بؾ٣ ٚ ٔؿثِٝ حىٕطا٣٘ ذٛة لطاض ٣ٔ

ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ث٥ٟٙٝ افطاز ربٔؿيٝ ثيب   ، زٔٛوطاؾ٣ ثب تٛؾؿٝ ٚرٛز زاضز وٝ زض ٘ت٥زٝ آٖ

تحت تثح٥ط لطاض زازٖ ؾبذت ؾ٥بؾ٣ ٚ ٟ٘بز حىٛٔت زض ضاؾيتب٢ پبؾيد ثيٝ ٔطبِجيبف ٚ     

 ؾبظز. ٔؿ٥ط تٛؾؿٝ ضا ٥٘ع ٕٞٛاض ٣ٔ، ٥٘بظٞب٢ قٟطٚ٘ساٖ

فطٍٞٙي٣ ٚ ؾ٥بؾي٣( ضا ٔم٥يس ٚ    ، ارتٕيبؾ٣ ، التهيبز٢ ) ٝتٛاٖ تٛؾؿ ٣ٔ، ؾبٖ ثس٤ٗ

ٞيب٢ افيطاز زض زٚ    ٞسف غٟٛض لبث٥ّيت ، ظ٤طا زض تٛؾؿٝ .ٔكطٚ، ثٝ أط ٔكبضوت زا٘ؿت

ؾط  ح٥بف فيطز٢ ٚ ح٥يبف ارتٕيبؾ٣ اؾيت ٚ ا٤يٗ غٟيٛض ٚ ثيطٚظ تٟٙيب زض ضاؾيتب٢          

ا٤زييبز ٚ ، قييط، ٞطٌٛ٘ييٝ ٔكييبضوت٣ پيي٥ف، قييٛز. زض ا٤ييٗ ضاؾييتب ٔكييبضوت ٔحمييك ٔيي٣

ٞب٢ ٘ػط٢ ٚ ؾ٣ّٕ الكبض ربٔؿيٝ اؾيت.    ؾبظ٢ قطا٤ا ٔٙبؾت ثطا٢ غٟٛض تٛا٘ب٣٤ ٞٓفطا

ض٤يع٢ ويطزٜ ٚ    ثط٘بٔٝ، ظ٤طا ٔطزْ زض ارطا٢ ته٥ٕٕبت٣ وٝ ذٛز زض تؿ٥٥ٗ آٟ٘ب ٘مف زاقتٝ

ٔكبضوت فؿبَ ٚ ٞسفٕٙس٢ ذٛاٞٙيس زاقيت. اظ طيطف    ، ا٘س آٖ ضا وٙتطَ ٚ اضظ٤بث٣ ٕ٘ٛزٜ

ٞب٢ ز٤ٍط اظ ربٔؿٝ اظ رّٕٝ تٛؾؿٝ التهيبز٢   ثرف تٛؾؿٝ ٘ػبْ ؾ٥بؾ٣ ثب تٛؾؿٝ، ز٤ٍط

ٝ  ثٝ ؾجبضف ز٤ٍط تٛؾؿٝ ؾ٥بؾ٣ ربٔؿٝ ٣ٕ٘ .ٕٞجؿت٣ٍ زاضز ، تٛا٘س اظ ِحبظ ؾط  تٛؾيؿ
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فبنّٝ ظ٤بز٢ ثب تٛؾؿٝ التهبز٢ زاقتٝ ثبقس. انٛيً ٞيسف اظ ضقيس ٚ تٛؾيؿٝ التهيبز٢     

 ْ ؾ٥بؾي٣ ٚ زض   چ٥ع٢ ثٝ رع ثٟجٛز ٚ اضتمبء قطا٤ا ظ٤ؿت ٍٕٞب٣٘ زض ٤ه ٔح٥ا ٚ ٘ػيب

٤ه وّٕٝ ضفبٜ التهبز٢ ٥٘ؿت. زض ثحج اظ ؾُّ تٛؾؿٝ ؾ٥بؾ٣ ث٥ٗ ؾٛأُ ٚ ؾّيُ ر٥يط   

ؾ٥بؾ٣ اظ رّٕٝ ضفبٜ ٚ تٛؾؿٝ التهبز٢ ٚ ؾٛأُ ؾ٥بؾ٣ اضتجب، ٔؿٙيبزاض٢ ٚريٛز زاضز.   

آٚضز چٙيساٖ   فطاٞٓ ٔي٣ ضا زض حب٣ِ وٝ تٛؾؿٝ التهبز٢ قطا٤ا يظْ ثطا٢ تٛؾؿٝ ؾ٥بؾ٣ 

 ثبقس. وٝ ؾىؽ لض٥ٝ ٞٓ نبزق ٣ٔتٛاٖ تطز٤س وطز  ٣ٕ٘

ٖ ، ٞيب٣٤ ٘ػ٥يط قيطوت زض ا٘تربثيبف    قبذم، زض ا٤ٗ پػٚٞف ٚ  ذٛا٘يس  ضٚظ٘بٔيٝ 

ٖ  ٔب٘ٙيس ) ؾ٥بؾي٣  ٌطٜٚ ٤ه پ٥ٛؾتٗ ثٝ، ت٤ّٛع٤ٖٛ اذجبض تٕبقب٢ ٝ  ٢ٞيب  ؾيبظٔب ، زاٚطّجب٘ي

ٗ ، ٔسضؾٝ ا٘زٕٗ ٔب٘ٙس) ٔكٛضت٣ ٟ٘بز ٤ب ٔزٕٛؾٝ ٤ه قطوت زض( حعة  حٕب٤يت  ا٘زٕي

 ٞيب٢ فؿب٥ِيت ، زِٚتي٣  ٔمبٔيبف  ٤يب  ٕ٘ب٤ٙيسٌبٖ ٔٙتريت   ثيب  اضتجيب،  ،(وٙٙسٌبٖ ٔهطف اظ

 ٔٙبنيت  وؿيت  ثطا٢ تالـ ٚ ا٘تربثبف تج٥ّغبف، ٞب٘كؿت ٔب٘ٙس ؾبظٔب٘س٣ٞ) زاٚطّجب٘ٝ

 ثطا٢ تؿ٥٥ٗ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ افطاز ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ اؾت.، (آٟ٘ب حفع ٚ ؾ٥بؾ٣

 

 چارچًب وظري

اظ رّٕٝ تحم٥مبت٣ اؾت ويٝ  ، ٝ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣زض ظ٥ٔٙ 1ٔطبِؿبف ؾ٥ٕٛض ٔبضت٥ٗ ٥ِپؿت

قٙبؾ٣ ؾ٥بؾ٣ ثٝ ٕٞيطاٜ زاقيتٝ اؾيت.     آٚضزٞب٢ ٣ٕٟٔ ثطا٢ ضقس ٚ تٛؾؿٝ ربٔؿٝ زؾت

٥ِپؿت ٔؿتمس اؾت وٝ ث٥ٗ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ٚ ؾٛأُ ارتٕبؾ٣ ٚ التهبز٢ ضاثطيٝ لي٢ٛ   

٢ ٚ ضاثطٝ ٔخجت ثي٥ٗ پب٤ٍيبٜ ارتٕيبؾ٣ ي التهيبز     ، ط ٔطبِؿبف ذٛزث٥كتٚرٛز زاضز ٚ زض 

، تٛاٖ ٌفيت  . اظ ا٤ٗ ٔٙػط ٣ٔ(Lipset, 1976: 223) ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ضا ٘كبٖ زازٜ اؾت

  ٝ ٤يبفت٣ٍ ؾ٥بؾي٣ ٚ    ٢ٚ ٥ٔعاٖ ضفبٜ ٚ تٛؾؿٝ التهبز٢ ضا ثٝ نٛضف ؾب٣ّٔ ثيطا٢ تٛؾيؿ

ا٤ٗ ٕٞجؿت٣ٍ ٕٔىٗ اؾت ٘ت٥زٝ ٔطاحُ ، ٌطفت. ٢ٚ ٔؿتمس اؾت زٔٛوطاؾ٣ زض ٘ػط ٣ٔ

ٌؿيتطـ  ، تٛا٘س ثيٝ نيٛضف قٟط٘كي٣ٙ٥    فطآ٤ٙس ٣ٔٔتفبٚف ٘ٛؾبظ٢ ثٝ حؿبة آ٤س. ا٤ٗ 

                                                 
1. Seymour Martin Lipset 
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ٞب٢ ٌط٣ٞٚ ٚ ؾطا٘زبْ پ٥سا٤ف ٟ٘بزٞب٢ ٔكبضوت٣ زٔٛوطات٥ه ٘كيبٖ زازٜ   ؾٛاز ٚ ضؾب٘ٝ

قٛ٘س وٝ ٤ه ٌطٜٚ ٘ؿيجت   چٟبض ؾبُٔ ٔٛرت ٣ٔ، ثٝ ٘ػط ٢ٚ (. 109: 1373، لٛاْ) قٛز

 بضتٙس اظ: تٕب٤ُ ث٥كتط٢ ثطا٢ ٔكبضوت زاقتٝ ثبقس. ا٤ٗ ؾٛأُ ؾج، ٞب ثٝ ؾب٤ط ٌطٜٚ

 ٞب٢ زِٚت ثبقس ك ٚ ٔٙبفؿف زض ٔؿطو تثح٥ط ؾ٥بؾت٤. ؾال1

ك ٚ ٔٙبفؽ ذٛز زؾتطؾ٣ ٤. ثٝ اطالؾبف ٔطثٛ، ثٝ ضاثطٝ ته٥ٕٕبف ؾ٥بؾ٣ ٚ ؾال2

 زاقتٝ ثبقس.

 . زض ٔؿطو فكبضٞب٢ ارتٕبؾ٣ وٝ ذٛاٞبٖ ضأ٢ زازٖ ٞؿتٙس ثبقس3

 :Lipset, 1963) ظ٤ط فكيبض ٘جبقيس   ٌٛ٘بٌٖٛ. ثطا٢ ضأ٢ زازٖ ثٝ احعاة ؾ٥بؾ٣ 4

185-229). 

ٖ  ، ٥ِپؿت زض ٔٛضز ٔتغ٥ط تٛؾؿٝ التهبز٢ ثٝ ؾيٛا٣ّٔ چيٖٛ حيطٚف    ، نيٙؿت٣ قيس

تٛؾيؿٝ التهيبز٢ ثبؾيج افيعا٤ف     ، وٙس ٚ ٔؿتمس اؾت قٟط٘ك٣ٙ٥ ٚ تحه٥الف اقبضٜ ٣ٔ

قٛز وٝ ا٤ٗ ذٛز ا٥ٙٔت ث٥كتط التهبز٢ ٚ ٌؿيتطـ تحهي٥الف ضا ثيٝ ٚريٛز      زضآٔس ٣ٔ

 (.109-108: 1373، لٛاْ) ٚ قبِٛزٜ زٔٛوطاؾ٣ ضا فطاٞٓ وٙس تٛا٘س اؾبؼ آٚضز ٚ ٣ٔ ٣ٔ

ٞب٢ ٔكره٣  ٔج٥ٗ ا٤ٗ أط اؾت وٝ تفبٚف 1ٔطبِؿبف إِٓٛ٘س ٚ ٚضثب، زض ا٤ٗ ضاؾتب

ٚرٛز زاضز ٚ طجمبف ارتٕبؾ٣  ٌٛ٘بٌٖٛٞب٢ طجمبت٣  ث٥ٗ ا٢ٍِٛ ٔكبضوت زض زضٖٚ ٌطٜٚ

. ا٤يٗ ٔٛضيٛؼ اظ   Almond and (Verba, 1975: 217) ا٘س ثبيتط ٔكبضوت ث٥كتط٢ زاقتٝ

زٞس. آٟ٘ب ثيٝ ا٤يٗ    آٖ رٟت ٔٛضز تث٥٤س اؾت وٝ تحم٥مبف ٚضثب ٚ ٘ب٢ ٥٘ع آٖ ضا ٘كبٖ ٣ٔ

ا٘س وٝ ٞيط چيٝ افيطاز ثيٝ ِحيبظ ارتٕيبؾ٣ ي التهيبز٢ اظ پب٤ٍيبٜ ثيبيتط٢            ٘ت٥زٝ ضؾ٥سٜ

اِجتيٝ   (O’Neill, 2006: 10) .قيٛز  ٥ٔعاٖ ٔكبضوت آٟ٘ب ٥٘يع ث٥كيتط ٔي٣   ، ثطذٛضزاض ثبقٙس

زٞيس ٔكيبضوت ؾ٥بؾي٣ زض تٕيبْ      ا٢ ٚرٛز زاضز وٝ ٘كبٖ ٣ٔ تٙساف فطاٚاٖ ٚ ٌؿتطزٜٔؿ

