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 شناختي رفتار انتخاباتي بررسي جامعه
 در كهگيلويه و بويراحمذ

 *الِ ضاهطه يكب
 

 چكيذُ:
مقاله حاضش به بشسسي علل و عوامل سفتاسهاي شهرشودذا  اسهتا    

ههاي   فتهه پهشداصد  يا  هاي ادتخابهايي مهي   كرگيلويه و بويشاحمذ دس فعاليت
يشين علل سفتاسهايي كه دس صما  ادتخابات به  دهذ عمذه يحقيق دشا  مي

كنهذ  سقابهت داسهالش مشهامل سقابهت اقهوا          شكل غيشقادودي بهشوص مهي  
    آميهض و  دفور(  سفتاسههاي ممعهي غيشملهالمت    هاي ري طوايف و گشوه

ي باشذ  دتايج اين يحقيق دس سايش مناطق كه بافت امتماعي و فشهنگه  مي
سود اين يحقيق بتوادذ دس  باشذ  ادتظاس مي مشابه داسدذ  قابل استفاده مي

گههزاسي و  چنههين سياسههت  باصدمههايي معتههنت منههاطق مههزكوس  هههش   
 .سيضي بشاي حل آدرا مؤثش واقع گشدد بشدامه
 

: مشههاسكت سياسههي  محشوميههت دلههاي  پايگههاه  ّدد  كليددذ ٍهشُ
 يضآم اقتصادي ه امتماعي  سفتاسهاي ممعي خشودت

                                                 

 ضٌبسي وبضضٌبس اضضس خبهًِ  *
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 بي ى هسألِ -1
 

ضٌبذتي زاضز،  ّب ٍ هجبحثي وِ زض وطَض هب ًيبظ ثِ ثطضسي خبهًِ اظخولِ هَؾَو
ّبي  ًهيط ضطوت زض فًبليت 2است. ثطذي ضفتبضّبي سيبسي 1هسألِ هطبضوت سيبسي

ّوبي سيبسوي زض    ّبي لوَهي ٍ خٌوب    ّبي تجليغبت گطٍُ اًتربثبتي، ثطگعاضي خلسِ
ضَز. ايي ًَو  ّبي هطبضوت سيبسي هحسَة هي اظ خٌجِّبي اًتربثبتي يىي  فًبليت

ي ثوطٍظ نى ثٌوب ثوِ ثسوتطّب،      ضفتبضّب زض ّوِ خبي وطَضهبى يىسبى ًيست ٍ ًحَُ
ضطايف ٍ ثبفت اختوبيي فطٌّگي هتفبٍت است. هطبضوت هطزم استبى وْگيلَيوِ ٍ  

ثوِ   ّبي اًتربثوبتي، اگطهوِ لبلجوب     ّبي سيبسي اظخولِ فًبليت ثَيطاحوس زض فًبليت
گيوطز، اهوب زض يويي حوب  زض هيوبى ثطذوي        ّبي لبًًَي ٍ لبًًَوٌس ضىل هوي  ضيَُ
ّوب ٍ ضفتبضّوبيي    ّبي سيبسي ٍ لَهي زض لجل، حيي ٍ ثًس اظ اًتربثبت فًبليت گطٍُ

ّبي لبًًَي ٍ ثٌْدبض هكبثمت ًساضز. ضفتبضّبيي ًهيط: ايدوبز   وٌس وِ ثب ضيَُ ثطٍظ هي
نهيوع،   ّبي خوًي ذطًَت وبًسيساّب، زضگيطي ًهوي )اذال  زض هطاسن سرٌطاًي ثي

ثؿبيت، اًتمب  افطاز ٍاخس ضطايف ضأي اظ ضوْطّبي هدوبٍض ثوِ     ذطيس ضأي افطاز ثي
ّوبيي اظ هٌويي ضفتبضّوبيي     ّب ٍ ًوًَِ حَظُ اًتربثيِ زض ضٍظ اذص ضأي ٍ ... هػساق

ثوب   ّب ثِ حسي است وِ يوستب  ًهوي ثبضس. ضست ٍلَو ضفتبضّبي ليطلبًًَي ٍ ثي هي
تَاًوس ثوِ    يبثس، زض ليط ايي غَضت هي زذبلت ٍ وٌتط  ًيطٍّبي اًتهبهي ذبتوِ هي

ّبي هحلي هٌدط ضَز. سبثمِ هٌيي ضفتبضّبيي ثطاسبس استٌبزات هَخوَز زض   ضَضش
ازاضات ٍ ًْبزّبي استبى زض هَضز سِ ضْط يبسَج، وْگيلَيوِ ٍ گسسوبضاى ٍلوَو    

ّب زض ضوْطّبي   ي ضست ثًؿي اظ زضگيطيوٌس. گبّ ضفتبضّبي ليطلبًًَي ضا تأييس هي
هصوَض ثِ حسي ثَزُ است وِ ًيطٍّبي اًتهبهي هحلي لوبزض ثوِ وٌتوط  اٍؾوبو ٍ     

ي ًهن ًجَزُ ٍ ثب استفبزُ اظ ًيطٍّبي ًهبهي ٍ اهٌيتي هستمط زض ضْطّبي هدبٍض  ايبزُ
ٍ   ًهووي  ّبي ثي ًهن يوَهي ثطلطاض گطزيسُ است. تحميك حبؾط زض ًهط زاضز ضيطِ

ّبي ثِ زست نهسُ ضاّىبضّوبيي   بضّبي ليطلبًًَي ضا تجييي ًوَزُ ٍ ثطاسبس زازُضفت
 ضا اضائِ ًوبيس.

                                                 
1- Political Participation 
2- Political Behaviors 
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 هط لؼ ت پيشيي -2
ّوبي هتًوسزي زض ظهيٌوِ هطوبضوت      ضلن ايٌىِ تبوٌَى تحميمبت ٍ پژٍّص يلي

سيبسي هطزم اًدبم ضسُ است، اهب ثب ايي حب  ًمس ٍ ثطضسوي ايوي هكبلًوبت ًطوبى     
ّبي اًتربثبتي وِ ثِ ًحَي ثوب   بضّبي ليطلبًًَي هطزم زض فًبليتزّس هَؾَو ضفت هي

هطبضوت سيبسي هطتجف است، ثِ قَض ذبظ هَضز ثطضسي لطاض ًگطفتِ است. ثوطاي  
تطيي  نضٌبيي ثب تحميمبتي وِ ثِ ًحَي ثب هَؾَو تحميك اضتجبـ زاضًس زض ظيط ثِ هْن

 ضَز:  نًْب اضبضُ هي
.م زضذػوَظ ناوبض    1940اسوفلس زض سوب    ًتبيح وبض گطٍُ تحميمبتي پل الظاض

زّوس، ًموص    زٌّسگبى اًتربثبت ضيبست خوَْضي نهطيىب ًطبى هوي  تجليغبت ثط ضأي
زٌّسگبى تأايط ًبهيعي زاضز ٍ زض يول تجليغبت گستطزُ احعاة تأايط  تجليغبت ثط ضأي

زّس ووِ هيوعاى هطوبضوت زض     هٌيي زستبٍضز نى تحميك ًطبى هي هٌساًي ًساضز. ّن
زٌّوسگبى، هحويف ذوبًَازگي،     ت ثِ يَاهل زيگطي اظخولوِ گطايطوبت ضأي  اًتربثب

ظًسگي ضغلي ٍ فطٌّگي نًْب ثستگي زاضز. اظ قطفي زض ايي تحميك اضبضُ ضسُ است 
زٌّوسگبى   ّوبي سيبسوي ضأي   تط اظ ٍيژگي ّبي اختوبيي افطاز تًييي وٌٌسُ وِ ٍيژگي

يف خغطافيوبيي ٍ  (. ظيگفطيوس زض وتوبة ذوَز ضوطا    18ٍ  17: 1377است )ايَثي، 
اي اظ وطَض فطاًسِ ّوطاُ ثب گطايص سيبسي نًْوب   زٌّسگبى ضا زض هٌكمِ هحيكي ضأي

  ِ ي ٍي ووِ سوطظهيٌي    ثطضسي وطزُ است. هتفبٍت ثَزى ضوب  هٌكمِ هوَضز هكبلًو
ثبضس، اًگيعُ تحميوك ٍي   وِ سطظهيٌي نّىي ٍ هسكح هي  خٌگلي است ثب خٌَة نى
زّس اذتالف ضطايف هحيكي ٍ خغطافيبيي  طبى هيّبي ٍي ً ثَزُ است. ًتبيح ثطضسي

گصاض است. هس  شيل اظ زستبٍضز تحميك يوبز ضوسُ    زض گطايطبت سيبسي هطزم تأايط 
 (.17است )ظ 

 1هس  ضوبضُ 
   
 
 
 
 

 
 گيطي خْت

 سيبسي

 
سبذتبض 
 اختوبيي

 
 هصّت

 
 هبلىبى

 
ثبفت اختوبيي 
 سبوٌبى هٌكمِ

 
ٍؾى خغطافيبيي 

 ظهيي
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.م اًتطبض زاز ًطوبى زازُ ووِ زض وطوَضّبي     1968اي وِ زض سب   ًيسلط زض همبلِ
يبسي )ثِ هًٌي گستطش هطبضوت سيبسوي هوطزم ٍ   ي س نهطيىبي التيي هيبى تَسًِ

ّبي هتًوبضف(   ي التػبزي )ثطحست ضبذع ضيبيت لَاًيي اسبسي( ثب سكح تَسًِ
.م زض پژٍّطي وِ هجتٌي ثوط همبيسوِ    1960ضاثكِ ٍخَز زاضز. خويع ولوي زض سب  

ِ  75هيبى  ي التػوبزي ٍ هيوعاى    وطَض ثَز ثِ ايي ًتيدِ ضسيس وِ هيبى سكح تَسوً
(. زض تحميوك زيگوطي،   5:  1378ضوبلي،   سيبسي ضاثكِ ٍخَز زاضز )غفطي ي تَسًِ

ضفتبض اًتربثبتي هطزم ايطاى زض ّفتويي ٍ ّطتويي زٍضُ اًتربثبت ضيبست خوَْضي ثب 
ضٌبذتي سيبسي ٍ گعيٌص يمالًي هَضز تدعيِ ٍ تحليل  ضٌبذتي، ضٍاى ًگبّي خبهًِ

اى ايطاًي ثطضسي ٍ تجييي ضسُ لطاض گطفتِ ٍ يَاهل هؤاط ثط هطبضوت سيبسي ضْطًٍس
است. زض ايي پژٍّص زاليل وبّص يب افعايص حدن هطبضوت هطزم ثوب ضٍيىوطزي   

 (.166: 1380نهبضي ضط  زازُ ضسُ است )والًتطي، 
 

 هب ًي ًظري تحقيق -3
ّبي هتًسزي  ّبي اًتربثبتي اظ اثًبز ٍ ظهيٌِ همَلِ ضفتبضّبي ليطلبًًَي زض فًبليت

ّب ٍ هًيبضّبيي ٍخَز زاضز  ضٌبذتي هالن ّبي خبهًِ . زض ًهطيِثبضس لبثل ثطضسي هي
سوبظز   وِ اًسدبم ٍ يب اظ ّن گسيرتگي ًهن يوَهي خبهًِ ضا ثِ ذَثي هطرع هي

ثبضوٌس.   ضٌبسي ذطز ٍ والى هكط  هوي  خبهًِ  گًَِ هسبئل زض حَظُ ثسيْي است ايي
هكبلًوِ ضا زض ثوط   ضٌبسي زض ايي ظهيٌِ وليبت هَؾَو هَضز  ّبي والى خبهًِ ًهطيِ
ّوبي   اش الگَي هٌبسجي ثطاي تجييي پسيسُ گيطز. هٌبًسِ پبضسٌع ايتمبز زاضز ًهطيِ هي

ّبي اختوبيي هرػَغوب    ضَز. اهب ثِ لَ  هبيىل ضاش پسيسُ اختوبيي هحسَة هي
ثبضٌس  ضًَس، ثسيبض پيسيسُ هي هطبضوت سيبسي هي  ي ّبيي وِ هطثَـ ثِ حَظُ پسيسُ

ي هَؾوَيبت   ّب زض حَظُ ّويي ذبقط ثطضسي ايي لجيل پسيسُ (، ث9ِ: 1377)ضاش، 
ّبي سيبسي ايي ضّيبفوت خبيگوبُ    گيطًس. الجتِ زض تجييي پسيسُ اي لطاض هي هيبى ضضتِ

تَاًوس ثطضسوي يلووي ضا تىويول      ضسس ثِ تٌْبيي ًوي ذبغي زاضز؛ ليىي ثِ ًهط هي
طيوبت زاًطووٌساى   ي ضٍاًطٌبسي اختوبيي ًيوع ثبيسوتي اظ ًه   ًوبيس، ثلىِ زض حَظُ

ّبي اختوبيي هٌجًث اظ ضفتبضّبي ليطلبًًَي ضا ثطضسي  اي وِ يلت ذطًَت ثطخستِ
 اًس، استفبزُ ًوَز. ٍ تجييي وطزُ
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ّبي  ّبي خوًي ضا گطٍُ ٍخَز نٍضزى وٌص ذَز يبهل ثِ  خيوعوُلوي زض ضّيبفت
ي زاًس؛ يًٌي ّط هِ تًساز وٌطگطاى ثيطتط ضوَز اهىوبى ٍلوَو ضفتبضّوب     وٌطگط هي

ّبي هًطٍفي وِ ٍي شوط  (. يىي اظ ًو344ًَِ: 1377يبثس)ولوي،  خوًي افعايص هي
.م اسوت. زض ايوي    1968وٌس، ضَضش زاًطدَيي زض زاًطگبُ ولوجيب زض نٍضيول   هي

