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جامعهشناسيانتخاباتورفتارانتخاباتيدر

جمهورياسالميايران



علي دارابي 


چكيده :وًشتار حاضز ضمه وقذ ،ارسيابي ي تحليل مفًُمي وظزيات معطًف بٍ اوتخابات ي رفتار
اوتخاباتي در پاسخ بٍ ايه سًال كٍ در جمًُري اسالمي رفتار اوتخاباتي شُزيوذان با كذاميك اس سٍ
دستٍ الگًي وظزي جامعٍ شىاسي ،اقتصاد سياسي ي رياوشىاسي سياسي قابل تبييه است بز ايه فزضيٍ
تاكيذ دارد كٍ رفتار اوتخاباتي پذيذٌاي سمان پزيردٌ ،سميىٍ پزيردٌ ي مكان پزيردٌ است .بذيه خاطز
وميتًان بٍ فزا وظزيٍاي جُان شمًل دست يافت كٍ چزايي ي چگًوگي ي محتًاي رأي دَي در َمٍ
كشًرَاي جُان ي حتي َمٍ حًسٌَاي اوتخابيٍ درين يك ياحذ جغزافيايي را در سپُز آن مًرد تحليل
ي ارسيابي قزار داد.
واژگان كليدي :رقابت اوتخاباتي ،فزَىگ سياسي ،شبكٍَاي اجتماعي ،گفتمانَاي اقىاعي،
اوتخابعاقالوٍ.



هقذهِ
ثيً اق ًين لفى اق هٙفش ٌؽى تطليل خبهٌٌ ِ١بغتي ـفتبـ اًتػبثبتي
ٌْفًٍؽاى ثِ َِـت خؽي ٍ آوبؼهيه هيگؿـؼ .ؼـ ايبالت هتطؽُ آهفيىب ،ثيٍتفيي
هٙبل١بت ؼـ ايي ضَقُ اًدبم هيٌَؼ ٍ ؼـ وبيف وٍَـّبي غفثي هثل اًگلىتبى ،ففاًىِ ٍ
ايتبليب وِ ؼهَوفاوي ٍ اضكاة ؼـ آًْب ًْبؼيٌِ ٌؽُ اوت اضكاة ٍ ؼٍلتّب ثَِ٘ـ خؽي
ثِ ايي ضَقُ هٙبل١بتي تَخِ وفؼُاًؽ ٍ اق ايي ٘فيك هيغَاٌّؽ تطليل ؼليمي اق ٌفايٗ