ٗ ، ٣ چٖٛ پب٤ٍبٜ ارتٕبؾ٣ ي التهبز٢ ٌٛ٘بٌٛ٘ؾطٛح  قرهي٥ت ٚ ٔحي٥ا   ، رٙؿ٥ت ؾي

 (.131: 1377، ضاـ) ٔتفبٚف اؾت، پص٤طز ؾ٥بؾ٣ وٝ زض آٖ ٔكبضوت تحمك ٣ٔ

                                                 
1. Almond and Verba 
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ؾي٣ ٚ تٛؾيؿٝ ؾ٥بؾي٣    ٥٘ع ٔطبِؿبف ظ٤بز٢ زضثبضٜ ضاثطٝ ٔكيبضوت ؾ٥ب  1ٞب٘ت٥ٍٙتٗ

ٕٞطاٜ ؾط  لبثُ لج٣ِٛ اظ ٔكبضوت  ٝا٘زبْ زازٜ اؾت. ٢ٚ ثط ٟ٘بز٣ٍٙ٤ ٚ حجبف ؾ٥بؾ٣ ث

تحيطن ارتٕيبؾ٣   ، وٙس. ثط ا٤ٗ اؾبؼ ؾ٥بؾ٣ ثٝ ؾٙٛاٖ زٚ ٔؿ٥بض تٛؾؿ١ ؾ٥بؾ٣ تثو٥س ٣ٔ

قٟط٘كي٣ٙ٥ ٚ اضتميب٢ ٚضيؿ٥ت التهيبز٢ ثيٝ       ،تحه٥الف، وٝ ثط احط ٌؿتطـ اضتجبطبف

ُٔ ان٣ّ ٔكبضوت ؾ٥بؾي٣ اؾيت. ا٤يٗ أيط زض نيٛضت٣ ويٝ ثيب ؾيسْ         ؾب، آ٤س ٚرٛز ٣ٔ

 (.  85: 1370، ٞب٘ت٥ٍٙتٖٛ) ٟ٘بز٣ٍٙ٤ ؾ٥بؾ٣ ٕٞطاٜ ٘جبقس ؾب٣ّٔ ثطا٢ تجب٣ٞ ؾ٥بؾ٣ اؾت

تط٤ٗ ؾبُٔ تٛؾيؿٝ ؾ٥بؾي٣ زض ٤يه     ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ضا ٟٔٓ 2ٞب٘ت٥ٍٙتٗ ٚ ّ٘ؿٖٛ

ٞيب٢   ٥بؾي٣ ٚ ؾ٥بؾيت  زا٘ٙس. آٟ٘ب ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ضا ٘ت٥زٝ ض٤ٚىطز ٘رجٍبٖ ؾ وكٛض ٣ٔ

اتربش قسٜ آ٘بٖ ٚ ٤ب ٘ت٥زٝ ضقس ٚ تٛؾؿٝ زض وكٛض٢ اظ لج٥يُ ٥ٔيعاٖ آٌيب٣ٞ ؾ٥بؾي٣ ٚ     

(. آٟ٘يب ٔؿتمس٘يس تٛؾيؿٝ التهيبز٢ ٚ     1379، لبؾي٣ٕ ) وٙٙيس  ا٘ؿزبْ ارتٕبؾ٣ تّمي٣ ٔي٣  

 ٌصاضز: ارتٕبؾ٣ ثٝ زٚ نٛضف ثط ٔكبضوت ٔطزْ تثح٥ط ٣ٔ

وؿت ٔٙعِيت ارتٕيبؾ٣ ثيبيتط     اِف. اظ طط٤ك تحطن ارتٕبؾ٣ اظ ا٤ٗ رٟت وٝ ثٝ

 ٤بثس. قٛز ٚ زض ٘ت٥زٝ تٛإ٘ٙس٢ ٚ لسضف تثح٥طٌصاض٢ اٚ افعا٤ف ٣ٔ ثطا٢ فطز ٔٙزط ٣ٔ

ٞب٢ ارتٕبؾ٣ ٘ؿجتبً ٔؿتمُ ثٝ ا٤ٗ نٛضف وٝ  ٞب ٚ ٌطٜٚ ة. اظ طط٤ك ا٤زبز ؾبظٔبٖ

 وٙيس  تيط٢ ثيطا٢ ٔكيبضوت پ٥يسا ٔي٣      ٞب أىبٖ ٚ ٔٛلؿ٥ت ٔٙبؾيت  فطز ثب ؾض٤ٛت زض آٖ

 (.47: 1380، ٢ذبوؿبض)

وٝ ٔكبضوت ؾ٥بؾي٣  ، ٞب٢ ٥ِجطا٣ِ تٛؾؿٝ زض ٘مس ٘رؿت٥ٗ ٘ػط٤ٝ، پطزاظاٖ ا٤ٗ ٘ػط٤ٝ

ٝ ، اؾتميب زاض٘يس  ، اٍ٘بقت ضا ٔحهَٛ لطؿ٣ فطآ٤ٙس تٛؾؿٝ التهبز٢ ٚ ارتٕبؾ٣ ٣ٔ   تٛؾيؿ

ٝ     ، ثٝ ذهٛل قٟط٘ك٣ٙ٥، التهبز٢ ٚ ارتٕبؾ٣   ِعٚٔيبً ثيٝ ٌؿيتطـ ٔكيبضوت ٚ تٛؾيؿ

تٛاٖ ضاثطٝ لبثيُ لجي٣ِٛ ثي٥ٗ ؾيطٛح      ٟب زض ظٔب٣٘ طٛي٣٘ ٣ٔقٛز ٚ تٙ ؾ٥بؾ٣ ٔٙزط ٣ٕ٘

ثبيتط تٛؾؿٝ التهبز٢ ٚ ارتٕبؾ٣ ٚ ؾط  ثبيتط ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ٔكبٞسٜ ويطز ٚ ثّىيٝ   

ويبٔالً  ، ؾال٤يك ٔيصٞج٣ ٚ ؾم٥يست٣   ، رًٙ ذبضر٣، ٟٔبرطف :ثٝ طٛض و٣ّ ؾٛا٣ّٔ ٔب٘ٙس

                                                 
1. Huntington 

2. Huntington and Nelson 
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ٞيب ٚ ٥٘يع    ت زض ؾبظٔبٖزذبِ، ٔٛرت تؿب٣ِ ٚ آٌب٣ٞ ٌط٣ٞٚ، التهبز٢  ٔؿتمُ اظ تٛؾؿٝ

ٞ س وٝ احتٕبيً ٔكبضوت ؾ٥بؾي٣ ضا  ٘قٛ ٞب٢ زِٚت ٣ٔ تكس٤س فؿب٥ِت  س زازٙي افيعا٤ف ذٛا

(Huntington and Nelson, 1976)    ٜثب ا٤ٗ حبَ ا٤ٗ ٌطٜٚ ٥٘ع انُ اضتجب، ٔخجيت ٥ٔيبٖ ضفيب .

 پص٤ط٘س. التهبز٢ ٚ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ٚ زض ٘ت٥زٝ تٛؾؿٝ ؾ٥بؾ٣ ضا ٣ٔ

زض ، ٔؿتمس اؾت وٝ حبو٥ٕت ٔطزْ« زٔٛوطاؾ٣»و٥س ثٝ ٔؿئّٝ ثب تث 1آِٗ زٚ ثٙٛا

قٛز. ٔٙػٛض ٢ٚ اظ ٔكبضوت ا٤ٗ اؾت وٝ فطز ثٝ تزطثٝ  ٔكبضوت ؾْٕٛ ٔتز٣ّ ٣ٔ

ذٛز ضا ؾض٢ٛ اظ رٕبؾت ٚ رعئ٣ اظ وُ ثسا٘ٙس ٚ ٘مف فؿب٣ِ وٝ زض ا٤ٗ ، قره٣

، كبضوت ؾ٥بؾ٣ٔ، ضٚ اؾت ضا ثٝ زضؾت٣ اضائٝ وٙس. اظ ا٤ٗ پٟٙبٌٖٛ٘ٝ تؿّك ٚ ٚاثؿت٣ٍ 

٤ه لبِج٣ اؾت وٝ زض آٖ ٞط قٟطٚ٘س حك زاضز ذهٛنبً اظ طط٤ك تؿ٥٥ٗ حىبْ ٚ أىبٖ 

(. 59-57: 1372، زٚثٙٛا) ٞب زض أٛض ؾبٔٝ قطوت ر٤ٛس اغٟبض ٔٛافمت ٚ ٔربِفت ثب آٖ

ارتٕبؾ٣ ثؿتٝ ثٝ ٥ٔعاٖ ضفبٜ التهبز٢ وٝ فطز ٤ب ٌطٜٚ اظ آٖ  -قطوت زض أٛض ؾ٥بؾ٣

تٛا٘س ٞب٣٤ وٝ ٣ٔتٛا٘س ٔتفبٚف ثبقس. زض ا٤ٗ ضاؾتب ٤ى٣ اظ قبذم٣ٔ، ثطذٛضزاض اؾت

 ,Mehlum) احؿبؼ ٔحط٥ٔٚت ٘ؿج٣ اؾت، ظ٤ط ٔزٕٛؾٝ ضفبٜ التهبز٢ لّٕساز ٌطزز

ا٢ قٙبؾ٣ ٚ ؾّْٛ ارتٕبؾ٣ اظ آٖ ثٝ ؾٙٛاٖ ٔؤِفٝوٝ زض ٔجبحج ربٔؿٝ (69 :2002

 زضن :٣ ؾجبضف اؾت اظٔحط٥ٔٚت ٘ؿج 2ٌط ضاثطف ٌطزز. ثٝ ؾم٥سٜ تساؾبؾ٣ ٤بز ٣ٔ

 ٞب٣٤ٔطّٛث٥ت آٖ اظ ٔٙػٛض وٝ اضظق٣ ا٘تػبضٞب٢ ٚ ٞبزاقت چكٓ  ث٥ٗ تفبٚف اظ وٙكٍط

 ٤ؿ٣ٙ، آٟ٘ب اضظق٣ تٛا٘ب٣٤ ٚ زا٘ٙس٣ٔ ٞبآٖ حفع ٤ب زؾت٥بث٣ ٔحك ضا ذٛز افطاز وٝ اؾت

 زاض٘س ضا آٟ٘ب ٍٟ٘ساض٢ ٚ آٚضزٖ  زؾت ثٝ اؾتؿساز وٙٙس٣ٔ تهٛض وٝ قطا٤ط٣ ٚ ٚؾب٤ُ

(Gurr, 1970,: 13 .)ٗؾٕستبً وٝ زاض٘س  أٛض٢ ثٝ اقبضٜ» اضظق٣ ٞب٢ تٛا٘ب٣٤ تطت٥ت ثس٤ 

 تهٛض٢ قب٘ؽ  وٝ ٞؿتٙس قطا٤ط٣ آٟ٘ب: ٤بفت ضا آٟ٘ب ثب٤س ف٥ع٤ى٣ ٚ ارتٕبؾ٣ ٔح٥ا زض

 ٔكطٚؾ٣ ٘حٛ  ثٝ افطاز وٝ ٙٙسو ٣ٔ ٔؿ٥ٗضا  ٞب٣٤ اضظـ حفع ٤ب تحه٥ُ ظ٥ٔٙٝ زض ٔطزْ

                                                 
1. Alain de Benoa 

2. Ted Robert Gurr 
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 اؾت ظ٘س٣ٌ قطا٤ا ٚ وبيٞب، اضظق٣ ا٘تػبضاف» ٚ.« زاض٘س ضا ٟ٘بآ آٚضزٖ زؾت ثٝ ا٘تػبض

ثٙبثطا٤ٗ .  Gurr,1968a,: 3-252)) «ث٥ٙٙس ٣ٔ آٖ ٔؿتحك ٔٛر٣ٟ طٛض ثٝ ضا ذٛز ٔطزْ وٝ

تٛا٘س ؾب٣ّٔ زض رٟت ٔكبضوت ٣ اظ رّٕٝ ا٥ٍ٘عٜ التهبز٢ ٣ٌٔٛ٘بٌٛ٘ٞب٢ ا٥ٍ٘عٜ

ه ٘ػط٤ٝ ٥٘طٚٔٙس اظ ٔكبضوت اضائٝ ٤ 1زاٚ٘ع. زض ا٤ٗ ظ٥ٔٙٝ ثٝ حؿبة آ٤سؾ٥بؾ٣ افطاز 

تٛاٖ آٖ ضا ثط ؾطٛح ٚ  ٣ٔ، وٝ اٌطچٝ تؿٕساً ٔحسٚز ثٝ ضفتبض ضأ٢ زازٖ اؾت وٙس ٣ٔ

ؾبظز وٝ ٣ٔ  ٌط ؾمال٣٘ ضا ٔططح ٣ٔ تطج٥ك زاز. اٚ ٤ه فطز ٔحبؾجٝ ا٘ٛاؼ ز٤ٍط ٔكبضوت

وٙس وٝ  يَ ٥٘٣ٔع اؾتس 2ٔٙبفؽ ضا ثٝ حساوخط ثطؾب٘س. اِٚؿٗ ضا ثٝ حسالُ ٚ ٞب وٛقس ٞع٤ٙٝ