ّب  اضغب  ٍ سجت   ثبضس، ّويلتَى ضَضش، وِ ثِ تهبّطات اس. زي. اس هَسَم هي
ضَضضيبى زض نيس ٍ ثب الوساهبت  ضس سبذتوبى زاًطگبُ ثِ هست ّفت ضٍظ ثِ تػطف 

(. ًتبيح زستبٍضزّبي 336-339: 1377وٌتطلي ًيطٍي پليس لؿيِ پبيبى يبثس )ولوي، 
زّوس ٍ ثوب ضّوب     زّس ضفتبض هتربغن گطٍّي ثِ فطز خسبضت يول هوي  ٍي ًطبى هي

وطزى فطز اظ وٌتط  التساض يب ٌّدبضّبي لجلي، ثبيث ّوبٌّگ ضسى افطاز زيگط ثوب اٍ  
ضَز. زليل ايي اهط ثَاسكِ ايي است وِ ثب وثوطت يٌبغوط    خوًي هي زض ثطٍظ وٌص

ضطوت وٌٌسُ احتوب  هدبظات تَسف همبهبت هسئَ  ووتوط ضوسُ ٍ ثوط ضفتبضّوبي     
( 1(. ضًٍس ضفتبضّبي خوًي زض خوسٍ  ضووبضُ )  342ضَز )ظ  هتربغن افعٍزُ هي

 ضسُ است. ًطبى زازُ 
 ظًسپطزا : تًساز افطازي وِ ثِ وٌص هي1خسٍ  ضوبضُ 

 0 1 2 3 4 5 6 

 0 0 0 0 0 0 0 پطزاظز ثِ وٌص ًوي

 2 1 0 -1 -2 -3 -4 پطزاظز ثِ وٌص هي
 

وٌٌوسگبى زض ووٌص ًموص هتفوبٍت ٍ      زض هَضز خوبيت هتربغن تًساز ضوطوت 
هٌبى وِ تًساز افطاز زاضاي افىبض ٍ احسبسبت هطتطن  وٌٌس. ّن تطي ضا ثبظي هي هْن

وٌس ووتط ثِ ٍسيلِ ٌّدبضّبي لجلي وِ ثط  سبس هيوٌس، ّط فطزي اح افعايص پيسا هي
 زاًوس )ظ  ضَز ٍ لصا ضفتبضّبي خسيس ضا قجيًي هوي  ضفتبضش حبون ثَزًس وٌتط  هي

وٌٌس. اگط  (. اظ قطفي هٌبًسِ ّيچ يه زست ثِ وٌص ًعًٌس، پبزاش زضيبفت ًوي342
زض نى هَلًيت زست ثِ وٌص ثعًٌس احتوب  لَي ٍخَز زاضز ووِ هدوبظات ضوًَس.    

وٌٌس ٍ ثب افعايص تًساز افوطاز زيگوطي    ّبي ذبلع هْبض زضيبفت هي ٌبثطايي پبزاشث
يبثس. ّط هوِ تًوساز    ظًٌس احتوب  هدبظات ضسى اٍ وبّص هي وِ زست ثِ وٌص هي

گطاى ثيطتط ثبضس، اًگيعُ ثطاي يول وطزى ثيطوتط ذَاّوس ثوَز، ظيوطا احتووب        وٌص
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توط   ّبي احتوبلي هْن اظ ظيبى  صاي است وِ ضؾبيت حبغل اظ وٌ هدبظات ثِ اًساظُ
 (.343ثبضس )ظ  هي

ضاثطت هطتي هًتمس است وِ هيعاى نًَهي زض يه ًهبم اختوبيي ٍاثستِ ثِ هيوعاى  
اخوبو يب فمساى اخوبو زضثبضُ ٌّدبضّبي هططٍو ّوطاُ ثب يسم اقويٌوبى زض ضٍاثوف   

بضّب، ي ٌّد ًفسِ ضٌبسي ذَز سِ ًَو نًَهي؛ ؾًف في اختوبيي است. ٍي زض گًَِ
ٍخَز هٌسيي ٌّدبض لَي ٍلي هتًبضؼ ٍ ًبزيسُ گوطفتي ٌّدبضّوب ضا ثيوبى ًووَزُ     

وٌوس   ضَز. هوطتي هكوط  هوي    است. ّط سِ ٍؾًيت هٌدط ثِ ضفتبضّبي اًحطافي هي
ي گستطزُ ٍ ٌّدبضّبي ثسيل ضا ثوِ ٍخوَز نٍضز.    نًَهي هوىي است ضفتبض هٌحطفبًِ

 75: 1379گطزز )گط،  طاّن هيف« ضَضش»گيطي  زض ايي غَضت است وِ ثٌيبى ضىل
ّوب ٍ ٌّدبضّوبي اختووبيي     (. ثِ ًهط هطتي ظهبًي وِ هطزم ًسوجت ثوِ اضظش  76ٍ 
ّبي ذوَز ضا يولوي سوبظز،     ّب ٍ نهَذتِ ش ايتمبز ضًَس ٍ خبهًِ لبزض ًجبضس اضظ ثي

هٌويي زض تجيويي اًوَاو ضفتبضّوب ثوِ       ضوَز. ٍي ّون   نضفتگي ٍ ًبثسبهبًي ضطٍو هي
بضي فطز هًتمس ثَزُ ٍ اًسيطوِ اٍ ثوطايي اسوبس اسوت ووِ      ضٌبسي غَض سبظگ ًَو

پصيطش خوًي اّساف ٍ اثعاضّبي لبثل ٍغَ  سجت ّوبٌّگي هتًبز  ثيي زٍ ثرص 
 (.236: 1369ضَز )تَسلي،  شوط ضسُ هي

 :  ضاثكِ تطىيل سبذتي غَض ظًسگي هطتي 2خسٍ  ضوبضُ 
 

 ٍس يل هّذهف فرٌّگ تط بق خردُ تشكيل س ختي

 + + طايبىگ تكبثك گطٍُ ٌّدبض

 گطٍُ ًبثٌْدبض

 - + ًَنٍضاى

 + - پطستبى نزاة

  - ٍاگطاّب

 گطّب قغيبى
+ 
- 

+ 
- 

 
ي ثيي اّساف ٍ  هطتي ؾوي گستطش ًهطيِ زٍضوْبين، ثِ ّن ذَضزى ضاثكِ

ٍسبيل هططٍو ثطاي زستيبثي ثِ ايي اّساف ضا هَضز تَخِ لطاض زازُ ٍ هًتمس است 
ّبي اختوبيي و فطٌّگي ٍ زستيبثي ثِ  ي اّساف ٍ اضظشزض يه خبهًِ ثب اجبت ثي
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گًَِ ثِ ّن ذَضز، ًهن  ي تًبز  نًْب تًبز  ٍخَز زاضز، زض غَضتي وِ ايي ضاثكِ
 (.36: 1376نيس )هطتي،  ضٍز ٍ نًَهي ثِ ٍخَز هي اختوبيي اظ ثيي هي

ّبي ضوَز ًبگْبًي التػبزي ٍ يب ضضس سطيى  زٍضوْبين هًتمس است زض ظهبى
هٌيي زض ضطايف اختوبيي ًبثطاثط،  زّس. ّن ، نضفتگي اختوبيي ضٍي هيثبظاض

ضَز، ثِ ًحَي وِ اظ ّن پبضيسى  ّب اظ قطيك ٌّدبضّب تٌهين هي نضظٍّبي اًسبى
نٍضز وِ يسم  حس ٍ حػط ضا ثِ ٍخَز هي ٌّدبضّب نًَهي يب ٍؾًيت نضظٍّبي ثي

پَض،  زز )ضفيىگط اضؾبي نى نضظٍّب سجت ثطٍظ ٍؾًيت ًبضؾبيتي اختوبيي هي
1376 :35.) 
پسيسُ  3سيبسي  ضٌبسي هًبغط زض وتبة اًسبى ليپست يبلِن خبهًِ هبضتيي هَض سي

ّبي هرتلف اختوبيي ضا زض فطايٌسّبي  هطبضوت يب يسم هطبضوت الطبض ٍ گطٍُ
ّب، احعاة ٍ ًهبيط نى ثطاسبس هٌسيي  اختوبيي و سيبسي ًهيط اًتربثبت، اًدوي

(. ليپست غطيحب  42: 1377تجطيعي،  يي ًوَزُ است )هحسٌييبهل ولي اختوبيي تجي
ي سيبسي )ثِ هًٌبي زهىطاسي( ٍ يَاهل اختوبيي ٍ  ًطبى زاز وِ هيبى تَسًِ

التػبزي ضاثكِ هًٌبزاضي ٍخَز زاضز. ٍي ثطذي اظ وطَضّب ضا ثطحست 
ّبي التػبزي هرتلف هبًٌس زضنهس هلي، غًٌت، نهَظش ٍ ضْطًطيٌي ثب  ضبذع

ّبي سيبسي تَسًِ ًيبفتِ  بيسِ وطزُ ٍ ثِ ايي ًتيدِ ضسيسُ است وِ ًهبميىسيگط هم
ّب ثب يىوسيگط تفبٍت اسوبسي زاضًوس  ٍ تَسوًِ يبفوتِ ثطهجٌوبي ايي ضوبذع

 (.72: 1964، 4)ليپست
ًهطيِ « وٌٌس ّب ضَضش هي هطا اًسبى»گط زض وتبة ذَز ثِ ًبم  تسضاثطت

ت ايي پسيسُ هتأاط اظ اذتالف ثيي هحطٍهيت ًسجي ضا ثيبى ًوَزُ ٍ هًتمس اس
گطزز  ثبضس وِ ثِ ذطًَت هٌدط هي ّبي اضظضي خبهًِ هي هَلًيت اضظضي ٍ تَاًبيي

زاًس وِ ثِ  (. ٍي هَلًيت اضظضي ضا هيعاى يب سكح اضظضي هي54ٍ  53: 1379)گط، 
نيس، اًتهبضات اضظضي ًيع ثِ ٍؾًيت فًلي ٍ ٍؾًيت نيٌسُ اضبضُ زاضز.  زست هي
ّبي اضظضي است وِ ايؿبء نى ثِ وست ٍ  اضظضي خوى هيبًگيي هَلًيتتَاًبيي 

                                                 
3- Political Man 
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(. ٍي هحطٍهيت ًسجي ضا زض سِ هس  54-60ًوبيٌس. )غع  حفم نى هجبزضت هي
هحطٍهيت ًعٍلي، هحطٍهيت ًبضي اظ ثلٌسپطٍاظي ٍ هحطٍهيت غًَزي ثيبى ًوَزُ 

هس   گطزز. اضبضُ هي 5است وِ زض ايي ًَضتبض فمف ثِ هس  هحطٍهيت ًعٍلي
ّب هَلًيت اضظضي  نيس وِ اًسبى هحطٍهيت ًسجي ًعٍلي زض ضطايكي ثِ ٍخَز هي

تَاًستٌس نى ضا زاضتِ ثبضٌس؛ اهب  وطزًس هي هَخَز ذَز ضا اظ زست زٌّس. يب فىط هي
يبثس،  ثِ زليل ايٌىِ هَلًيت ٍ پتبًسيل اضظضي لبثل زستطسي ثِ ضست وبّص هي

وٌٌس.  صضتِ احسبس هحطٍهيت ًسجي هيضًَس ٍ ثب ًگبُ ثِ ٍؾًيت گ ذطوگيي هي
ّبي  اهىبى زاضز ٍؾًيت اضظضي يه خبهًِ ثِ زاليل هرتلفي اظخولِ وبّص تَاًبيي

ًرجگبى سيبسي زض تأهيي ًهن يب حل ثحطاى، تحويل حبوويت ذبضخي يب اظ زست 
ثرطس؛  زازى ايوبى ثِ سبذتبض ثبٍضّب ٍ ٌّدبضّبي وٌطي وِ ثِ خبهًِ اًسدبم هي

ّبي وويبة زض  ش ّب ثط سط اضظ ب ثِ زليل تًبضؼ خبهًِ ثب زيگط گطٍُسمَـ وٌس. ي
ٍؾًيتي ًبهكلَة لطاض گيطز. هبًٌس تأايطات هبليبت غًَزي ثط اطٍتوٌساى ٍ تًييي 
هبليبت ووتط ثطاي فميطاى، اظ هيبى ضفتي ًفَش سيبسي ًرجگبى ٍ ليطُ. ثطايي اسبس 

 ي سٌتي خَاهى زض حب ّب تطيي ًَو هحطٍهيت زض خَاهى سٌتي ٍ ثرص ضبيى
 ضوَز غوَضت ًووَزاض شيول ًطوبى زازُ هي ثبضوس وِ ثِ گصاض هوس  هوصوَض هي

 (.80-82: 1379)گط، 
 :  هس  هحطٍهيت ًعٍلي، التجبس اظ گط 1ًوَزاض ضوبضُ 
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ضسوٌس )ضاش،   ضفتبضّبي اًتربثبتي ثِ زليل سيبسي ٍ اختوبيي پيسيسُ ثِ ًهط هوي 
ثبضس. ظيطا ثوطاي تجيويي ضفتبضّوبي     ايي اهط ثِ يَاهل هتًسزي ٍاثستِ هي (.9: 1377

سيبسي ٍ اختوبيي هطزم يه يبهل ثِ تٌْبيي ًمص ًساضز، ثلىوِ هدوَيوِ يوَاهلي    
ٍخَز زاضًس وِ ّط وسام ًمص ٍ وبضوطز ذبظ ذَز ضا ثطيْوسُ زاضًوس ٍ هٌبًسوِ    