 .1دكتز علي دارابي ،داوش آمًختٍ ديرٌ دكتزي علًم سياسي داوشگاٌ آساد اسالمي ياحذ علًم تحقيقات تُزان.
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خبه ٍ ِ١ـفتبـ اًتػبثبتي ٌْفًٍؽاى ؼاٌتِ ثبٌٌؽ ٍ ثف هجٌبي آى ثفًبهِ غَؼ ـا تٌٝين
ًوبيٌؽ.
ثفـوي ـفتبـ اًتػبثبتي ٌْفًٍؽاىِ ،ففبً ثِ ضَقُ خبهٌٌِ١بوي هفثَٖ
ًويٌَؼ؛ ثلىِ ؼـ ًم ِٙتاللي ثيي ٠لَم هػتلف اقخولِ ويبوت ،ـٍاًٌٍبوي،
خبهٌٌِ١بوي ،اًىبىٌٌبوي ،تبـيع ،اـتجب٘بت ٍ آهبـ لفاـ هيگيفؼً .م ِٙآغبق ايي ضَقُ
اق ٠لَم ويبوي اغؿ هيٌَؼ ٍ ؼـ اؼاهِ اق ضَقُّبيي وِ ًبم ثفؼُ ٌؽ ،ثْفُ هيگيفؼ.
گفزِ هيكاى ثْفُگيفي اق ضَقُ خبهٌٌِ١بوي هيتَاًؽ ثىيبـ پفـًگتف ٍ خؽيتف هٙفش
ٌَؼ.
ؼـ خوَْـي اوالهي ايفاى ًيك ثفـوي ـفتبـ اًتػبثبتي ،يه ضَقُ ًىجتبً خؽيؽ
پمٍٍّي ثِ ٌوبـ هيآيؽ .هيكاى لؽهت ٍ ٠وك ايي ضَقُ اق هٙبل١بت ،ـاث ِٙهىتميوي ثب
هيكاى لؽهت ٍ ٠وك ؼهَوفاوي ؼـ ّف وٍَـ ؼاـؼ .ثؽيْي اوت وٍَـّبيي وِ وبليبى
وبل اوت اق ًٝبم ؼهَوفاوي ٍ هفؼموبالـي ثْفُ هيثفًؽ ،تب ضؽٍؼ قيبؼي ثِ ايي ضَقُ
هٙبل١بتي ٍو١ت ٍ ٠وك ثػٍيؽُاًؽ .ؼـ همبيىِ ثب غفة ؼـ خوَْـي اوالهي ايفاى وِ
ضىَهت غَؼ ـا ٘جك لبًَى اوبوي ثف هجٌبي خوَْـيت ٍ هفؼم وبالـي ؼيٌي ثٌب وفؼُ
اوت ٍ وِ ؼِّ اق لؽهت آى هيگؿـؼ ،ايي ضَقُ هٙبل١بتي ،زٌؽاى ٠وك پيؽا ًىفؼُ ٍ
٠وَهي ًٍؽُ اوت لؿا ٔفٍـت اًدبم زٌيي پفٍلُّبيي ثِ غََّ ؼـ پمٍٍّگبُّب ٍ
هفاوك ؼاًٍگبّي ثيً اق پيً اضىبن هيٌَؼ.
گؿٌتِ اق ايي ،اهفٍقُ همَلِ ثفـوي ـفتبـّبي اًتػبثبتي ثَِِـت يه ٠لن
ؼـآهؽُ اوت .تطليل ؼـوت ا ق ـفتبـّبي اًتػبثبتي ٍ ّوسٌيي اهىبى هَفميت اففاؼ ٍ
گفٍُّبي ويبوي ؼـ اًتػبثبت ،ثىتگي ثِ ٌٌبغت ـٍيىفؼّب ٍ ًگفيّبي ٠لوي ٍ ًيك
ثْفُگيفي اق اثكاـّبي تىٌَلَليه ٍ ـوبًِاي ؼـ ايي قهيٌِ ؼاـؼ زفا وِ ؼـ ؼًيبي اهفٍق
ًويتَاى ثب ٌيَُّبي وٌتي وبثك ثِ تطليل خبهٌٌِ١بغتي ويبوي اق ـلبثت اًتػبثبتي
پفؼاغت؛ هگف اييوِ اوبوبً ـلبثتي ًجبٌؽ ٍ ّف آى زِ ثِ ِطٌِ هيآيؽ َِـتوبقي اق
ايي فٕبي ؼهَوفاتيه ثبٌؽ .لؿا ثِ ًٝف ًگبـًؽُ ايي پمًٍّ ثؽٍى تَخِ ثِ فٕبي ثَهي،
هطيٙي ،هىبًي ٍ قهبًي ضبون ثف وٍَـ ،ثب ـٍيّبي وٌتي ٍ هٌىَظ ٍ تىيِ ثف الگَّبي
ًٝفي تطليل ـفتبـ اًتػبثبتي ؼـ غفة اهىبى ثفـوي ـفتبـّبي اًتػبثبتي ٌْفًٍؽاى،
تمفيجبً اهفي غيفهوىي اوت.
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گفتبر اٍل :رٍيكردّب ،ديذگبُّب ٍ ًظريبت عوذُ در ثبة اًتخبثبت ٍ رفتبر
اًتخبثبتي
ؼـ ّف خبه ِ١اي ؼاليل هفؼم ثفاي ٌفوت وفؼى يب ًىفؼى ؼـ اًتػبثبت ثب ّن
تفبٍت هيوٌؽِ .بضت ًٝفاى ٠فِِ ـفتبـ اًتػبثبتي ه١تمؽًؽ وِ په اق پٌح ؼِّ پمًٍّ
ؼـثبـُ ـفتبـ ـؤيؼّي ٌَّق زبـزَة ًٝفي اوتَاـي ثفاي هٙبل ِ١ايي ًَ ٞهٍبـوت
ويبوي (ـفتبـ اًتػبثبتي) ٍخَؼ ًؽاـؼ .اهب هيتَاى ثِ هدوَِ٠اي اق ؼيؽگبُّبي ًٝفي
اٌبـُ وفؼ وِ ّف وؽام خَاًجي اق ـفتبـ ـؤيؼّي هفؼم ـا تجييي هيوٌٌؽ .ؼـ ايي گفتبـ ٍ
ؼـ ـاوتبي خبهٌٌِ١بوي اًتػبثبت ٍ ـفتبـ اًتػبثبتي ؼـ خوَْـي اوالهي ايفاى اثتؽا ثِ
ه١ففي ٍ تطليل ـٍيىفؼّب ٍ ؼيؽگبُّبي ٠وؽُ ؼـ ثبة اًتػبثبت ٍ ـفتبـ اًتػبثبتي
پفؼاغتِ هيٌَؼ.
الف) الگَی جبهعِ ضٌبختي سیبسي
اق قهبًي وِ پبيِّبي لؽـت ويبوي ؼـ ضَقُ خَاه ٟاوتمفاـ يبفتِ اوت،
هٍبـوت ٍ ثِ٠جبـت ثْتف ،هؽاغلِ هفؼم ؼـ تّوينگيفيّبي ويبوي تطت ٌَ٠اى
هٍبـوت ويبوي ،ثٌَِ٠اى يه هتغيف هْن ؼـ ـًٍؽ پَيبيي خَاه ٟهَـؼ تَخِ ٍ تإهل
ففاٍاى لفاـ گففتِ اوت .خبهٌٌِ١بوي ويبوي ًيك ثب اوتفبؼُ اق ـٍيىفؼّبي ٘فش ٌؽُ
ؼـ ايي ـٌتِ ،ثِ ؼًجبل تٍػيُ ثىتفّبي اختوب٠ي هٍبـوتوبق ٍ ؼـ ِؽؼ تجييي ٍ
تفىيف زگًَگي هٍبـوت ويبوي ثِغََّ ؼـ لبلت ـفتبـ اًتػبثبتي ؼـ خَاه ٟهػتلف
اوت .الجتِّ ،وبىَ٘ـ وِ گفتِ ٌؽ ،تطليلّب ثَِ٘ـ ٠وؽُ ضَل هطَـ اًتػبثبت ٍ اـقيبثي
آى ٌىل گففتِ اوت.
خبهٌٌِ١بوي ثٌَِ٠اى ٠لوي وِ ثِ ت١جيف گيؽًك زٍناًؽاقي هٍػُ ٍ ثىيبـ
ـٌٌٍگف ؼـثبـُ ـفتبـ اًىبًي اـائِ هيوٌؽ ،ـٍيىفؼّبي هػتلفي ـا ٌبهل هيٌَؼ وِ ثِ
هفٍـ قهبى ٍ اق قهبى تَلؽ ـٌتِ خبهٌٌِ١بوي ثؽيي وَ ،اِالش ٍ تىويل ٌؽُ اوت
(گيؽًك .)296 :1373 ،الجتِ ،خبهٌٌِ١بوي ٍ گفايً خبهٌٌِ١بوي ويبوي ؼـ اثتؽا ثِ
همَلِّبيي ًٝيف لؽـت ،ويبوت ٍ ثِغََّ ؼٍلت تَخِ غبِي ًؽاٌت ٍ توفوك
هجبضث خبهٌٌ ِ١بوبى اٍليِ ،ضَل هطَـ خبهً ٍ ِ١يفٍّبي اختوب٠ي ثَؼ.
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ًَيىٌؽگبى وتبة «خبهٌٌ ِ١بوي ؼٍلت» يبؼآٍـؼ هي ًٌَؽ:
«ؼٍلت تب هؽتّب ثِ ٌَ٠اى هََٔ ٞپمًٍّ ؼـ ًٝف گففتِ ًٍؽ ٍ خبهٌٌِ١بوي
ويبوي هبـوىيىتي ثفاي هؽتّب ٍخَؼ غبـخي ًؽاٌت ...هىتت وثفتگفايي ويبوي
وِ غَؼ تفخوبى وثفتگفايي اختوب٠ي ثَؼّ ،وسٌبى ًىجت ثِ ؼٍلت ثيتفبٍت ثبلي
هبًؽ ...خبهٌٌِ١بوي ويبوي اًگلَوبوىًَي ثفاي هؽتّب ؼٍلت ـا اق ضَقُ پمًٍّّبي
غَؼ غبـج وبغت( ...اهب) ؼـ وبلّبي ؼِّ  1960هيالؼي ؼـ ؼـٍى ّويي
خبهٌٌِ١بوي ،ؼٍلت اق ًَ هَـؼ تَخِ لفاـ گففت ...ثِ ايي تفتيت ،ؼٍلت ثِ هثبثِ وبغتبـ
٠مالًي ،غٌثي ٍ خْبى ٌوَل ،اق ًَ ؼـ ٠فِِ پمًٍّّبي خبهٌٌِ١بوي ويبوي ٜبّف
ٌؽ» (ثؽي.)45-47 ،1379 ،ٟ
ثب ايي پيً قهيٌِ هٍبـوت ويبوي ثِغََّ ؼـ لبلت ـفتبـ اًتػبثبتي ثٌَِ٠اى
يىي اق هجبضث خبهٌٌِ١بوي ويبوي ،لؽهت زٌؽاًي ًؽاـؼّ .فزٌؽ ًٝفيبت
خبهٌٌِ١بوي ثَِ٘ـ هٍػُ ثِ هََٔ ٞهٍبـوت ويبوي ًپفؼاغتِاًؽ ،اق آىخب وِ
تطليل ـفتبـ اًتػبثبتي ًيبقهٌؽ ٌٌبغت قهيٌِّبوت ٍ ؼيؽگبُّبي ٘فش ٌؽُ ؼـ
خبهٌٌ ِ١بوي ثِ ٌٌبوبيي ثىتفّب پفؼاغتِ ٍ هتغيفّبي هتفبٍتي ـا ؼـ تجييي ٍ تفىيف
ف١بليتّبي ًيفٍّبي اختوب٠ي ثيبى وفؼُاًؽ ،هيتَاًٌؽ هب ـا ثَِِـت غيفهىتمين ؼـ
تَّيفوبقي ٍال١يت هٍبـوت ويبوي ؼـ ففايٌؽ اًتػبثبت يبـي ًوبيٌؽ.
جذٍل ضوبرُ ( – )1الگَی جبهعِضٌبختي سیبسي تحلیل رفتبر اًتخبثبتي
ـؼيف

خبهٌٌ ِ١بوي ويبوي

وبـوفؼ گفايي

(تبلىَت پبـوًَك ،ـاثفت هفتي)

1

الگَ

ٌَ٠اى
ًٝفيِ

تٍفيص ًٝفيِ

ًتيدِ ًٝفيِ

ـفتبـ اًتػبثبتي اففاؼٌَ٠ :اى يه ـفتبـ
ويبوي ،هتإثف اق وبغتبـ اختوب٠ي
(غبًَاؼُ٘ ،جمِ اختوب٠ي) ٍ ويبوي
(ففٌّگ ويبوي) خبه ِ١هيثبٌؽ.

