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 چکيدُ
ُدؼ از پژكُض صاضر جضهیم ىضحّای کحب ىعانؿات ازحياؾی دكرق اةحدایی ةرىتٍای 

ىّنفَ ُای ىظارکث شیاشی اشث. ركش پژكُض جّغیفی از ٌّع جضهیم ىضحّا ك زاىؿَ 

آىاری پژكُض ،کحب ىعانؿات ازحياؾی شّـ جا طظو اةحدایی اشث.ىّنفَ ُای پژكُض 

ات،راُپیيایی،اؾحياد شیاشی ك ادرةخظی شیاشی اشث.ٌحایر پژكُض ٌظاف داد طاىم اٌحخاة

فراكاٌی  ةرای  ىّنفَ ُای  79کَ در کحب ىعانؿات ازحياؾی دكرق اةحدایی در ىسيّع 

ىظارکث شیاشی كزّد دارد. در کحاب ىعانؿات ازحياؾی شّـ اةحدایی ىؤنفَ ُای ىظارکث 

ع فراكاٌی ُا را جظکیم ىی دٍُد . در کحاب رغد از ىسي18/15ّفراكاٌی  12شیاشی ةا 

درغد از ىسيّع  25/20فراكاٌی ،  16ىعانؿات ازحياؾی چِارـ اةحدایی ایً ىؤنفَ ُا ةا 

فراكاٌی ُا را جظکیم ىی دٍُد . در کحاب ىعانؿات ازحياؾی پایَ ی پٍسو ایً ىؤنفَ ُا ةا 

ٍُد. در کحاب ىعانؿات درغد از ىسيّع فراكاٌی ُا را جظکیم ىی د83/46فراكاٌی ، 37

درغد از ىسيّع فراكاٌی ُا را  72/17فراكاٌی ،  14ازحياؾی پایَ ی طظو ایً ىؤنفَ ُا ةا 

 جظکیم ىی دٍُد .

جضهیم ىضحّا ، کحب ىعانؿات ازحياؾی ، ىظارکث شیاشی :ٍاشگبى کليدي
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 همدهِ

صیات ازحياؾی ك ةَ كیژق صّزق رفحار شیاشی آٌاف از آطکارجریً ك در ؾیً صاؿ اشاشی جریً ىؼاُر زٌدگی ایً زِاٌی ةٍی آدـ، 

اگرچَ كهيرك ك اُيیث ایً صّزق در گذطحَ ةظری ىضدكدجر ةّدق اشث، كنی در شدق ُای اخیر در ٌحیسَ پیچیدق جر طدف ؾهّـ ك  اشث.

ىی جّاف یافث کَ ىحادر از ؾّاىم  ركاةط ازحياؾی اٌصاف ُا، ُرچَ ةیظحر ك كشیؽ جر گردیدق اشث؛ ةَ ظّریکَ کيحر كهيركیی از زٌدگی ةظر را

جریً ىصائهی کَ فراركی اٌدیظَ شیاشی اشالـ كزّد دارد، پرداخحً ةَ چگٌّگی ك ىیزاف ىظارکث ىردـ در ٌؼاـ  از اشاشی. شیاشی ٌتاطد

 .(1378دیهيی،اشالىی اشث)

طيار زیادی از طِركٌداف ةَ اىّر ُای پرداخحً  فرغث»ةَ ىؿٍای « 1ىظارکث شیاشی»در ركٌد جضّؿ در انگُّای زٌدگی، پدیدق 

ای اشث. در صلیلث  ك ةَ ؾٍّاف ٌلعَ جالكی شاخحار فرٍُگی ك شیاشی درُرزاىؿَ (1391،)آةراىصّف ةَ ٌلم از گالةی ك صازیهّ« شیاشی

رُگذر اشث کَ ُای ىردـ در فؿانیث شیاشی ك جؿییً شرٌّطث خّد ك جٍِا از ایً  اٌدیظَ ىظارکث شیاشی ؾتارت اشث ةَ درگیر طدف جّدق

 .(1391یاةد)گالةی ك صازیهّ، ُای دتات ك پایداری ٌؼاـ شیاشی جضلق ىی زىیٍَ

یکی از ىِيحریً کارکردُای ٌؼاـ آىّزطی ةَ ظّر ؾاـ ك ةرٌاىَ ُای درشی ةَ ظّر خاص، جرةیث شیاشی اشث کَ ٌاػر ةر ایساد ك 

جرةیث شیاشی ةَ ىؿٍای پركرش  .ی در داٌض آىّزاف ىی ةاطدرطد ىسيّؾَ ای از طٍاخث ُا، ؾّاظف ك ىِارت ُای شیاشی ك ازحياؾ

فضائم، داٌض ُا ك ىِارت ُای ىّرد ٌیاز ةرای ىظارکث شیاشی، دارای گٌَّ ای اكنّیث ك جلدـ اخالكی ٌصتث ةَ شایر اُداؼ آىّزش ؾيّىی 

زشازی، اغالح ك ةِتّد آگاُاٌَ ی زاىؿَ ی خّیض اشث. زیرا جرةیث شیاشی، داٌض آىّزاف ك طِركٌداف را ةرای ىظارکث فؿاالٌَ در فرایٍد ةا

 (.1388، غدیق ارفؿی ك كدىی،جياف ةَ ٌلم از اىیٍیّآىادق ىی شازد)گ

جرةیث شیاشی در زاىؿَ ةاید جکیَ ةر ىضحّای شیاشی دركس ٌياید کَ ىی جّاٌد ةَ ةیٍض شیاشی ٌصم ٌّزّاف ك زّاف زاىؿَ ةرای 

کٍد. در كاكؽ ركیکرد ةرٌاىَ ریزی درشی  ةاؾخ طکم گیری زّاٌب طخػیث شیاشی خّاُد  ىظارکث فؿاؿ ك طِركٌدىداری کيک ةصیاری

(. یکی از کارکردُای جؿهیو كجرةیث ةؿد 1392،طد ك ىٍسرةَ طکم گیری رفحار شیاشی ٌصم داٌض پذیر زاىؿَ در آیٍدق خّاُد طد)طرةحیاف

زیرا از ایً ظریق اشث کَ ىیحّاف ةا ازرای یک ةرٌاىَ ٌؼاىٍد زىیٍَ  شیاشی آف اشث کَ ُيّارق ةایصحی ىّرد جّزَ ٌؼاـ ُای شیاشی ةاطد

ىظارکث فؿاؿ در ؾرغَ ُای شیاشی ،ازحياؾی ك فرٍُگی زاىؿَ ك ةعّر کهی ىیحّاف ایفای ٌلض كاكؿی طاف را فراُو آكرد)ؾتدی 

 .(1390زادق،

 

 پصٍّصپيطيٌِ ي ًظري 
ك ُيچٍیً، درخّاشث از ٌختگاف صکّىث اشث، اظالؽ ىی طّد. رژیو ُای در اغهب ىّارد ىظارکث ةَ اكداىاجی کَ ىحضيً صيایث 

اكحدارگرا ىؿيّال ةرای ایٍکَ ٌظاف دٍُد اكحدارطاف ةر پظحیتاٌی ىردىی ىحکی اشث از ُيَ پرشی ك جؼاُرات جّدق ای صيایث ىی کٍٍد. در 

 (.215: 1379ىّئم ُاٌحیٍگحّف، ایً صانث، ىظارکث ةَ ىؿٍی ىرازؿَ ةَ ىظركؾیث ؾيّىی اشث )ىایركف كایٍر ك شا

ىظارکث شیاشی درگیر طدف فرد در شعّح ىخحهف فؿانیث در ٌؼاـ شیاشی از ؾدـ درگیری جا داطحً ىلاـ رشيی شیاشی 

 .(40:1377اشث)راش،

ز درصلیلث اٌدیظَ ىظارکث شیاشی ؾتارت اشث از درگیر طدف جّدق ُای ىردـ در فؿانیث شیاشی ك جؿییً شرٌّطث خّد ك جٍِا ا

 .(1391ایً رُگذر اشث کَ زىیٍَ ُای دتات ك پایداری ٌؼاـ شیاشی جضلق ىی یاةد)گالةی ك صازیهّ،

طرکث در فرایٍدُای شیاشی کَ ةَ گزیٍض رُتراف شیاشی ىی اٌساىد ك شیاشث ؾيّىی را جؿییً ىی کٍد ك یا ةر آف »ةٍا ةَ جؿریفی

 (.1387 ،دیگراف ةَ ٌلم از ىّصد، ؾٍایث ك پّر ٌؿيثىظارکث شیاشی ٌاىیدق ىی طّد)اةرکراىتی ك «ادر ىی گذارد

ىظارکث شیاشی را ىی جّاف ةَ ىسيّؾَ ای از فؿانیث ُا اظالؽ کرد کَ ةَ ٌّؾی افزایض كدرت یا افزایض طدت جضرؾ یک زاىؿَ 