زٌّوس   سوَق هوي   وٌتط  ًطًَس ضًٍس خبهًِ ضا ثِ سووت ًبّووبٌّگي ٍ ًوبهَظًٍي   
ّب، ثب تىيِ ثط هجبًي ًهطي تحمك،  ( ثِ هٌهَض زضن ٍ تجييي فطؾي1379ِاللْي،  )سيف

 گطزًس: يَاهل شيل تططيح هي
 

 هحرٍهيت ًسبي -2-1
ثب تَخِ ثِ فطايٌس هسضًيعاسيَى ٍ زض حب  گصاض ثَزى خبهًوِ، نْوَض ثًؿوي اظ    

ي، التػوبزي ٍ فطٌّگوي   ّبي خسيس تغييطاتي  زض سبذتبضّبي سيبسي، اختوبي ظهيٌِ
نهيع ٍ ّوطاُ ثوب ضضوس ٍ تَسوًِ     خبهًِ ثِ ٍخَز نٍضزُ است. ايي تغييطات هَفميت

ثَزُ است. هٌيي ضطايكي سجت ضسُ است وِ اًتهوبضات هوطزم ًسوجت ثوِ ٍلوبيى      
ّبي خسيس زض اشّبى هوطزم   ّب خسيسي زض نًْب ثِ ٍخَز نيس. ايي ثبٍض هتفبٍت ٍ ثبٍض

گطزز؛ ثلىوِ اًتهوبضاتي ضا ايدوبز     ٍ يب ايٌىِ هتَلف ًوي ضٍز ثِ سَْلت اظ ثيي ًوي
ّبي خسيس هطزم ثبضس اهب هوطزم ثوِ زليول     وطزُ است وِ ثتَاًس پبسرگَي ذَاستِ

تَاًٌس ذَز ضا لبًى سبظًس وِ ثِ ضطايف هَخَز اوتفب  ضضس اًتهبضات ٍ تَلًبت، ًوي
لبزض ثِ پبسرگَي ّوِ ًوبيٌس. اهب اظ نًدب وِ ضطايف خسيس خبهًِ ثٌبثِ زاليل هتًسز 

اي ًيسوت. ثٌوبثطايي    ّبي لجلوي ووبض سوبزُ    ثبضس ٍ وست ّوِ هَلًيت ّب ًوي ظهيٌِ
هَلًيت اضظضي خبهًِ اظ يه قطف ٍ اًتهبضات هطزم اظ قطفي سيط غًَزي زاضوتِ  

ظًس. ثبظتبة ايي ٍؾًيت ثِ  هي ٍ ثِ هحطٍهيت ًسجي زض ثًؿي اظ الطبض خبهًِ زاهي
 (.82ٍ  81: 1379گطزز)گط،  هي نهيع تجسيل  ًًَي ٍ ذطًَتثًؿي اظ ضفتبضّبي ليطلب

 
 ّ  ضؼف ٌّج رّ  ٍ هرزش -2-2

ّب ٍ  قَضي وِ اضبضُ ضس فطايٌس هسضًيعاسيَى سجت تغييط زض ثطذي اظ اضظش ّوبى
ٌّدبضّبي خبضي گطزيسُ است. ايي تغييطات زض ظهوبى اًتربثوبت ثوِ يلوت قوط       
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ّبيي هَاخِ ٍ زض غَضت تطوسيس ٍ   الف ًهطضًبضّبي اًتربثبتي زض ثيي هطزم ثب اذت
ًوبيس. ٍخَز  ّبي اختوبيي ثطٍظ هي تساٍم ثِ ضىل ضفتبضّبي ليطلبًًَي ٍ وطوىص

ّبي هتًبضؼ زض اثًوبز فطٌّگوي، اختووبيي ٍ التػوبزي ًوَيي       ٌّدبضّب ٍ اضظش
ّوبي   ّوبي اختووبيي توَأم ثوب ضلبثوت      ايتوبزي، ًبّووبٌّگي ٍ توٌص   تًبضؼ، ثي

هطزم زض پي زاضتِ است. زضگيطي، ذطيس ضاي ٍ ثوِ ضاُ اًوساذتي    نهيع ضا ثيي تًػت
ثبضٌس. ثِ ًهط هطتي  ّبيي اظ ايي ضفتبضّبي ليطلبًًَي هي ّبي تجليغبتي ًوًَِ وبضًبٍا 

وٌس وِ هيبى ٍؾى هَخَز ٍ نًسوِ   ثبضس ٍ ظهبًي ثطٍظ هي ايي پسيسُ يه هطىل هي
ٌبثطايي ٍالًيبت ٍ ٌّدبضّوبي  پٌساضًس اذتالف اسبسي ٍخَز زاضتِ ثبضس. ث هطزم هي

اختوبيي خَاهى هرتلف ًسجت ثِ يىسيگط هتفبٍت ّستٌس ٍ ثِ هطٍض ظهبى تغييط پيسا 
ّوبي هرتلوف فوطق      ّبي اختوبيي ٍ زض ظهوبى  وٌٌس. هطىالت اختوبيي زض ًهبم هي
 (.9: 1376وٌٌس )هطتي،  هي

 
 آهيس  رفت رّ ي جوؼي خشًَت -3-2

نيوس ٍ   اًتربثبتي ثِ اضىب  هتًسزي ثِ ٍخَز هيّبي  ضفتبضّبي خوًي زض فًبليت
نهيوع زض ظهوبى    ّوبي ذطوًَت   غَضت زضگيوطي  ايي ضفتبضّب زض ضىل ليطلبًًَي ثِ

ًهوي  وٌس. ثسيْي است ٍلَو ضفتبضّبي ًبثٌْدبض ٍ ثي ّبي اًتربثبتي ثطٍظ هي فًبليت
ضوَز، ثوِ يلول ٍ يَاهول      زض خبهًِ وِ هَخت ايتطاؼ هطزم ثِ ٍؾى هَخَز هي

زي ٍاثستِ است. ّوبى قَضي وِ اضبضُ ضس ولوي هًتمس است يبهل ثِ ٍخوَز  هتًس
ثبضٌس ٍ فطز ثِ تٌْبيي ثِ هٌيي الساهي  ّبي وٌطگط هي ّبي خوًي گطٍُ نٍضزى وٌص
تحميوك اظ    (. ًمص ًهطيِ فوَق زض تجيويي سوؤا    344: 1377ظًس.)ولوي،  زست ًوي
خوًي زض ايدبز ضَضش  تِّبي زس اي ثطذَضزاض است. ٍي خبيگبُ وٌص اّويت ٍيژُ
ّبي اختوبيي ضا اظ لحبل اًدبم وٌص هَضز ثطضسوي لوطاض زازُ اسوت.     ٍ يب زضگيطي

ًهطيِ ٍي ثط ايوي اغول اسوتَاض اسوت ووِ يلول ثسويبضي اظ ضفتبضّوبي خوًوي          
ي وٌص ثبظيگطاى ٍ يٌبغط حبؾط زض هحل تدوى ثستگي زاضز،  نهيع ثِ ًحَُ ذطًَت

ضَز اختووبو تطوىيل ضوسُ ثوِ سووت       سجت هيثِ ًحَي وِ اًدبم يول ًبثٌْدبض 
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پوصيط   ضَضش ّسايت ضَز. وٌتط  هٌيي اٍؾبيي تٌْب ثِ زست ًيطٍّبي پليس اهىبى
نهيوع ٍ   ّبي ايتطاؼ گطزز. زض ايي ًهطيِ ًمص يَاهل تًييي وٌٌسُ زض اًدبم وٌص هي

گط ًيست وِ ثِ هَؾَو ًبوبهي ٍاثستِ ثبضس، ثلىِ تجييي هسألِ   ضَضش ّوبًٌس ًهطيِ
نهيوع وليوِ    زاًس وِ ثوب اًدوبم الوسام تحوطن     اي هي ضا هجتٌي ثط ًيطٍّبي يول وٌٌسُ

زّس. ولوي زض ايي ظهيٌِ  نهيع سَق هي ًيطٍّبي زيگط ضا ثِ اًدبم ضفتبضّبي ذطًَت
ضا ٍاثستِ ثِ تًساز يٌبغط ًبضاؾي زض هحل حبزاِ   هيعاى گستطش ضَضش ٍ زضگيطي

 (.343: 1373زاًس )ولوي،  هي
 

 ي هش ركت سي سي ًَُح -4-2
 

ّبي اًتربثبتي ٍ تجليغبتي ظهبًي اتفبق  ثسيبضي اظ ضفتبضّبي ليطلبًًَي زض فًبليت
زّوس   افتبزُ است وِ هطبضوت هطزم زض اًتربثبت ثيطتط ثَزُ است. ايي اهط ًطبى هي

ي سيبسي خبهًِ ّوگبم ثب هطبضوت هطزم ثِ يه ًحَ هتَاظى ٍ ّوبٌّوگ   وِ تَسًِ
ي سيبسي )ثِ هًٌوبي   قَض وِ ليپست ًطبى زاز هيبى تَسًِ ّوبى ثبضس. اظ قطفي ًوي

زهىطاسي( ٍ يَاهل اختوبيي ٍ التػبزي ّوجستگي ٍخَز زاضز. ٍي ثِ ايوي ًتيدوِ   
ّوب ثوب    ّبي سيبسي تَسًِ ًيبفتِ ٍ تَسًِ يبفتِ ثطهجٌبي ايي ضوبذع  ضسيس وِ ًهبم

 (.72: 1964يىسيگط تفبٍت اسبسي زاضًس )ليپست، 
ضسس پبيگبُ اختوبيي ٍ التػبزي افطاز زض ًحَُ هطبضوت نًبى  ًهط هيثٌبثطايي ثِ 

ّوبي هتفوبٍت    گصاضز ٍ افطاز ثب تَخِ ثِ پبيگبّي وِ زض خبهًِ زاضًس ًموص  تأايط هي
ي هطوبضوت   وٌٌس. زض ايوي تحميوك ًحوَُ    ّبي اًتربثبتي ايفب هي ذَز ضا زض فًبليت

است ووِ ثوط زٍ هتغيوط پبيگوبُ     يٌَاى يه هتغيط هيبًي زض ًهط گطفتِ ضسُ  سيبسي ثِ
 گصاضز. اختوبيي و التػبزي ٍ ضفتبضّبي ليطلبًًَي تأايط هي

 ِ غوَضت   ثِ قَض ولي ثب تَخِ ثِ ثيبى ًهطي هتغيطّبي تحميك هس  اضائِ ضسُ ثو
 الگَي شيل قطاحي ضسُ است.
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 :  ًوبيص هتغيطّبي هستمل ٍ ٍاثستِ تحميك 2هس  ضوبضُ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ّ ي تحقيق فرضيِ -3
ّبي ظيط لبثول   ثب تَخِ ثِ تَؾيحبت زازُ ضسُ زض هبضهَة ًهطي همبلِ فطؾيِ

 قط  ٍ ثطضسي است:
H1- ّبي اًتربثوبتي سوجت پيوسايص     ضفتبضّبي ليطلبًًَي هطزم زض ظهبى فًبليت

 ضَز. نهيع( هي ضفتبضّبي خوًي )ذطًَت
H2- بضّبي ليطلبًًَي زض ّب ٍ ٌّدبضّب زض خبهًِ هَخت ٍلَو ضفت ؾًف اضظش
 گطزز. ّبي اًتربثبتي هي فًبليت

H3- ّبي اًتربثوبت زض   هحطٍهيت ًسجي هٌدط ثِ ضفتبضّبي ليطلبًًَي زض فًبليت
 گطزز. استبى وْگيلَيِ ٍ ثَيطاحوس هي

H4- ّووبي اًتربثووبتي زض اسووتبى ثووِ ضلبثووت  ضفتبضّووبي ليطلووبًًَي زض فًبليووت
 اًدبهس. ًفَش هي شينهيع هيبى الَام، قَايف ٍ افطاز  ذطًَت

 ضلبثت الَام،
 ّب قَايف ٍ گطٍُ

 ًحَُ هطبضوت
 زض اًتربثبت

 ضفتبضّبي
  خوًي 

ّب  اضظش  ؾًف
 ٍ ٌّدبضّب

 هحطٍهيت
 ًسجي

پبيگبُ 
 التػبزي

 ليطلبًًَيضفتبضّبي 

 )ذطيس ضأي، وبضًبٍا  تجليغبتي، التطبش ٍ زضگيطي(
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H5- ّبي اًتربثبتي زض استبى ثِ پبيگبُ التػوبزي   ضفتبضّبي ليطلبًًَي زض فًبليت
 هطزم ثستگي زاضز.