فب٤سٜ ٔكبضوت زض ٌطٜٚ ٤ب ؾُٕ  -تح٥ُّ ٞع٤ٙٝ  فطز ضا ٚازاض ثٝ، ٘فؽ قره٣ ؾمال٣٘

آ٤س ِعٚٔبً  اظ ؾُٕ ٌط٣ٞٚ ثٝ زؾت ٣ٔ رٕؿ٣ ٣ٔ وٙس ٚ ٤بزآٚض ٣ٔ قٛز وٝ ٔٙبفؿ٣ وٝ

 .(Rash, 1998) فما زض زؾتطؼ اؾضب٢ ٌطٜٚ ٥٘ؿت

جيب، ضفيبٜ التهيبز٢ ٚ    ضؾيس اضت  ثٝ ٘ػيط ٔي٣  ، ثب تٛرٝ ثٝ ٔجبحج ٘ػط٢ ٔططح قسٜ

زض اضتجب،  ثبقس. قٙبؾبٖ ؾ٥بؾ٣ ٔٛضز تثو٥س ٣ٔ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ تٛؾا ثؿ٥بض٢ اظ ربٔؿٝ

 ٥ٗتيثٔ ، ٘ٛؼ ٔؿىٗ ٞب٣٤ ٘ػ٥ط التهبز٢ ثب قبذم ضفبٜ، تٛاٖ ٌفت٥ٔبٖ ا٤ٗ زٚ ٔتغ٥ط ٣ٔ

ٖ   ب٤ي  ت٥ي فؿبِ ت٥ٚ ٚضؿ ٣ٔٙبؾت ثٛزٖ ٔٙطمٝ ؾىٛ٘ت، ٥ٝاِٚ ٥٘بظٞب٢ ، ٔكيبرُ قيٟطٚ٘سا

 ؾيبظ٢  ثطا٢ آٖ زؾتٝ اظ وؿب٣٘ اؾت وٝ وبض ضٚظا٘ٝ ضا رٟت تم٤ٛت ٚ ر٣ٙ ؾبُٔ ان٣ّ

ٞسف اظ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ قيٟطٚ٘ساٖ ض٢ٚ ويبض   ، ٌع٤ٙٙس. اظ ا٤ٗ ضٚظ٘س٣ٌ ثط ٣ٔ و٥ف٥ت

آٔسٖ ٘رجٍب٣٘ اؾت وٝ تٛا٘ب٣٤ ا٤زبز ضفبٜ التهبز٢  ٚ زض ٘ت٥زٝ ضفبٜ ارتٕبؾ٣ ضا زاقيتٝ  

فطاز ثب زض٘ػط ٌطفتٗ ؾٛز  ٚ ظ٤بٖ زؾت ثٝ اليساْ  ا٤ٗ اؾت وٝ اثبي ثبقٙس. ثطآ٤ٙس ٔطّت 

-تيٛاٖ ٌيطا٤ف  ا٢ ؾمال٣٘ اؾت ٚ ٥ٌ٣ٔط٢ ثٝ ق٥ٌٜٛط ته٥ٕٓظ٘ٙس. السا٣ٔ وٝ تساؾ٣ٔ٣

زض  پيؽ  .(Lipset, 1963: 32) ٞب٢ ؾ٥بؾ٣ ث٥ٗ افطاز ربٔؿٝ ضا ثط اؾبؼ آٖ تٛر٥ٝ ويطز 

ٖ  ازأٝ ا٤ٗ پػٚٞف ثٝ طٛض ٔٛضز٢ ثيٝ اضظ٤يبث٣ ا٤يٗ ضاثطيٝ زض ؾيط  ز       ا٘كيٍبٜ انيفٟب

 زا٘كز٤ٛبٖ ٚ وبضٔٙساٖ( پطزاذتٝ قسٜ اؾت.، بزاٖاؾت)

                                                 
1. Downs 

2 . Olsond 
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 پيشيىٍ تحقيق
تبوٖٙٛ ٔطبِؿبف ظ٤بز٢ ا٘زبْ قيسٜ  ، زضثبضٜ ضاثطٝ ٥ٔبٖ ضفبٜ التهبز٢ ٚ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣

اؾت. تب آ٘زب وٝ زضثبض٠ تثح٥ط تٛؾؿٝ التهبز٢ ثط زٔٛوطاؾ٣ ثٝ طٛض ؾبْ ٚ ضفبٜ التهيبز٢  

زٞٙس ٚ زض ٥ٞچ ويساْ   ثٝ طٛض ذبل ٘تب٤ذ ٔتفبٚت٣ ضا ٘كبٖ ٣ٔ ثط ثطٚظ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣

اظ ا٤ٗ ٔطبِؿبف ضاثطٝ ل٢ٛ ث٥ٗ ضفبٜ التهبز٢ ٚ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ وٝ ؾب٣ّٔ اؾيت ثيطا٢   

ا٘يس ويٝ ضفيبٜ     قيسٜ  ٤يبزآٚض ٔطبِؿبف  تٕبْا٘ىبض ٘كسٜ اؾت. تب آ٘زب وٝ ، ثطٚظ زٔٛوطاؾ٣

، ٔف٥يس ، ثيٝ تجيؽ آٖ زٔٛوطاؾي٣   التهبز٢ ٚ اظز٤بز حطٚف ثطا٢ تحمك ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ٚ 

 ٔؤحط ٚ ضطٚض٢ ٞؿتٙس.

ا٘س وٝ چٍٛ٘ٝ افعا٤ف حطٚف  زض ٔطبِؿبف ذٛز ٘كبٖ زازٜ 1ي پطظٚضؾى٣ ٚ ٣ٍِٕ٘ٛ

ٞيب٢   ا٘س ويٝ زٔٛوطاؾي٣   ٔٛرت ثطٚظ زٔٛوطاؾ٣ ذٛاٞس ٌطز٤س. آٟ٘ب ثٝ ذٛث٣ ٘كبٖ زازٜ

ب ٔطبِؿيبف  ٞيب٢ حطٚتٕٙيس. آٟ٘يب ثي     فم٥ط ث٥كتط زض ٔؿطو اضٕحالَ ٞؿتٙس تب زٔٛوطاؾ٣

ثط ٔجٙب٢ ثطاثط٢ ليسضف  ) زيض اؾت 1000آٔبض٢ ذٛز ٘كبٖ زاز٘س وٝ ٚلت٣ زضآٔس ؾطا٘ٝ 

ؾبَ ثبقس. ٚلت٣ زضآٔس ؾيطا٘ٝ ثيٝ    8ضٚز وٝ ؾٕط زٔٛوطاؾ٣ ٘عز٤ه ثٝ  ذط٤س( ا٘تػبض ٣ٔ

ٚ ٚلتي٣  ، ؾيبَ افيعا٤ف ذٛاٞيس ٤بفيت     26ثطؾس ا٤ٗ ضلٓ ثٝ زيض  3000تب  2000ا٘ساظٜ 

 Prezeworski) ٌطزز ٞب تض٥ٕٗ ٣ٔ قٛز زٚاْ زٔٛوطاؾ٣ ث٥كتط ٣ٔ 6000زضآٔس ؾطا٘ٝ اظ 

and limongi, 1993: 51-69  .) 

ٞب  وٙس وٝ ٕٔىٗ اؾت زٔٛوطاؾ٣ اقبضٜ ٣ٔ 2000زض تحم٥ك ذٛز زض ؾبَ  2ي اُِؿٗ

ٝ  ث٥كتطأب چٖٛ زض زٔٛوطاؾ٣  ،ا٢ ثبقٙس ٌطا٤ب٘ٝ زاضا٢ ضفتبض ٔهطف ليسضف ضا زض  ، ربٔؿي

٢ اظ ٔحهييَٛ ت٥ِٛييس قييسٜ ضا ٘ؿييجت ثييٝ ٤ييه حىٛٔييت  زؾييت زاض٘ييس ؾييٟٓ ث٥كييتط

ر٥طزٔٛوطات٥ه ٚ اؾتجساز٢ ٔهطف ذٛاٞٙس ٕ٘يٛز. ثٙيبثطا٤ٗ ثيٝ ٚاؾيطٝ افيعا٤ف تمبضيب       

                                                 
1. Prezeworski and limongi 

2. Mancur Olson 
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ْ       ث٥كتط زض ٘ػبْ، أىبٖ تٛؾؿٝ ٞيب٢   ٞب٢ زٔٛوطات٥يه ٚريٛز ذٛاٞيس زاقيت تيب زض ٘ػيب

ٖ ٚ تٛا٘ٙيس حبوٕيب   اؾتجساز٢. ثٝ ؾجبضف ز٤ٍط فما ٟ٘بزٞب٢ زٔٛوطات٥ه ٞؿيتٙس ويٝ ٔي٣   

زِٚت ضا ٔم٥س ٕ٘ب٤ٙس وٝ ثٝ ٘فؽ ؾبٔيٝ ٔيطزْ ؾٕيُ ٕ٘ب٤ٙيس. آظاز٢ التهيبز٢ زض ٔح٥طي٣       

چطا وٝ زض ٔح٥ا ر٥طزٔٛوطات٥ه ذطط ٔهبزضٜ ، رٛاٞس ثٛز٘ر٥طزٔٛوطات٥ه تض٥ٕٗ قسٜ 

ا٘يس ويٝ    قيسٜ  ٤يبزآٚض ٜ ٚرٛز زاضز. اِؿٗ ٚ ٘ٛضث زض ٔطبِؿبف ذٛز ا٤ٗ ٘ىتيٝ ضا  ضإٛٞ

قيط، يظْ ثيطا٢ ضقيس التهيبز٢     ، ٚ حٕب٤يت قيسٜ   حمٛق ٔبِى٥ت زل٥مبً تؿط٤ف قيسٜ 

ثبقس. حمٛق ٔبِى٥ت ٚلت٣ تض٥ٕٗ قسٜ اؾت وٝ حميٛق ٔيس٣٘ ٚ ؾ٥بؾي٣ تضي٥ٕٗ      ٣ٔ

ٔٛضز ٕٞٛاضٜ ٤يه تٟس٤يس ثيبِمٜٛ     ٞب٢ ث٣ چطا وٝ زض ر٥ط ا٤ٗ نٛضف ٔهبزضٜ ،قسٜ ثبقس

 .(Olson, 2000) ذٛاٞس ثٛز

وٙيس ويٝ    قيبضٜ ٔي٣  زض وتيبة ذيٛز ثيٝ ا٤يٗ ٘ىتيٝ ا      2000زض ؾبَ  1ي پطظٚضؾى٣

ٞب٢ زٔٛوطاؾ٣ ٚ ضقس التهيبز٢ پ٥يسا    زاض٢ ث٥ٗ ؾ٥ؿتٓ ٔطبِؿبت٣ وٝ ضاثطٝ ٔخجت ٚ ٔؿ٣ٙ

ٓ   ا٘س ِعٚٔبً زض تضبز ثب ٔطبِؿبت٣ ٥٘ؿتٙس وٝ ضاثطٝ ٔخجت ٚ ٔؿٙي٣  وطزٜ ٞيب٢   زاض٢ ثي٥ٗ ضغ٤ي

ا٘س. ثٙبثط ٔطبِؿبف اٚ ٤يه ضاثطيٝ ر٥طذطي٣ ثي٥ٗ      ر٥طزٔٛوطات٥ه ٚ تٛؾؿٝ التهبز٢ ٤بفتٝ

چطا وٝ ٢ٚ ثط ا٤ٗ اؾتمبز اؾت ويٝ ثيب    ؛تٛؾؿٝ التهبز٢ ٚ زٔٛوطاؾ٣ ٚرٛز زاضز ضقس ٚ

ثط ضقس ٚ ، زاضز افعا٤ف قسف زٔٛوطاؾ٣ وٝ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ٥٘ع زض ا٤ٗ ضاؾتب ٌبْ ثط٣ٔ

ضفبٜ التهبز٢ افعٚزٜ ذٛاٞس قس. أيب ا٤يٗ افيعا٤ف زض ضقيس ٚ تٛؾيؿٝ التهيبز٢ ازأيٝ        

ف زٔٛوطاؾي٣ ٔٛريت ويبٞف ضقيس التهيبز٢      ثؿس اظ ٔست٣ افعا٤ف قس، ٘رٛاٞس ٤بفت

اٚ اؾتمبز زاضز وٝ پتب٘ؿي٥ُ تكيى٥ُ ؾيطٔب٤ٝ    ، ذٛاٞس ٌطز٤س. زض تج٥٥ٗ ا٤ٗ ٔكبٞسٜ آٔبض٢