یر زّاىؽ اشث...)دفحر ىٍسر ىی طّد ك ةَ ؾتارت دیگر، فؿانیث ُایی اشث کَ ةر ادر آف، ایساد ؾزت یا صلارت یک زاىؿَ در كتاؿ شا

 (.1389،ىعانؿات ك جضلیلات زٌاف، ةَ ٌلم از آکّچکیاف ك ؾرب ٌژاد

ىظارکث شیاشی ؾتارت اشث از دخانث ك ُيکاری ىردـ ك ٌِادُای ىردىی در پیدایض ك ایساد ىراکز كدرت، چگٌّگی اؾياؿ كدرت، 

یؿٍی صاکو ةر اؾياؿ -َ كدرت در چِارچّب آٌِا ةاید اؾياؿ طّدگزیٍض افرادی کَ اؾياؿ کٍٍدق ی صاکيیث ك كدرت اٌد، جؿییً ضّاةعی ک

ُيراُی ك فؿاؿ ةّدف ىردـ در ٌؼارت ةر صصً اٌساـ ایً اىّر در جياـ ىراصم آف ك ُيَ ی طئّف دیگر ىرةّط ةَ -كدرت اٌد

 (.1378دیهيی،كدرت)

 ؾٍّاف ىظارکث شیاشی ظتلَ ةٍدی ىی کٍد: آٌحٌّی ةرج ةا ٌؼریَ ی ىضیط کظّر ُای دىّکراجیک اٌّاع فؿانیث ُای زیر را جضث

                                                           
1
 Political Participation 
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رای دادف در اٌحخاةات ىضهی یا شراشری ك در ُيَ پرشی ُا، فؿانیث اٌحخاةاجی ةَ ٌفؽ اصزاب یا ٌاىزد ُای شیاشی، ؾضّیث در »

اری ذشیاشث گ گركق ُای شیاشی یا گركق ُای فظار، طرکث در جؼاُرات شیاشی، اؾحػاب ُای غٍفی ةا اُداؼ شیاشی ...کَ جتؿاجی ةرای

 .(1391،زّج ك گهَ دار«)ؾيّىی داطحَ ةاطد

در زّاىؽ کٌٍّی ىردـ شاالری ةَ انزاىی ةرای صکيراٌی جتدیم طدق اشث ك طِركٌداف خّاُاف ٌلض فزایٍدق جری در اجخاذ جػيیيات 

ض طرط ُای دیگری چّف اؾحياد ىردـ شاالری صلیلی ٌیصث ةهکَ ةَ پی ُصحٍد. اىا ةاید داٌصث کَ ىظارکث صداکذری جٍِا انزاـ جضلق

 (.1393شیاشی، داٌض شیاشی، ٍُسار پذیری شیاشی ىردـ شاالراٌَ ك طتکَ ُای شیاشی ٌیازىٍد اشث)ؾتادی،كهی پّر ك پیراف ٌژاد،

در ٌؼو ٌتّت ك كالیث ىظارکث شیاشی ركیکردی ىلتّؿ دارد؛ نکً شاخحار زاىؿَ ك صکّىث ىّزّد در زىاف ىؿػّـ )ع( ىلحضی 

ارکث شیاشی ٌختگاف ةر ىظارکث شیاشی جّدق ُاشث. در كرائث ىردـ شاالر از صکّىث کَ فلَ شیاشی ىظركظَ ةیاف طدق، فضای غهتَ ىظ

 (.1393گیرد)ایزدُی، ىظارکث شیاشی گصحردق ای فراركی جّدق ُا كرار ىی

َ اٌدازق ای کَ طراکث ىردـ در فرایٍد از ىٍؼر كراف صکّىث از اىّر ىظحرؾ اشث ك ىردـ ىاٌٍد صاکو در آف شِیو اٌد ك در ٌحیسَ ة

جػيیو شازی ُای شیاشی جضيیً گردد، ةَ ُياف اٌدازق صکّىث صکّىث ىظركع كگرٌَ غیر طرؾی خّاُد ةّد. صکّىث ُای ىردـ شاالر 

ةرای اىركزق کَ در آف ىظارکث فؿاالٌَ ىردـ در ؾرغَ ی شیاشی جصِیم گظحَ اشث، ٌصتث ةَ صکّىث ُای دیگر کَ کيحریً زىیٍَ 

اشحیفای صلّؽ شیاشی ىردـ كزّد دارد، از ىظركؾیث ةیظحری ةرخّردارٌد ك ُرگٌَّ جّافق در زىیٍَ ی جضيیً صلّؽ شیاشی ىردـ در 

 (.1393خػّص اىکاف ىظارکث ةیظحر آٌاف در فرایٍد ُای جػيیو شازی، ةرای صاکو از نضاظ كاٌٌّی ك طرؾی انزاـ آكر اشث)طفیؿی،

ی ك فؿانیث شیاشی افراد ةاالجر ةاطد، ىیزاف ارضای ٌیاز ُا ٌیز ةِحر اشث ك افراد دشث کو در ٌیاز ُای ُرچَ ىیزاف ىظارکث شیاش

اكنیَ ؾيهکرد ةصیار ةِحری داطحَ اٌد. ُيچٍیً ةیً زٍصیث، طغم ك ىیزاف جضػیالت ةا شهصهَ ىراجب ٌیازُای ىازنّ ك ىیزاف ىظارکث 

 (.1393صصیٍی،شیاشی افراد ٌیز راةعَ كزّد دارد)اردکاٌی ك 

ىظارکث شیاشی یکی از طاخع ُای جّشؿَ ازحياؾی ك شیاشی در کظّر ُا ةَ طيار ىی ركد. یکی از گركق ُای ؾيدق زاىؿَ کَ 

ُصحٍد. ىظارکث داٌظسّیاف کَ ف طرکث آف در ركٌد ادارق زاىؿَ ك جّشؿَ شیاشی، ازحياؾی ك فرٍُگی ضركری ةَ ٌؼر ىی رشد داٌظسّیا

ی دتات شیاشی ك احی کظّر ُای درصاؿ جّشؿَ ك ىصئّالف ادارق زاىؿَ در آیٍدق ىضصّب ىی طٌّد اُيیث خاغی ةرةزرگحریً گركق زيؿی

 (.1391ك دیگراف،زادق پّیایی زاىؿَ دارد)اىاـ زيؿَ 

شث کَ ةا ظتلَ ىحّشط زدید از زيهَ ٌیركُای جادیرگذار ةر جضّالت شیاشی ك ازحياؾی ایراف كتم ك ةؿد از پیركزی اٌلالب اشالىی ا

جّزَ ةَ رطد شریؽ آف ةؿد از پیركزی اٌلالب اشالىی، جلاضا ةرای ىظارکث شیاشی از شّی ایً گركق در ٌِاد ُای ازحياؾی ك ىدٌی افزایض 

 .(1391یافحَ اشث)ىصؿّدٌیا ك ىضيدی فر،

 

 تعریف هطبرکت سيبسی
ٌساىد ك شیاشث ؾيّىی را جؿییً ىی کٍد ك یا ةر آف طرکث در فرایٍدُای شیاشی کَ ةَ گزیٍض رُتراف شیاشی ىی ا»ةٍا ةَ جؿریفی

 (.1387،ىظارکث شیاشی ٌاىیدق ىی طّد)اةرکراىتی ك دیگراف ةَ ٌلم از ىّصد، ؾٍایث ك پّر ٌؿيث«ادر ىی گذارد

ی فؿانیث ازحياؾی داكظهتاٌَ ی افراد یک زاىؿَ، کَ افراد در آف اصصاس ىی کٍٍد ىصحلیو یا غیر ىصحلیو در شیاشث گذاری ُا

 (.1387،ؾيّىی ك یا اٌحخاب رُتراف ىظارکث دارٌد)ىک کالشکی ةَ ٌلم از ىّصد، ؾٍایث ك پّر ٌؿيث

ىظارکث شیاشی را ىی جّاف ةَ ىسيّؾَ ای از فؿانیث ُا اظالؽ کرد کَ ةَ ٌّؾی افزایض كدرت یا افزایض طدت جضرؾ یک زاىؿَ 

آف، ایساد ؾزت یا صلارت یک زاىؿَ در كتاؿ شایر زّاىؽ اشث...)دفحر ىٍسر ىی طّد ك ةَ ؾتارت دیگر، فؿانیث ُایی اشث کَ ةر ادر 

 (.1389،ىعانؿات ك جضلیلات زٌاف، ةَ ٌلم از آکّچکیاف ك ؾرب ٌژاد

ىظارکث شیاشی ىسيّؾَ ای از فؿانیث ُا ك اؾياؿ طِركٌداف ةرای اؾياؿ ٌفّذ ةر صکّىث یا صيایث از ٌؼاـ شیاشی اشث)فکُّی 

 (.1391ىؿیٍی ك اصيدی، ،اجی ةَ ٌلم از ٌیک پّر كٍّ

ىظارکث شیاشی ؾتارت اشث از دخانث ك ُيکاری ىردـ ك ٌِادُای ىردىی در پیدایض ك ایساد ىراکز كدرت، چگٌّگی اؾياؿ كدرت، 