H6-  ّوبي تجليغوبتي ٍ    هيعاى پصيطش ضفتبضّبي ليطلبًًَي )ذطيس ضأي، وبضًبٍا
ي هطوبضوت هوطزم زض    ّوب( زض اسوتبى وْگيلَيوِ ٍ ثَيطاحووس ثوِ ًحوَُ       زضگيطي
 اًتربثبتي ثستگي زاضز.ّبي  فًبليت

 
 تؼريف هف ّين -4

ّبي تحميك، تًوبضيف ًهوطي ٍ يوليوبتي     ثب تَخِ ثِ هفبّين ثىبض ضفتِ زض فطؾيِ
 ضَز. نًْب تَؾيح زازُ هي

 
 رفت رّ ي غيرق ًًَي -1-4

وَلت يىوي اظ تًوبضيفي ووِ     گَلس ٍ ٍيليبم  . فطٌّگ يلَم اختوبيي خَليَس
 ت:ثطاي لبًَى اضايِ وطزُ، هٌيي اس

ئي اظ وطزاض نزهي تًطيوف ووطز ووِ     ي لبيسُ تَاى ثِ هٌعلِ لبًَى ضا هي
نٍض  ايؿبي يه خبهًِ سيبسي نى ضا ثطاي ّووِ ايؿوبي نى خبهًوِ الوعام    

اًس  ضَز وِ اظ نى خولِ ضٌبسٌس. ايي ضٌبسبيي ضا يَاهلي هٌس هَخت هي هي
، ّوبيي ثوطاي تٌفيوص نى    اقبيت يوَهي اظ نى لبيسُ، فطاّن نٍضزى تؿوويي 

 ّبيي ثطاي تغييط ٍ اخطا ٍ ايتمبز يوَهي ثط غحت نى لبيسُ. ضٍش
تًطيف يوليبتي ضفتبضّبي ليطلوبًًَي زض پوژٍّص حبؾوط يجبضتسوت اظ يوسم      
پبيجٌسي ٍ يول ثطذي اظ هطزم ثِ لَايس پصيطفتِ ضسُ يوَهي خبهًِ وِ اخوطاي نى  

ّبيي وِ  ثِ وٌص نٍض گطزيسُ است. ٍ زض همبثل توبيل ثطاسبس لبًَى پصيطفتِ ٍ العام
ّوبي خوًوي ٍ ثطذوي اظ     ثبضوٌس. ًهيوط: زضگيوطي    ثطذالف ًهن يوَهي خبهًِ هي

 ّبي تجليغبتي ٍ ذطيس ضأي هطزم. وبضًبٍا 
 

  آشَب ٍ درگيري -2-4
ذطًَت سيبسي ًسجتب  ذَزخوَش  »گط، نضَة ضا ايي هٌيي تًطيف وطزُ است: 

ِ ووِ ضوبهل ايتػوبثبت    ٍ ليطسبظهبى يبفتِ ّوطاُ ثب هطبضوت هطزهي لبثل هالحهو 
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« ثبضوس  ّبي هحلي هي ّبي سيبسي ٍ ضَضش ّب، زضگيطي ثبض، ضَضش سيبسي ذطًَت
(. هفَْم يوليبتي زضگيطي ٍ نضَة ثوِ ًموص ثطذوي اظ هوطزم ثوب      32ٍ  31)غع

ّوبي   ًفَش سيبسوي ٍ لوَهي اضوبضُ زاضز ووِ زض ظهوبى فًبليوت       ّسايت يٌبغط شي
ّوبي تجليغوبتي ٍ    خوًوي، وبضًوبٍا    غَضت ضفتبضّبيي ًهيط زضگيوطي  اًتربثبتي ثِ

وٌوس. ثوسيْي اسوت ازاهوِ ٍ      ثطٍظ هي  نهيع هٌدط تَأم ثب زضگيطي ّبي ايتطاؼ تدوى
 ضس. تطسيس ايي ضًٍس ثِ نضَة )هحلي( هٌدط ذَاّس 

 
 هحرٍهيت ًسبي  -3-4
 

ثِ ًهط تسضاثطت گط هحطٍهيت ًسجي اغكالحي اسوت ثوطاي ًطوبى زازى ووٌص     
ّب ضا  زض ضؾبيت اضظضي خوًي وِ اًسبى« ّست»ٍ « ثبيس»ثطذبستِ اظ اذتالف هيبى 

يٌوَاى ثطزاضوت ثوبظيگطاى اظ ٍخوَز      سبظز. هحطٍهيت ًسجي ثِ هستًس ذطًَت هي
ضوَز.   ّوبي اضظضوي اًسوبى تًطيوف هوي      اذتالف هيبى اًتهبضات اضظضي ٍ تَاًبيي
اي ّستٌس وِ هوطزم ذوَز ضا هسوتحك نى     اًتهبضات اضظضي وبالّب ٍ ضطايف ظًسگي

وٌٌوس يووال     ّبي اضظضي وبالّب ٍ ضطايكي ّستٌس وِ نًْب فىط هي زاًٌس ٍ تَاًبيي هي
(. احسبس هحطٍهيت ًسجي 53ٍ  52: 1379وست ٍ حفم نى ضا زاضًس )گط،   تَاًبيي

افتس وِ افطاز خبهًِ ثِ همبيسِ ذَز ثوب وسوبًي ووِ هوسًهط زاضًوس       ٍلتي اتفبق هي
ذَاٌّس ثب نًسِ وِ ثوِ   ي افطاز خبهًِ هيغَضت ول پطزاظًس ٍ ثيي نًسِ فطز يب ثِ هي

وٌٌس ايي احسبس هحطٍهيت زض ظهوبى   نٍضًس احسبس فبغلِ يب ضىبف هي زست هي
گًَِ هسبئل ثِ ضفتبضّبي ليطلوبًًَي هٌدوط    ّبي اًتربثبتي ثِ زليل تىطاض ايي فًبليت

 گطزز. هي
 

 ّ  ٍ ٌّج رّ  ضؼف هرزش -4-4
 

است وِ ثِ قوَض ؾووٌي ّوسفي     6ظشقَض ولي يه ٍالًيتي ظهبًي حبئع اض ثِ 
ّب، ثِ هًٌبي اًسيطِ زض ثبة نى  ثرطس. اًسيطيسى زض ثبة اضظش هكلَة ضا تحمك هي

                                                 
6- Value 
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 ضَز، ذَاُ زض سكح سطًَضت خبهًِ ٍ ذَاُ زض هيعي است وِ هكلَة ضٌبذتِ هي
سكح سطًَضت فطزي ثبضس. ٍ ايي ثِ ًَيي يلن اذالق يب زاًطي است وِ هَؾوَو  

(. 445ت ٍ زض ًتيدِ تويع ذَة ٍ ثس اظ يىسيگط است)نلي ثيطٍ:نى اضظيبثي يب لؿبٍ
يٌَاى ؾَاثف هطتطن يوول اختووبيي ثوِ     ٌّدبضّب يجبضت اظ احىبهي ّستٌس وِ ثِ

زّس وِ  ّبي هًيٌي اظ ذَز ثطٍظ هي هٌسي ضًَس. ضفتبض اًسبًي لبيسُ ذسهت گطفتِ هي
تًجيط، يول نزهيوبى  حبغل پبيجٌسي ثِ اًتهبضات يب ٌّدبضّبي هطتطن است. ثِ ايي 

لبثل هًٌي است پس ٌّدبضّب تؿويي وٌٌسُ هٌبى هًٌبيي ّستٌس ووِ هطوطٍييت ٍ   
(. ضاثوطت هوطتي ؾوًف    259: 1376ضؾبيت ٍ فتَايي ّن زض وبض ثبضوس )پَيوبى،   

ّب ٍ ٌّدبضّب ضا هيعاى نًَهي زض يه ًهبم اختوبيي ٍ هيوعاى فموساى اخووبو     اضظش
 زاًووس  سم اقويٌبى زض ضٍاثوف اختوووبيي هوي  زضثوبضُ ٌّدبضّبي هططٍو ّوطاُ ثب ي

(. تًطيف يوليبتي هفَْم هصوَض اظ ايوي لوطاض اسوت ووِ زض     76ٍ  75: 1379)گط، 
ّوب ٍ ٌّدبضّوب    خبهًِ هَضز هكبلًِ اذتالف ٍ تًوبضؼ زض هوَضز ثطذوي اظ اضظش   
گوطزز ووِ هوَضز     هَخت ثِ ٍخَز نهسى ثًؿي اظ الگَّبي ضفتبضي ًبهتًوبضف هوي  

ّوبي اًتربثوبتي    گيطز. ازاهِ ايي ٍؾوًيت زض ظهوبى فًبليوت    ض هيايتطاؼ هطزم لطا
 پتبًسيل تجسيل ثِ ضفتبضّبي ليطلبًًَي ضا زض ذَز زاضًس.

 
  7رفت ر جوؼي -5-4
 

تطيي ًهطيوِ   گًَِ تًطيف ًوَزُ است: سبزُ خيوع ولوي ضفتبضّبي خوًي ضا ايي
ضا غطفب  اًجوَّي  اي است وِ سيستن  زّس ًهطيِ اختوبيي وِ نى ضفتبض ضا تَؾيح هي

هٌوس   ّبي ًهبم گيطز وِ زض نى پسيسُ ّبي يىسبًي زاضًس زض ًهط هي اظ افطاز وِ ٍيژگي
اًس ٍ يٌبغط  ثٌسي ضسُ هٌساى زليك تحت يٌَاى ضفتبضّبي خوًي گطٍُ  اي ًِ ثِ ضيَُ

زٌّوس ٍ   ّبي يىسبًي ضا زض يوه ظهوبى اًدوبم هوي     هطتطوي زاضًس. ايي افطاز وٌص
ضَز، ًبپبيساض يب پيَستِ ٍ زض حب  تغييط اسوت،   فطاز ًطبى زازُ هيضفتبضّبيي وِ اظ ا

(. تًطيف يوليوبتي ايوي هفْوَم ثوِ     302ٍ  301: 1377ًِ حبلتي اظ تًبز  )ولوي، 

                                                 
7- Collective Behaviour 
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ّبي تجليغوبتي اضوبضُ    نهيع( ٍ وبضًبٍا  ّبي خوًي )ذطًَت ضفتبضّبيي ًهيط زضگيطي
 گطزًس. پصيط هي زاضز وِ ثِ ٍسيلِ وٌص خوًي اهىبى

 
 8هش ركت سي سي -6-4
 

هطبضوت سيبسي فًبليت زاٍقلجبًِ ايؿبي خبهًِ زض اًتربة ضّجطاى ٍ ضوطوت  
 (.19: 1375گصاضي يوَهي است)هػفب،  هستمين ٍ ليطهستمين زض سيبست

ّبي اًتربثبتي ٍ تجليغبتي ًهيط: ضوطوت   هطبضوت سيبسي ثِ نى زست اظ فًبليت
ّبي اذص ضأي ٍ  وت زض غٌسٍقزض هطاسن سرٌطاًي، ضطوت زض خلسبت تجليغي، ضط

ّب ثطذي اظ ضفتبضّوبي ليطلوبًًَي حوبز      گًَِ فًبليت ليطُ ضاخى است وِ زض ايي
 گطزز. هي

 
 9رق بت -7-4

اًوس ووِ    ضٌبسبى ثِ ايي ٍالًيت تَخِ وطزُ اظ ظهبى ّطثطت وَلي ثِ ثًس، خبهًِ
ثسٍى  الًجَض وِ زيگطاى ًيع زض تًميت نى ّستٌس هوىي است ّبي غًت تًميت ّسف

نگبّي زيگطاى، يب زض غَضت نگبّي نًبى ثسٍى وطوىص غوَضت پوصيطز. ووَلي    
زاًس ٍ حتي هيعي ًيست وِ فطز ضليت  هطوي ذػوبًِ ًوي ضلبثت ضا لعٍهب  يه ّن

  ِ ي اختووبيي   ّوَاضُ ثِ نى نگبّي زاضتِ ثبضس. ثلىِ ضبيستگي ثطاي اخوطاي ٍنيفو
زض حبلي وِ هوىي است هتَخوِ  سبظز،  گط هي است وِ اًسبى ضا سجمت خَ ٍ ضلبثت

ايي اهط ثبضس يب ًجبضس، يب اگط ّن هتَخِ ثبضس هوىي است ّطيبضاًِ اظ زض هربلفوت  
(. هٌهوَض اظ ضلبثوت نى   448: 1376ثب زيگطاى زض نيس يب ثطيىس )گَلس ٍ وَلوت،  

ّبي تجليغبتي ٍ اًتربثبتي است وِ قطفساضاى ّط وسام اظ ًبهعزّوبي   زستِ اظ فًبليت
ًوبيٌس. ايي الساهبت ثب تَخوِ ثوِ ايٌىوِ     خْت وست نضاي هطزم السام هي اًتربثبتي

گوطزز ٍ اهىوبى ثوطٍظ     اي اسوت، تطوسيس هوي    غَضت لَهي ٍ لجيلِ ضلبثت هطزم ثِ
 نٍضز. ضفتبضّبي ليطلبًًَي ضا ثِ ٍخَز هي

                                                 
8- Political Particpation 
9- Competition 
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 10پ يگ ُ هقتص دي ٍ هجتو ػي -8-4
 

تًطيف وطزُ است:  نلي ثيطٍ زض فطٌّگ يلَم اختوبيي پبيگبُ اختوبيي ضا هٌيي
وٌوس، ٍؾوى يوب ايتجوبض      خبيي است وِ ّط وس زض سبذت اختوبيي اضوغب  هوي  »

اي ووِ زض نى حيوبت    اختوبيي است وِ هًبغطاى فطز ثِ قَض ًسجي زض ثكي خبهًِ
زاضًس، ٍؾى يب هطتجتي است وِ ضرع ثكوَض شٌّوي حفوم     گصضاًس تفَيؽ هي هي
زيگطاى زاضز. پبيگبُ اختوبيي، يجبضت وٌس يب سًي زض ًگبّساضي اظ نى ضا زض ًهط  هي

است اظ يه سبظُ شٌّي ٍ اضظيبثي نى ثب وبضثطز هًيبضّوبي اضظضوي و اختووبيي ٍ     
ِ   زض خبهًِ غَضت هي  ضايح اي ٍ هحويف   گيطز. سي، خٌس، ٍؾى اختوبيي و حطفو

ِ   381ّبي هتفبٍت ّستٌس )ثيوطٍ:   اٍليِ تًييي وٌٌسُ پبيگبُ ي  (. اظ نًدوبيي ووِ قجمو
ووِ زض خبهًوِ    11ّبي التػوبزي ٍ اختووبيي   اختوبيي ثط توبم هَلًيت التػبزي ٍ

، زضنهوس، ضوغل يوب حطفوِ،     12ّب ضبهل اوطٍت  ٍخَز زاضز هتىي است. ايي هَلًيت
، هطوبضوت گطٍّوي ٍ ضوٌبذت ثوِ ٍسويلِ زيگوطاى       13تحػيالت، پطستيژ، ٍضااتي

سُ ثبضس. ثسيي خْت ذف قجمبتي ثِ قَض ٍاؾح تطسين ًطسُ است، اهب ًطبى زٌّ هي
ًمبقي  است وِ زض قوَ  يوه ظًديووطُ يوه پوبيوگبُ التػووبزي و اختوووبيي    

 (.365: 1980، 14ثوبضووس )ّطتَى ٍ ّبًت هي
 

 ّ ي تحقيق ّ  ٍ تكٌيك رٍش -5
 

زض ايي تحميك اظ زٍ ضٍش هطسَم زض تحميمبت اختوبيي يًٌي اسٌبزي ٍ هيساًي 
ّوب ٍ    ّب، هدالت، نهبضًبهِ ة)پيوبيطي( استفبزُ ضسُ است. زض ضٍش اسٌبزي ثِ وتب

 ايٌتطًت هطاخًِ ٍ زض ضٍش هيساًي اظ تىٌيه پطسطٌبهِ استفبزُ ضسُ است.