ّؽف اق هٍبـوت ويبوي
ؼـ لبلت ـفتبـ اًتػبثبتي،
ضف ٍ ٛثمبء ًٝبم ويبوي

اوت.
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خبهٌٌ ِ١بوي ويبوي

هجبؼلِ

(َّفك،پيتفثال ،اهفوَى)

2

 .1ديذگبُ کبرکردگرايي

وَؼي وِ ففؼ اًتٝبـ ؼاـؼ اق ـٍاثٗ ٍ ؼـ
هجبؼ لِ ثِؼوت هي آٍـؼ ،اًگيكُ اٍ ثفاي
هجبؼلِ اوت ؼـ ٍال ٟاًىبى اق يه وَ هي
غَاّؽ هٌف١تي ـا ثؽوت آٍـؼ ٍ اق وَي
ؼيگف هيغَاّؽ ثِ ؼوت آٍـؼى ايي
هٌف١ت ثب ووتفيي ّكيٌِ َِـت گيفؼ.
الگَّبي تفغيت ٍ وبثمِ پبؼايّب ٍ
غىبـتّب ؼـ ت١بهالت ٍ تجبؼالت ـفتبـي
اوت وِ هفؼم ـا ٍا هي ؼاـؼ تب آًسِ وِ
ثبيؽ ثىٌٌؽ ،اًدبم ؼٌّؽ

ـٍاثٗ اختوب٠ي ؼـ ايي
ؼيؽگبُ وِ ثِ ؼيؽگبُ
فبيؽُ گف ًيك ه١فٍف اوت
ثَِِـت هجبؼالتي ؼيؽُ
هيٌَؼ وِ ثيي ٠بهالًي
اوت وِ ثفاي گففتي
يىؽيگف
اق
هٌبفٟ
ّكيٌِّبيي ـا هتطول
ٌؽُاًؽ ٍ ًىجت ّكيٌِ ٍ
وَؼ ـا هطبوجِ هيوٌٌؽ.

1

ؼـ اييخب ٍ ؼـ اثتؽا ثِ خْت ـٌٍيتف ٌؽى ثطث ثِ ًٝفيِ خبهٌٌِ١بوي
«وبـوفؼگفايي» اٌبـُ هيٌَؼ وِ ؼـ ثفؼاـًؽُ َ٠اهل هػتلفي هيثبٌؽ ٍ تَوٗ هطممبى
ؼـ تجييي ٍ تفىيف هٍبـوت ويبوي هَـؼ اوتفبؼُ لفاـ گففتِ اوت.
 .1-1هعرفي ديذگبُ کبرکردگرايي
اگف ؼيؽگبُ ويىتوي ـا ؼـ ثفـوي خبه ٍ ِ١ويبوت ثپؿيفين ،اق يه ًگبُ غبيت
ـ هطَـّ ،ؽف اق هٍبـوت ويبوي ؼـ لبلت ـفتبـ اًتػبثبتي ،ضف ٍ ٛثمبي ًٝبم ويبوي
اوت؛ قيفا ثب هٍبـوت ويبوي ،پبيِّبي اختوب٠ي لؽـت تمَيت ٍ هىتطىن هيگفؼؼ ٍ اق
ثفٍق ثطفاى ًفَؾ ؼـ ويىتن خلَگيفي هيٌَؼ .ثِ ايي تفتيت ،ففاهيي ضىَهتي ثفاي
اخفا ثب همبٍهت زٌؽاًي ـٍثفٍ ًػَاّؽ ٌؽ ٍ غَاوتِّب ٍ تمبٔبّبي ٌْفًٍؽاى اق ٘فق
هػتلف ٍ ثَِِـتّبي هٌبوت هَـؼ تَخِ تّوين گيفًؽگبى ضىَهتي لفاـ هيگيفًؽ.
ايي ؼيؽگبُ وِ ثِ وبـوفؼگفايي ٌْفت ؼاـؼ ،اق تإثيفگؿاـتفيي گفايًّب ؼـ ضَقُ
خبهٌٌِ١بوي ويبوي اوت .ؼـ ٍال ٟـٍيىفؼ وبـوفؼگفايي ؼـ خبهٌٌِ١بوي ويبوي،
تلفيمي اق ؼٍ ؼيؽگبُ وبـوفؼگفايي ٍ ًٝفيِ ويىتوي هيثبٌؽ (لَام.)60-31 :1376 ،
ّفزٌؽ هي تَاى پيٍيٌِ وبـوفؼگفايي ـا ثِ آثبـ افالَ٘ى ٍ اـوً َٙيك ًىجت
ؼاؼ ،ثبيؽ وبـوفؼگفايي ـا ثٌَِ٠اى يه ؼيؽگبُ خبهٌٌِ١بوي ٍ اثكاـي ثفاي هٙبل ِ١خبهِ١
1- Functionalism
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ؼـ آثبـ «اگَوت وٌت» يبفت .ؼـ لفى ًَقؼّن ،ثِ خْت پيٍففت زٍوگيف
قيىتٌٌبوي ،تَخِ هتفىفاى ٠لَم ؼيگف ًيك ثِ تطليلّبيي اق ايي ؼوت خلت ٌؽ وِ
ٌبهل توثيل اًؽام ٍاـگي ٍ هتإثف اق ؼيؽگبُ تىبهل گفايي ثَؼ .هىلوبً خبهٌٌِ١بوي ًيك
ثٌَِ٠اى ٠لوي ًَپب اق ايي لب٠ؽُ هىتثٌي ًجَؼ (ثٍيفيِ.)89-84 :1386 ،
الجتًِٝ ،فيِ وبـوفؼگفايي تَوٗ «ّفثفت اوپٌىف» ثَِ٘ـ خؽيتفي هٙفش
ٌؽ ٍ وپه ثَويلِ «اهيل ؼٍـوين» ثِ لفى ثيىتن اًتمبل ؼاؼُ ٌؽ .ايي ًًَٝ ٞفيِ ؼـ
ؼِّ  1950ثف هجبضث خبهٌٌِ١بوي تىلٗ ؼاٌت ،اهب اوٌَى تٌْب يىي اق ـٍيىفؼّبي
هت١ؽؼ ؼـ خبهٌٌِ١بوي ثِضىبة هيآيؽ (تفًفًٝ .)151 :1378 ،فيِ وبـوفؼگفايي
تَاًىت ثِ ـٌؽ ًٝفيِ لٍفثٌؽي ؼـ خبهٌٌِ١بوي ووه وٌؽ ٍ ايي اهف هْن ؼـ وبل
 1945هيالؼي تَوٗ «ؼيَيه ٍ هَـ» اًدبم ٌؽ ٍ الجتِ ثِ تَِيِ ًٝفيِ وبـوفؼگفايي
ؼـ لبلت ًٝفيِ وبـوفؼگفايي وبغتبـي ووه ٌبيبًي وفؼ .په اق آى ،وبـوفؼگفايي
وبغتبـي تَوٗ «تبلىَت پبـوًَك» ٍ ٌبگفؼي «ـاثفت هفتَى» ؼًجبل ٌؽ ٍ ـٌؽ وفؼ
(لَام.)49-59 :1376 ،
الجتِ ،هفتَى ثيبًيِاي ؼـثبـُ «لَا٠ؽ تطليل وبـوفؼگفايي وبغتبـي ؼـ
خبهٌٌِ١بوي» ًٌَت وِ تَاًىت ؼيؽگبُ وبـوفؼگفايي وبغتبـي ـا ؼـ قهيٌِ تطليل
هىبئل اختوب٠ي ،وَؼهٌؽ ثبلي ًگِ ؼاـؼ .اٍ ا٠تمبؼ ؼاٌتّ« :وِ اِلّبي هىلن
وبـوفؼي ثف اْٜبـ ًٝفّبي غيف تدفثي ٍ هجتٌي ثف ًٝبمّبي اًتكا٠ي اوتَاـًؽ .ووتفيي
هىئَليت خبهٌٌِ١بوبى ايي اوت وِ ّف يه اق ايي اَِل ـا هَـؼ آقهبيً تدفثي لفاـ
ؼٌّؽ» (ـيتكـ.)145 : 1374 ،
ا٠تمبؼ هفتَى ثِ ايٌىِ آقهَىّبي تدفثي ٍ ًِ اْٜبـ ًٝفّبي ًٝفي ثفاي تطليل
وبـوفؼي ت١ييي وٌٌؽُاًؽ ،اٍ ـا ٍاؼاٌت تب اًگبـُ تطليل وبـوفؼّبي غَؼ ـا ثٌَِ٠اى
ـاٌّوبيي ثفاي تلفيك ًٝفيِ ٍ تطميك ،وبغتِ ٍ پفؼاغتِ وٌؽ .هفتَى اق ّوبى آغبق آٌىبـ
وبغت وِ تطليل وبـوفؼي ـ وبغتبـي ثف گفٍُّب ٍ ،وبقهبىّب ،خَاه ٍ ٟففٌّگّب
تإويؽ ؼاـؼ (ّوبى.)145 ،
 .1-2خصَصیبت ٍ ٍيژگيّبی اصلي ديذگبُ کبرکردگرايي