ؿ یؿٍی صاکو ةر اؾيا-گزیٍض افرادی کَ اؾياؿ کٍٍدق ی صاکيیث ك كدرت اٌد، جؿییً ضّاةعی کَ كدرت در چِارچّب آٌِا ةاید اؾياؿ طّد

ُيراُی ك فؿاؿ ةّدف ىردـ در ٌؼارت ةر صصً اٌساـ ایً اىّر در جياـ ىراصم آف ك ُيَ ی طئّف دیگر ىرةّط ةَ -كدرت اٌد

 (.1378دیهيی،كدرت)

 ةا جّزَ ةَ جؿاریف فّؽ ىی جّاف ٌحیسَ گرفث کَ:

ا: ةا ىّكؿیث ازحياؾی افراد ارجتاط ىظارکث شیاشی اكال: یک کٍض ازحياؾی اشث. داٌیا: ةَ طکهی داكظهتاٌَ اؾياؿ ىی گردد. دانذ

 (.1387،ٌزدیک دارد.)ىّصد
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 هطبرکت سيبسی هجبًی

 حمَق طجيعی اًسبى الف:
طّد، كنی ةدكف جردید دكراف طکّفایی آف را در كركف اخیر  ةضخ از صلّؽ ظتیؿی در آدار داٌظّراف كتم از ؾػر ىدرٌیحَ ٌیز دیدق ىی

ُای ازحياؾی زدید، جأدیر ك کارکرد آف در ؾهو صلّؽ ك ؾهّـ  ی ك فعری اٌصاف در فهصفَکٍیو. ةا ظرح ىصأنَ صلّؽ ظتیؿ ىظاُدق ىی

ُای ةٍیادی صلّكی ةّد  ُای ىحيادی، شکاٌدار اٌدیظَ شیاشی، جّشؿَ ركزافزكٌی پیدا کرد. در فهصفَ صلّؽ، ىکحتی را پدید آكرد کَ در شدق

آكرجریً  ُای شیاشی ٌاـ اٌد ك در اٌدیظَ راٌصّی از ىفصراف ایً ىکحب ةّدقك صلّكداٌاف ةزرگی ُيچّف فراٌصّاژٌی، صلّكداف ٌاىدار ف

در ٌؼر ظراصاف صلّؽ ظتیؿی، پیض از ایً کَ ةَ شراغ غایث ك کياؿ ىعهّب اٌصاف ةركیو ك از .پردازاف شیاشی ىّرد اشحٍاد كرار گرفث ٌؼریَ

دكث طٍاشایی َ َ شراغ ىضرکِای ظتیؿی رفحار اٌصاف رفحَ، آٌِا را ةكػایف ك جکانیف اك ةرای ٌیم ةَ آف ُدؼ ىحؿانی شخً ةگّییو، ةاید ة

کٍیو. اغهیحریً ىضرؾ ظتیؿی اٌصاف ػ یؿٍی پیض از كركد اك ةَ زاىؿَ ىدٌی ػ ؾتارت اشث از ىیم ك غریزق صفغ ك غیاٌث ذات، ك جرس از 

ةَ آف اشث. ایً اىر، ىضّر ك « اىکاف پاشخگّیی صق ك»در اٌصاف، ىصحهزـ « ىیم ظتیؿی»ىرگ؛ یؿٍی ىیم ةَ صیات ك زٌدگی. كزّد ُر 

ةرای اٌصاف اشث. پس، ةٍیاد « صق صیات»ىصحهزـ « غیاٌث ٌفس»رکً اشحٍحاج در ىکحب صلّؽ ظتیؿی اشث. ةٍاةرایً، كزّد ىیم ةَ 

ىضّر ك رکً اشاشی جياـ  ك ایً ىیم ك غریزق ظتیؿی،« ىٍضػرا در ىیم ةَ غیاٌث ذات، یا در صقّ آدىی ةَ ةلا ةاید دید»زاىؿَ را ةاید 

 ٌِادُا ك ىٍاشتات ازحياؾی اشث؛ زیرا صقّ آدىی ةَ ةلا، در ةردارٌدق صقّ اك در اٌحخاب راُِا ك كشایم الزـ ةرای جأىیً ةلای خّیض اشث.

ظتیؿی ، صق ىظارکث اك در شرٌّطث شیاشی ك ازحياؾی خّیض، اىری ضركری ك «صیات»ةٍاةرایً، ةا طٍاشایی صلّؽ ظتیؿی اٌصاف ةَ 

 (.1378)دیهيی،جّاف چٍیً صلی را از اك شحاٌد طّد کَ خداكٌد در کحاب جکّیً ةَ اك ارزاٌی داطحَ اشث ك ٌيی كهيداد ىی

 

 کفبیت عمل ٍ هعبرف ثطري ة:
از ىٍؼر طارصاف ىکحب صلّؽ فعری، اٌصاف ةَ ىدد خرد ك اٌدیظَ خّد ك اشحفادق از ؾهّـ ىخحهف ةظری اؾو از ؾهّـ فهصفی، 

جّاٌد ةَ كضؿیث ظتیؿی اطیا ك صلّؽ آٌِا پی ةترد ك در ایً راق ةاید كّاٌیً  طٍاخحی، ٍُری ك ... ىی ؾی، كّاؾد ىٍعلی، ىّازیً زاىؿَازحيا

 (.1378)دیهيی،شٍحی ك کٍَِ را کٍار ةگذارد. ُيچٍیً ٌیازی ةَ یاری گرفحً از ىؿارؼ كصیاٌی ٌدارد

 

 تمدم حك ثر تکليف ح:
ث فاؾهی، ىلدـ ةر ؾهث غایی ك اٌصاف ك اىیاؿ اك ىلدـ ةر اُداؼ، آرىاٌِا ك جکانیفی اشث کَ اك در ةراةر در ىکحب صلّؽ ظتیؿی، ؾه

گرا ك  ُای شیاشی غایث گیرد؛ در صانی کَ ةراشاس اٌدیظَ آٌِا دارد. ةٍاةرایً، شاخحار ازحياؾی اٌصاٌِا ةراشاس صلّؽ آٌاف طکم ىی

اٌصاف جاةؽ جکانیفی ةّد کَ اك در كتاؿ آرىاٌِا ك اُداؼ ك ةَ ؾتارت دیگر کياؿ ك شؿادت ٌِایی  گرا، شاخحار ك ىٍاشتات شیاشی زٌدگی آرىاف

 (.1378)دیهيی،خّد داطث

 

 فردگرایی ت:

طّد جػّر ایً کَ فرد ةاید در خدىث شؿادت ُيگاف كرار  در زاىؿَ ىدرف، ىٍافؽ ك آرای فرد آف كدر ىضحرـ اشث کَ گاُی گفحَ ىی

ا کردف خّطتخحی اشث. در ایً كتیم زّاىؽ اٌگیزق اغهی زٌدگی در زِاف، شّد ك ىٍافؽ طخػی اشث؛ ةٍاةرایً، فرد ةاید گیرد، ةَ ىؿٍای فد

 (.1378)دیهيی،ةر ُيَ چیز ٌؼارت یاةد ك كعؿا ةاید در زٌدگی شیاشی ػ ازحياؾی خّد ىظارکث ٌياید ك شرٌّطث شیاشی خّد را ركو زٌد

 

 اجتوبعیلرارداد اجتوبعی، هجٌبي ًظن  ث:
ُای فردی در زاىؿَ ىصحهزـ جساكز ةَ صلّؽ دیگراف ك در ؾيم ةرای ُيگاف غیرىيکً اشث،  از آف زا کَ ىعهق صلّؽ ك آزادی

ُا ك صلّؽ خّد را جرشیو ٌيایٍد. ایً كرارداد صافغ ٌؼو ك  ةٍاةرایً، افراد ةاید در كانب یک كرارداد ك ىیذاؽ فراگیر ازحياؾی صدكد آزادی

ر ىٍاشتات شانو ازحياؾی در ىیاف طِركٌداف اشث. ىٍظأ اؾحتار ك ىظركؾیث ایً كرارداد، جّافق ٌاطی از ارادق آزاد افراد زاىؿَ ضاىً اشحيرا

جّاٌد اؾياؿ صاکيیث ٌياید، ةٍاةرایً، افراد،  اشث. ُيچٍیً اؾياؿ صاکيیث، ىهک ىظاع ُيَ طِركٌداف اشث؛ اىّا چّف ُر کس ةٍحِایی ٌيی

گزیٍٍد کَ از شّی آٌاف اؾياؿ صاکيیث ٌياید. ةٍاةرایً، ُو ىٍظأ ىظركؾیث صاکو ك ُو ىتٍای اؾحتار كاٌّف،  خّد ةرىیفردی را از ىیاف 

 (.1378)دیهيی،گردد خّاشث ك ارادق ىردـ اشث کَ در كانب یک كرارداد ك ىیذاؽ ؾيّىی اةراز ىی
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 ضرٍرت تحدید لدرت ٍ ًظبرت ثرحُسي اِعوبل آىج:

آكرد؛ ةٍاةرایً، ةاید جالش طّد کَ در صد اىکاف، طيار ةیظحری از  صادآكر اشث ك ىّزتات خّدکاىگی را فراُو ىیجيرکز كدرت ٌّؾا ف

ىردـ در اؾياؿ كدرت ك صاکيیث ىظارکث ٌيایٍد ك ایً اىر از راُِای ىخحهف از كتیم جسزیَ ك جلصیو كدرت ةیً ٌِادُای ىخحهف، کّجاق 

طّد. كنی در ُر صاؿ ةاید یک ىظارکث ؾيّىی در زِث ٌؼارت ةر زریاف اؾياؿ كدرت ك  ىیکردف ىدت جػدّی ىظاغم ك غیرق ىیصّر 

 (.1378)دیهيی،صاکيیث كزّد داطحَ ةاطد، ك ایً اىر ىلحضای جأىیً شالىث زٌدگی ىردـ ك صق ظتیؿی آٌاف اشث

 

 هَلفِ ّبي هطبرکت سيبسی
کث در اٌحخاةات ك رای دادف از ىّنفَ ُای اشاشی رفحار شیاشی ىظارکث در اٌحخاةات صس ىصئّنیث پذیری را جلّیث ىی کٍد. ىظار

رای دُی ك ىظارکث در اٌحخاةات آطکارجریً ٌّع ىظارکث شیاشی ةرای اغهب طِركٌداف در زّاىؽ ىردـ شاالر . طِركٌداف ىضصّب ىی طّد

ا در ادارق اىّر ؾيّىی ك ازحياؾی اؾياؿ کٍٍد. اشث. رای دادف ىّدرجریً ك ؾيهی جریً كشیهَ ةرای طِركٌداف اشث جا افکار ك ؾلاید خّد ر

رای گیری در كاكؽ یک ٌّع شاز ك کار ازحياؾی ةرای گردآكری ك جظخیع گزیٍَ ُا ك ارزضیث ُای ازحياؾی اشث. اشاس ؾيهکرد ىظارکث 

ی ةَ ىظارکث، ىفاُیيی چّف در ركیکرد ركاٌظٍاخح. ب ك ىصئّنیث ُا در زاىؿَ اشثشك رای دُی، فرغث دادف ةرای زاٌظیٍی ك اٌحلاؿ ىٍا

راةرت نیً ادرةخظی را اصصاس جصهط ك کٍحرؿ داطحً ركی خّیض ك ىضیط . ادرةخظی )کفایث( شیاشی ك اؾحياد شیاشی ٌلض اشاشی دارٌد

در زِث صصی از شّدىٍد ةّدف شیاشی جؿریف ىی کٍد. ایً اصصاس ىردـ را ةَ زِحی شّؽ ىی دُد کَ ٌصتث ةَ ركٌد شیاشی خّد 

جر طٌّد ك در ركٌد شیاشی ىظارکث فؿاؿ جری داطحَ ةاطٍد. ةصیاری از پژكُظگراف ادرةخظی را ىحغیری کهیدی در فؿانیث شیاشی ةَ ُّطیار

در یک جؿریف اؾحياد شیاشی ارجتاظی ٌزدیک ةا کارآىدی صاکياف دارد ك ةیاٌگر درزَ ای از اٌحؼار طِركٌداف از جّاٌایی ك .طيار ىی آكرٌد

اگر فرد اصصاس کٍد کَ ةا رای دادف یا ىظارکث در شیاشث، كػیفَ ىدٌی یا . شث کَ ىحٍاشب ةا اٌحؼارات ىردـ ىی ةاطدىّفلیث صاکياف ا

دیٍی خّد را اٌساـ دادق ك ُيچٍیً اگر ةَ ارزش ُای ىّافق ٌؼاـ صاکو یا ارزش ُای جركیر کٍٍدق ی اغم ىظارکث اؾحلاد داطحَ ةاطد، 

 (.1388،َد)شید اىاىی ك ؾتداناصحياؿ ىظارکث كی افزایض ىی یاة

یکی از اُداؼ جّشؿَ شیاشی گصحرش ىظارکث ك ركاةث گركق ُای ازحياؾی در زٌدگی شیاشی اشث. طکی ٌیصث کَ ةرای ٌیم ةَ 

 آٌحٌّی ةرج ةا ٌؼریَ ی ىضیط کظّرُای دىّکراجیک اٌّاع فؿانیث ُای زیر. جّشؿَ ی شیاشی ةاید ىیزاف ىظارکث شیاشی ىردـ افزایض یاةد

رای دادف در اٌحخاةات ىضهی یا شراشری ك در ُيَ پرشی ُا، فؿانیث اٌحخاةاجی ةَ ٌفؽ »را جضث ؾٍّاف ىظارکث شیاشی ظتلَ ةٍدی ىی کٍد:

اصزاب یا ٌاىزد ُای شیاشی، ؾضّیث در گركق ُای شیاشی یا گركق ُای فظار، طرکث در جؼاُرات شیاشی، اؾحػاب ُای غٍفی ةا اُداؼ 

راُپیيایی ُایی کَ ةا دؾّت ٌِاد ُای دكنحی در صيایث از ٌؼاـ شیاشی .«ی ةرای شیاشث گداری ؾيّىی داطحَ ةاطدشیاشی ...کَ جتؿاج

 .(1391،غّرت ىی گیرد، ةَ ؾٍّاف ىظارکث ةصیر طدق ىصحلیو جهلی ىی گردد)زّج ك گهَ دار

َ در ُيَ ٌؼاىِای دارای ىظارکث ىردىی، اٌحخاةات از ىِيحریً ك ىحداكنحریً طیّق ُای ىظارکث در ؾػر صاضر اشث. ةَ ظّری ک

ایً اىر ةَ ؾٍّاف اغهیحریً راُکار طٍاخحَ طدق اشث ك از كرٌِا پیض، آغاز طدق ك اىركزق ةَ اكج خّد رشیدق اشث؛ ةَ ظّری کَ در ةرخی 

طٌّد. در ُيَ کظّرُا، طركط ی، از ظریق اٌحخاةات ةرگزیدق ىی ٍیٍکظّرُا صحی كضات ك ىلاىات كضایی ٌیز ؾالكق ةر ىلاىات ازرایی ك جل

خاغی ةرای اٌحخاب کٍٍدگاف ك اٌحخاب طٌّدگاف كائم ُصحٍد کَ ىِيحریً طركط ةرای اٌحخاب کٍٍدگاف در ٌؼاىِای ىخحهف ؾتارجٍد از: 

 .(1378طِركٌدی، شً، شکٌّث در ىضم رأی دادف ك دتث ٌاـ كتم از اٌحخاةات در ةرخی ٌؼاىِا)ایّةی،

 ی جّاف ىّنفَ ُا ك زیر ىّنفَ ُای زیر را ةرای ىظارکث شیاشی در ٌؼر گرفث:ةا جّزَ ةَ ىعانب فّؽ، ى

 

 ( هَلفِ ّبي هطبرکت سيبسی1جدٍل ضوبرُ )

 زیرىّنفَ ُا ىّنفَ ُای ىظارکث شیاشی

 طرکث در اٌحخاةات،ىصئّنیث پذیری،ؾضّیث در گركق ُا اٌحخاةات

 طرکث در راُپیيایی راُپیيایی

 صئّنیً،اصصاس كػیفَ،اؾحلاد ةَ ارزش ُای صاکواٌحؼار از ى اؾحياد شیاشی

 اصصاس جصهط،کٍحرؿ داطحً ركی خّد،ُّطیاری شیاشی،اصصاس شّدىٍدی شیاشی ادرةخظی شیاشی
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 ثيبى هسئلِ
اشاشا ٌلض ةرٌاىَ ی درشی در زاىؿَ پذیری افراد ك ةَ كیژق زاىؿَ پذیری شیاشی ةر کصی پّطیدق ٌیصث؛ ةٍاةرایً ةرٌاىَ ریزاف 

زطی ةاید ٌصتث ةَ گٍساٌدف ىضحّاُایی ةَ ىٍؼّر پركرش ةیٍض شیاشی فراگیراف ك ایساد زىیٍَ ىظارکث شیاشی آٌاف در آیٍدق خّد، آىّ

 طِركٌداٌی آگاق ةَ ارزش ُا ك ىؿحلد ةَ ٌؼاـ شیاشی را پركرش دٍُد. کحب ىعانؿات ازحياؾی در ایً ىیاف از ٌلظی ىضّری ةرخّردار اشث.