چيٖٛ  ، ٞب٢ زٔٛوطات٥يه اؾيت   زٔٛوطاؾ٣ ا٘سن( ث٥كتط اظ ضغ٤ٓ) ٞب٢ اؾتجساز٢ زض ضغ٤ٓ

ُ    تط ٣ٔ ٔهطف ٔطزْ ضا ضاحت زض پ٥كيطفت تىِٙٛٛغ٤يه   ، تٛاٖ ويبٞف زاز. أيب زض ٔمبثي

ٓ  ضغ٤ٓ ٞيب٢   ٞب٢ زٔٛوطات٥ه ثٝ ٚاؾطٝ ثطذٛضزاض٢ اظ حك ٔبِى٥ت ٔؿ٢ٛٙ ث٥كتط اظ ضغ٤ي

                                                 
1. Prezeworski  
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ٕ٘ب٤يس ويٝ قيب٤س حيس ٔتٛؾيط٣ اظ زٔٛوطاؾي٣        ٥ٌط٢ ٣ٔ اؾتجساز٢ اؾت. ثٙبثطا٤ٗ ٘ت٥زٝ

 .(Prezeworski, 2000) ث٥كتط٤ٗ ضقس ٚ تٛؾؿٝ التهبز٢ ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ ثبقس

: ٣بؾيي٥ضقييس التهييبز ؾ»ب ؾٙييٛاٖ ثيي 2003زض ؾييبَ  ا٢زض ٔمبِييٝ 1ثييبْٚ ٚ ِييه -

ليطاض   ٣بث٤ي ضا ٔيٛضز اضظ  ٢ثط ضقس التهيبز  ٣زٔٛوطاؾ ط٥تثح «٣ا٘ؿب٘ ٤ٝٚ ؾطٔب ٣زٔٛوطاؾ

زض اضتجب، ثيب   زاض٣٢ضاثطٝ ٔخجت ٚ ٔؿٙ ٣وطاؾٛ٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ زٔ ك٥تحم ذ٤٘س. ٘تبززا

ٖ تٚ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ زاقتٝ اؾ ٣ؾط  ثٟساقت ؾٕٛٔ ثيٝ   س٥ي ويٝ اظ أ  . آٟ٘ب ضيٕٗ آ

اؾتمبز زاض٘س ، وٙٙس٣ٔ بز٤ ٣ا٘ؿب٘ ٤ٝؾطٔب ٞب٢ٚ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ثٝ ؾٙٛاٖ ٔؤِفٝ ٣ظ٘سٌ

. قيٛز ٣قبذم ٔحؿٛة ٔي  ٤ٗزض ا ٣اظ ؾٛأُ ٟٔٓ ؾط  ذسٔبف ؾٕٛٔ ٣زٔٛوطاؾوٝ 

 ط٥ي ٚ ٔيطي ٚ ٔ  ٣ثٝ ظ٘سٌ س٥ٔب٘ٙس أ ٣ؾالٔت ؾٕٛٔ ٢قبذم ثطا ٤ٍٗٞٙبْ اؾتفبزٜ اظ ا

٘كيبٖ   ٣تزطث ذ٤٘تب، ثٝ ثعضٌؿبيٖ ٢ٔب٘ٙس ؾٛاز آٔٛظآٔٛظـ ٚ پطٚضـ  ٢٘ٛظازاٖ ٚ ثطا

ثٝ ضقيس ٚ   ت٤ٚ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٚ زض ٟ٘ب ٣ثٝ ثٟساقت ؾٕٛٔ ٣زٞس وٝ زٔٛوطاؾ ٣ٔ

 .(Baum and Lake, 2003) قٛز ٣ٔٙزط ٔ ٢تٛؾؿٝ التهبز

ثطضؾ٣ تثح٥ط ضفبٜ التهبز٢ ٚ ارتٕيبؾ٣  »ضثب٣٘ ٚ ٕٞىبضاٖ زض پػٚٞك٣ ثب ؾٙٛاٖ  -

اؾتميبز زاض٘يس   ، ٔٛضز ٔطبِؿٝ قٟط انفٟبٖ() قٟطٚ٘ساٖ زض أٛض قٟط٢ ثط ٥ٔعاٖ ٔكبضوت

ٝ ٔ تٛاٖ رعٔكبضوت ٔطزْ زض ضٚ٘س ته٥ٕٓ ٥ٌط٢ قٟط٢ ضا ٣ٔوٝ  ٞيب٢ اني٣ّ ٤يه    ؤِفي

حىٛٔت زٔٛوطات٥ه ٚ ٔطز٣ٔ ثٝ حؿبة آٚضز وٝ زض ا٤زبز تؿبزَ ٚ  ٕٞب٣ٍٙٞ يظْ ث٥ٗ 

ٗ أط اؾت وٝ ثيٝ ٞيط ا٘يساظٜ ويٝ     ٞب٢ تحم٥ك ٔج٥ ٗ ا٤ٞب٢ ربٔؿٝ ٔؤحط اؾت. ٤بفتٝثرف

   ٚ ثيط ضضيب٤تٕٙس٢ ارتٕيبؾ٣ آ٘يبٖ      ٔؿئ٥ِٛٗ قٟط٢ ثتٛا٘ٙس اؾتٕبز ٔيطزْ ضا رّيت وٙٙيس 

افيعا٤ف زازٜ ٚ  ضا قيبٖ  احؿبؼ تؿّك آ٘بٖ ثيٝ ٔٙطميٝ ؾيىٛ٘ت٣   ثٝ ٕٞبٖ ا٘ساظٜ ، ث٥فعا٤ٙس

 .(1386، ضثب٣٘ ٚ ٕٞىبضاٖ) ٌطز٘سثبؾج افعا٤ف ٔكبضوت آ٘بٖ زض أٛض قٟط٢ ٣ٔ

                                                 
1  .  Baum and Lake 
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وكٛض  85ضاثطٝ ث٥ٗ زٔٛوطاؾ٣ ٚ ضقس التهبز٢ ضا زض ث٥ٗ ، 1996زض ؾبَ  1ٚي ثبض

ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاض زاز. اٚ ا٤ٗ ٘ت٥زٝ ضا زض وتبة ذيٛز   1990ٚ  1965ٞب٢  زض فبنّٝ ؾبَ

ٞيب افيعا٤ف زض زٔٛوطاؾي٣     ثٝ ا٤ٗ قىُ ث٥بٖ ٕ٘يٛزٜ اؾيت: زض ٔؿيتجستط٤ٗ ز٤ىتيبتٛض٢    

تط٤ٗ ؾبٔيُ زض   ٤س. ثٝ ا٤ٗ ز٥ُِ وٝ ٟٔٓٔٛرت تك٤ٛك ٚ تحط٤ه ضقس ٚ ضفبٜ ذٛاٞس ٌطز

ثط لسضف ٚ التساض حىٕطا٘بٖ. أب زض ريب٣٤    ا٤ٗ ٔطحّٝ ؾجبضف اؾت اظ اؾٕبَ ٔحسٚز٤ت

ٝ ٕ٘ٛزٜ اؾت افعا٤ف زض قسف زٔٛوطاؾ٣ ثٝ ٕٞبٖ ٥ٔيعاٖ  طثوٝ زٔٛوطاؾ٣ ٔؿتس٣ِ ضا تز

 ٞيب٢  ٔٛرت ضقس ٚ ضفبٜ التهبز٢ ٘رٛاٞس ٌطز٤س. ؾّت ا٤ٗ أط ٕٔىيٗ اؾيت ؾ٥بؾيت   

ربِت ٚ ٔؿّا زض اضتجب، ثب ثبظتٛظ٤ؽ حطٚف ٚ ٞع٤ٙيٝ ٕ٘يٛزٖ ثي٥ف اظ حيس ثيطا٢ أيٛض       

 حيبو٣  زازٜ ا٘زبْ ثبضٚ وٝ ٔطبِؿبت٣ ٕٞي٥ٙٗ ٞب٢ ان٣ّ ٚ حبوٓ ثبقس. ارتٕبؾ٣ ؾ٥بؾت

 ضقيس  زاضا٢ ا٘س ثؿتٝ ٚ ر٥طآظاز ؾ٥بؾ٣ ٘ػط ٘مطٝ اظ وٝ وكٛضٞب٣٤ وٝ اؾت ٔطّت ا٤ٗ اظ

 ٚ ؾ٥بؾي٣  حميٛق  زض ثٟجٛز أب، ٞؿتٙس وٕتط٢ التهبز٢ ٜضفب ٘ت٥زٝ زض وٙستط ٚ التهبز٢

 ٌطز٤يس  ذٛاٞيس  التهيبز٢  ضفيبٜ  ٚ ضقيس  افعا٤ف ثبؾج وكٛضٞب ا٤ٗ زض ٔس٣٘ ٞب٢ آظاز٢

(Barro, 1996). 

نط٤حبً  1959ا٢ زض ؾبَ  قٙبؼ آٔط٤ىب٣٤ زض ٔمبِٝ ربٔؿٝ 2ي ؾ٥ٕٛض ٔبضت٥ٗ ٥ِپؿت

ه( ٚ ؾٛأيُ التهيبز٢ ضاثطيٝ    ثيٝ ٔؿٙيب٢ زٔٛوطات٥ي   ) ٘كبٖ زاز وٝ ٥ٔبٖ تٛؾؿٝ ؾ٥بؾي٣ 

ٞيب٢ التهيبز٢ ٔرتّيف     ٕٞجؿت٣ٍ ٚرٛز زاضز ٚ ثطذ٣ اظ وكٛضٞب ضا ثطحؿت قبذم

آٔٛظـ ٚ قٟط٘ك٣ٙ٥ ثب ٤ىس٤ٍط ٔمب٤ؿٝ وطز ٚ ثٝ ا٤يٗ ٘ت٥زيٝ   ، نٙؿت، زضآٔس ٣ّٔ، ٔب٘ٙس

ٞب ثب ٤ىيس٤ٍط   ٔب٘سٜ ٚ تٛؾؿٝ ٤بفتٝ ثط ٔجٙب٢ ا٤ٗ قبذم  ٞب٢ ؾ٥بؾ٣ ؾمت ضؾ٥س وٝ ٘ػبْ

 (.11: 1385، ٔؿٕبضظازٜ) بؾ٣ زاض٘ستفبٚف اؾ

التهبز٢ ٔطتجا  -ثطضؾ٣ ؾٛأُ ارتٕبؾ٣»زض ٔمبِٝ ، پٛض لٙٛات٣ ٚ ٕٞىبضا٥ٖ٘ه -

و٥ف٥ت ٔكبضوت ظ٘بٖ زض ظ٘س٣ٌ ؾ٥بؾ٣ تحت ، وٝ س٘زاضث٥بٖ ٣ٔ« ثب ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣

٢ ا٤سئِٛٛغ٤ى٣ ضٚاثا ٞب تبض٤ر٣ ٚ پب٤ٝ، ؾ٥بؾ٣، التهبز٢، ٢ ارتٕبؾ٣ٞب تثح٥ط ؾبذت

                                                 
1. Barro 

2. Seymour Martin Lipset 
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طجمٝ ، قغُ، تحه٥الف، زٞٙس وٝ ٔحُ تِٛس٣ٔ ٘كبٖ ٞب ٤بفتٝ .تٕبؾ٣ ٣ٔ ثبقسار

ؾ٥بؾ٣ ثٛزٖ ، ٢ رٕؿ٣ٞب ضؾب٘ٝ اؾتفبزٜ اظ، زضآٔس، رٟت ٥ٌط٢ ٔصٞج٣، ارتٕبؾ٣

ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ظ٘بٖ  ٢ ؾ٥بؾ٣ ثبٞب ؾ٥بؾ٣ ثٛزٖ زٚؾتبٖ ٚ ؾاللٝ ثٝ ثط٘بٔٝ، ذب٘ٛازٜ

 (.1391، ىبضاٖٚ ٕٞ ٣لٙٛات پٛضه٥٘) ضاثطٝ ٔؿٙبزاض٢ زاض٘س

ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ زا٘كز٤ٛبٖ: اضظ٤بث٣ ثطذ٣ اظ »ؾ٥س أب٣ٔ زض پػٚٞك٣ ثب ؾٙٛاٖ  -

ثب تٛرٝ ثٝ ٘تيب٤ذ تحم٥مي٣ ويٝ زضثيبضٜ اقيىبَ ٚ      « ٞب٢ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ث٣ٙ٥ وٙٙسٜپ٥ف

ضا ويٝ ٤ىي٣ اظ   « ٘ػط٤يٝ ٔٙيبثؽ  »، ؾطٛح ٔكيبضوت ؾ٥بؾي٣ زا٘كيز٤ٛبٖ ثيٝ زؾيت آٔيس      

ت ؾ٥بؾ٣ ٔحؿٛة قسٜ ضا ٔٛضز اضظ٤بث٣ لطاض زازٜ ويٝ  ٢ ربٔؿٝ قٙبذت٣ ٔكبضوٞب ٘ػط٤ٝ

ٞب٢ ٔكبضوت ؾ٥بؾي٣ ٔيٛضز   ث٣ٙ٥ وٙٙسٜثطذ٣ ٔٙبثؽ ٔٛضز تثو٥س ا٤ٗ ٘ػط٤ٝ ثٝ ؾٙٛاٖ پ٥ف

ٝ   1386، ؾ٥س أب٣ٔ) ثطضؾ٣ لطاض ٌطفتٝ اؾت ٞيب٢ ربٔؿيٝ   (. ٘ػط٤ٝ ٔٙيبثؽ ٤ىي٣ اظ ٘ػط٤ي

التهيبز٢ اظ   -ٕيبؾ٣ قٛز وٝ ثطذ٣ ٔٙبثؽ ارتتثو٥س ٣ٔآٖ قٙبذت٣ ٔحؿٛة قسٜ وٝ زض 

، ؾي٥س أيب٣ٔ  ) ٌصاض٘سقغُ ٚ زضآٔس ثط ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ افطاز تثح٥ط ٣ٔ، رّٕٝ تحه٥الف

1386.) 