                                                 
10- Social and Economic Status 
11- Social and Economic Position 
12- Wealth 
13- Hereditary 
14- Herton and Hunt 
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 ج هؼِ آه ري -6
خوًيت ٍ تًساز ٍاخسيي ضطايف زض استبى وْگيلَيِ ٍ ثَيطاحوس ثِ ضط  خسٍ  

ثبضٌس. خبهًوِ نهوبض ايوي پوژٍّص ضا وليوِ افوطاز ٍاخوس ضوطايف ضأي زض          شيل هي
ًفوط ّسوتٌس    352941ثَيطاحوس، وْگيلَيِ ٍ گسسوبضاى ووِ خوًوب      ّبي ضْطستبى

 زّس. تطىيل هي
 

 :  خبهًِ نهبضي ٍ زضغس افطاز ٍاخسيي ضطايف ضأي 3خسٍ  ضوبضُ 
 

هًتخ ب ت / 

 شْرست ى
 درصذ هجوَع درصذ گچس رهى درصذ كْگيلَيِ درصذ بَيرهحوذ

 100 582527 3/22 130285 2/38 222626 4/39 229616 خوًيت

 100 352941 3/22 78931 2/38 134883 5/39 139127 ٍاخسيي ضطايف

 
 . 1375هٌجى: هطوع نهبض ايطاى: سطضوبضي سب  
ثبضس وِ ثب تَخِ ثِ نهبض سوب    هي 1380خوًيت ٍاخسيي ضطايف هطثَـ ثِ سب  

 ثيٌي گطزيسُ است. پيص 1375
 

 15حجن ًوًَِ -7
ٍ زض ًْبيت ثِ تفىيه ّط يوه   حدن ًوًَِ ثب استفبزُ اظ فطهَ  وَوطاى هحبسجِ

 گطزز. ( اضائِ هي4ّبي استبى ثِ ضط  خسٍ  ضوبضُ ) اظ ضْطستبى
 

 : حدن ًوًَِ ثِ تفىيه خبهًِ نهبضي 4خسٍ  ضوبضُ 
 

 حجن ًوًَِ حجن ج هؼِ ً م شْرست ى

 209 139127 ثَيطاحوس
 203 134883 وْگيلَيِ
 119 78931 گسسبضاى
 531 352941 خوى

                                                 
15- Sample Size 
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 16گيري رٍش ًوًَِ -8
 ِ   اسووتفبزُ 17اي اي هٌسهطحلووِ گيووطي ذَضووِ زض ايووي تحميووك اظ ضوويَُ ًوًَوو

 است. گطزيسُ
 

 هبسهر تحليل -9
ٍاضز ضسُ ٍ  windowsتحت  spssّب، اقاليبت زض هحيف  نٍضي زازُ ثًس اظ خوى

2ّبي نهبضي ًهيط خساٍ  يوه ثًوسي، زٍ ثًوسي، نظهوَى      ثب استفبزُ اظ تىٌيه
X  ،

سپيطهي ٍ ضگطسيَى هٌس هتغيطُ ٍ زض ًْبيوت تىٌيوه تحليول    ّوجستگي پيطسَى ٍ ا
 ّب تدعيِ ٍ تحليل گطزيسًس. هسيط، زازُ

 
 ّ ي تحقيق ي فتِ -10

ثِ زليل ٍسًت زاهٌِ تحميك زض ايي همبلِ فموف اظ خوساٍ  زٍ ثًوسي ٍ تحليول     
ضگطسيًَي ٍ هس  هسيط استفبزُ ضسُ ٍ اظ نٍضزى تَؾيحبت هطثَـ ثِ خساٍ  يوه  

 يفي غطفٌهط گطزيسُ است.ثًسي ٍ تَغ
 

:  ًوبيص فطاٍاًي ضاثكِ ثيي هيعاى هطبضوت سيبسي ٍ ضفتبضّبي 5خسٍ  ضوبضُ 
 ليطلبًًَي
 

 هتغيرّ 
 هيسهى هش ركت سي سي

 جوغ )تؼذهد(
 كن هتَسط زي د

ي 
ّب
بض
ضفت

ًي
بًَ
طل
لي

 
 28 10 10 5 ون

 170 28 107 35 هتَسف

 336 42 208 86 ظيبز

 531 80 325 116 )تًساز( خوى

 
Kendall’s tau-b = 10/0    X

2
=  3/15   d.f = 4  Sig = 004/0  

 
                                                 
16- Sampling 
17- Multi-Stage Sampling 
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( زض سكح 2X;3/15زٍ ) زّس وِ همساض وي ّب زض خسٍ  ثبال ًطبى هي تَظيى زازُ
 ( ثٌبثطايي ثيي زٍ هتغيط ضاثكِ ٍخَز زاضز. = 004/0Sigوبهال  هًٌبزاضي است )

زّس وِ ثويي هتغيوط    هي ( ًطبى10/0) 18اظ قطفي همساض ؾطيت ّوجستگي وٌسا 
هستمل تحميك )هطبضوت سيبسي( ٍ هتغيوط ٍاثسوتِ )ضفتبضّوبي ليطلوبًًَي( ضاثكوِ      

يبثوس، هيوعاى    سيبسي افعايص هوي  هيعاى هطبضوت  ؾًيفي ٍخَز زاضز. ثٌبثطايي ّطهِ
 يبثس.  ( افعايص هي10/0) ضفتبضّبي ليطلبًًَي ثِ ًسجت ؾًيفي

 ثيي ضفتبضّبي خوًي ٍ هيعاى ًبثٌْدبضي:  ًوبيص فطاٍاًي ضاثكِ  6خسٍ  ضوبضُ 

 هتغيرّ 
 رفت رّ ي جوؼي

 جوغ )تؼذهد(
 كن هتَسط زي د

ي 
ّب
بض
ضفت

ًي
بًَ
طل
لي

 

 25 23 1 1 ون

 170 70 73 27 هتَسف

 336 58 135 143 ظيبز

 531 151 209 171 خوى )تًساز(

 
Kendall’s taub-b = 36/0    X

2
=  65/99   d.f = 4  Sig = 000/0  

2;  65/99زٍ حبغول اظ تحميوك    تَخِ ثِ همساض ويثب 
X      ووِ زض سوكح ووبهال

(، ثٌبثطايي ثيي زٍ هتغيط ضفتبضّوبي خوًوي ٍ هيوعاى     = 000/0Sigهًٌبزاضي است )
(، 36/0ضفتبضّبي ليطلبًًَي ضاثكِ ٍخَز زاضز. ثب تَخِ ثِ ؾطيت ّوجستگي وٌسا  )

 سكي ٍخَز زاضز.ثيي ضفتبضّبي خوًي ٍ ضفتبضّبي ليطلبًًَي ضاثكِ هتَ
ّب ٍ هيعاى  :  ًوبيص تَظيى فطاٍاًي ضاثكِ ثيي ؾًف ٌّدبضّب ٍ اضظش 7خسٍ  ضوبضُ 

 ضفتبضّبي ليطلبًًَي

 هتغيرّ 
 ّ  ضؼف ٌّج رّ  ٍ هرزش

 جوغ )تؼذهد(
 كن هتَسط زي د

ي 
ّب
بض
ضفت

ًي
بًَ
طل
لي

 

 25 14 8 3 ون

 170 36 94 40 هتَسف

 336 65 159 112 ظيبز

 531 151 261 155 خوى )تًساز(

Kendall’ tau-b = 32/0    X
2
= 8/53   d.f = 4  Sig = 000/0  

                                                 
18- Kendal Coefficient 
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(  = 8/53Xزٍ ) زّس وِ همساض ووي  ّب زض خسٍ  ثبال ًطبى هي  تَظيى فطاٍاًي زازُ
( است؛ يًٌي ثب اقويٌوبى  = Sig 000/0زض سكح وبهال  هًٌبزاضي ) 4ثب زضخِ نظازي 

ّوب ثوب هتغيوط     ؾوًف ٌّدبضّوب ٍ اضظش  تَاى گفت ثويي زٍ هتغيوط    زضغس هي 100
( ًطوبى  32/0ضفتبضّبي ليطلبًًَي ضاثكِ ٍخَز زاضز. همساض وٌسا  زض ايي خوسٍ  ) 

ّوب( ٍ هتغيوط    زّس وِ ضاثكِ هتَسكي ثيي هتغيط هستمل )ؾًف ٌّدبضّب ٍ اضظش هي
ٍاثستِ )ضفتبضّبي ليطلبًًَي( ٍخَز زاضز ٍ يالهوت هثجوت ؾوطيت وٌوسا  ًطوبى      

تَاى گفوت: ّوط هٌوس هموساض ؾوًف       اثكِ هستمين است. پس هيزّس وِ ايي ض هي
 ضَز، هيعاى ضفتبضّبي ليطلبًًَي ثوِ ًسوجت هتَسوكي    ّب ثيطتط هي ٌّدبضّب ٍ اضظش

 يبثس. ( افعايص هي32/0)
 

: ًوبيص تَظيى فطاٍاًي ضاثكِ ثيي احسبس هحطٍهيت ٍ هيعاى  8خسٍ  ضوبضُ 
 ضفتبضّبي ليطلبًًَي

 
 هتغيرّ 

 يت ًسبيهحس س هحرٍه
 جوغ )تؼذهد(

 كن هتَسط زي د

ي 
ّب
بض
ضفت

ًي
بًَ
طل
لي

 

 25 7 15 3 ون

 170 23 122 40 هتَسف

 336 8 264 112 ظيبز

 531 38 401 92 خوى )تًساز(
 

Kendall’s tau-b = 31/0    X
2
=  7/48   d.f = 4  Sig = 000/0  

 زٍ ساض ووي زّس ووِ همو   ّب ٍ ًتبيح نظهَى زض خسٍ  ثبال ًطبى هي تَظيى فطاٍاًي
(7/48  ;2

X 4( ثب زضخِ نظازي   ( 000/0زض سكح وبهال  هًٌوبزاضي  ;Sig  .اسوت )
تَاى گفت وِ ثيي زٍ هتغيط احسبس هحطٍهيت ًسجي ٍ ضفتبضّبي ليطلبًًَي  پس هي

زّوس   ضاثكِ زض حس ًسجتب  هتَسكي ثطلطاض است ٍ يالهت هثجت ايي ؾطيت ًطبى هي
ى گفت: ّط هِ هيوعاى احسوبس هحطٍهيوت    تَا وِ ايي ضاثكِ هستمين است. پس هي

 يبثس. ( افعايص هي31/0ًسجي افعايص يبثس، هيعاى ضفتبضّبي ليطلبًًَي ًيع ثِ ًسجت )
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ّبي سيبسي ٍ لَهي ٍ  :  ًوبيص فطاٍاًي ضاثكِ ثيي ضلبثت گطٍُ 9خسٍ  ضوبضُ 
 ضفتبضّبي ليطلبًًَي

 هتغيرّ 
جوغ  ّ ي سي سي ٍ قَهي ّ ي گرٍُ رق بت

 كن هتَسط زي د )تؼذهد(

ي 
ّب
بض
ضفت

ًي
بًَ
طل
لي

 

 25 14 9 2 ون

 170 9 64 97 هتَسف

 336 4 42 290 ظيبز

 531 28 115 389 خوى )تًساز(

 
Kendall’s tau-b = 52/0    X

2
=  3/201   d.f = 4  Sig = 000/0  

2;  3/201زٍ ) زّس وِ همساض وي ًتبيح خسٍ  ثبال ًطبى هي
X 4( ثب زضخِ نظازي 

تَاى گفت ووِ ثويي    زضغس هي 100وبهال  هًٌبزاضي است. يًٌي ثب اقويٌبى زض سكح 
ّبي سيبسي ٍ لَهي ثب هتغيط ضفتبضّبي ليطلوبًًَي ضاثكوِ ٍخوَز     هتغيط ضلبثت گطٍُ

زّوس ووِ ثويي هتغيوط      ًطبى هي 52/0زاضز. ًتبيح نظهَى وٌسا  ثب ؾطيت ّوجستگي 
سوتِ )ضفتبضّوبي ليطلوبًًَي(    ّبي سيبسي ٍ لَهي( ثب هتغيط ٍاث هستمل )ضلبثت گطٍُ