 ٌتاؿ یافحً شّاالت زیر ُصحیو:در ایً جضلیق ةَ د

 شّاؿ اغهی: ىضحّای کحب ىعانؿات ازحياؾی دكرق ی اةحدایی، جا چَ ىیزاف ةَ ىّنفَ ُای ىظارکث شیاشی پرداخحَ اشث؟

 ت فرؾی:شّاال

 دكرق ی اةحدایی، جا چَ ىیزاف ةَ ىّنفَ ُای ىظارکث شیاشی پرداخحَ اشث؟ پایَ شّـ ب ىعانؿات ازحياؾیاىضحّای کح -1

 دكرق ی اةحدایی، جا چَ ىیزاف ةَ ىّنفَ ُای ىظارکث شیاشی پرداخحَ اشث؟ پایَ چِارـ ب ىعانؿات ازحياؾیای کحىضحّا -2

 دكرق ی اةحدایی، جا چَ ىیزاف ةَ ىّنفَ ُای ىظارکث شیاشی پرداخحَ اشث؟پایَ پٍسو ب ىعانؿات ازحياؾی اىضحّای کح -3

 ی، جا چَ ىیزاف ةَ ىّنفَ ُای ىظارکث شیاشی پرداخحَ اشث؟دكرق ی اةحدایپایَ طظو ب ىعانؿات ازحياؾی اىضحّای کح -4

  

 ضرٍرت پصٍّص
ك فِو کٍض ىحلاةم زاىؿَ  فرایٍد زاىؿَ پذیری شیاشی در كانب ةرٌاىَ ریزی درشی در ةصحرشازی شرىایَ ُای اٌصاٌی ك ازحياؾی

ٌاىَ ریزی ةاؾخ طکم گیری ُّیث شیاشی پّیای آىّزطی ةا صاکيیث ٌؼاـ شیاشی ىی جّاٌد ةَ جذتیث ٌؼاـ شیاشی کيک ٌياید. چٍیً ةر

جرةیث  یةَ طّد. ةر اشاس دشحاكردُا طِركٌداف خّاُد طد؛ کَ ىی جّاٌد ةر ٌگرش ُای ؾيیق ك رفحارُای پایدار شیاشی ٌِادیٍَ طدق ىٍسر

فِو ٌگرش داٌض پذیراف ةرای شیاشی کَ در ةرٌاىَ ریزی درشی ىی جّاف آف را ىّرد ُدؼ كرار داد جادیر پایدار ىظارکث شیاشی درؾ ك 

جسزیَ ك جضهیم زاىؿَ شیاشی ةصیار ةا اُيیث اشث، ایً فرایٍد ةر اشاس ىٍسرةَ ارجلاء شّاد شیاشی ك جّشؿَ پایدار شیاشی ك صکيراٌی 

 .(1392،تات شیاشی پایدار زاىؿَ کيک خّاُد ٌيّد)طرةحیافدك ةَ  ىعهّب در شعش زاىؿَ خّاُد طد

و ك جرةیث ةؿد شیاشی آف اشث کَ ُيّارق ةایصحی ىّرد جّزَ ٌؼاـ ُای شیاشی ةاطد. از ایً ظریق اشث یکی از کارکرد ُای جؿهی

کَ ىی جّاف ةا ازرای یک ةرٌاىَ ی ٌؼاـ ىٍد، زىیٍَ ی ىظارکث فؿاؿ در ؾرغَ ُای شیاشی، ازحياؾی ك فرٍُگی زاىؿَ ك ةَ ظّر کهی ىی 

كق ةَ ُيیً دنیم ٌؼاـ ُای شیاشی صاکو شؿی ٌيّدق اٌد از ظریق فرایٍد زاىؿَ پذیری جّاف ایفای ٌلض كاكؿیظاف را فراُو آكرد. ةَ ؾال

شیاشی ك ازحياؾی کَ از شّی ٌِاد اىّزش ك پركرش رشيی ك غیر رشيی شازىاٌدُی ىی طّد، افراد ك ةَ كیژق ٌٌِّاالف را دنتصحَ ی 

 .(1390صاکيیث ٌيّدق ك شتب ةلای آف طٌّد)ؾتدی زادق،

 :ضركری ةَ ٌؼر ىی رشدةَ دالیم زیر حً ةَ ىّنفَ ُای ىظارکث شیاشی در کحب ؾهّـ ازحياؾی دكرق ی اةحدایی ازایً رك پرداخ

 اىکاف ایساد اٌگیزق الزـ ةرای كظر زّاف زاىؿَ ةَ ىٍؼّر ىظارکث در فرآیٍد ُای شیاشی ك ازحياؾی فراُو آید.-1

د ةَ گٌَّ ای کَ در آیٍدق شیاشی کظّرخّد ةَ غّرجی آگاُاٌَ ارزش ُای ىظارکث شیاشی در کّدکاف ك ٌّزّاٌاف ٌِادیٍَ طّ-2

 كفؿاؿ ایفای ٌلض ٌيایٍد.

از ایً رك پژكُض صاضر ةَ ىٍؼّر جؿییً ىیزاف جّزَ کحب ىعانؿات ازحياؾی دكرق اةحدایی ةَ ىظارکث شیاشی ك ىّنفَ ُای آف 

 غّرت پذیرفث.

 

 پصٍّصرٍش 
از ٌّع جضهیم ىضحّاشث. درایً پژكُض کحب ىعانؿات ازحياؾی دكرق اةحدایی از نضاظ جّزَ ةَ ىّنفَ ُا ك زیر  پژكُض جّغیفیركش 

زاىؿَ آىاری پژكُض، کحب ىعانؿات  ىّنفَ ُای ىظارکث شیاشی، ةا اشحفادق از فِرشث كارشی ىّرد ةررشی ك جضهیم كرار گرفحَ اٌد.

ث کَ از نضاظ جّزَ ةَ ىّنفَ ُا ك زیر ىّنفَ ُای ىظارکث شیاشی ىّرد جضهیم كرار گرفحَ اش اةحداییازحياؾی شّـ، چِارـ، پٍسو ك طظو 

 كاصد زىیٍَ در ایً جضلیق غفضَ ك كاصد دتث زيهَ اشث. اٌد.

 ةررشی ك جضهیم کحب ىعانؿات ازحياؾی ةَ جرجیب زیر ازرا گردید:

اریف، ىفاُیو ك ٌؼرات کارطٍاشاف درةارق ی ىظارکث شیاشی انف( ىعانؿَ ی ىتاٌی ٌؼری ىظارکث شیاشی: در ایً ىرصهَ ىتاٌی، جؿ

 ىّرد ىعانؿَ كرار گرفث.

ب( اشحخراج ك جضهیم دادق ُا: در ایً ىرصهَ دادق ُای صاغم از فِرشث كارشی ظتلَ ةٍدی طد ك ةا آىار جّغیفی ىّرد جسزیَ ك 

 جضهیم كرار گرفث.
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از آىار جّغیفی)زدكؿ فراكاٌی ك درغد( اشحفادق ك در آخر یافحَ ُا جضهیم ك ج( ركش جضهیم دادق ُا: ةرای جسزیَ ك جضهیم دادق ُا، 

 ٌحیسَ گیری ةَ ؾيم آىد.

 

 پصٍّص:یبفتِ ّبي 

 
 ( تَزیع فرٍاًی هَلفِ ّب ٍ زیرهَلفِ ّبي هطبرکت سيبسی در کتبة هطبلعبت اجتوبعی پبیِ سَم اثتدایی2جدٍل ضوبرُ )
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 ىسيّع درغد ىسيّع فراكاٌی درغد فراكاٌی زیرىّنفَ ُا ىّنفَ ُا

 اٌحخاةات

 0 ٌدارد طرکث در اٌحخاةات

 25 3 ىصئّنیث پذیری 33/58 7

 33/33 4 ؾضّیث در گركق ُا

 0 0 0 ٌدارد طرکث در راُپیيایی راُپیيایی

 اؾحياد شیاشی

 0 ٌدارد اٌحؼار از ىصئّنیً

 25 3 اصصاس كػیفَ 66/46 5

 66/16 2 اؾحلاد ةَ ارزش ُای صاکو

 ادرةخظی شیاشی

 0 ٌدارد اصصاس جصهط

0 0 
 0 ٌدارد کٍحرؿ داطحً ركی خّد

 0 ٌدارد ُّطیاری شیاشی

 0 ٌدارد اصصاس شّدىٍدی شیاشی

 100 0 کم

 

 فراكاٌی 7(، از ىیاف ىّنفَ ُای ىظارکث شیاشی، ىّنفَ ی اٌحخاةات ةا 2يارق )ةا جّزَ ةَ دادق ُای جّزیؽ فراكاٌی صاغم از زدكؿ ط

درغد از کم ىّنفَ ُای ىّزّد را جظکیم ىی دٍُد. ىّنفَ ُای راُپیيایی  66/41 ،فراكاٌی  7درغد ك ىّنفَ ی اؾحياد شیاشی ةا   33/58 ،

ٌی فراكا 3دٌد. از ىیاف زیر ىّنفَ ُای اٌحخاةات، ىصئّنیث پذیری ةا ىظاُدق ٌظ اةحداییك ادرةخظی شیاشی در کحاب ىعانؿات ازحياؾی شّـ 

درغد از ىسيّع فراكاٌی ُا را جظکیم ىی دٍُد.از ىیاف زیرىّنفَ ُای اؾحياد 33/33 ك     25 ةَ جرجیب ،فراكاٌی 4ك ؾضّیث در گركُا ةا 

درغد از ىسيّع فراكاٌی ىّنفَ ُا را  66/16 ك  25 ةَ جرجیب ٌی فراكا 2اؾحلاد ةَ ارزش ُای صاکو ةا  ك یفراكاٌ 3شیاشی، اصصاس كػیفَ ةا 

 جظکیم ىی دٍُد.