ؾٙٛاٖ ٕ٘يٛز ويٝ ٟ٘بزٞيب٢    ، اضائٝ ٌطز٤س 1999زض ٔمبِٝ ذٛز وٝ زض ؾبَ  1ي اْ پب٢

ؾ٥بؾ٣ وٝ ثطا٢ تٛؾؿٝ التهبز٢ ح٥بت٣ ٞؿتٙس زض ٤ه ٔح٥ا زٔٛوطاؾ٣ أىبٖ ث٥كيتط٢  

، وٙس وٝ ٤ه ٔطبِؿيٝ اظ ضقيس التهيبز٢    زاض٘س. ٢ٚ زض ٌعاضـ ذٛز ؾٙٛاٖ ٣ٔثطا٢ ثطٚظ 

٘كبٖ زازٜ وٝ وكيٛضٞب٢ ثيب زضريٝ ثيبي اظ      1980تب  1960ٞب٢  وكٛض اظ ؾبَ 115ثطا٢ 

، زضنس ضقس ضا تزطثٝ وٙٙيس  53/2ا٘س ؾب٥ِب٘ٝ ثٝ طٛض ٔتٛؾا  تٛا٘ؿتٝ، فضب٢ آظاز ؾ٥بؾ٣

زضنيس   41/1ا٘س ؾيب٥ِب٘ٝ   فما تٛا٘ؿتٝ، بؾ٣زض حب٣ِ وٝ وكٛضٞب٢ زاضا٢ فضب٢ ثؿتٝ ؾ٥

 وٙيس ويٝ وكيٛضٞب٢ زٔٛوطات٥يه      ضقس ضا تزطثٝ ٕ٘ب٤ٙس. ثٝ ؾجيبضف ز٤ٍيط اٚ اقيبضٜ ٔي٣    

 .زضنس ث٥كتط اظ وكيٛضٞب٢ ر٥طزٔٛوطات٥يه اظ ضفيبٜ التهيبز٢ ثطذٛضزاض٘يس      80حسٚزاً 

(Pie, 1999) 

                                                 
1. M.Pie 
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ؾ٣ ٔيؤحط ثيط   ثطضؾ٣ ؾٛأيُ التهيبز٢ ي ارتٕيب    »٥٘ب زض تحم٥م٣ ثب ؾٙٛاٖ  ي رؿفط٢

٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ ث٥ٗ ٥ٔعاٖ تٕب٤يُ ثيٝ   « ٥ٔعاٖ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ قٟطٚ٘ساٖ قٟط ذٛضد

افيطاز قيبرُ ٚ ر٥طقيبرُ ٚ ثي٥ٗ تحهي٥الف ٚ پب٤ٍيبٜ       ، ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ

زاض ٚ ٔخجتي٣ ٚريٛز    ارتٕبؾ٣ ي التهبز٢ ٚ ٥ٔعاٖ تٕب٤ُ ثٝ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ضاثطٝ ٔؿٙي٣  

 (.1391، ٥٘برفط٢) زاضز

تحم٥مبف ٔتٙٛؼ ز٤ٍط٢ ٥٘يع زضثيبضٜ ضاثطيٝ ٥ٔيبٖ ضفيبٜ      ، ثبيٞب٢  الٜٚ ثط پػٚٞفؾ

التهبز٢ ٚ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ٚرٛز زاضز. ٣ِٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٔطبِؿٝ ٔٛضز٢ ا٘زيبْ قيسٜ زض   

ضؾس ا٤ٗ ٔطبِؿٝ زض ٔح٥ا زا٘كٍبٜ انيفٟبٖ ثيٝ ٔٙػيٛض تطيبثك      ثٝ ٘ػط ٣ٔ، تحم٥ك حبضط

 ٛضز٢ وبٔالً رس٤س اؾت.ٔجبحج ٘ػط٢ ٔططح قسٜ زض ا٤ٗ ٔطبِؿٝ ٔ

 

 ريش تحقيق
آٚض٢ اطالؾيبف زض   و٣ٕ ٚ ضٚـ آٖ پ٥ٕب٤ك٣ اؾت. رٕؽ، ض٤ٚىطز حبوٓ ثط ا٤ٗ تحم٥ك

آٖ اظ طط٤ك ضٚـ ٥ٔسا٣٘ ٚ ثيب اؾيتفبزٜ اظ پطؾكيٙبٔٝ ا٘زيبْ ٌطفتيٝ اؾيت. ٕٞيٙي٥ٗ اظ        

زٜ ٞب٢ تئٛض٤ه ٚ اضائٝ پ٥ك٥ٙٝ پيػٚٞف اؾيتفب   ا٢ ثطا٢ ضؾ٥سٖ ثٝ ظ٥ٔٙٝ ٔطبِؿبف وتبثرب٘ٝ

ْ  ٞب ٥٘ع اظ طط٤يك  قسٜ اؾت. زازٜ ٥ٌيط٢ اظ آٔيبض تٛني٥ف٣ ٚ     ٚ ثيب ثٟيطٜ   SPSS افيعاض  ٘يط

 اؾتٙجبط٣ ٔٛضز تج٥٥ٗ ٚ تزع٤ٝ ٚ تح٥ُّ لطاض ٌطفتٝ اؾت.

وبضٔٙساٖ ٚ زا٘كز٤ٛبٖ زا٘كٍبٜ ، اٖبزتاؾ تٕبْقبُٔ ، ربٔؿٝ آٔبض٢ زض ا٤ٗ پػٚٞف

ٞيب   قسٜ اؾت وٝ پطؾكٙبٔٝ٘فط زض ٘ػط ٌطفتٝ  15000انفٟبٖ اؾت. حزٓ ربٔؿٝ آٔبض٢ 

٘فط ثٝ نٛضف تهبزف٣ اؾٓ اظ ظٖ ٚ ٔطز تٛظ٤ؽ قيسٜ اؾيت. ٕٞيٙي٥ٗ زض     400ثٝ تؿساز 

اظ ضط٤ت ٕٞجؿت٣ٍ ٚ ، ؾالٜٚ ثط اؾتفبزٜ اظ آٔبض تٛن٥ف٣ ٔتغ٥طٞب٢ تحم٥ك، ا٤ٗ پػٚٞف

اؾتفبزٜ قيسٜ اؾيت.   ٞٓ  MLضٌطؾ٥ٖٛ زض حبِت ٔتغ٥ط ٚاثؿتٝ ٔحسٚز ٚ ضٚـ تر٥ٕٗ 

ٞيب٢   اظ ضٚـ، ذٛاٞس ضاثطٝ ث٥ٗ زٚ ٔتغ٥ط ضا تؿ٥٥ٗ وٙيس  وٝ پػٚٞكٍط ٣ٔ زض ٚالؽ ظٔب٣٘
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٥ٌط٢ زذبِيت زاضز   ٘ٛؼ ٔم٥بؼ ا٘ساظٜ، وٙس. زض ٔحبؾجٝ ٕٞجؿت٣ٍ اؾتفبزٜ ٣ٔ 1ٕٞجؿت٣ٍ

قيٛ٘س. زض تحم٥ميبف    ٚ ثٝ طٛض وّي٣ ثيٝ زٚ زؾيتٝ پيبضأتط٢ ٚ ٘بپيبضأتط٢ تمؿي٥ٓ ٔي٣       

، ٥ٌيط٢ قيسٜ ثبقيٙس    ّٝ ٤يب ٘ؿيج٣ ا٘يساظٜ   ٞب٢ فبني  چٙب٘يٝ زٚ ٔتغ٥ط زض ٔم٥بؼ، پبضأتط٢

ٞب اظ ضط٤ت ٕٞجؿت٣ٍ ٌكتبٚض٢ پ٥طؾٖٛ اؾتفبزٜ وطز.  تٛاٖ ثطا٢ تؿ٥٥ٗ ضاثطٝ ث٥ٗ آٖ ٣ٔ

قبذه٣ آٔبض٢ ثطا٢ ٘كبٖ زازٖ قسف ٚ حسٚز ٕٞجؿت٣ٍ زٚ ٔتغ٥يط  ، ضط٤ت ٕٞجؿت٣ٍ

٣ٔ  ٖ ٥ٌيطز ويٝ    ظٔيب٣٘ ٔيٛضز اؾيتفبزٜ ليطاض ٔي٣      (rxy) ثبقس ٚ ضط٤ت ٕٞجؿت٣ٍ پ٥طؾيٛ

٥ٌيط٢ قيسٜ ثبقيٙس.     ا٢ ٤ب ٘ؿج٣ ا٘ساظٜ ٞب٢ ٔٛضز ٔطبِؿٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔم٥بؼ فبنّٝ ٥طٔتغ

 ٞب٢ ضط٤ت ٕٞجؿت٣ٍ پ٥طؾٖٛ ؾجبضتٙس اظ:  ٔفطٚو

 . ضاثطٝ ذط٣ ث٥ٗ ٔتغ٥طٞب؛1

 ٞب زاضا٢ قىُ ٔكبثٝ ثبقٙس؛ . تٛظ٤ؽ2

 . ٕ٘ٛزاض پطاوٙس٣ٌ ٤ىؿبٖ ثبقس.3

ث٣ٙ٥ ٤ه ثطآٚضز ذٛة اؾيت   پ٥فٍٞٙب٣ٔ وٝ ٕٞجؿت٣ٍ ث٥ٗ زٚ ٔتغ٥ط وبُٔ ٘جبقس 

ثبقيس. ضٌطؾي٥ٖٛ    ٘ٝ ث٥بٖ ٤ه حم٥مت ٔطّك. ضٚـ ز٤ٍط تزع٤ٝ ٚ تح٥ُّ ضٌطؾ٥ٖٛ ٔي٣ 

٘جبقس(. ثيب تٛريٝ    -1، + 1) افتس وٝ ٕٞجؿت٣ٍ ث٥ٗ زٚ ٔتغ٥ط وبُٔ ٘جبقس. ظٔب٣٘ اتفبق ٣ٔ

اظ زٚ ضٚـ ضط٤ت ٕٞجؿت٣ٍ پ٥طؾٖٛ ٚ ضٌطؾ٥ٖٛ ثيطا٢ تح٥ّيُ اضتجيب،     ثبيثٝ ٔطبِت 

 تغ٥طٞب٢ تحم٥ك اؾتفبزٜ قسٜ اؾت.ث٥ٗ ٔ

ٝ    :زٚ ٔتغ٥ط ان٣ّ تحم٥ك حبضط ؾجبضتٙس اظ ، ضفبٜ التهبز٢ وٝ قيبُٔ زضآٔيس ٔب٥ٞب٘ي

ثبقيٙس   ٌصاض٢ زض ثٛضؼ ٚ ثب٘يه ٔي٣   ٔبق٥ٗ ٚ ؾطٔب٤ٝ، ٚضؿ٥ت ٔؿىٗ، ا٘ساظ ؾب٥ِب٘ٝ پؽ

 ضفيبٜ فيطز ضا ثيٝ نيٛضف    ، ث٥كتط٤ٗ ضفبٜ() وٕتط٤ٗ ضفبٜ التهبز٢( تب پٙذ) وٝ اؾساز نفط

س. قيبذم ٔكيبضوت ؾ٥بؾي٣ ٥٘يع ويٝ حبنيُ رٕيؽ ؾيؤايف         ٙي زٞ نؿٛز٢ ٘كبٖ ٣ٔ

 وٕتط٤ٗ ٔكبضوت( تيب پيٙذ  ) پطؾكٙبٔٝ زض ٔٛضز ٔكبضوت ٚ آٌب٣ٞ ؾ٥بؾ٣ اؾت اظ نفط

ٝ  5زٞس. قبذم تحه٥الف ٥٘ع زض  ث٥كتط٤ٗ ٔكبضوت( ضا ٘كبٖ ٣ٔ) ٓ ) طجمي فيٛق  ، ز٤يپّ

                                                 
1. Correlation 
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. زض ٔٛضز تر٥ٕٗ ثب٤يس  ٜ اؾتقسفٛق ٥ِؿب٘ؽ ٚ زوتط٢( زض ٘ػط ٌطفتٝ ، ٥ِؿب٘ؽ، ز٤پّٓ