جامعهشناسي انتخابات و رفتار انتخاباتي در جمهوري اسالمي ايران  888 

ؼـ هدوَ ،ٞهيتَاى پؿيففت وِ ؼيؽگبُ وبـوفؼگفايي ـّيبفتي والى ثفاي
ثفـوي پؽيؽُّبي اختوب٠ي ٍ ثِغََّ هىبلِ اًتػبثبت اـائِ ؼاؼُ اوت .الجتِ ّوبىَ٘ـ
وِ ؾوف ٌؽ ،هتفىفاى هتإغف و١ي ؼاٌتٌؽ تب هيبى ايي ـّيبفت والى ثب ثفـوي تدفثي ٍ
غفؼ ،پيًَؽي ثفلفاـ وبقًؽ ٍ آى ـا وبـثفؼي وٌٌؽ:
«ؼـ ٍال ،ٟخبى والم وبـوفؼگفايي(فًَىىيًَبليىن) ثىيبـ وبؼُ اوت .يه ول،
هفوت اق اخكا اوت ،اخكايي وِ آى ـا ثِ ٍخَؼ آٍـؼُ ٍ ؼـ ثمبي آى وْيناًؽ ،اگف زِ ّن
اخكا ٍ ّن ول هوىي اوت تغييف يبثٌؽ .زٌيي تَِيفي ته غٙي هوىي اوت ؼـ هَـؼ
غبًَاؼُ ،ؼٍلت ،هَخَؼ قًؽُ يب يه ًَ ،ٞيه آييي فىفي يب يه فلىفِ ،يه ًْبؼ ٍ يه
خبه ِ١ثِ وبـ ـٍؼ .ايؽُ ول ثيفٍى اق اخكاء ول ًيبقهٌؽ ثِ اخكا ٍ اخكا ًيبقهٌؽ ثِ ول اوت
وِ وبـوفؼگفايي خبهٌٌ ِ١بغتي ـا ثب ثىيبـي اق تفىفات ؼيگف هفثَٖ هيوبقؼ ٍ آى ـا
ثَِِـت يه ًٝفيِ الگَ ؼـ هيآٍـؼ» (اوىيؽهَـ.)139 :1372 ،
1
ؼـ ؼيؽگبُ وبـوفؼگفايي هفبّين هفوكي زَى وبـوفؼ (فًَىىيَى)  ،وبغت،
يىپبـزگي ،ت١بؼل ٍ اـقيّب ٍخَؼ ؼاـؼ (ثٍيفيِ )84 :1386 ،وِ ؼـ اييخب ثب ؼـ ًٝف
گففتي هََٔ ٞهَـؼ هٙبل ،ِ١يٌ١ي ـفتبـ اًتػبثبتي ثِ ٌَ٠اى يىي اق اٌىبل هٍبـوت
ويبوي ،ثِ تَٔيص ّف يه هيپفؼاقين:
ثب تَخِ ثِ هٙبلت ؾوف ٌؽُ ،آىزِ ثفاي ثطث هب ؼـ لبلت ؼيؽگبُ وبـوفؼگفايي
هفيؽ اوت ،ايي اوت وِ ثپفوين اثف ٍ ًمً هٍبـوت ويبوي ٌْفًٍؽاى ثِغََّ ؼـ
اًتػبثبت ؼـ خبه ِ١زيىت؛ يٌ١ي ايٌىِ ثجيٌين هٍبـوت ويبوي پبوػگَي زِ ًيبقي
اوت .ثب تَخِ ثِ ؼيؽگبُ وبـوفؼگفايي ،ثبيىتي هٍػُ ٌَؼ هٍبـوت ويبوي ثفاي
خبه ِ١زِ وبـوفؼي ؼاـؼ ٍ پبوػگَي زِ ًيبقي اوت ٍ هبّيت ايي ًيبق زيىت؟
 .1-2-1کبرکرد (فًَكسیَى)

ثفاي ٍالُ وبـوفؼ ،ه١بًي هتفبٍتي ؼـ ٠فِِّبي هػتلف اـايِ ٌؽُ اوت .هثالً
ؼـ ًٝبم اؼاـي ،قيىتٌٌبوي ،ـيبٔيبت ٍ  ...وبـوفؼ ،ه١بًي هػتلفي ؼاـؼ (تَولي،
 .)1369گبّي اٍلبت ٍالُ وبـوفؼ ثب ّؽف ،هََٔ ٍ ٞيب همَّؼ تؽاغل پيؽا هيوٌؽ .اق

1. Function
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ايٌفٍ ،ثِ ت١فيف ٍالُ فًَىىيَى ؼـ وتبة تمىين وبـ اختوب٠ي ،اثف ؼٍـوين ،تَخِ
هيوٌين تب ّف زِ ثْتف هٌ١ي ايي هفَْم ـا ؼـن وٌين:
«ٍالُ فًَىىيَى ثِ ؼٍ ٌيَُ هتفبٍت ثِ وبـ ـفتِ اوت .گبّي ثِ هٌ١ي
ؼوتگبّي اق ضفوبت ضيبتي اوتِ ،فف ًٝف اق ًتبيح آًْب ٍ گبّي ثِ هٌ١بي ـاثّ ِٙن
خَاثي هَخَؼ هب ثيي ايي ضفوبت ٍ ثفغي اق ًيبقّب ثِ وبـ هيـٍؼ .ايي پفوً وِ ًمً
تمىين وبـ زيىت ثؽيي هٌ١بوت وِ ثجيٌين تمىين وبـ پبوػگَي زِ ًيبقي اوت .په
اق ضل ايي هىبلِ اوت وِ هيتَاًين ت١ييي وٌين وِ آيب هبّيت ًيبق هؿوَـ هبًٌؽ ؼيگف
ًيبقّبيي اوت وِ اق ٘فيك ؼيگف لَا٠ؽ ـفتبـي هب وِ ؼـ غّلت اغاللي آًْب ثطثي
ًيىت ،ثفآٍـؼُ هيٌَؼ يب ًِ؟» (ؼٍـوين.)59 :1369 ،
په اق ايٌىِ هٍػُ ٌؽ هبّيت ًيبق ثِ هٍبـوت ويبوي ؼـ خبه ِ١زيىت،
ثِ ثػً ث١ؽي هيـوين وِ آيب هبّيت ًيبق هؿوَـ ثب لَا٠ؽ ـفتبـي هَخَؼ ؼـ خبهِ١
(ففٌّگ ويبوي) تٌبوجي ؼاـؼ يب غيف .ثِ ٠جبـت ؼيگف ،آيب ففٌّگ ويبوي خبهِ١
تىْيل وٌٌؽُ ـفً ٟيبقّب ٍ ؼوتيبثي ثِ اّؽاف هٍبـوت ويبوي اوت يب هبً١ي ؼـ ـاُ
ـويؽى ثِ آى ثِ ٌوبـ هيـٍؼ.
«اق ايٌفٍوت وِ هفتَى ؼـ وتبة لَا٠ؽ تطليلّبي وبـوفؼي ثػٍي ـا تطت
ٌَ٠اى «هفبّين ٍ وبقٍوبـّبيي وِ ثب هيبًديگفي آًْب ٍٜبيف (وبـوفؼ) ،اًدبم هيگيفؼ»
[آٍـؼُ اوت] ٍ هيًَيىؽ ،ؼـ خبهٌٌِ١بوي هبًٌؽ وبيف ـٌتِّب اق لجيل فيكيَلَلي ٍ
ـٍاىٌٌبوي تطليل وبـوفؼي ايدبة هيوٌؽ« :ثَِِـت ٠يٌي ٍ تفّيلي» وبق ٍ
وبـّبيي ـا هٙفش وبقين وِ اًدبم ؼاؼى ٍٜيفِ (يب وبـ) ه١يٌي ـا هيىف هيوٌؽ .ؼـ ايٌدب
ثطث ثف وف وبقٍوبـّبي ِففبً ـٍاى ٌٌبغتي ًيىت ثلىِ هٌَٝـ وبقٍوبـّبي اختوب٠ي
اوت ،ثِ ٌَ٠اى هثبل تفىيه ًمًّب ،تدكيِ ٔفٍـتّبي ًْبؼي ،ولىلِ هفاتت اـقيّب،
تمىين اختوب٠ي وبـ ،هٌبوه ،تٍفيفبت ٍ غيفُ» (تَولي.)233 :1369 ،
ّوبىگًَِ وِ پيًتف ؾوف ٌؽ ،هفتَى اق ًٝفيِپفؼاقاى هتإغف ؼيؽگبُ
وبـوفؼگفايي اوت وِ ثب هٙفش وفؼى هفبّين وبـوفؼّبي آٌىبـ ٍ پٌْبى ٍ پيبهؽّبي
پيًثيٌي ًٍؽُ ،ثِ ـٌؽ ٍ تَو ِ١ايي ؼيؽگبُ ووه ٌبيبًي وفؼُ اوت .ؼـ ؼيؽگبُ
هفتَى «وبـوفؼّبي آٌىبـ آًْبيي ّىتٌؽ وِ ثب لّؽ لجلي َِـت هيگيفًؽ  ...هفَْم
وبـوفؼّبي پٌْبى ثب هفَْم پيآهؽّبي پيًثيٌي ًٍؽُ ثياـتجبٖ ًيىت .وًٌّب ّن
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پيبهؽّبي ًيتهٌؽ ؼاـًؽ ٍ ّن پيبهؽّبي غيف ًيتهٌؽ .گفزِ ّف وه ثِ پيبهؽّبي
ًيتهٌؽ وًٌ غَؼآگبّي ؼاـؼ ،اهب ثفاي وٍف پيبهؽّبي غيف ًيتهٌؽ ،ثِؼليل خبهِ١
ٌٌبغتي ًيبق اوت؛ ؼـ ٍال ٟثفغي ّويي وبـ ـا خَّف ـاوتيي خبهٌٌِ١بوي هيؼاًٌؽ.
پيتف ثفگف ( )1963ايي وبـ ـا افٍبگفي يب ًگبُ وفؼى ثِ ففاوَي ًيتّبي ثيبى ٌؽُ
پيبهؽّبي ٍال١ي غَاًؽُ اوت (ـيتكـ.)147 : 1374 ،
ثب اوتفبؼُ اق ًٝف هفتَى هيتَاى گفت هٍبـوت ويبوي اًتػبثبتي ثفاي خبهِ١
وبـوفؼ آٌىبـ ٍ پٌْبى ٍ پيآهؽّبي پيًثيٌي ًٍؽُ ؼاـؼ .هٍبـوت ويبوي اًتػبثبتي
ّوَاـُ ؼاـاي وِ خكء خؽا ًٍؽًي اوت :اًتػبة ًٌَؽگبى ،اًتػبة وٌٌؽگبى ٍ ثفگكاـ
وٌٌؽگبى .ؼـ ايٌدب ثفاي وَْلت ؼـن هفَْم وبـوفؼّب ،ثطث ـا ثب ؼـ ًٝف گففتي ايي
وِ ثُ١ؽ اؼاهِ هيؼّين.
الف) کبرکردّبی آضكبر