 

 ( تَزیع فرٍاًی هَلفِ ّب ٍ زیرهَلفِ ّبي هطبرکت سيبسی در کتبة هطبلعبت اجتوبعی پبیِ چْبرم اثتدایی3جدٍل ضوبرُ )
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 ىسيّع درغد ىسيّع فراكاٌی رغدد فراكاٌی زیرىّنفَ ُا ىّنفَ ُا

 اٌحخاةات

 0 ٌدارد طرکث در اٌحخاةات

 75/18 3 ىصئّنیث پذیری 75/18 3

 0 ٌدارد ؾضّیث در گركق ُا

 25/6 1 25/6 1 طرکث در راُپیيایی راُپیيایی

 اؾحياد شیاشی

 0 ٌدارد اٌحؼار از ىصئّنیً

 75/18 3 اصصاس كػیفَ 75 12

 25/56 9 اؾحلاد ةَ ارزش ُای صاکو

 ادرةخظی شیاشی

 0 ٌدارد اصصاس جصهط

0 0 
 0 ٌدارد کٍحرؿ داطحً ركی خّد

 0 ٌدارد ُّطیاری شیاشی

 0 ٌدارد اصصاس شّدىٍدی شیاشی
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 100 16 کم

 

 3درغد، اٌحخاةات ةا  75 ، فراكاٌی 12شیاشی ةا  ( ىّنفَ ُای اؾحياد3ةا جّزَ ةَ دادق ُای جّزیؽ فراكاٌی صاغم از زدكؿ طيارق )

درغد از ىسيّع ىّنفَ ُای ىّزّد را جظکیم ىی دٍُد. ةرای ىّنفَ ی ادرةخظی  25/6فراكاٌی  ،  1درغد ك راُپیيایی ةا  ،75/18فراكاٌی 

زیرىّنفَ ُای ىّنفَ ی اٌحخاةات، شیاشی ك زیر ىّنفَ ُای آف، در کحاب ىعانؿات ازحياؾی چِارـ دةصحاف ىّردی ىظاُدق ٌظد.از ىیاف 

درغد از ىسيّع ىّنفَ ُای ىّزّد را جظکیم ىی دُد. ةرای دك زیر ىّنفَ ی طرکث در  75/18فراكاٌی،  3زیرىّنفَ ی ىصئّنیث پذیری ةا 

درغد ك   75/18ٌی، فراكا  3اٌحخاةات ك ؾضّیث در گركق ُا ىّردی ىظاُدق ٌظد. از ىیاف زیر ىّنفَ ُای اؾحياد شیاشی، اصصاس كػیفَ ةا 

درغد از ىسيّع ىّنفَ ُای ىّزّد را جظکیم ىی دٍُد.  ةرای زیر ىّنفَ ی اٌحؼار از  25/56فراكاٌی،   9اؾحلاد ةَ ارزش ُای صاکو ةا 

 ىصئّنیً ىّردی ىظاُدق ٌگردید.

 

 توبعی پبیِ پٌجن اثتدایی( تَزیع فرٍاًی هَلفِ ّب ٍ زیرهَلفِ ّبي هطبرکت سيبسی در کتبة هطبلعبت اج4جدٍل ضوبرُ )
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 زيؽ درغد زيؽ فركاٌی درغد فراكاٌی زیر ىّنفَ ُا ىّنفَ ُا

 اٌحخاةات

 21/16 6 طرکث در اٌحخاةات

 4/5 2 ىصئّنیث پذیری 23/43 16

 62/21 8 ؾضّیث در گركق ُا

 0 0 0 ٌدارد طرکث در راُپیيایی راُپیيایی

 اؾحياد شیاشی

 27 10 اٌحؼار از ىصئّنیً

 8/10 4 اصصاس كػیفَ 77/56 21

 9/18 7 اؾحلاد ةَ ارزش ُای صاکو

 ادرةخظی شیاشی

 0 ٌدارد اصصاس جصهط

0 0 
 0 ٌدارد داطحً ركی خّد کٍحرؿ

 0 ٌدارد ُّطیاری شیاشی

 0 ٌدارد اصصاس شّدىٍدی شیاشی

 100 37 کم

 

درغد ك اٌحخاةات ةا   77/56فراكاٌی، 16( ىّنفَ ُای اؾحياد شیاشی ةا 4ةا جّزَ ةَ دادق ُای جّزیؽ فراكاٌی صاغم از زدكؿ طيارق )

اُدق درغد از ىسيّع ىّنفَ ُای ىّزّد را جظکیم ىی دٍُد. ةرای ىّنفَ ُای راُپیيایی ك ادرةخظی شیاشی ىّردی ىظ 23/43فراكاٌی، 21

 21/16 فراكاٌی،  6 درغد، طرکث در اٌحخاةات ةا 62/21فراكاٌی، 8 ٌظد. از ىیاف زیر ىّنفَ ُای ىّنفَ ی اٌحخاةات، ؾضّیث در گركق ُا ةا

از ىسيّع ىّنفَ ُای ىّزّد را جظکیم ىی دٍُد. از ىیاف زیرىّنفَ ُای ىّنفَ ی اؾحياد   4/5فراكاٌی،   2ةا  درغد ك ىصئّنیث پذیری 

فراكاٌی،   4درغد ك اصصاس كػیفَ ةا  9/18فراكاٌی،   7درغد، اؾحلاد ةَ ارزش ُای صاکو ةا   27فراكاٌی،  10، اٌحؼار از ىصئّنیً ةا شیاشی

 درغد از ىسيّع ىّنفَ ُای ىّزّد را جظکیم ىی دٍُد.8/10

 
 اجتوبعی پبیِ ضطن اثتدایی ( تَزیع فرٍاًی هَلفِ ّب ٍ زیرهَلفِ ّبي هطبرکت سيبسی در کتبة هطبلعبت5جدٍل ضوبرُ )
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 ىسيّع درغد ىسيّع فراكاٌی درغد فراكاٌی زیرىّنفَ ُا ىّنفَ ُا

 اٌحخاةات

 28/14 2 طرکث در اٌحخاةات

 42/21 3 ىصئّنیث پذیری 50 7

 28/14 2 ؾضّیث در گركق ُا

 0 0 0 ٌدارد طرکث در راُپیيایی راُپیيایی

 اؾحياد

 شیاشی

 14/7 1 اٌحؼار از ىصئّنیً
7 50 

 28/14 2 اصصاس كػیفَ
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 57/28 4 اؾحلاد ةَ ارزش ُای صاکو

 ادرةخظی

 شیاشی

 0 ٌدارد اصصاس جصهط

0 0 
 0 ٌدارد کٍحرؿ داطحً ركی خّد

 0 ٌدارد ُّطیاری شیاشی

 0 ٌدارد اصصاس شّدىٍدی شیاشی

 100 14 کم

 

فراكاٌی،  7( ىّنفَ ُای طرکث در اٌحخاةات ك اؾحياد شیاشی ُرکداـ ةا 5ةاجّزَ ةَ دادق ُای جّزیؽ فراكاٌی صاغم از زدكؿ طيارق )

ٌظد. از ىیاف درغد از ىسيّع ىّنفَ ُای ىّزّد را جظکیم ىی دٍُد. ةرای ىّنفَ ُای راُپیيایی ك ادرةخظی شیاشی ىّردی ىظاُدق  50

 2درغد ك طرکث در اٌحخاةات ك ؾضّیث در گركق ُا ُرکداـ ةا 42/21فراكاٌی،   3زیرىّنفَ ُای ىّنفَ ی اٌحخاةات، ىصئّنیث پذیری ةا 

 درغد از ىسيّع ىّنفَ ُای ىّزّد را جظکیم ىی دٍُد. از ىیاف زیرىّنفَ ُای ىّنفَ ی اؾحياد شیاشی، اؾحلاد ةَ ارزش ُای28/14فراكاٌی، 

درغد از کم ىّنفَ ُای 14/7فراكاٌی،  1درغد ك اٌحؼار از ىصئّنیً ةا 28/14فراكاٌی،  2درغد، اصصاس كػیفَ ةا 57/28فراكاٌی،   4صاکو، ةا 

 ىّزّد را جظکیم ىی دٍُد.