ضاثكِ هًٌبزاضي ثطلطاض است ٍ ايي ضاثكِ ًسجتب  لَي است. يالهت هثجت ايي ؾطيت 
 تَاى گفت: زّس وِ ايي ضاثكِ هستمين است. پس هي ًطبى هي

يبثوس، هيوعاى    ّوبي سيبسوي ٍ لوَهي افوعايص هوي      ّط هِ ضلبثوت ثويي گوطٍُ   
 يبثس. افعايص هي (52/0ضفتبضّبي ليطلبًًَي ًيع ثِ ًسجت ثباليي )

:  تَظيى فطاٍاًي ضاثكِ ثيي پبيگبُ التػبزي ٍ اختوبيي ٍ هيعاى 10خسٍ  ضوبضُ 
 ضفتبضّبي ليطلبًًَي

 
 هتغيرّ 

 پ يگ ُ هقتص دي ٍ هجتو ػي
 جوغ )تؼذهد(

 پ ييي هتَسط ب ال

ي 
ّب
بض
ضفت

ًي
بًَ
طل
لي

 

 25 14 9 - ون

 165 13 51 18 هتَسف

 325 174 118 33 ظيبز

 512 283 178 51 خوى )تًساز(
 
Somers’d = 04/0   Kendall’s tau-b = 04/0    X

2
=  3/201  d.f = 4 Sig = 000/0  
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زّس ووِ ثوب تَخوِ ثوِ      ّب زض خسٍ  ثبال ًطبى هي ًتبيح حبغل اظ تَظيى فطاٍاًي
تَاى ًتيدِ گطفت وِ ثيي  ( هيSig;  40/0( ٍ سكح هًٌبزاضي )X;  4زٍ ) همساض وي

اي  ّيچ ًَو ضاثكِ« ضفتبضّبي ليطلبًًَي»ٍ هتغيط « التػبزي ٍ اختوبيي پبيگبُ»هتغيط 
ضوَز(. الجتوِ    ّب ضا ضز هوي  گيطز ٍ فطؾيِ هَضز لجَ  لطاض هي Hٍخَز ًساضز. )فطؼ 

   ِ )زض سوكح   19( ٍ سوبهطظ 04/0اي  همساض ّوجستگي نظهَى وٌوسا  )زض سوكح ضتجو
بضّبي ليطلبًًَي ًيع ًطبى ( زض هَضز پبيگبُ التػبزي ٍ اختوبيي ضفت04/0اي  فبغلِ
اي، ثيي ايي زٍ هتغيط ٍخَز ًساضز ٍ پبيگبُ توأايطي زض   زٌّس وِ ّيچ ًَيي ضاثكِ هي

تَاى گفت: ثيي پبيگوبُ التػوبزي ٍ اختووبيي افوطاز ٍ هيوعاى       ضفتبض ًساضز. پس هي
 اي ٍخَز ًساضز. ضفتبضّبي ليطلبًًَي ّيچ ًَو ضاثكِ

 
 هردم در زه ى هًتخ ب ت رق ًًَي غي  رفت رّ ي 20رگرسيًَي  تحليل -10
 

ثِ ٌّگبم تحليل ضگطسيًَي، ضفتبضّبي ليطلبًًَي تووبهي هتغيطّوبي هسوتمل ثوِ     
، Enterهتغيوط هًطفوي ضوسُ ثوِ ضٍش      6ثطًبهِ ضگطسيًَي هًطفي ضسًس. اظ هدوَو 

( ثِ هًبزلِ ٍاضز ضسًس ووِ  05/0هتغيط )ثِ ذبقط ؾطيت تأايط ضگطسيًَي اظ  5تًساز 
ٍ تأايطگصاضي ثط هتغيط ٍاثسوتِ   21ؾيح ٍ تفسيط نًْب ثِ تطتيت ٍظى ٍ ثتبزض ظيط ثِ تَ
ّوبي سيبسوي ٍ لوَهي     ضَز. ثب تَخِ ثِ ٍظى ثتب، هتغيوط ضلبثوت گوطٍُ    پطزاذتِ هي

( ضا ثط ضفتبضّبي ليطلبًًَي زض ظهبى اًتربثبت زاضز. ثسيي Beta;42/0ثيطتطيي تأايط )
لبثوت سيبسوي ٍ گطٍّوي هيوعاى     تَاى تفسيط وطز وِ ثوِ اظاي افوعايص ض   ضىل هي

يبثس. ثِ يجبضت زيگط ًطخ ضفتبضّوبي ليطلوبًًَي زض    ضفتبضّبي ليطلبًًَي افعايص هي
ًفَش سيبسوي ٍ   ظهبى اًتربثبت ثيص اظ ّط هيع تبثى ضلبثت الَام، قَايف ٍ افطاز شي

ثبضس. زض ؾوي ثبيس گفت وِ يالهت هثجوت ايوي ؾوطيت ًطوبًگط توأايط       هحلي هي
قَض وِ اظ خوسٍ  هطورع    ثبضس. ّوبى ضٍي ضفتبضّبي ليطلبًًَي هيفعايٌسُ نى ثط 

 سَازي، ثيىبضي ٍ خَاًي( ثًس اظ ضلبثوت  است هتغيط ضفتبضّبي خوًي )هتأاط اظ ون

                                                 
19- Somers - D 
20- Regression Analysis 
21- Beta 
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 ّبي سيوبسي ٍ لوَهي ثيطتوط تأايط ثط ضفتبضّبي ليطلوبًًَي ضا زاضوتِ اسوت    گطٍُ
(42/0;Betaُ(، يًٌي ّط هِ هيعاى ضفتبضّبي خوًي )تًطيف ضس   )ِزض اثتساي همبلو

افعايص يبثس، هيعاى ضفتبضّبي ليطلبًًَي ًيع افعايص پيسا ذَاّس وطز. زض ؾوي ثبيس 
تَخِ زاضت وِ ؾطيت هثجت ايي يسز ثِ هًٌي تأايط افعايٌسُ نى ثوط هتغيوط ٍاثسوتِ    

ثبضس. اهب سبيط هتغيطّبيي وِ ثِ تطتيت ٍظى ثتب ضفتبضّبي ليطلبًًَي ضا تحت تأايط  هي
ّوب ٍ   (، ؾًف اضظش13/0زٌّس يجبضتٌس اظ: احسبس هحطٍهيت )ثب ٍظى ثتب  لطاض هي

(. الظم ثوِ  08/0( پبيگبُ التػبزي ٍ اختوبيي )ثب ٍظى ثتب 08/0ٌّدبضّب )ثب ٍظى ثتب 
تَؾيح است وِ ؾطيت تأايط ضگطسيًَي ّط يه اظ هتغيطّبي هصوَض ثط ضٍي هتغيط 

ثبضس وِ ثب افعايص ّوط يوه اظ    هي غَضت افعايٌسُ ٍاثستِ )ضفتبضّبي ليطلبًًَي( ثِ
نًْب هيعاى ضفتبضّبي ليطلبًًَي )ثِ اًساظُ ؾطيت ّط يه اظ نًْب( ًيع افعايص ذَاّس 

 زاضت.
:  ضگطسيَى هٌس هتغيطُ ثطاي ضٌبسبيي يَاهل هؤاط ثط ضٍي ضفتبضّبي 11خسٍ  ضوبضُ 

 ليطلبًًَي
* B SET Beta ػٌَهى هتغير

T Sig 

 ضفتبضّبي خوًي
 ّب ٌّدبضّب ٍ اضظش  ؾًف

 احسبس هحطٍهيت ًسجي
 ّبي سيبسي ٍ لَهي ضلبثت گطٍُ

 پبيگبُ التػبزي ٍ اختوبيي
 (Constant)يسز ابثت 

06/1 
248/0 
378/0 
938/0 
469/0 
38/7 

088/0 
105/0 
089/0 
077/0 
198/0 
48/0 

40/0 
077/0 
134/0 
42/0 
076/0 
 و

12/12 
35/2 
251/4 
23/12 
35/2 
98/2 

000/0 
02/0 

000 
000 
02/0 
003/0 

 
 *T ضٍز. ثطاي همبيسِ هيبًگيي ٍ ّوجستگي هتغيط ثب ّن ثىبض هي 

Y = a + bx1 … xn 

y +  06/1+ ) 24/0ّب(  + )ؾًف ٌّدبضّب ٍ اضظش 378/0+  938/0+  469/0
38/7 ;)  

y = )ِضفتبضّبي ليطلبًًَي ; )هتغيط ٍاثست 
R  72/0 )ؾطيت ّوجستگي ضگطسيَى هٌس هتغيط( ;  

R2 يت تًييي( ; ; )ؾط 53/0  

df ; )زضخِ نظازي( ;  6  
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f = ; )نظهَى فيطط(  79/88    

Sig = 0/000  سكح هًٌبزاضي 

SED = اضتجبُ استبًساضز ؾطيت 
Beta =   ي  ؾطيت تأايط هتغيط هستمل استبًساضز ضسُ ثط هتغيط ٍاثستِ

T =  ِاستَزًت ثطاي نظهَى هًٌبزاضي حؿَض ّط هتغيط هستمل زض هًبزل t 
Sig T = ًٌبزاضي حؿَض ّط هتغيط هستمل زض هًبزلِ سكح ه  

 
 تحليل هسير -11

هتغيط ٍاضز هًبزلِ ضوسُ اسوت.    6هتغيط اظ هدوَو  5زّس وِ  هس  هسيط ًطبى هي
 هتغيطّبي تأايطگصاض ثِ تطتيت ثبال ثَزى ؾطيت  هسيط يجبضتٌس اظ:

 (42/0ّبي سيبسي ٍ لَهي )ثب ؾطيت هسيط  ضلبثت گطٍُ -1
 (40/0ت هسيط ضفتبضّبي خوًي )ثب ؾطي -2

 (13/0احسبس هحطٍهيت ًسجي )ثب ؾطيت هسيط  -3

 (08/0ّب )ثب ؾطيت هسيط  ؾًف ٌّدبضّب ٍ اضظش -4

 (.08/0پبيگبُ التػبزي ٍ اختوبيي )ثب ؾطيت هسيط  -5

توبم هتغيطّب زاضاي ؾطيت هسيط هثجت ّستٌس، يًٌي تأايط افعايٌسُ ثط ضٍي هتغيوط  
ضا اظ يوه   e2( وبفي اسوت  R2)يًٌي  ٍاثستِ زاضًس. ثطاي يبفتي ٍاضيبًس تجييي ضسُ

 وِ ذَاّين زاضت. (e2 = 1-R2)ون وٌين 
47/0  ;53/0 – 1e2 = 1-R2 = 

 53/0تَاى گفت وِ زض هطحلِ اٍ  ٍ ثِ قَض هستمين زض حوسٍز   ثسيي تطتيت هي
اظ ٍاضيبًس يب تغييطپصيطي هتغيط ٍاثستِ )ضفتبضّوبي ليطلوبًًَي( تَسوف هتغيطّوبي     

 ثسٍى تجييي ثبلي هبًسُ است. 47/0حسٍز  هستمل تجييي ضسُ ٍ زض
ٌّدبضّوب ٍ    ثبضس وِ هتغيطّوبي ضفتبضّوبي خوًوي، ؾوًف     الظم ثِ تَؾيح هي

ّبي سيبسي ٍ لوَهي ٍ هطوبضوت    ّب، احسبس هحطٍهيت ًسجي، ضلبثت گطٍُ ش اضظ
يٌَاى هتغيطّوبي زضًٍوي )ٍاثسوتِ هيوبًي(      فًب  زض اًتربثبت )هطبضوت سيبسي( ثِ

وتي اظ تغييطات نًْب ثَسيلِ هتغيطّبي زاذل هس  تَؾيح ٍ تجيويي  ثبضس. ظيطا لس هي
 گطزز. هي
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ثبضوس، ظيوطا    يٌَاى هتغيوط ثيطًٍوي هوي    ٍلي هتغيط پبيگبُ التػبزي ٍ اختوبيي ثِ
ثبضس وِ زض ذبضج اظ هس  لطاض زاضًوس.   تغييطات يب ٍاضيبًس نى زض ًتيدِ يَاهلي هي

ست وِ ؾطيت هسويط هتغيطّوبي   اهب زضذػَظ هتغيطّبي زضًٍي الظم ثِ تَؾيح ا
ّبي يه قطفوِ ًطوبى زازُ ضوسُ اسوت. ظيوطا ايوي        غَضت پيىبى هستمل ثط نًْب ثِ

اًس ضا )هتغيطّبي هستمل( ثِ  يٌَاى يلت زض ًهط گطفتِ ضسُ ّب هتغيطّبيي وِ ثِ يالهت
 وٌٌس. اًس )هتغيط ٍاثستِ( ٍغل هي هتغيطّبيي وِ هًلَ  فطؼ ضسُ
وِ زض هس  تحليل هسيط سِ ًوَو حبلوت زض توأايط     ثِ قَض ولي ثبيس يبزنٍض ضس

 هتغيطّبي هستمل ثط ضٍي هتغيط ٍاثستِ ٍخَز زاضز.
 هتغيطّبيي وِ فمف تأايط هستمين زاضًس. -1
هتغيطّبيي وِ يالٍُ ثط تأايط هستمين، ثِ قَض ليطهستمين ٍ اظ قطيوك هتغيطّوبي    -2

 گصاضًس. ايط هيٍاثستِ هيبًي ثط هتغيط ٍاثستِ ًْبيي )ضفتبضّبي ليطلبًًَي( تأ

 گصاضًس. هتغيطّبيي وِ فمف ثِ قَض ليطهستمين ثط هتغيط ٍاثستِ تأايط هي -3

گوصاضز   تٌْب زٍ هتغيطي وِ ثِ قَض هستمين ثط هتغيط ضفتبضّبي ليطلبًًَي تأايط هي
 يجبضتٌس اظ:

ثبضس(. ظيوطا ايوي هتغيوط     هي 40/0هتغيط ضفتبضّبي خوًي )ٍ ؾطيت هسيط نًىِ  -1
يٌَاى هتغيط ٍاثسوتِ   يط ٍاثستِ ًْبيي )ضفتبضّبي ليطلبًًَي( ثِثالفبغلِ ثًس اظ هتغ

تَاًس توأايط هسوتمين ثوط ضٍي     هيبًي زض ًهط گطفتِ ضسُ است ٍ زض ًتيدِ تٌْب هي
 هتغيط ٍاثستِ زاضتِ ثبضس.