 .1اق ث١ؽ اًتػبة ًٌَؽگبى:
ـ گكيًٌ ٌؽى ثفاي تّؽيگفي پىت ويبوي؛
ـ وىت لؽـت ٍ هٍفٍ٠يت ثفاي تطت تإثيف لفاـ ؼاؼى غٗ هٍيّبي ويبوي
ضىَهت ثف اوبن ٠مبيؽ ٍ ًٝفيبت غَؼ.
 .2اق ث١ؽ اًتػبة وٌٌؽگبى:
ـ ثفلفاـي اـتجبٖ ويبوي ثب ًػجگبى ويبوي ضبون ٍ غيف ضبون؛
ـ ا٠وبل ًٝف هىتمين ٍ هػفي (ـؤي ؼاؼى).
 .3اق ث١ؽ ثفگكاـ وٌٌؽگبى:
ـ وىت هٍفٍ٠يت ويبوي؛
ـ ثبلي هبًؽى ؼـ لؽـت ،ؼـ ضبل ٍ آيٌؽُ.
ة) کبرکردّبی پٌْبى

 .1اق ث١ؽ اًتػبة ًٌَؽگبى
ـ ايدبؼ ًَ٠ي ًٝبـت ثف غَؼ؛ زفا وِ ضؽالل ؼـ َِـت ٠ولىفؼ هٌفي ،هَـؼ
پؿيفي هدؽؼ لفاـ ًويگيفًؽ؛
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ـ تالي ثفاي ضف ٍ ٛگىتفي پبيگبُ اختوب٠ي ـ ويبوي غَؼ ؼـ آيٌؽُ؛ ـ ايدبؼ
اًگيكُ ثفاي تطَالت ويبوي ،التّبؼي ٍ اختوب٠ي ؼـ خبه.ِ١

 .2اق ث١ؽ اًتػبةوٌٌؽگبى:
ـ اضىبن هؤثف ثَؼى ثفاي ٌْفًٍؽاى ٍ هىبئلخبه ٍ ِ١ايدبؼ ـٔبيت ؼـًٍي ؼـ
آًْب؛
ـ افكايً آگبّيّبي ويبوي ٌْفًٍؽاى ؼـ هَـؼ گفٍُّبي ويبوي هَخَؼ ٍ
وَاثك ٍ ف١بليتّبي آًبى؛
ـ افكايً هيكاى هىئَليتپؿيفي ٌْفًٍؽاى.
 .3اق ث١ؽ ثفگكاـوٌٌؽگبى:
ـ ايدبؼ اًىدبم اختوب٠ي ؼـ وٙص هلي ٍ گفٍّي؛
 تجؽيل اًتػبثبت ثِ وبغتي ًْبؼيٌِ ٌؽُ ثفاي خبهِ١پؿيفي ويبوي.ج) پيبهؽّبي پيًثيٌي ًٍؽُ (اضتوبلي) اًتػبثبت
 .1ايدبؼ ثيتفبٍتي ويبوي ؼـ ٌْفًٍؽاى
 .2ايدبؼ ـغجت ويبوي ؼـ ٌْفًٍؽاى
 .3افكايً تمبٔبّبي ويبوي اختوب٠ي ٌْفًٍؽاى
 .4ـٌؽ اًتٝبـات ويبوي اختوب٠ي ٌْفًٍؽاى
 .5تغييف ٍ اِالش ثفغي لَاًيي اًتػبثبتي
 .1-2-2سبخت