 
 ( تَزیع فراٍاًی هَلفِ ّب ٍ زیرهَلفِ ّبي هطبرکت سيبسی درکتت علَم اجتوبعی دٍرُ ي اثتدایی6جدٍل ضوبرُ )
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 درغد ىسيّع طظو پٍسو چِارـ شّـ زیرىّنفَ ُا ىّنف ُا
ىسيّع 

 فراكاٌی

ىسيّع 

 درغد

 

 اٌحخاةات

 12/10 8 2 6 ٌدارد ٌدارد طرکث در اٌحخاةات

 92/13 11 3 2 3 3 ىصئّنیث پذیری 77/41 33

 72/17 14 2 8 ٌدارد 4 ؾضّیث در گركق ُا

 26/1 1 26/1 1 ٌدارد ٌدارد 1 ٌدارد طرکث در راُپیيایی راُپیيایی

اؾحياد 

 شیاشی

 92/13 11 1 10 ٌدارد ٌدارد اٌحؼار از ىصئّنیً

 18/15 12 2 4 3 3 اصصاس كػیفَ 96/56 45

 84/27 22 4 7 9 2 اؾحلاد ةَ ارزش ُای صاکو

ادرةخظی 

 شیاشی

 0 0 ٌدارد ٌدارد ٌدارد ٌدارد اصصاس جصهط

0 0 
 0 0 ٌدارد ٌدارد ٌدارد ٌدارد کٍحرؿ داطحً ركی خّد

 0 0 ٌدارد ٌدارد ٌدارد ٌدارد ُّطيٍدی شیاشی

 0 0 ٌدارد ٌدارد ٌدارد ٌدارد اصصاس شّدىٍدی شیاشی

 100 79 کم

 

شیاشی ، ىؤنفَ اٌحخاةات در کحب ىعانؿات ازحياؾی پایَ ی ( از ىیاف ىّنفَ ُای ىظارکث 6ةا جّزَ ةَ جّضیضات زدكؿ طيارق )

درغد از کم ىؤنفَ ُا را جظکیم ىی دُد. از ىیاف زیر ىؤنفَ ُای ىؤنفَ اٌحخاةات، طرکث در  77/41فراكاٌی ،  33شّـ جا طظو اةحدایی، ةا 

درغد از  72/17فراكاٌی ،  14ضّیث  در گركق ُا ةا درغد ك ؾ92/13فراكاٌی ،  11درغد، ىصئّنیث پذیری ةا  12/10فراكاٌی،  8اٌحخاةات ةا 

درغد از  26/1فراكاٌی ،  1ىسيّع ىؤنفَ ُای ىّزّد در کحب ىعانؿات ازحياؾی دكرق اةحدایی را جظکیم ىی دٍُد. ىؤنفَ راُپیيایی ةا 

کم ىؤنفَ ُای ىّزّد در کحب  درغد از 96/56فراكاٌی  45ىسيّع ىؤنفَ ُا را جظکیم ىی دُد. ىؤنفَ ی اؾحياد شیاشی در ىسيّع ةا 

فراكاٌی  11ىعانؿات ازحياؾی دكرق اةحدایی را جظکیم ىی دُد . از ىیاف زیر ىؤنفَ ُای ىؤنفَ ی اؾحياد شیاشی ، اٌحؼار از ىصئّنیً ةا 

از کم ىّنفَ ُای  درغد 84/27فراكاٌی ،   22درغد ك اؾحلاد ةَ ارزش ُای صاکو ةا 18/15فراكاٌی ،  12درغد ، اصصاس كػیفَ ةا  92/13،

ىظارکث شیاشی ىّزّد در کحب ىعانؿات ازحياؾی دكرق اةحدایی را جظکیم ىی دُد . ةرای ىؤنفَ ادرةخظی شیاشی در ُیچ یک از کحب 

 ىعانؿات ازحياؾی دكرق اةحدایی ىّردی ىظاُدق ٌظد .   
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 ًتيجِ گيريثحج ٍ 
پّطیدق ٌیصث. یکی از ایً اةؿاد ةؿد شیاشی جرةیث اشث. ىی جّاف  جادیر ةرٌاىَ ی درشی ةر اةؿاد گٌّاگّف زٌدگی اٌصاف ةر کصی 

گفث جرةیث شیاشی ىِيحریً ٌّع جرةیث اشث کَ در جضلق اُداؼ ىادی ك ىؿٍّی زاىؿَ ٌلض اشاشی دارد. جّزَ ةَ جرةیث شیاشی ةاؾخ 

جتهیغات ٌادرشث ىػّف ٌگَ ىی دارد. پركرش پركرش افرادی آگاق ك ىحؿِد ٌصتث ةَ شرٌّطث کظّر ىی طّد ك از ظرفی زاىؿَ را در ةراةر 

یافحگاف ایً ٌّع جرةیث ٌصتث ةَ ىّضؽ گیری ُای شیاشی ك ىصائم زِاٌی، ىهی ك ىٍعلَ ای آگاُی ىٍاشتی دارٌد، ةا آگاُی در غضٍَ ُای 

ث ُصحٍد ك در راشحای پیظرفث ك ركصیَ ی اٌحلادی ةَ دٌتاؿ جغییر ك جضّالت ىذت ىخحهف شیاشی ك ازحياؾی ىظارکث دارٌد، ةا طّر ك ؾالكَ

ك اؾحالی ٌؼاـ اشالىی كدـ ةرىی دارٌد. ةٍاةرایً زىیٍَ شازی ك فرغث آفریٍی ةرای کصب داٌض شیاشی، پركرش ةیٍض، كدرت جضهیم 

شیاشی ك کصب آگاُی ك ؾالكَ ةَ ىٍؼّر ىظارکث شیاشی در اىّر شیاشی زاىؿَ جّشط فراگیراف، از ىِيحریً كػایف ٌؼاـ آىّزش ك 

ركرش اشث.ةٍاةرایً ىحّنیاف ةرٌاىَ ریزی درشی ةاید ٌصتث ةَ گٍساٌدف ىضحّای آىّزطی ىٍاشب در زِث جلّیث ىّنفَ ُای ىظارکث پ

شیاشی اُحياـ كیژق ای داطحَ ةاطٍد. از آٌسا کَ ةِحریً زىاف ةرای ٌِادیٍَ کردف ارزش ُای ىّرد ٌؼر، شٍیً اةحدایی اشث، الزـ ىضحّای 

َ ای اٌحخاب طّد کَ ٌیم ةَ ُدؼ ىّردٌؼر یؿٍی دشحیاةی ةَ ةیٍض ك آگاُی کافی ةَ ىٍؼّر ىظارکث شیاشی جضلق کحب اةحدایی ةَ گٌّ

یاةد. از ىیاف کحب اةحدایی، ىعانؿات ازحياؾی از اُيیث دكچٍداٌی ةرخّردار اشث، چراکَ ُدؼ اغهی آف آىّزش ؾهّـ ازحياؾی ةَ فراگیراف 

 ی ىی جّاٌد ٌلظی اشاشی در پركرش طِركٌداٌی ةا اٌگیزق ی ىظارکث شیاشی را داطحَ ةاطد. از ایًاشث؛ ةٍاةرایً کحاب ىعانؿات ازحياؾ

صاضر جؿییً ىیزاف جّزَ کحب ىعانؿات ازحياؾی دكرق ی اةحدایی ةَ ىلّنَ ی  پژكُضركگٍساٌدف ىضحّاُایی درخّر، الزـ اشث. ُدؼ 

یف، ىتاٌی ك ٌؼرات جخػػی درةارق ی ىظارکث شیاشی ك ةا جّزَ ةَ ُيیً ىظارکث شیاشی ةَ ركش جضهیم ىضحّاشث. پس از ارائَ ی جؿار

جؿاریف، چِار ىّنفَ ی اٌحخاةات)ةا زیرىّنفَ ُای طرکث در اٌحخاةات، ىصئّنیث پذیری ك ؾضّیث در گركق ُا(، راُپیيایی)ةا زیر ىّنفَ ی 

اصصاس كػیفَ ك اؾحلاد ةَ ارزش ُای صاکو( كادرةخظی  طرکث در راُپیيایی(، اؾحياد شیاشی)ةا زیر ىّنفَ ُای اٌحؼار از ىصئّنیً،

شیاشی)ةا زیر ىّنفَ ُای اصصاس جصهط، کٍحرؿ داطحً ركی خّد، ُّطيٍدی شیاشی ك اصصاس شّدىٍدی شیاشی( ىظخع گردید ك ةا 

 اشحفادق از فِرشث كارشی كزّد یا ؾدـ كزّد ُریک ازیً ىّنفَ ُا در کحب ىّردٌؼر ىظخع گردید. 

ةَ ىّنفَ ُای ىظارکث شیاشی فراكاٌی 12یر ةَ دشث آىدق کحاب ىعانؿات ازحياؾی پایَ ی شّـ اةحدایی، در ىسيّع ةر اشاس ٌحا

درغد ك اؾحلاد  25درغد، اصصاس كػیفَ  25درغد، ىصئّنیث پذیری 33/33پرداخحَ اشث. ازایً ىیاف ةَ زیر ىّنفَ ی ؾضّیث در گركق ُا 

دق اشث. ةَ زیر ىّنفَ ُای طرکث در اٌحخاةات، طرکث در راُپیيایی، اصصاس جصهط، کٍحرؿ درغد پرداخحَ ط66/16ةَ ارزش ُای صاکو 

 داطحً ركی خّد، ُّطیاری شیاشی ك اصصاس شّدىٍدی شیاشی جّزِی ٌظدق اشث. 