ٌؿؿتٝ ثٛزٖ ٔتغ٥ط ٚاثؿيتٝ ثبؾيج ر٥ط٘طٔيبَ ثيٛزٖ تٛظ٤يؽ ٔتغ٥يط ٚ ٚريٛز        ، تٛرٝ وطز

زاض ثٛزٜ ٚ ثب٤س اظ  تٛضـ OLSقٛز وٝ اؾتفبزٜ اظ ضٚـ  ضطا٤ت ر٥طذ٥ا تر٥ٕٗ ظزٜ ٣ٔ

 ٕ٘ب٣٤ اؾتفبزٜ وطز. ضٚـ حساوخط ضاؾت

 

 وتايج تحقيق
 ٌطزز. ٙجبط٣ اضائٝ ٣ٔ٘تب٤ذ تحم٥ك زض زٚ ثرف تٛن٥ف٣ ٚ اؾت

 

 آمار تًصيفي متغيرَاي تحقيق
 ٌطزز: زض اثتسا آٔبض تٛن٥ف٣ ٔتغ٥طٞب٢ تحم٥ك اضائٝ ٣ٔ

زٞٙيسٌبٖ   زضنس پبؾيد  55زٞٙسٌبٖ ٔطز ٚ  زضنس پبؾد 45زض ا٤ٗ پػٚٞف زض وُ 

 تط آٔبض ثٝ نٛضف ظ٤ط اؾت: ثبقٙس وٝ ثٝ نٛضف رعئ٣ ظٖ ٣ٔ

 

 گاندَىد آمار تًصيفي جىسيت پاسخ -1جديل 

 رٙؽ
 ٥ٞثف ؾ٣ّٕ وبضٔٙساٖ زا٘كز٤ٛبٖ

 زضنس فطاٚا٣٘ زضنس فطاٚا٣٘ زضنس فطاٚا٣٘

 75 45 36 32 41 102 ٔطز

 25 15 64 58 59 148 ظٖ

 15 60 23 90 62 250 وُ

 

 قٛز: زض ازأٝ ٚضؿ٥ت ٔتغ٥طٞب٢ تحم٥ك ثطضؾ٣ ٣ٔ
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سياسي  مياوگيه ي اوحراف استاودارد شاخص رفاٌ اقتصادي ي مشاركت -2جديل 

 داوشجًيان، كارمىدان ي اعضاي َيأت علمي داوشگاٌ اصفُان

 ٔتغ٥طٞب

 

 

 آٔبض تٛن٥ف٣

 ٥ٔب٥ٍ٘ٗ
 ا٘حطاف اؾتب٘ساضز

 وبضٔٙساٖ زا٘كز٤ٛبٖ

اؾضب٢ 

٥ٞثف 

 ؾ٣ّٕ
 وبضٔٙساٖ زا٘كز٤ٛبٖ

اؾضب٢ 

٥ٞثف 

 ؾ٣ّٕ

 ضفبٜ التهبز٢
2/1 01/3 09/4 0195/0 0032/0 

0023/

0 

 ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣  
7/3 1/4 9/2 0327/0 2101/0 

7890/

0 

 84/3 99/2 7/2 45 34 22 وٙٙسٌبٖ ؾٗ ٔهبحجٝ

 15/0 02/1 9/0 85/4 8/2 3/3 تحه٥الف

 

زٞس وٝ ضفبٜ التهبز٢ زا٘كز٤ٛبٖ ٘ؿجتبً پيب٥٤ٗ ثيٛزٜ ٚ ٔكيبضوت ٚ     ٘تب٤ذ ٘كبٖ ٣ٔ

 ؾبَ زاقيتٝ ٚ تحهي٥الف   22آٌب٣ٞ آٟ٘ب ٘ؿجتبً ثبي ثٛزٜ اؾت. ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ؾ٣ٙ زا٘كز٤ٛبٖ 

ثبقيس. ٘تيب٤ذ ٚضيؿ٥ت وبضٔٙيساٖ زا٘كيٍبٜ       ٥ِؿب٘ؽ ٣ٔ ارّت زا٘كز٤ٛبٖ ٥ِؿب٘ؽ ٚ فٛق

ٞيب   زٞس وٝ ضفبٜ التهبز٢ وبضٔٙساٖ ٔتٛؾا ثٛزٜ ٚ ٔكبضوت ٚ آٌب٣ٞ ؾ٥بؾ٣ آٖ ٘كبٖ ٣ٔ

ؾبَ ثٛزٜ ٚ تحه٥الف ارّت وبضٔٙيساٖ   34٘ؿجتبً ثبي ثٛزٜ اؾت. ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ؾ٣ٙ وبضٔٙساٖ 

زٞس وٝ ضفبٜ  . ٘تب٤ذ ٚضؿ٥ت اؾضب٢ ٥ٞثف ؾ٣ّٕ ٘كبٖ ٣ٔثبقس ٥ِؿب٘ؽ ٚ فٛق ز٤پّٓ ٣ٔ

التهبز٢ اؾضب٢ ٥ٞثف ؾ٣ّٕ ٘ؿجتبً ثبي ثٛزٜ ٚ ٔكبضوت آٟ٘ب ٘ؿجتبً ٔتٛؾا ثيٛزٜ اؾيت.   

ؾيبَ ثيٛزٜ ٚ تحهي٥الف ارّيت اؾضيب٢ ٥ٞيثف        45 اؾضب٢ ٥ٞثف ؾ٥ٔ٣ّٕب٥ٍ٘ٗ ؾ٣ٙ 

 ثبقس. ؾ٣ّٕ زوتط٢ ٚ ثطذ٣ فٛق ٥ِؿب٘ؽ ٣ٔ



 

 

 

 

 99، تابستان 19شماره  ،ريزي رفاه و توسعه اجتماعي فصلنامه برنامه     288 

ضؾيس ٚضيؿ٥ت التهيبز٢ ثيب ٔكيبضوت       ثٝ ٘ػط ٣ٔ، ٛن٥ف٣ثب ٔمب٤ؿٝ اثتسا٣٤ آٔبض ت

، ثبقيس  ٞب٢ ٕٞجؿت٣ٍ ٚ ضٌطؾ٣٘ٛ٥ ٔي٣  ٞط چٙس ٥٘بظ ثٝ آظٖٔٛ، ؾ٥بؾ٣ ضاثطٝ زاقتٝ ثبقس

ٚضيؿ٥ت   أب آٔبض تٛن٥ف٣ حبو٣ اظ آٖ اؾت وٝ ث٥كتط٤ٗ ٥ٔعاٖ ٔكبضوت ؾ٥بؾي٣ اظ آِٖ 

تيٛاٖ   ٚضيؿ٥ت ٔي٣  وٙٙسٌبٖ ثٛزٜ اؾت. زض تح٥ُّ ا٤ٗ  التهبز٢ پب٥٤ٗ ٚ ٔتٛؾا ٔهبحجٝ

تٛا٘س ٘بق٣  ٞب٢ ؾ٥بؾ٣. ٣ٔ ٌفت قطوت ث٥كتط افطاز ثب طجمٝ التهبز٢ ٔتٛؾا زض فؿب٥ِت

اظ حؿبؾ٥ت ٚ ا٥ٕٞت ث٥كتط ٔؿبئُ ؾ٥بؾ٣ ثطا٢ ٔٛلؿ٥يت ارتٕيبؾ٣ ٚ التهيبز٢ آٟ٘يب     

نبحجبٖ وٝ تٛاٖ اؾتسيَ ٕ٘ٛز  ٘ؿجت ثٝ ضتج١ التهبز٢ پب٥٤ٗ ٚ ثبي ثبقس. اظ ا٤ٗ ٔٙػط ٣ٔ

تٛا٘ٙس ذٛز ضا اظ ٘ٛؾب٘بف ؾ٥بؾي٣ ٚ تيثح٥ط آٖ ثيط قيطا٤ا      هبز٢ ثبي ثٟتط ٣ٔٔٛلؿ٥ت الت

ذٛز آظاز وٙٙس. ا٤ٗ ٔٛضٛؼ ثيطا٢ وؿيب٣٘ ويٝ اظ ٔٛلؿ٥يت التهيبز٢ ٔتٛؾيا ٚ پيب٥٤ٗ        

حؿبؾ٥ت ث٥كتط٢ ٘ؿجت ثٝ تثح٥ط ٔؿبئُ ؾ٥بؾ٣ ثيط  اظ ٔتفبٚف اؾت ٚ آٟ٘ب ، ثطذٛضزاض٘س

 تثح٥ط ث٥كتط٢ ثط ٔٛلؿ٥ت آٟ٘ب زاضز. ظ٤طا ته٥ٕٕبف ؾ٥بؾ٣، ظ٘س٣ٌ ذٛز ثطذٛضزاض٘س

ٝ  زٞيس  ٕٞي٥ٙٗ آٔبض تٛن٥ف٣ تحم٥يك ٘كيبٖ ٔي٣    ثيٝ ٔيٛاظاف افيعا٤ف ؾيط      ، وي

ٖ   ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ افعا٤ف ٥٘بفتٝ اؾيت. زازٜ ، تحه٥الف زٞٙيسٜ ا٤يٗ اؾيت ويٝ      ٞيب ٘كيب

٥ِؿب٘ؽ ث٥كتط٤ٗ ٥ٔعاٖ ٔكبضوت ؾ٥بؾي٣    ٥ِؿب٘ؽ ٚ فٛق، ٞب٢ تحه٣ّ٥ فٛق ز٤پّٓ ٌطٜٚ

اظ آٟ٘ب ٌطٜٚ تحه٣ّ٥ زوتط٢ لطاض زاقت ويٝ ٘ؿيجت ثيٝ زٚ ٌيطٜٚ لجيُ       ضا زاقتٙس. پؽ

 وٕتط٤ٗ ٥ٔعاٖ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ضا زاضا ثٛز٘س.

 ذالنٝ آٔبض تٛن٥ف٣ ٔتغ٥طٞب٢ تحم٥ك زض ٕ٘ٛزاض ظ٤ط ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت:

 

 خالصٍ آمار تًصيفي متغيرَاي تحقيق -3ومًدار 
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ضفبٜ التهبز٢ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ؾٗ

ٝ وٙٙسٌبٖ ٔهبحج

تحه٥الف

٥ٞثف ؾ٣ّٕ

وبضٔٙساٖ

زا٘كز٤ٛبٖ
y

 حم٥كٞب٢ ت ٔٙجؽ: ٤بفتٝ

 

 ٌطزز. زض ازأٝ آٔبض اؾتٙجبط٣ ٔتغ٥طٞب٢ تحم٥ك اضائٝ ٣ٔ

 

 آمار استىثاطي متغيرَاي تحقيق
 آ٤س: ثسؾت ٣ٔ 1  ٞب٢ يظْ اظ فطَٔٛ وٛوطاٖ زض ضاثطٝ تؿساز پطؾكٙبٔٝ ،لجُ اظ اضائٝ ٘تب٤ذ

آ٤يس. زض ا٤يٗ    ٘فيط ثسؾيت ٔي٣    376ثب لطاض زازٖ ا٤ٗ اؾساز زض فطَٔٛ وٛوطاٖ ؾسز 

 پطؾكٙبٔٝ تى٥ُٕ قسٜ اؾت. 400ٕٛؼ تحم٥ك زض ٔز

 

 

 

5/0  ;p احتٕبَ ٚرٛز نفت 

5/0  ;q احتٕبَ ؾسْ ٚرٛز نفت     
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96/1  ;t ٖزضرٝ اط٥ٕٙب 

05/0  ;d احتٕبَ ذطب 

15000  ;N ٝحزٓ ربٔؿ    

 (1                 )374.81;02494,1/16,384 ;n 

ْ ثطذٛضزاض اؾت. زض ٞب ثطاؾبؼ فطَٔٛ وٛوطاٖ اظ حسالُ يظ تؿساز پطؾكٙبٔٝ پؽ

اثتسا ضط٤ت ٕٞجؿت٣ٍ زٚ ٔتغ٥ط تحم٥ك ٤ؿ٣ٙ ضفبٜ التهبز٢ ٚ ٔكبضوت ؾ٥بؾي٣ ثطضؾي٣   

 ٌطزز: ٣ٔ

 

ضرية َمثستگي شاخص رفاٌ اقتصادي ي مشاركت سياسي داوشجًيان  -3جديل 

 داوشگاٌ اصفُان

 ضرية َمثستگي متغيرَا

 -42/0** ضفبٜ التهبز٢ ٚ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ زا٘كز٤ٛبٖ زا٘كٍبٜ انفٟبٖ