1

ؼ ٍهيي هفَْم هطَـي وِ ؼـ ًٝفيِ وبـوفؼگفايي ثبيؽ ثؽاى تَخِ وفؼ ،هفَْم
«وبغت» اوت .ؼـ الگَي خبهٌٌ ِ١بغتي وبـوفؼي ثِ هٌبوجبت الگَيي ثيي ًمًّبي
ٌػّي ،وبغت ا٘الق هي ٌَؼ (اوىيؽ هَـ.)142 :1372 ،
ؼـ ٠فِِاي گىتفؼُ هيتَاى وبغت اختوب٠ي ـا الگَي ايدبؼ ٌؽُ وًٌّبي
هتمبثل اًىبًي ت١فيف وفؼ (پبلوف .) 47 :1372 ،ثِ٠جبـت ؼيگف وبغتّبَ٠ ،اهل هؤثف اهب
1. Structure
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غيف هٍَْؼي ّىتٌؽ وِ ؼـ ٘ي قهبى ثف اثف اـتجب٘بت اختوب٠ي ٌىل گففتِاًؽ .ؼـ ٍال،ٟ
اففاؼ ؼـ قًؽگي غَؼ ،هتإثف اق ـًٍؽ خبهِ١پؿيفي ٍ خبهِ١پؿيفي ويبوي ،ؼـ لبلتّبيي
غبَ ـفتبـ هيوٌٌؽ ٍ ثف اوبن ّويي لبلتّب ،ـفتبـ غَؼ ٍ ؼيگفاى ـا اـقيبثي هيًوبيٌؽ.
ايي لبلتّب وِ ثِ هفٍـ ٌىل گففتِاًؽ ،تإثيف ثىكايي ؼـ ـفتبـ اففاؼ ؼـ ٠فِِّبي هػتلف
ؼاـًؽ« .هفتَى ،وبغت اختوب٠ي ـ ا «اًتٝبم اختوب٠ي»ٍ« ٍ 1وبيل پؿيففتِ ٌؽُ» 2ثفاي
ؼوتيبثي ثِ اّؽاف ت١جيف هيوٌؽ هٌَٝـ اق اًتٝبم اختوب٠ي (ٌّدبـّب ٍ ـوَم) ؼـ ٍالٟ
الكاهبت ٍ هطؽٍؼيتّبيي اوت وِ ففؼ ؼـ ضيي ٠ول ٍ ـفتبـ غَؼ ثب آًْب هَاخِ هيٌَؼ»
(تَولي.)234 :1369 ،
هفتَى يبؼآٍـي هيوٌؽ الكاهبت ٍ هطؽٍؼيتّب فمٗ َ٠اهل ثبقؼاـًؽُ ًيىتٌؽ ٍ
هٌبفبتي ثب ففؼيت ففؼ ًيك ًؽاـًؽ؛ ثلىِ ايي الكاهبت تٌْب ثٌَِ٠اى ـاٌّوبّبيي ٠ول
هيوٌٌؽ وِ هبً ٟاق ثفٍق ّفج ٍ هفج ؼـ خبه ِ١هيگفؼًؽ ٍ لَا٠ؽي ـا ثفاي ٘فق ـفتبـ ثب
اففاؼ خبه ِ١اـائِ هيؼٌّؽ؛ ٔوي ايٌىِ ؼليمبً ًويگَيٌؽ ففؼ ثبيؽ زگًَِ ـفتبـ وٌؽ ٍ
ثفاي ثفٍق وليمِّبي ففؼي ّن قهيٌِ وبفي ـا ثبلي هيگؿاـًؽ (ّوبى.)234-235 ،
ثبتَخِ ثِ ؼيؽگبُ هفتَى ٍ هىئلِ هٍبـوت ويبوي ،هيتَاًين ثگَيين وِ
اًتػبثبت يىي اق ـاّىبـّبي پؿيففتِ ٌؽُ ثفاي ؼوتيبفتي ثِ ّؽف ثفلفاـي اـتجب٘بت ٍ
تإثيفگؿاـي ويبوي هيبى ٌْفًٍؽاى ٍ ًػجگبى ويبوي اوت؛ لَا٠ؽ ٍ لَاًيي آى هٍػُ
اوت ٍ ثِ ٌَ٠اى ـاٌّوبيي ثفاي ـفتبـ ويبوي اففاؼ هطىَة هيٌَؼ ثٌبثفايي ّف
ٌْفًٍؽ ،ثب ـ٠بيت لَاًيي اًتػبثبت ،تٌْب ثِ اًتػبة ًبهكؼّبيي هيپفؼاقؼ وِ ِالضيت
آًْب تإييؽ ٌؽُ اوت ـ ثفاوبن ا٘ال٠بتي وِ اق هفاخ ٟگًَبگَى ثؽوت هيآٍـؼ ٍ هٌٙجك
ثب وليمِ ٍ ٠ميؽُ غَؼ ـ ثِ٠جبـتي ؼيگفّ ،ؽف اًتػبة وٌٌؽگبى ٍ اًتػبة ًٌَؽگبى
تإثيفگؿاـي ويبوي اوت ٍ ـاُ پؿيففتِ ٌؽُ ايي ٠ول ؼـ خَاه ٟاهفٍقي ثفگكاـي
اًتػبثبت اوتّ .وسٌيي هفتَى ؼـ هجبضث غَؼ ثِ ًىتِاي لبثل تإهل اٌبـُ هيوٌؽ:
«ّفگبُ ففؼگفايي هففٖ غبلت ٌَؼ ٍ تٌْب ّؽف ،وىت هَفميت ثبٌؽ،
ؼگفگًَي ثىيب ـ ٜفيفي اتفبق غَاّؽ افتبؼ؛ ؼـ ايي ضبل ،لَا٠ؽ ٍ همفـات غيفـووي
تَاًبيي غَؼ ـا ثفاي ًٝبم ثػٍيؽى اق ؼوت هيؼٌّؽ ،ا٠تمبؼ ولي ثِ ايي لَا٠ؽ ،ثياـقي
ٍ ثيپبيِ خلَُ هيوٌؽ ،هدبقاتّبي ًْبؼيٌِ ٌؽُ وِ اثكاـّبي ًٝن اختوب٠ي ّىتٌؽ،
1. Regulation social
3. Acceptable means
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اثفثػٍي غَؼ ـا اق ؼوت هيؼٌّؽ ٍ ّوِ اففاؼ ثِ هْبـت ٍ وبـؼاًي ٌػّي غَؼ ثبق
هيگفؼًؽ ٍ ففؼيت ،خبي هٍبـوت اختوب٠ي ـا هيگيفؼ .ايي ّوبى ًتبيدي اوت وِ
ثٕ١ي اق خبهٌٌِ١بوبى آى ـا ٍيفاًگف «ٍضؽت اختوب٠ي هيًبهٌؽ» (ّوبى.)234-235 ،
اق ؼيؽگبُ وبـوفؼگفايي ،هيتَاى ـفتبـ اًتػبثبتي اففاؼ ـا ثٌَِ٠اى ـفتبـ ويبوي،
هتإثف اق وبغتبـ اختوب٠ي ٍ ويبوي خبه ِ١آًْب ؼاًىتّ .وبىَ٘ـ وِ گفتِ ٌؽ ،ثفاي
ٌٌبوبيي ايي وبغتبـّب ًيبقهٌؽ هٙبلَ٠ ِ١اهل ؼغيلي ؼـ ففآيٌؽ اختوب٠ي ٌؽى ًٝيف
غبًَاؼُ ّىتين .الجتِ القم ثِ ؾوف اوت وِ وبغت اختوب٠ي ٍ ويبوي ؼـ خَاه ٟثِ
خْت ٍٔ١يتي وِ ؼـ آى ثِ وف هيثفًؽ ،هيتَاًؽ يه ضبلت للِاي ٍ تمفيجبً ثيٌىل
ؼاٌتِ ٍ ثِ هفٍـ ٌىل ثپؿيفؼ ٍ ثٌبثفايي ؼـ زٌيي ضبلتي ًويتَاى ثَِ٘ـ هٍػُ اق
وبغت اختوب٠ي ٍ ويبوي وػي گفت .تَخِ ثِ ايي هفَْم هب ـا ؼـ اـائِ الگَي اٍليِ
هٍبـوت ،ـاٌّوبيي هيوٌؽ ًوَؼاـ ؾيل (ٌوبـُ  )1ثَِ٘ـولي تإثيف تغييف وبغتبـ
غبًَاؼُ ـا ؼـ ًَ ٞهٍبـوت ويبوي ًٍبى هيؼّؽ.
ًوَدار ضوبرُ ( -)1تبثیر تغییر در سبختبر خبًَادُ ثر هطبرکت سیبسي.
تغييز در

رشذ

جامعٍپذيزي

شُزوشيىي
دستزسي ريس
افشين بٍ يسايل

تغييز در ساختار

تغييز در جامعٍ

ارتباط جمعيي

خاوًادٌ

پذيزي سياسي

تغييز در وًع
سطح ي ميشان
مشاركت

تفايت
اجتىاب واپذيز

تغييز در وًع ي

وسلُا

سطح ميشان
مشاركت سياسي

 .1-2-3يكپبرچگي

1
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يىپبـزگي ،اق ؼيؽگبُ وبـوفؼگفايئ ،فٍـت اختٌبة ًبپؿيفي ثفاي ًٝبم ثِ
ٌوبـ هيـٍؼ .ولگفايي وبـوفؼ گفايي ثب٠ث ٌؽ وِ ّوِ ٌ٠بِف ـا ؼـ اـتجبٖ ثب يىؽيگف
ثجيٌٌؽ .ثٌبثفايي ،يىپبـزگي ـا ّن ضبِل پيَوتگيّبي هَخَؼ ؼـ خبه ِ١هيؼاًؽ .ثِ
ت١جيف اوىيؽهَـ « ؼـخِ وبقگبـي هتمبثل هيبى وبغتبـّب ؼـ يه ًٝبم اختوب٠ي ـا هيكاى
يىپبـزگي ًٝبم هي ؼاًٌؽ» (اوىيؽهَـ.)146 :1372 ،
٠الٍُ ثف اّويت يىپبـزگي ؼـ تطليلي هٍبـوت اًتػبثبتي ؼـ ايفاى په اق
اًمالة اوالهي ،ثِ خْت اّؽاف ٍاالي ًٝبم ثفآهؽُ اق آى ،يٌ١ي خوَْـي اوالهي اوت.
هيتَاى يىپبـزگي ـا ّوبى ٍضؽتي ؼاًىت وِ اهبم غويٌي(ـُ) ؼـ ٍِيت ًبهِ ويبوي-
الْي غَيً اق آى ثٌَِ٠اى ـهك پيفٍقي يبؼ وفؼًؽ.
 .1-2-4تعبدل