ةَ زیر درغد 25/56ةَ ىّنفَ ُای ىظارکث شیاشی پرداخحَ اشث.  فراكاٌی16کحاب ىعانؿات ازحياؾی پایَ چِارـ اةحدایی در ىسيّع 

درغد ةَ طرکث در راُپیيائی پرداخحَ 25/6درغد ةَ اصصاس كػیفَ ك ىصئّنیث پذیری ك  75/18ىّنفَ ی اؾحلاد ةَ ارزش ُای صاکو، 

 اشث. ةَ شایر ىّنفَ ُا جّزِی ٌظدق اشث.

شث. ازایً ىیاف ةَ ةَ ىّنفَ ُای ىظارکث شیاشی پرداخحَ ا فراكاٌی 37کحاب ىعانؿات ازحياؾی پایَ ی پٍسو اةحدایی در ىسيّع 

درغد، طرکث در   9/18درغد، اؾحلاد ةَ ارزش ُای صاکو ةا   62/21درغد، ؾضّیث در گركق ُا ةا  27زیرىّنفَ ُای اٌحؼار از ىصئّنیً ةا 

نفَ درغد ةیظحریً جّزَ غّرت گرفحَ اشث.ةَ شایر ىّ 4/5درغد ك ىصئّنیث پذیری ةا  8/10درغد، اصصاس كػیفَ ةا  21/16اٌحخاةات ةا 

 ُا جّزِی ٌظدق اشث.

ةَ ىّنفَ ُای ىظارکث شیاشی پرداخحَ اشث. ازایً ىیاف ةَ  فراكاٌی14کحاب ىعانؿات ازحياؾی پایَ طظو دةصحاف درىسيّع 

درغد، ؾضّیث در گركق ُا، اصصاس كػیفَ ك طرکث  42/21درغد، ىصئّنیث پذیری ةا 57/28زیرىّنفَ ُای اؾحلاد ةَ ارزش ُای صاکو ةا 

 درغد ةیظحریً جّزَ غّرت گرفحَ اشث. ةَ شایر ىّنفَ ُا جّزِی ٌظدق اشث.  14/7 درغد ك اٌحؼار از ىصئّنیً ةا  28/14ةات ةا در اٌحخا

ةَ ىّنفَ ُای ىظارکث شیاشی پرداخحَ طدق اشث. ىعانؿات  فراكاٌی 79ةَ ظّر کهی در کحب ىعانؿات ازحياؾی دكرق ی اةحدایی 

 18/15فراكاٌی ةا  12ك ىعانؿات شّـ  25/20فراكاٌی ةا 16، چِارـ درغد 83/46فراكاٌی ةا  37و پٍسدرغد،  72/17فراكاٌی ةا  14طظو 

درغد پرداخحَ   77/41فراكاٌی 33در ىسيّع درکحب ىعانؿات ازحياؾی دكرق اةحدایی ةَ ىّنفَ اٌحخاةات ةا ةَ ایً ىّنفَ ُا پرداخحَ اٌد درغد

درغد  26/1، فراكاٌی 1ةا ةَ ىّنفَ ی راُپیيایی جٍِا درغد پرداخحَ طدق اشث؛  96/56كاٌی، فرا 45طدق اشث؛ةَ ىّنفَ اؾحياد شیاشی ةا 

پرداخحَ طدق اشث. ٌکحَ ی كاةم جاىم ایً اشث کَ ةَ ىّنفَ ی ادرةخظی شیاشی ك زیر ىّنفَ ُای آف ُیچ جّزِی ٌظدق اشث درصانیکَ 

 رکث طٍاخحَ ىی طّد؛ چرا کَ ایً ىّنفَ ىرةّط ةَ اٌگیزق ىظارکث اشث. اصصاس ادرةخظی شیاشی ةَ ؾٍّاف اغم ةٍیادی ك الزـ ةرای ىظا

 درایً زا ةرخی راُکارُا ارائَ ىی طّد کَ ىی جّاٌد ىّرد جّزَ كرار گیرد:

ىظارکث شیاشی، ىّنفَ ُای آف ك چگٌّگی آىّزش آف ززك شرفػم ُا ك ةرٌاىَ ُای آىّزطی در کحب ىعانؿات  (1

 یرد.ازحياؾی دكرق ی اةحدایی كرار گ
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 ةرٌاىَ ریزی ك جدكیً دركس ىٍاشب در راةعَ ةا ىظارکث شیاشی ضركری ىی ةاطد. (2

کحب ىعانؿات ازحياؾی ةَ گٌَّ ای اغالح گردٌد کَ ةا افزایض پایَ ك درؾ ك فِو فراگیراف ةر ىیزاف جّزَ ةَ  (3

 ىظارکث شیاشی افزكدق طّد.

 ىضحّاُایی ةا ىضّریث ادرةخظی شیاشی در دركس گٍساٌدق طّد. (4

 صتث ةَ ایساد اٌگیزق ك دنیم ىظارکث شیاشی اُحياـ الزـ غّرت گیرد.ٌ
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  .7-33، 2ىعانؿات اٌحخاةات، شاؿ اكؿ،طيارق 

 .90-116، 16ژكُض ُای ازحياؾی اشالىی،طيارق(.ىظارکث شیاشی در اٌدیظَ اشالـ كغرب.ىسهَ پ1378دیهيی،اصيد) [7]

 (.زاىؿَ ك شیاشث.ىحرزو ىٍّچِر غتّری.جِراف،شيث.1377راش،ىایکم) [8]

(.ؾّاىم ىّدرةر ىظارکث طِركٌداف در اٌحخاةات ریاشث زيِّری ك 1388يعهب)شیداىاىی،کاككس ك ؾتدانَ،ؾتدان [9]

 .109-146، 4ىسهس؛ىعانؿَ ىّردی طِر جِراف.پژكُض ٌاىَ ؾهّـ شیاشی،شاؿ چِارـ،طيارق

ىَ ریزی درشی زاىؿَ آىّزطی ایراف،چاپ (.جاىهی ةر ضركرت زاىؿَ پذیری شیاشی در ةرٌا1392طرةحیاف،ىضيدصصً) [10]

 ٌظدق

(.ىصئّنیث ُای دكنث ىردـ شاالر در ىّرد ىظارکث شیاشی ىردـ از ىٍؼر كرآف کریو.فػهٍاىَ ؾهّـ 1393ّد)طفیؿی،ىضي [11]

 .7-34، 66شیاشی،دكرق ُفدُو، طيارق

(.راةعَ ىظارکث شیاشی ك شهصهَ ىراجب ٌیازُا؛ىعانؿَ ىّردی کارکٍاف 1393ؾاةدی اردکاٌی،ىضيد كصصیٍی،شیدىسحتی) [12]

 .111-87پژكُظی داٌض شیاشی،شاؿ دُو طيارق اكؿ، -داٌظگاق یزد.دكفػهٍاىَ ؾهيی

 ،چاپ ٌظدق(.ُّیث شیاشی در ةرٌاىَ درشی1390ؾتدی زادق،صصیً) [13]

(.ةررشی زاىؿَ طٍاخحی ةرخی ؾّاىم ىّدر ةرىیزاف ىظارکث شیاشی زٌاف )ىعانؿَ 1391گالةی،فاظيَ ك صازیهّ،فحاٌَ) [14]

 .173-200ازحياؾی در ایراف،دكرق اكؿ،طيارق اكؿ،  ىّردی اشحاف آذرةایساف طركی(.فػهٍاىَ ىعانؿات ك جضلیلات

(.ةررشی راةعَ ىیاف رطد ظتلَ ىحّشعَ زدید ك افزایض جلاضا ةرای ىظارکث 1391ىصؿّد ٌیا،صصیً ك ىضيدی فر،ٌسات) [15]

 .147-180شیاشی؛ىعانؿَ ىّردی طِر کرىاٌظاق.دكفػهٍاىَ زاىؿَ طٍاشی اكحػادی ك جّشؿَ ،طيارق اكؿ، 

(.ةررشی راةعَ ىیاف شرىایَ ازحياؾی ك ىظارکث شیاشی زٌاف.كیژق 1387،صهیيَ ك پّر ٌؿيث،آرش)ىّصد،ىسید كؾٍایث [16]

 ٌاىَ پژكُض ُای ازحياؾی

اكحػادی ىرجتط ةا ىظارکث -(.ةررشی ؾّاىم ازحياؾی1391ٌیک پّركٍّاجی،نیال ك ىؿیٍی،ىِدی ك اصيدی، صتیب) [17]

 .39-61يارق اكؿ، شیاشی.فػهٍاىَ ؾهيی پژكُظی زاىؿَ طٍاشی زٌاف،شاؿ شّـ،ط

اُتردی،پژكُظکدق ىعانؿات (.درؾ جّشؿَ شیاشی.جرزيَ پژكُظکدق ىعانؿات ر1379كایٍر،ىایركف ك ُاٌحیٍگحّف،شاىّئم) [18]

 جِرافراُتردی،

 