 39/0* ضفبٜ التهبز٢ ٚ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ وبضٔٙساٖ زا٘كٍبٜ انفٟبٖ

ضفبٜ التهبز٢ ٚ ٔكبضوت ؾ٥بؾي٣ اؾضيب٢ ٥ٞيثف ؾّٕي٣ زا٘كيٍبٜ      

 انفٟبٖ

*28/0- 

زضنس ٚ ؾالٔت ** ٔؿٙبزاض٢ زض ؾط   90ٞب٢ تحم٥ك؛ ؾالٔت * ٔؿٙبزاض٢ زض ؾط   ٔٙجؽ: ٤بفتٝ

 .ثبقس زضنس ٣ٔ 95

 

ضيط٤ت ٕٞجؿيت٣ٍ ثي٥ٗ    ، زٞيس  ٕٞجؿيت٣ٍ ٘كيبٖ ٔي٣    ٕٞب٘طٛض وٝ ٘تب٤ذ ضيط٤ت 

ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ٚ ضفبٜ التهبز٢ وبضٔٙساٖ ٔخجت ٚ زض ث٥ٗ زا٘كز٤ٛبٖ ٚ اؾضب٢ ٥ٞيثف  

ثبقس. زض ازأٝ ضطا٤ت ٔسزَ ضٌطؾ٣٘ٛ٥ ثب تٛرٝ ثٝ ٔسَ ظ٤يط   زاض ٣ٔ ٣ؾ٣ّٕ ٔٙف٣ ٚ ٔؿٙ

 ٌطزز: زض زٚ ؾٙبض٤ٛ اضائٝ ٣ٔ

 ٞب٢ ؾٙبض٢ٛ٤ اَٚ: ٔسَ

 (2)   (WE=f (PC,age,edu 
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 ٞب٢ ؾٙبض٢ٛ٤ زْٚ: ٚ ٔسَ

                           (3)    (PC=f (WE,age,edu 

WE قبذم ضفبٜ التهبز٢ ،PC   قبذم ٔكيبضوت ؾ٥بؾي٣ ،age    ٗقيبذم ؾي

ثبقيٙس. يظْ ثيٝ شويط اؾيت ثيطا٢ ترٕي٥ٗ اظ ضٚـ        قبذم تحه٥الف ٣ٔ eduافطاز ٚ 

٢ اَٚ ٚ زْٚ ٞطوساْ زض ؾيٝ ٔيسَ   ٕ٘ب٣٤ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٘تب٤ذ ؾٙبض٤ٛ حساوخط ضاؾت

ٔسَ زْٚ ثطا٢ وبضٔٙساٖ ٚ ٔسَ ؾْٛ ثطا٢ اؾضيب٢  ، ثٝ تطت٥ت ٔسَ اَٚ ثطا٢ زا٘كز٤ٛبٖ

 ٥ٞثف ؾ٣ّٕ ثٝ نٛضف ظ٤ط اؾت:

 MLضراية رگرسيًوي سىاريًي ايل ي ديم تا ريش  -4جديل 

 متغيرَا

 مدل ايل 
 )داوشجًيان(

 مدل ديم 
 )كارمىدان(

 مدل سًم 
 ي()اعضاي َيأت علم

 ضط٤ت 
 احتٕبَ 
 ٔؿٙبزاض٢

 ضط٤ت
 احتٕبَ 
 ٔؿٙبزاض٢

 ضط٤ت
 احتٕبَ 
 ٔؿٙبزاض٢

٤ٛؾٙبض
 ٢ اَٚ

ؾٙبض٤ٛ
 ٢ زْٚ

ؾٙبض٤ٛ
 ٢ اَٚ

ؾٙبض٤ٛ
 ٢ زْٚ

ؾٙبض٢ٛ٤ 
 اَٚ

ؾٙبض٤ٛ
 ٢ زْٚ

ؾٙبض٢ٛ٤ 
 اَٚ

ؾٙبض٢ٛ٤ 
 زْٚ

ؾٙبض٢ٛ٤ 
 اَٚ

ؾٙبض٢ٛ٤ 
 زْٚ

ؾٙبض٤ٛ
 ٢ اَٚ

ؾٙبض٢ٛ٤ 
 زْٚ

ٔكبضوت 

 ؾ٥بؾ٣
05/0- 05/0- 120/0 020/0 03/0 13/0 000/0 003/0 

001/0

- 

201/0

- 
126/0 036/0 

 102/0 002/0 55/0 93/0 05/0 000/0 43/0 43/0 231/0 030/0 92/0 92/0 ؾٗ

تحه٥ال

 ف
03/1 03/1- 001/0 000/0 93/0 93/0- 011/0 049/0 02/0 12/0 000/0 256/0 

ضط٤ت 
تؿ٥٥ٗ 
 ٔسَ

42/0  ;2R 
 ؾٙبض٢ٛ٤ اَٚ

53/0  ;2R 
 ؾٙبض٢ٛ٤ زْٚ

36/0  ;2R 
 ؾٙبض٢ٛ٤ اَٚ

45/0  ;2R 
 ؾٙبض٢ٛ٤ زْٚ

49/0  ;2R 
 ؾٙبض٢ٛ٤ اَٚ

69/0  ;2R  
 ؾٙبض٢ٛ٤ زْٚ

ثيطا٢  ، زٞيس  ضطا٤ت ٔسَ ضٌطؾ٣٘ٛ٥ ٥ٔعاٖ ٚ رٟت احطٌصاض٢ ٔتغ٥ط ضا ٘كيبٖ ٔي٣  

ٖ  03/0ٔخبَ ضط٤ت  زٞٙيسٜ   زض ٔسَ زْٚ ؾٙبض٢ٛ٤ اَٚ ثطا٢ ٔتغ٥ط ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ٘كيب

. اؾيت بضٔٙساٖ زا٘كٍبٜ انفٟبٖ ثط ضفبٜ التهبز٢ آ٘بٖ احطٌصاض٢ ٔخجت ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ و

زضنيس ٔكيبضوت    1قيٛز ويٝ ثيب افيعا٤ف      اظ ٘ػط ٥ٔعاٖ تثح٥طٌصاض٢ ٥٘ع چ٥ٙٗ تح٥ُّ ٣ٔ

افعا٤ف ذٛاٞيس   03/0ضفبٜ التهبز٢ آ٘بٖ ٥٘ع ثٝ ٥ٔعاٖ ، ؾ٥بؾ٣ وبضٔٙساٖ زا٘كٍبٜ انفٟبٖ
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زٞيس ٚ   بض٢ ضا ٘كيبٖ ٔي٣  ٤بفت. ؾسز احتٕبَ ٔؿٙبزاض٢ ٥٘ع ٥ٔيعاٖ ٔؿٙيبزاض٢ اظ ٘ػيط آٔي    

زٞيس ويٝ ضيط٤ت ضٌطؾي٣٘ٛ٥ زض      ثبقس ٘كبٖ ٔي٣  1/0چٙب٘يٝ احتٕبَ ٔؿٙبزاض٢ وٕتط اظ 

َ  90ؾط   ٞيب٢ ؾيٙبض٢ٛ٤ اَٚ    زضنس اظ ٘ػط آٔبض٢ ٔؿٙبزاض اؾت. ٘تب٤ذ ضٌطؾ٣٘ٛ٥ ٔيس

ضفبٜ التهبز٢ ذيٛز ضا اظ ٘ػيط    ،تحه٥الفٚ زٞس وٝ زا٘كز٤ٛبٖ ثب افعا٤ف ؾٗ  ٘كبٖ ٣ٔ

ا٘س. أب افعا٤ف ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ آٟ٘ب ضفبٜ التهيبز٢ آ٘يبٖ ضا ثيٝ طيٛض      ازٜآٔبض٢ افعا٤ف ز

ثبقيس ويٝ ٘كيبٖ     ٔي٣  42/0ٔؿٙبزاض٢ افعا٤ف ٘سازٜ اؾت. ضط٤ت تؿ٥٥ٗ ٔيسَ ٥٘يع ثطاثيط    

زضنس تغ٥٥يطاف ضفيبٜ التهيبز٢ زا٘كيز٤ٛبٖ ضا      42 ا٘س زٞس ٔتغ٥طٞب٢ تحم٥ك تٛا٘ؿتٝ ٣ٔ

ٖ   وبضٔٙساٖ( ثب ) س. زض ٔٛضز ٔسَ زْٚٙ٘كبٖ زٞ ضفيبٜ  ، افعا٤ف ٔكيبضوت ؾ٥بؾي٣ وبضٔٙيسا

التهبز٢ آ٘بٖ اظ ٘ػط آٔبض٢ ثٟجٛز ٤بفتٝ اؾت. ثيب افيعا٤ف ؾيٗ ٚ تحهي٥الف ٥٘يع ضفيبٜ       

 36/0التهبز٢ ثٝ طٛض ٔؿٙبزاض٢ افيعا٤ف ٤بفتيٝ اؾيت. ضيط٤ت تؿ٥ي٥ٗ ٔيسَ ٥٘يع ثطاثيط         

هيبز٢  زضنس تغ٥٥طاف ضفبٜ الت 36 ا٘س زٞس ٔتغ٥طٞب٢ تحم٥ك تٛا٘ؿتٝ ثبقس وٝ ٘كبٖ ٣ٔ ٣ٔ

٥٘ع ثيب افيعا٤ف ؾيٗ ٚ    ، س. زض ٔسَ ؾْٛ ثطا٢ اؾضب٢ ٥ٞثف ؾ٣ّٕٙوبضٔٙساٖ ضا ٘كبٖ زٞ

ضفبٜ التهبز٢ ثٝ طٛض ٔؿٙبزاض افعا٤ف ٤بفتٝ اؾيت أيب ثيب افيعا٤ف ٔكيبضوت      ، تحه٥الف

ثبقس ويٝ   ٣ٔ 49/0ضفبٜ تغ٥٥ط ٔؿٙبزاض٢ ٘ساقتٝ اؾت. ضط٤ت تؿ٥٥ٗ ٔسَ ٥٘ع ثطاثط ، ؾ٥بؾ٣

زضنيس تغ٥٥يطاف ضفيبٜ التهيبز٢ اؾضيب٢       49 ا٘س تحم٥ك تٛا٘ؿتٝزٞس ٔتغ٥طٞب٢  ٘كبٖ ٣ٔ

2س. زض وُ ٥ٞٙثف ؾ٣ّٕ ضا ٘كبٖ زٞ
R ٞيب ضا   زٞٙس٣ٌ ٔسَ ٢ ٔسَ ٥٘ع وٝ لسضف تٛض٥ ٞب

 قٛز. ٞب٢ ؾٙبض٢ٛ٤ زْٚ اضظ٤بث٣ ٣ٔ س. زض ازأٝ ٘تب٤ذ ٔسَٙثبق س ٘ؿجتبً ثبي ٣ٔٙزٞ ٘كبٖ ٣ٔ

زٞس وٝ ثب افعا٤ف ضفبٜ التهيبز٢ ٚ   ٕٞي٥ٙٗ ٘تب٤ذ ٔسَ اَٚ ؾٙبض٢ٛ٤ زْٚ ٘كبٖ ٣ٔ

تحه٥الف زا٘كز٤ٛبٖ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ثٝ طٛض ٔؿٙبزاض٢ وبٞف ٤بفتٝ اؾت. ٔتغ٥ط ؾيٗ  

ثبقيس   ٣ٔ 53/0زٞس. ضط٤ت تؿ٥٥ٗ ٔسَ ٥٘ع ثطاثط  ٥٘ع احط ٔخجت ٚ ر٥طٔؿٙبزاض٢ ضا ٘كبٖ ٣ٔ

ٝ  وٝ ٘كبٖ ٣ٔ  زضنيس تغ٥٥يطاف ٔكيبضوت ؾ٥بؾي٣     53 ا٘يس  زٞس ٔتغ٥طٞب٢ تحم٥ك تٛا٘ؿيت

زٞيس ويٝ ثيب افيعا٤ف ؾيٗ ٚ ضفيبٜ        س. ٘تب٤ذ ٔسَ زْٚ ٘كيبٖ ٔي٣  ٙزا٘كز٤ٛبٖ ضا ٘كبٖ زٞ

ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ وبضٔٙساٖ زا٘كٍبٜ انفٟبٖ افعا٤ف ٤بفتٝ اؾيت ٚ ثيب افيعا٤ف    ، التهبز٢

ثبقيس   ٣ٔ 45/0تحه٥الف ا٤ٗ ٔكبضوت وبٞف زاقتٝ اؾت. ضط٤ت تؿ٥٥ٗ ٔسَ ٥٘ع ثطاثط 
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ٝ زٞس ٔتغ٥طٞب٢ تحم٥ك تٛا٘ وٝ ٘كبٖ ٣ٔ زضنيس تغ٥٥يطاف ٔكيبضوت ؾ٥بؾي٣      45 ا٘يس  ؿيت