1

ضف ٛوليت ًٝبم اق ٘فيك ـفً ٟيبقّبي خبهّ ،ِ١ؽف اِلي ّف ًٝبم اختوب٠ي
اوت وِ ؼـ وبيِ ايدبؼ ٍ ضف ٛت١بؼل ؼـ ًٝبم ثِؼوت هيآيؽ .ؼـ ٍالً ٟيبقّبي خبه ِ١ثب
ًٝبم پيًَؽ ٍ اـتجبٖ ؼاـًؽ .اق ؼيؽگبُ وبـوفؼگفايبى ضتي ؼگفگًَي اختوب٠ي ًيك ؼـ
خْت ضف ٛت١بؼل اًدبم هيگيفؼ .اق ًٝف وبـوفؼگفايبى ففْ ثف ايي اوت وِ ت١بؼل
غبيتي اوت وِ يه ًٝبم ثِ ووت آى ضفوت هيوٌؽ .هثالً اق ًٝف ؼٍـوين ،افكايً
خو١يت هيتَاًؽ يه ثطفاى هطيٙي هطىَة ٌَؼ .ؼـ ايي ضبلت ًٝبم اختوب٠ي اق
ؼـٍى تغييفاتي هي وٌؽ تب ًٝبم ضىَهتي ثتَاًؽ ثف ايي ثطفاى فبيك آيؽ .ثٌبثفايي ؼـ خْت
تمىين وبـ تغييفي ؼـ خبه ِ١ثِ ٍخَؼ هيآيؽ وِ پيبهؽّبي ٠ويمي ًيك ثف وبيف ًْبؼّب
ثف خب هيگؿاـؼ ٍ ًٝبم اختوب٠ي اق ٘فيك ايي وبقگبـيّب ؼـ ضبل ضفوت ثِ ووت ضفٛ
ت١بؼل اوت (تَولي.)227-228 :1369 ،
ثيتفؼيؽ ت١بؼل ٍ ثجبت اق اوبويتفيي ؼغؽغِّب ٍ ًيبقّبي خبه ِ١ايفاى په اق
اًمالة اوالهي ثِ ٌوبـ هي ـٍؼ ،وِ تدفثِ تطَالت ثٌيبؼي ًٝيف اًمالة ٍ خٌگ ـا ؼاٌتِ
اوت .هٍبـوت ويبوي هي تَاًؽ ثب افكايً ّن ثىتگي اختوب٠ي ٍ تمَيت ـٍضيِ هلي ،ثِ
ًطَ هٙلَثي ايي ّؽف ـا ـ وِ پيً ٌفٖ پيٍجفؼ ّف ثفًبهِاي اوت ـ هيىف وبقؼ؛ اهب
ثبيؽ تَخِ ؼاٌت وِ ثْفُگيفي اق هفَْم ت١بؼل هيتَاًؽ تٌْب ثفغي اق ـفتبـّبي ويبوي،
1. Balance
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اق خولِ ـفتبـ اًتػبثبتي ـا تَٔيص ؼّؽ ٍ ًِ ّوِ آًْب ـا؛ قيفا خبه ِ١اًمالة وفؼُ ،فمٗ
ثجبت ًويغَاّؽ ٍ ثِ ٌؽت غَاوتبـ اِالضبت ٍ٠ؽُ ؼاؼُ ٌؽُ اوت.
ثٌبثفايي ،ت١بؼل ثفاي زٌيي خبهِ١اي ،ـويؽى ثِ ًم ِٙتاللي ثجبت ٍ تغييفات
هتٌبوت ثب تمبٔبّبي ـٍ ثِ ـٌؽ خبه ِ١اوت وِ ضبِل ًيبقّبي خؽيؽ ٍ اّؽاف اق لجل
ت١ييي ٌؽُاي اوت وِ ٌَّق تطمك ًيبفتِاًؽ .الجتِ ،الگَّبي ـفتبـ اًتػبثبتي اق قهبى
پيفٍقي اًمالة ثِ ايي ٘فف ؼـ ضبل تغييف اوت ٍ ثِ ووت ضف ٛاًىدبم ٍ ت١بؼل پيً
هيـٍؼ .اق آىخب وِ تغييف ؼـ الگَّب (ـٍيِّب) ـفتبـي وٌؽ ٍ ثٙئي اوت ٍ اق ٘فف ؼيگف
هفؼم ايفاى ،ث١ؽ اق وؽُّب تطول وتن ٍ ضىَهت اوتجؽاؼي ،تٌْب  30وبل اوت وِ
تدفثِ اًتػبثبت آقاؼ ؼاٌتِاًؽ ،ثفاي اييوِ خبه ِ١ثتَاًؽ ثِ َ٘ـ غَؼوبـ ثٕ١ي اق الگَّب
ـا  َْ٠وٌؽ ،ثِ ِجف ،تطول ٍ گؿٌت قهبى ًيبق ؼاـين.
 .1-2-5ارزشّب

1

«اـقيّب ؼـ هٌبث ٟفًَىىيًَي [وبـوفؼي] ثٌَِ٠اى ًٝبمّبي اـقٌي ٜبّف
هيًٌَؽ وِ ؼـ ٠ول هٍبـوت وٌٌؽگبى ؼـ وًٌ اختوب٠ي وبغتبـ ،ـاُ هييبثٌؽ ٍ ثِ
وًٌ آًْب اًىدبمَِ ،ـت ٍ ٌىل هيؼٌّؽ .ايي ًىتِ ثؽاى هٌ١ب ًيىت وِ هفؼم ثفاي
ـويؽى ثِ ّوبٌّگي اختوب٠ي 2ثبيؽ يىىبى فىف وٌٌؽ ،ثلىِ ثبيؽ گفت وِ هفؼم ثبيؽ
زٌبى ؼـ يه الگَي ثبثت وبقهبى يبفتِ ٌفوت وٌٌؽ وِ ّف ٌػُ ثتَاًؽ ؼـثبـُ ـفتبـ
ٌػُ ؼيگف ،اًتٝبـات ه١مَلي ؼاٌتِ ثبٌؽ .الگَي اـقٌي ثَِ٘ـولي ٌيَُّبي هٌبوت
٠ول وفؼى ؼـ ٍٔ١يت غبَ ـا هٙفش هي وٌؽ» (اوىيؽهَـ.)154 :1372 ،
اـقيّب ّوسَى ٠بهلي هٌ١ب ثػً ّىتٌؽ وِ تجييي ٍ تفىيف ـفتبـّب ـا هيىف
هيوبقًؽ .ثِ ٠جبـت ؼيگف ،ه١فٍفّب ٍ هٌىفّبي ّف ًٝبم اـقٌي ـفتبـ ويبوي اففاؼ ـا ثِ
َِـتّبي غبِي ّؽايت هيوٌٌؽ وِ فْن آًْب ؼـ گفٍ ؼـن ِطيص ًٝبم اـقٌي ضبون
ثف خبه ِ١اوت؛ ثٌبثفايي ،هي تَاى اًتٝبـ ؼاٌت ايدبؼ تغييفات ؼـ ًٝبم اـقٌي تإثيف
هىتميوي ثف ًَ ،ٞوٙص ٍ هيكاى هٍبـوت ويبوي ؼاٌتِ ثبٌؽ .قيفا ّف ـؤي ؼٌّؽُ ثبيؽ
اًتػبة وٌؽ ٍ آى ـا ثف هجٌبي ًٝبم اـقٌياي اًدبم ؼّؽ وِ ثؽاى ت١لك ؼاـؼ.