ثبضس وِ ايوي هتغيوط توأايط يلوي ثوط       زٍهيي هتغيط احسبس هحطٍهيت ًسجي هي -2
اًس ضا ًساضًس. اهب هتغيطّبي وِ  گطفتِ ضسُ هتغيطّبي وِ لجل اظ نى ٍاثستِ زض ًهط

يالٍُ ثط تأايط هستمين، ثِ قَض ليطهستمين ثط هتغيوط ٍاثسوتِ ًْوبيي )ضفتبضّوبي     
 گصاضًس، يجبضتٌس اظ: ليطلبًًَي( تأايط هي

ّب يالٍُ ثط تأايط هستمين ٍ ثب ٍاسكِ ثط هتغيوط   هتغيط ؾًف ٌّدبضّب ٍ اضظش -1
(، تأايط افعايٌسُ ثط ضٍي ضفتبضّبي ليطلبًًَي 08/0ضفتبضّبي خوًي )ثب ؾطيت هسيط 

ّبي ضفتبضّبي خوًوي ًيوع افوعايص     زاضز، يًٌي ثب افعايص ؾًف ٌّدبضّب ٍ اضظش
 وٌس. يبثس ٍ ثب افعايص ضفتبضّبي خوًي، ضفتبضّبي ليطلبًًَي ًيع افعايص پيسا هي هي
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ين )ثوب  ًيع يوالٍُ ثوط توأايط هسوتم    « ّبي سيبسي ٍ لَهي ضلبثت گطٍُ»هتغيط  -2
(، 27/0( ثب ٍاسكِ هتغيطّوبي ضفتبضّوبي خوًوي )ثوب ؾوطيت هسويط       42/0ؾطيت 

ّب )ثوب   ( ٍ ؾًف ٌّدبضّب ٍ اضظش12/0احسبس هحطٍهيت ًسجي )ثب ؾطيت هسيط 
( توأايط افعايٌوسُ ثوط هتغيوط ٍاثسوتِ ًْوبيي تحميوك )ضفتبضّوبي         29/0ؾطيت هسيط 

ّبي سيبسي  ضلبثت گطٍُ»تغيط ليطلبًًَي( زاضز، يًٌي ثِ اظاي ّط ٍاحس افعايص زض ه
ثِ اًساظُ ؾطايت شوط ضسُ ثطاي ّط يه اظ هتغيطّبي هصوَض ثط نًْب افعٍزُ « ٍ لَهي

ضَز ٍ اظ نًدب وِ توأايط نًْوب ًيوع ثوط ضٍي هتغيوط ٍاثسوتِ ًْوبيي )ضفتبضّوبي          هي
تَاًس هٌدط  غَضت افعايٌسُ است، زض ًتيدِ افعايص ّط يه اظ نًْب هي ليطلبًًَي( ثِ

 عايص ضفتبضّبي ليطلبًًَي گطزز.ثِ اف
( 08/0ثط تأايط هستمين)ثب ؾطيت هسيط هتغيط پبيگبُ التػبزي ٍ اختوبيي يالٍُ -3

)ثب ؾطيت هسيط « ضلبثت سيبسي ٍ گطٍّي»ثِ قَض ليطهستمين ٍ ثب ٍاسكِ هتغيطّبي 
( توأايط افعايٌوسُ ثوط ضٍي    10/0( ٍ احسبس هحطٍهيت ًسجي )ثب ؾطيت هسيط 12/0

تِ ًْبيي )ضفتبضّبي ليطلبًًَي( زاضز، يًٌوي اضتموبء پبيگوبُ التػوبزي ٍ     هتغيط ٍاثس
احسبس هحطٍهيت »ٍ « ّبي سيبسي ٍ لَهي ضلبثت گطٍُ»اختوبيي هٌدط ثِ افعايص 

ضَز ٍ زض ًتيدِ ثب افعايص ّط يه اظ نًْب ضفتبضّبي ليطلبًًَي ًيع افعايص  هي« ًسجي
وبيي ثط ضٍي هتغيط هطبضوت سيبسي وِ وٌس. اهب تأايط پبيگبُ التػبزي ٍ اخت پيسا هي

غَضت وبٌّسُ است. يًٌي ثِ اظاي ّط ٍاحوس اضتموبء    ثب تَخِ ثِ ؾطيت هٌفي نى ثِ
ٍاحوس وبسوتِ    19/0اظ هطبضوت سيبسوي نًْوب   « پبيگبُ التػبزي ٍ اختوبيي افطاز»

ضَز. زض ًتيدِ وبّص هطبضوت سيبسي ثبيث وبّص تأايط نى ثط ضٍي هتغيطّبي  هي
ّب ووِ   ّب، ضفتبضّبي خوًي، ؾًف ٌّدبضّب ٍ اضظش ًي )وِ ضلبثت گطٍٍُاثستِ هيب

ضَز ٍ ثب تَخِ ثِ ؾطايت هثجت نى هتغيطّب ثوط   زض شيل تَؾيح نًْب ذَاّس نهس( هي
ضٍي هتغيط ٍاثستِ ًْبيي )يًٌي ضفتبضّبي ليطلبًًَي( ثبيث وبّص تأايط افعايٌسُ نًْب 

پبيگبُ التػبزي ٍ اختوبيي اظ وبًب   تَاى گفت وِ تأايط ضَز. ثِ قَض ذالغِ هي هي
 ثبضس. غَضت وبٌّسُ هي هتغيط هطبضوت سيبسي ثط ضٍي هتغيطّبي ليطلبًًَي ثِ

هتغيط هطبضوت سيبسي تٌْب هتغيطي است وِ ثِ قوَض ليطهسوتمين ٍ ثوب ٍاسوكِ     
ؾوًف  »(، 20/0)ثوب ؾوطيت هسويط    « ّبي سيبسي ٍ لوَهي  ضلبثت گطٍُ»هتغيطّبي 
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 (، ضفتبضّبي خوًي )ثوب ؾوطيت هسويط   10/0ب ؾطيت هسيط )ث« ّب ٌّدبضّب ٍ اضظش
( تأايط افعايٌسُ ثط ضٍي هتغيط ٍاثستِ ًْبيي)ضفتبضّبي ليطلبًًَي( زاضز. يًٌي ثِ 08/0

اظاي ّط ٍاحس افعايص زض هطبضوت سيبسي )ثب تَخِ ثِ ؾطايت شوط ضسُ ثطاي ّوط  
ب افعايص ّط ٍاحس زض يٌَاى هثب  ث ضَز. ثِ يه اظ نى هتغيطّب( ثبيث افعايص نًْب هي

يبثوس ٍ ثوب    ٍاحس افعايص هي 20ّبي سيبسي ٍ لَهي  هطبضوت سيبسي، ضلبثت گطٍُ
ِ    افعايص ّط ٍاحس ضلبثت گطٍُ قوَض هسوتمين ضفتبضّوبي      ّبي سيبسوي ٍ لوَهي ثو

ٍ « ّب ؾًف ٌّدبضّب ٍ اضظش»يبثس. تفسيط زٍ هتغيط  ٍاحس افعايص هي 42ليطلبًًَي 
غَضت است، ٍلي فمف همساض ؾطيت هسيط نًْب هتفبٍت ًيع ثسيي « ضفتبضّب خوًي»

 است.
 :  تحليل هسيط: ثطاي ضٌبذت يَاهل هستمين هؤاط ثط ضفتبضّبي ًبثٌْدبض 3هس  ضوبضُ 

 زض ظهبى اًتربثبت
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 ّبي سيبسي ضلبثت گطٍُ
 ٍ لَهي زض اًتربثبت 

ضفتبضّبي خوًي 
 گطا( )ذطًَت

ضفتبضّبي 
ًبثٌْدبض زض 

ظهبى 
 اًتربثبت

هطبضوت سيبسي 
)هطبضوت فًبلي 
احسبس  زض اًتربثبت(

هحطٍهيت 
 ًسجي

 پبيگبُ التػبزي
 ٍ اختوبيي 

ٌدبضّب ٍ ؾًف ّ
 ّب اضظش
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 گيري خالصِ ٍ ًتيجِ -12
 

فتبضّبي ليطلبًًَي ثوب ضفتبضّوبي خوًوي،    زّس ض ّبي تحميك ًطبى هي  ًتبيح يبفتِ
ّوبي سيبسوي ٍ    ّب، احسبس هحطٍهيوت ٍ ضلبثوت گوطٍُ    ؾًف ٌّدبضّب ٍ اضظش

هطبضوت سيبسي ضاثكِ زاضًس. زض تحليل ضگطسيًَي ثب تَخِ ثِ ٍظى ثتب، هتغيط ضلبثت 
( ضا ثط ضفتبضّبي ليطلبًًَي زض  Beta;42/0ّبي سيبسي ٍ لَهي ثيطتطيي تأايط ) گطٍُ
سوَازي،   اًتربثبت زاضز. زض هطتجِ ثًسي هتغيط ضفتبضّبي خوًي )هتوأاط اظ ثوي  ظهبى 

ّبي سيبسوي ٍ لوَهي ثيطوتطيي توأايط ضا ثوط       ثيىبضي ٍ خَاًي( ثًس اظ ضلبثت گطٍُ
ضفتبضّبي ليطلبًًَي زاضتِ است. سبيط هتغيطّبيي وِ ثِ تطتيت ٍظى ثتوب ضفتبضّوبي   

 ٌس اظ؛ احسبس هحطٍهيوت )ثوب ٍظى ثتوب   اًس يجبضت ليطلبًًَي ضا تحت تأايط لطاض زازُ
( ٍ پبيگبُ التػبزي ٍ اختوبيي 08/0ّب ٍ ٌّدبضّب )ثب ٍظى ثتب  (، ؾًف اضظش13/0

 (. ايي هتغيطّب ثوِ تطتيوت ثوبال ثوَزى ؾوطيت هسويط يجبضتٌوس اظ:       08/0)ثب ٍظى ثتب 
(. هٌيي 42/0ًفَش سيبسي )ثب ؾطيت هسيط  ّبي شي ضلبثت الَام، قَايف ٍ گطٍُ -1

ّوب زض   ثبضس. ايي ضلبثوت  اي ّوطاُ هي ّبيي زض استبى ثب تًػجبت لَهي ٍ لجيلِ تضلبث
وٌوس ٍ   نيس وِ زض ضٍاثف افطاز ضىبف ايدبز هوي  ثًؿي هَاضز ثِ ًحَي ثِ ٍخَز هي

گيطز. زض هٌيي  ثسيبضي اظ تػويوبت افطاز ثطاسبس ذف ٍ هطي اذتالفبت ضىل هي
ماليي ثط افطاز للجِ زاضز، ثِ قوَضي  ضطايكي ضفتبضّبي تًػجي ثيطتط اظ ضفتبضّبي ي

گوطزز ضفتبضّوبي لوَهي ٍ     ّب ٍ ٌّدبضّب هالحهِ هوي  وِ زضذػَظ ؾًف اضظش
اي ضا ثطايي هتغيط زاضتِ ٍ ًَو ثطذَضز هطزم زض اًتربثبت  اي تأايط لبثل هالحهِ لجيلِ

ٍ گطايص ًسجي نًْب ثِ ثًؿي اظ افطاز ٍ يٌبغطي ووِ زض اٍايول اًموالة اسوالهي     
ّوبي اًتربثوبتي اٍايول     يٌوَاى هثوب  زض زٍضُ   هًِ ثَزًس، هػساق زاضز. ثِهكطٍز خب

اًمالة ثطذي اظ وبًسيساّب اظ ايٌىِ يٌبغطي هبًٌس ذَاًيي ٍ وسذسايبى ثِ نًْب ضأي 
وطزًس، ٍلي اهطٍظُ ايي فطايٌس تغييوط   ثسٌّس ٍ يب اظ نى قطفساضي ًوبيٌس استمجبلي ًوي

يٌَاى يه ٍؾًيت هكلوَة زض   بيت نًْب ثِپيسا ًوَزُ ٍ حؿَض هٌيي افطازي ٍ حو
(، 40/0ضَز. ضفتبضّبي خوًي )ثب ؾوطيت هسويط    خْت وست نضاي هطزم تلمي هي

زّس ايي هتغيط يالٍُ ثط ايٌىِ ثِ قَض هستمين ثط ضفتبضّبي ليطلبًًَي توأايط   ًطبى هي
 ّوبي اًتربثوبتي   ّوبي هوطزم زض فًبليوت    غَضت ليطهستمين ثط ضلبثوت  گصاضز، ثِ هي
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گصاض است. ثٌبثطايي ضست گستطزگي زٍ هتغيط هصوَض زض ضفتبضّبي ليطلوبًًَي   تأايط
تَاى گفت وِ ثيي ضفتبضّبي خوًي ثوب   ثبضس. پس هي ًسجت ثِ ّوِ هتغيطّب ثبالتط هي