س. ٘تب٤ذ ٔسَ ؾْٛ حبو٣ اظ آٖ اؾت وٝ ؾيٗ ٚ تحهي٥الف ثيط    ٙزٞ وبضٔٙساٖ ضا ٘كبٖ ٣ٔ

، ٔكبضوت اؾضب٢ ٥ٞيثف ؾّٕي٣ تثح٥طٌيصاض ٘جيٛزٜ اؾيت ٚ ثيب افيعا٤ف ضفيبٜ التهيبز٢         

ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ اؾضب٢ ٥ٞثف ؾ٣ّٕ وبٞف ٔؿٙبزاض٢ ضا تزطثيٝ ويطزٜ اؾيت. ضيط٤ت     

زضنيس   69زٞس ٔتغ٥طٞب٢ تحم٥ك تٛا٘ؿتٝ  ثبقس وٝ ٘كبٖ ٣ٔ ٣ٔ ٥٘69/0ع ثطاثط  تؿ٥٥ٗ ٔسَ

 س.ٙتغ٥٥طاف ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ اؾضب٢ ٥ٞثف ؾ٣ّٕ ضا ٘كبٖ زٞ
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ٝ ) ٔيس زضآ ٚ( پيٙذ  تيب  نفط) ؾ٥بؾ٣ ٔكبضوت ضاثطٝ، قسٜ زازٜ ٘كبٖ ٢ٞب ٕ٘ٛزاض  ثي

ٖ  ضا انفٟبٖ زا٘كٍبٜ وبضٔٙساٖ ٚ ؾ٣ّٕ ٥ٞبف اؾضبء، زا٘كز٤ٛبٖ( ض٤بَ . زٞٙيس  ٔي٣  ٘كيب

ٗ  زض ؾ٥بؾي٣  ٔكيبضوت ، زضآٔيس  افعا٤ف ثب، قٛز ٣ٔ ٔكبٞسٜ وٝ ٕٞب٘طٛض ٖ  ثي٥  وبضٔٙيسا

. اؾيت  ثيٛزٜ  ؾىيؽ  ضٚ٘س ا٤ٗ زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ؾ٣ّٕ ٥ٞبف اؾضب٢ ث٥ٗ زض ٚ ٤بفتٝ افعا٤ف

ٖ  ؾ٥بؾ٣ ٔكبضوت ُ  ا٘يس تٛ ٔي٣  زا٘كيز٤ٛب ٝ  ٌٛ٘يب٣ٌ٘ٛ  زي٤ي ٝ  آ٘زيب  ثبقيس. اظ  زاقيت  وي

ٝ  ٚ اقيتغبيف  زاضا٢ ٚ وكٛض رٛاٖ لكط زا٘كز٤ٛبٖ   ٚ ٞؿيتٙس  ثيبيتط٢  ؾ٥بؾي٣  ضٚح٥ي

َ  ٟ٘ب٤ت زض ٚ ٔؿئ٥ِٛت٣ ٞطٌٛ٘ٝ اظ آٟ٘ب ثٛزٖ فبضـ ٕٞي٥ٙٗ ٝ ، ذيٛا٣ٞ  اؾيتمال ٗ  ٕٞي  ا٤ي

 .ثىكب٘س ؾ٥بؾ٣ ٔكبضوت ؾٕت ثٝ ضا آٟ٘ب تٛا٘س ٣ٔ ؾٛأُ

 

 شىُاداتگيري ي پي وتيجٍ
ْ   ٔكيبضوت ؾ٥بؾي٣ ٤ىي٣ اظ قيبذم    ، تٛاٖ ٌفيت  اظ ٤ه ٔٙػط و٣ّ ٣ٔ ٞيب٢   ٞيب٢ ٘ػيب

ٞيب ٚ   ؾبيض ٚ اظ ٕ٘بزٞب٢ ٔكطٚؾ٥ت اؾت ٚ ا٥ٙٔت ٣ّٔ اظ وبضوطزٞب٢ ان٣ّ زِٚت ٔطزْ

ضبٔٗ تساْٚ ح٥بف ؾ٥بؾ٣ اؾت. اظ ططف ز٤ٍيط تٛؾيؿٝ التهيبز٢ ٚ افيعا٤ف ضفيبٜ اظ      

قيٛز. اضتجيب، ثي٥ٗ تٛؾيؿٝ ؾ٥بؾي٣ ٚ       ٛة ٣ٔتط٤ٗ اٞساف التهبززا٘بٖ تٛؾؿٝ ٔحؿ ٟٔٓ

تٛؾؿٝ التهبز٢ زض ؾط  والٖ ٕٞٛاضٜ ٔٛضز ثحج ا٘س٤كٕٙساٖ التهبز ٚ ؾّيْٛ ؾ٥بؾي٣   

ٚرٛز اضتجب، ث٥ٗ ا٤ٗ زٚ قيبذم ٟٔيٓ ضا تث٥٤يس     ٌٛ٘بٌٖٛثٛزٜ اؾت ٚ ٘تب٤ذ تحم٥مبف 

 وٙس. ٣ٔ

زض ا٤ٗ پػٚٞف اضتجب، ث٥ٗ قبذم ضفبٜ التهبز٢ ٚ ٔكيبضوت ؾ٥بؾي٣ زض ؾيط     

ٚ وبضٔٙساٖ زا٘كٍبٜ انفٟبٖ ثٝ ضٚـ ٥ٔسا٣٘ ٔٛضز ثطضؾي٣   اٖبزتاؾ، طز ث٥ٗ زا٘كز٤ٛبٖذ

ضؾس ٚضيؿ٥ت   ثٝ ٘ػط ٣ٔ، ٚ تزع٤ٝ ٚ تح٥ُّ لطاض ٌطفت. ثب ٔمب٤ؿٝ اثتسا٣٤ آٔبض تٛن٥ف٣

التهبز٢ ثب ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ضاثطٝ زاقتٝ ثبقس. آٔيبض تٛني٥ف٣ حيبو٣ اظ آٖ اؾيت ويٝ      

آٖ ٚضييؿ٥ت التهييبز٢ پييب٥٤ٗ ٚ ٔتٛؾييا     ث٥كييتط٤ٗ ٥ٔييعاٖ ٔكييبضوت ؾ٥بؾيي٣ اظ   

ثيٝ ٔيٛاظاف   ، وٝ زٞس وٙٙسٌبٖ ثٛزٜ اؾت. ٕٞي٥ٙٗ آٔبض تٛن٥ف٣ تحم٥ك ٘كبٖ ٣ٔ ٔهبحجٝ
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ٖ   ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ افعا٤ف ٥٘بفتٝ اؾت. زازٜ، افعا٤ف ؾط  تحه٥الف زٞٙيسٜ آٖ   ٞيب ٘كيب

 ٥ِؿب٘ؽ ث٥كتط٤ٗ ٥ٔعاٖ ٔكيبضوت  ٥ِؿب٘ؽ ٚ فٛق، ز٤پّٓ ٞب٢ تحه٣ّ٥ فٛق اؾت وٝ ٌطٜٚ

ؾ٥بؾ٣ ضا زاقتٙس. پؽ اظ آٟ٘ب ٌطٜٚ تحه٣ّ٥ زوتط٢ لطاض زاقت وٝ ٘ؿجت ثيٝ زٚ ٌيطٜٚ   

 لجُ وٕتط٤ٗ ٥ٔعاٖ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ضا زاضا ثٛز٘س.

 ٚ ؾ٥بؾ٣ ٔكبضوت ث٥ٗ اضتجب،،  زا٘كز٤ٛبٖ ث٥ٗ زض وٝ زٞس ٣ٔ ٘كبٖ تحم٥ك ٘تب٤ذ

ٗ  زض ٚ ٔٙفي٣  ٚ زاض ٣ٔؿٙي  آٔيبض٢  ٘ػط اظ التهبز٢ ضفبٜ ٖ  ثي٥  زاض ٣ٔؿٙي  ٚ تٔخجي  وبضٔٙيسا

 ؾّٕي٣  ٥ٞيبف  اؾضب٢ ث٥ٗ زض التهبز٢ ضفبٜ ٚ ؾ٥بؾ٣ ٔكبضوت ث٥ٗ اضتجب، ا٤ٗ. ثبقس ٣ٔ

زٞيس ويٝ    ٘كيبٖ ٔي٣   6زض ٚالؽ ٘تب٤ذ رسَٚ . ثبقس ٣ٔ ٔٙف٣ ٚ زاض ٣ٔؿٙ آٔبض٢ ٘ػط اظ ٥٘ع

زض نٛضت٣ ، زٞس ضفبٜ التهبز٢ ثبيتط ضا ٘كبٖ ٣ٔ، ثبيتط ثٛزٖ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ وبضٔٙساٖ

ٚ زا٘كيز٤ٛبٖ احطٌيصاض٢ ٔكيبضوت ؾ٥بؾي٣ ثيط ضفيبٜ        اٖبزتزض ثي٥ٗ اؾي  ، ٞب وٝ ا٤ٗ ٔسَ

ٔكيبضوت  ، زٞس وٝ افعا٤ف ضفبٜ التهبز٢ ٘كبٖ ٣ٔ 7وٙس. ٘تب٤ذ رسَٚ  التهبز٢ ضا ضز ٣ٔ

ٖ   اٖبزتؾ٥بؾ٣ زا٘كز٤ٛبٖ ٚ اؾ ، زا٘كٍبٜ انفٟبٖ ضا وبٞف زازٜ اؾت ٚ زض ثي٥ٗ وبضٔٙيسا

 عا٤ف زازٜ اؾت.ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ضا اف، افعا٤ف ضفبٜ التهبز٢

زا٘كز٤ٛبٖ، وبضٔٙساٖ ٚ ا٢ تحم٥ك زض ث٥ٗ ثب تٛرٝ ثٝ ٘تب٤ذ ٔتفبٚف ٚ ٔمب٤ؿٝ

 افعا٤ف ضفبٜ التهبز٢،وٝ ٘كبٖ زازٜ قس ٚ ٔجت٣ٙ ثط ا٤ٗ ثٛزوٝ  زا٘كٍبٜ انفٟبٖ اٖبزتاؾ

زا٘كٍبٜ انفٟبٖ ضا وبٞف زازٜ ٚ زض ث٥ٗ  اٖبزتٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ زا٘كز٤ٛبٖ ٚ اؾ

تٛاٖ  ٣ٔ، ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ضا افعا٤ف زازٜ اؾت، ف ضفبٜ التهبز٢افعا٤، وبضٔٙساٖ ٥٘ع

زاض٢ ٚرٛز زاضز ٚ  ٣ٔؿٙ ٥ٌط٢ وطز وٝ ث٥ٗ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ٚ ضفبٜ التهبز٢ ضاثطٝ٘ت٥زٝ

ٞب٢ التهبز٢ زض ٤ه  تٛاٖ ٌفت زض ز٥٘ب٢ ٤ىپبضچٝ و٣٘ٛٙ وٝ ثحطاٖ زض ٔزٕٛؼ ٣ٔ

زٔٛوطاؾ٣ زض ، زٞس فعا٤ف ٣ٔض٤ؿه زض٥ٌط قسٖ ؾب٤ط وكٛضٞب ضا ا، وكٛض ٤ب ٤ه ٔٙطمٝ

ثٟتط٤ٗ ضٕب٘ت ثطا٢ حفع وكٛض زض ٔمبثُ ، تط٤ٗ قىُ ذٛز تط٤ٗ ٚ ؾ٥ٕك ٌؿتطزٜ

زٔٛوطاؾ٣ ٚ ٔكبضوت ؾ٥بؾ٣ ٔطزْ ٤ى٣ اظ ، ا٣ِّّٕ اؾت. اظ ا٤ٗ ح٥ج ٞب٢ ث٥ٗ ثحطاٖ

ٟ٘بزٞب٢ ٟٔٓ ٚ ثب ا٥ٕٞت ثطا٢ تٛؾؿٝ التهبز٢ پب٤ساض ٚ ضفبٜ التهبز٢ ٤ه وكٛض اؾت. 

ا٢ اؾتفبزٜ وٙس تب  كٛض ٔب ثٝ ؾٙٛاٖ ٤ه وكٛض حطٚتٕٙس ثب٤س اظ ٔٙبثؽ ثٝ ٌٛ٘ٝثٙبثطا٤ٗ و
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ٔتٛؾا ربٔؿٝ ٔب ثبي٢ ذا فمط افطاز ا٢ وٝ  ٌٛ٘ٝ ثٝ، ٢ ٚ ضضب٤ت ٔطزْزٔٛرت ذكٙٛ

ض٤ع٢ ٚ ٔس٤ط٤ت ٔؿبئُ التهبز٢ اؾت. ثبي ضفتٗ  لطاض ٥ٌط٘س ٚ ا٤ٗ أط ٥٘بظٔٙس ثط٘بٔٝ
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