ًفَش اضتجوبـ هًٌوبزاضي ٍخوَز     ًفَش هحلي، لَهي ٍ يٌبغط شي تػويوبت افطاز شي
گيوطز.   ضىل يولوي ثوِ ذوَز ًووي     گًَِ اضتجبـ، ضفتبضّبي خوًي زاضز ٍ ثسٍى ايي

ثبضس. هحطٍهيت ًسوجي )ثوب ؾوطيت     اسٌبز ًطبًگط ااجبت ايي هَؾَو ًيع هي  ثطضسي
( زض ضفتبضّبي ليطلبًًَي توأايط گصاضوتِ اسوت. ًىوبت ظيوط زض ظهيٌوِ       13/0هسيط 

 ثبضس: هحطٍهيت ًسجي لبثل اضبضُ هي
ضَز، هٌيي  زازُ هيّبي هتًسزي ثِ هطزم  ّبي اًتربثبتي ٍيسُ زض ظهبى فًبليت -1
گطزز، زض حبلي وِ اظ  ّبيي سجت افعايص هكبلجبت هطزم ثِ ًهبم ٍ حبوويت هي ٍيسُ

ّبي نًْب ذبضج اظ تَاى ٍ حيكِ اذتيبضات لبًًَي ًبهعزّوب   لحبل لبًًَي يوسُ ٍيسُ
ثَزُ ٍ غطفب  زض ضاستبي اذص نضاي هطزم زازُ ضسُ است. ايي ضًبضّب ثِ يلت ايٌىِ 

 ضًَس. جت پيسايص هحطٍهيت ًسجي زض ثيي هطزم هيضَز س يولي ًوي
هحطٍهيت ًسجي زٍ پيبهس يوسُ ضا زض خبهًِ هَضز هكبلًِ ثوِ ٍخوَز نٍضزُ    -2

است: اٍ  ايٌىِ هكبلجبت هطزم ضا ًسجت ثِ ًهبم اختوبيي ثبال ثوطزُ، زض حوبلي ووِ    
ًوي،  ثبضٌس، زٍم ًَيي ًگطا ًبهعزّبي اًتربثبتي زض لجب  ضًبضّبي ذَز پبسرگَ ًوي

يأس ٍ ًبضؾبيتي زض هطزم ايدبز وطزُ ٍ سجت ضفتبضّوبي ليطلوبًًَي زض ثطذوي اظ    
 ّبي اًتربثبتي ٍ هسبئل زيگطي ضسُ است. زٍضُ
هحطٍهيت ًسجي ثِ سجت ايٌىِ ثط افىبض يوَهي خبهًِ تأايط گصاضتِ ٍ ًَيي  -3

ا هوطزم  ًوبيس. ظيط يأس ضا زض پي زاضز، زض هيعاى هطبضوت هطزم تأايط هٌفي ايدبز هي
ّبي ذَز، افطاز ٍ  گَيي ثِ ذَاستِ ًگطاًي اظ ٍؾًيت لجلي ٍ يسم پبسد ي  ثِ ٍاسكِ

ثيٌٌس ٍ ّويي اهط هطبضوت نًْب ضا زض اًتربثوبت   ًبهعزّبي خسيس ضا ثب ًگبُ هٌفي هي
اًساظ ٍ هبلص  يٌَاى يه هطن ًوبيس. ايي هسألِ ثطاي اًتربثبت نتي هدلس ثِ ون هي

 وٌس. ّب ًيع غسق ايي گفتِ ضا تأييس هي ٍ يبفتِزض سكح وطَض هكط  است 
 

 هرهئِ رهّك رّ  ٍ پيشٌْ دّ  -13
اي ضا ثوطاي   يلل ٍ يَاهل ضفتبضّبي ليطلبًًَي ثبظتبة ٍ يَاضؼ ًگطاى وٌٌوسُ 

ًهبم اختوبيي زض ثوط زاضز، ثوِ ًحوَي ووِ زض ثلٌوس هوست ناوبض ٍ پيبهوسّبي نى         
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سزي ًهيط وبّص هطوبضوت هوطزم   تط ذَاّس گطزيس. ايي اهط زض اضىب  هتً هحسَس
ّبي سيبسي اظخولِ ضطوت زض اًتربثوبت، پيوسايص هحطٍهيوت ًسوجي،      زض فًبليت

ِ   ّب ٍ ًبضؾبيتي ًگطاًي زاض ٍ حتوي ثحوطاى اختووبيي پسيوساض      ّبي اختووبيي زاهٌو
 ضَز: گطزز. لصا ضاّىبضّبي شيل خْت حل هًؿالت هصوَض پيطٌْبز هي هي

ّبي خوًي خْت نگبُ  ضثف ٍ ضسبًِ َليي شيضسبًي ثِ هَلى تَسف هسئ اقالو -1
ّب ٍ اًتهبضات هطزم ًسجت ثِ ّط يه اظ  ًوَزى هطزم ثِ يول نيس. الظم است ذَاستِ

ّبي اظ اًتربثبت اين اظ اًتربثبت ضيبست خوَْضي، هدلس، ضَضاّبي ضوْط ٍ   زٍضُ
 ... ضفبف گطزز.

يوط يبثوس.   ضيَُ ًگطش هطزم زض ًحَُ هطبضوت اظ حبلت خوًي ثِ فطزي تغي -2
ظيطا زض هطبضوت خوًي افطاز تبثى ًفَش يه گطٍُ سيبسي يوب گوطٍُ ذَيطوبًٍسي    
ّستٌس، اهب زض هطبضوت فطزي ضرع است وِ فطغت سْين ضسى زض اًتربثوبت ضا  

 وٌس. نظهبيص هي
 هٌس گطزز. ضثف ّسفوٌس ٍ لبًَى ّبي اًتربثبتي اظ سَي هطاخى شي ثستط فًبليت -3
زٌّوس،   اًتربثيِ ذوَز ضأي ًووي    ضي اظ هطزم زض حَظُزض ظهبى اًتربثبت ثسيب -4

زٌّس،  اي وِ هٌتست ثِ ًبهعز اًتربثبتي است ضأي هي ثلىِ ثِ هٌبقك ٍ حَظُ اًتربثيِ
 ثبضس. ثٌبثطايي وٌتط  ايي پسيسُ الظم ٍ ؾطٍضي هي

ّوبي سيبسوي، الوَام ٍ قَايوف ثوِ سووت ضفتبضّوبي         ظهيٌِ ايتوبز گوطٍُ  -5
 نهيع فطاّن ضَز. هسبلوت

ّبي اًتربثبتي ٍ تجليغبتي تَسوف هطاخوى هسوئَ  ثطاسوبس ؾوَاثف       فًبليت -6
لبًًَي وٌتط  گطزز  تب اظ ثطٍظ ضفتبضّبي ليطلبًًَي تَسوف ًبهعزّوبي اًتربثوبتي ٍ    

 قطفساضاى نًْب خلَگيطي ثِ يول نيس.
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 هٌ بغ
تربثوبت ضيبسوت   ضفتبض اًتربثبتي ٍ هطبضوت سيبسي هوطزم زض ّفتوويي اً  »(؛ 1367ايوبى، هحوستمي ) -1

، غوع  123-124، سب  زٍاظزّن، ضووبضُ  اقاليبت سيبسي و التػبزي ، «خوَْضي اسالهي ايطاى
19-12. 

 ، ضووبضُ اقاليوبت سيبسوي و التػوبزي    ، «تحليول ضفتوبض اًتربثوبتي   »(؛ 1377الِ ) ايَثي، حدت -2
136-135. 

، تطخووِ  ضٌبسي: اظ پبضسوٌع توب ّبثطهوبس    ّبي هسضى زض خبهًِ ًهطيِ(؛ 1378ايبى، وطيت ) -3
 هحجَثِ هْبخط، تْطاى: سطٍش.

، ضٌبسي سيبسي: ًمص ًيطٍّبي اختوبيي زض ظًسگي سيبسي خبهًِ(؛ 1376ثطيطيِ، حسيي ) -4
 تْطاى: ًطط ًي.

، «اي ضفتوبض اًتربثوبتي هجتٌوي ثوط فطٌّوگ يطويطُ      »(؛ 1380ًٍس ) ثػيطي، هحوسيلي ٍ زاضيَش ضبزي -5
 .167-168، ضوبضُ اقاليبت سيبسي و التػبزي

اقاليبت سيبسوي  ، «ثطضسي تجليغبت اًتربثبتي هدلس ضطن زض تْطاى»(؛ 1380هحوسحسيي ) پٌبّي، -6
 .167-168، ضوبضُ و التػبزي

، تْطاى: سبظهبى هكبلًِ ٍ تسٍيي وتت يلوَم  ضٌبسي ّبي خبهًِ ًهطيِ(؛ 1369تَسلي، لالهًجبس ) -7
 ّب )سوت(. اًسبًي زاًطگبُ

 .38ش، اًتربثبت هدلس ضطن، تْطاى: ضوبضُ (؛ اذجبض ٍ گعاض1378ذجطگعاضي خوَْضي اسالهي ) -8

 .39(؛ اذجبض ٍ گعاضش، اًتربثبت هدلس ضطن، تْطاى: ضوبضُ 1378وووووووووووووووووووووو ) -9

 .40(؛ اذجبض ٍ گعاضش، اًتربثبت هدلس ضطن، تْطاى: ضوبضُ 1378ووووووووووووووووووووو )  -10

 .41ت هدلس ضطن، تْطاى: ضوبضُ (؛ اذجبض ٍ گعاضش، اًتربثب1378وووووووووووووووووووووو ) -11

، تطخوِ حسويي نفطيوبى، تْوطاى: اًتطوبضات     تدعيِ ٍ تحليل خسيس سيبست(؛ 1364زا  ضاثطت ) -12
 هطًسيع.

ثطضسوي اًتربثوبت زٍض   »تب(؛  زفتط اهَض اختوبيي ٍ اًتربثبت، حَظُ هًبًٍت سيبسي ٍ اهٌيتي، )ثي -13
 .«طاحوساٍ  تب پٌدن هدلس ضَضاي اسالهي زض استبى وْگيلَيِ ٍ ثَي

، تطخوِ هٌوَهْط  ضٌبسي وبضثطزي اي ثط خبهًِ خبهًِ ٍ سيبست: همسهِتب(؛  ضاش، هبيىل )ثي -14
 غجَضي، هبح زٍم، تْطاى: ضطوت سْبهي اًتطبض.

 ، تْطاى: اًتطبضات زاًطگبُ ضْيس ثْطتي.تَسًِ ٍ تؿبز(؛ 1376پَض، فطاهطظ ) ضفيى -15

 ّن، تْطاى: ضطوت سْبهي اًتطبض.، هبح زّب وٌسٍوبٍّب ٍ پٌساضتِ(؛ 1378وووووووووووو ) -16

، هوبح زٍم، تْوطاى:   ضٌبسوي ووبضثطزي   اي ثط خبهًِ نًبتَهي خبهًِ؛ همسهِووووووووووو ؛  -17
 ضطوت سْبهي اًتطبض.
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ضٌبذتي ضفتبضّبي سيبسي و اختوبيي هطزم استبى   ثطضسي خبهًِ(؛ 1381ضاهطه، يكبءالِ ) -18
ًبهِ وبضضٌبسوي اضضوس،    ، پبيبى1380الي  1375وْگيلَيِ ٍ ثَيطاحوس زض فًبليت اًتربثبتي، 

 تْطاى: ٍاحس يلَم ٍ تحميمبت.

هدوَيوِ هموبالت   ، «تأايط هطبضوت هطزهي زض تمَيت اهٌيت اختوبيي»(؛ 1378ضبلي، ضؾب ) غفطي -19
 ، هًبًٍت اختوبيي ًبخب.ّوبيص ًهن ٍ زاًص

بيي، تْطاى: ًبهِ وبضضٌبسي زاًطىسُ يلَم اختو ، پبيبىهطبضوت سيبسي ظًبى(؛ 1378لطثبًي، يلي ) -20
 زاًطگبُ تْطاى.

تحليل ضفتبض اًتربثبتي هطزم زض ّفتويي ٍ ّطوتويي زٍضُ اًتربثوبت ضيبسوت    »(؛ 1380والًتطي، غوس ) -21
 .167-168، ضوبضُ اقاليبت سيبسي و التػبزي، «خوَْضي

 ، تطخوِ هٌَهْط غجَضي، تْطاى: ًطط ًي.اختوبيي  ثٌيبزّبي ًهطيِ(؛ 1377ولوي، خويع ) -22

 ضؾب قيت، تْطاى: ًطط لَهس. ، تطخوِ يليّبي اًمالة تئَضي(؛ 1369ستبًفَضز )وَّي، نلَيي ا -23

ظاز، هبح زٍم، تْوطاى:   ، تطخوِ يلي هطضسيوٌٌس ّب ضَضش هي هطا اًسبى(؛ 1379گط، تسضاثطت ) -24
 پژٍّطىسُ هكبلًبت ضاّجطزي.

ٍ زيگوطاى،  ، تطخوِ ثبلط پطّبم فطٌّگ يلَم اختوبيي(؛ 1376گَلس خَليَس ٍ وَلت، ٍيليبم  . ) -25
 تْطاى: اًتطبضات هبظيبض.

، تطخووِ ًوَيي توَالئي،    ضٌبذتي خبهًِ  هطىالت اختوبيي ٍ ًهطيِ(؛ 1376هطتي ن. ضاثطت ) -26
 تْطاى: هؤسسِ اًتطبضات اهيطوجيط.
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