1. Values
2. Social Coordination
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ؼـ هدوَ٘ ٞجك تطليل وبـوفؼگفايبًِ ،تففق اختوب٠ي ًبٌي اق تمىين وبـ ،ثِ
اق ّن پبٌيؽگي اختوب٠ي ًوياًدبهؽ ،زفا وِ ٠بهل ًَيٌي ؼـ ّن ثىتگي اختوب٠ي
ثٍِخَؼ هيآٍـؼ ٍ آىً ،يبق ًمًّبي تػّّي ٌؽُ ثِ يىؽيگف اوت ٍ ؼـ زٌيي خَاه١ي
اغتالفّب هبيِ ٍفبق ٍ ؼٍوتي هيگفؼًؽ .ثف ايي اوبن ،هٍبـوت ويبوي ثِ هثبثِ ؼاؼ ٍ
وتؽي ويبوي اوت وِ ًَ ٞآى ثيبًگف ٍٔ١يت اـتجب٘بت ويبوي ثٌَِ٠اى هبيِ ضيبت
ًٝبم ويبوي اوت .ؼـ ٍال ،ٟتطليل وبـوفؼگفايبًِ اق هٍبـوت اًتػبثبتي ٌْفًٍؽاى
هيوٌَؽ فبـ ٢اق اـقيگؿاـيّب ،ثِ تدكيِ ٍ تطليل ؼاليل اًتػبة ًبهكؼّب ٍ ضَٕـ ـؤي
ؼٌّؽگبى ٍاخؽ ٌفايٗ ؼـ پبي ٌِؽٍقّب ثپفؼاقؼ ٍ ثِ ايي تفتيت تَٔيص ؼّؽ وِ زگًَِ
ـاث ِٙهتمبثل هيبى هفؼم ،ؼـ لبلت گفٍُّب ٍ ًيفٍّبي اختوب٠ي ـ ويبوي ٍ ضىَهت اق
٘فيك ٌفوت ؼـ اًتػبةّبي هػتلف ثفلفاـ هيٌَؼ .ثٌبثفايي ،ثب تَخِ ثِ هفبّين اِلي
ـٍيىفؼ وبـوفؼگفايي ،هيتَاى ثِ َ٠اهل قيف ؼـ هٍبـوت ويبوي ؼـ لبلت اًتػبثبت
اٌبـُ وفؼ:
عَاهل جبهعِ ضٌبختي هؤثر در اهر هطبرکت اًتخبثبتي:
 .1خبهِ١پؿيفي ويبوي (آگبّبًِ يب آٌىبـ ٍ ًب آگبّبًِ يب پٌْبى)؛
 .2غبًَاؼُ؛
 .3ففٌّگ ويبوي؛
٘ .4جمِ اختوب٠ي؛
يبؼآٍـي ايي ًىتِ ٔفٍـي اوت وِ هَاـؼ يبؼ ٌؽُ ثف يىؽيگف تإثيف هيگؿاـًؽ.
 .2ديذگبُ هجبدلِ
 .2-1هعرفي ديذگبُ هجبدلِ

اـتجبٖ ،خَّف ضيبتثػً اختوب ٞاوت ٍ ّف اـتجب٘ي ضبهل هجبؼلِاي اوت .اق
ايٌفٍ ،هجبؼلِ ّوَاـُ ؼـ َ٘ل تبـيع ثب قًؽگي اًىبى ّوفاُ ثَؼُ ٍ ؼـ َِـتثٌؽي ًٝبم
اختوب٠ي ًمً هؤثفي ايفب وفؼُ اوت .ايي ؼيؽگبُ ثِ َ٘ـ ـووي ؼـ ؼِّ 1950ثب
ثفـويّبي َّفك هٙفش ٌؽ .ؼـ ٍالَّ ٟفك ؼـ اًتمبؼ ثِ پبـوًَك ٍ تإويؽّبي ففٌّگي ٍ
وبغتبـي اًٍٝ ،فيِ تجبؼل ـا ٘فاضي وفؼٍ .ي ًٝفيِ ـفتبـگفايي اوىيٌف ـا ،وِ ًتيدِ
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هٙبل١بت ٍي ثف اوبن ـفتبـ وجَتفاى ثَؼ ،ثِ ـفتبـ گفٍُّبي وَزه اًىبًي ت١وين ؼاؼ .اق
ًٝف ٍي:
«ثفـوي ـفتبـ ففؼي ٍ وًٌ هتمبثل ،ثبيؽ ؼـ وبًَى خبهٌٌِ١بوي لفاـ گيفؼ...
٠اللِ اٍ هتَخِ الگَّبي تفغيت ٍ وبثمِ پبؼايّب ٍ غىبـتّبيي ثَؼ وِ هفؼم ـا
ٍاهيؼاـًؽ تب آىزِ وِ ثبيؽ ثىٌٌؽ ،اًدبم ؼٌّؽ» (ـيتكـ.)92 ،1374 ،
په اق َّفك ،پيتف ثال ثب تفبٍتّبيي ًٝفيِ هجبؼلِ ـا گىتفي ؼاؼ .پيتف ثال
ث فغالف َّفك ه١تمؽ ثَؼ وِ تجبؼل ؼـ ـفتبـ اختوب٠ي ـا ثبيؽ ؼـ وَٙش وبغتبـي ٍ
ففٌّگي هٙبل ِ١وفؼ .ؼـ وبل ً 1981يك اهفوَى ،يه ـّيبفت تفويجي غفؼ ٍ والى ؼـ
ًٝفيِ تجبؼل اـائِ ؼاؼ .ؼـ هدوًَٝ ٞفيِ تجبؼل تطت تإثيف ـٍاىٌٌبوي ٍ التّبؼ لفاـ
ؼاٌت.
ايي ؼيؽگبُ ثف ايي ًٝف اوتَاـ اوت :وَؼي وِ ففؼ اًتٝبـ ؼاـؼ اق ـٍاثٗ ٍ ؼـ
هجبؼلِ ثِؼوت هي آٍـؼ ،اًگيكُ اٍ ثفاي هجبؼلِ اوت ؼـ ٍال ٟاًىبى اق يه وَ هيغَاّؽ
هٌف١تي ـا ثِؼوت آٍـؼ ٍ اق وَي ؼيگف هيغَاّؽ ثِ ؼوت آٍـؼى ايي هٌف١ت ثب
ووتفيي ّكيٌِ َِـت گيفؼ.
ثؽيي خْت اق ايي ؼيؽگبُ ثِ ًبم ؼيؽگبُ فبيؽُ گفا ًيك يبؼ ٌؽُ اوت :زفا وِ
ّوِ ـٍاثٗ اختوب٠ي ؼـ ايي ؼيؽگبُ ثِ َِـت هجبؼالتي ؼيؽُ هيٌَؼ وِ ثيي ٠بهالًي
اوت وِ ثفاي گففتي هٌبف ٟاق يىؽيگف ّكيٌِّبيي ـا هتطول ٌؽُاًؽ ٍ ًىجت ّكيٌِ ٍ
وَؼ ـا هطبوجِ هيوٌٌؽ.
اق ؼيؽگبُ ًٝفيِپفؼاقاى؛ اًتػبة ٍ هجبؼلِ ٠مالًي ،وًٌ هتمبثل ٍ ففٌّگ ثؽيي
هٌَٝـ ايدبؼ ٍ ضف ٛهي ًٌَؽ وِ ثفاي اففاؼ غفؼهٌؽ ٍ ٠بلل ًتبيح غَثي ـا اـائِ
هيؼٌّؽ ايي ًتبيح غَة ثِ ًؽـت پَلي ّىتٌؽ؛ گفزِ هيتَاًٌؽ پَلي ًيك ثبٌٌؽ٠ًَ ،بً
«هَاـؼ ووتف هلوَن اًؽ ،هبًٌؽ خلت َ٠ا٘ف ًىجت ثِ غَؼ ،هطجت ،غفٍـ ،اـج ٍا٠تجبـ،
لؽـتًٝ ،بـت ٍ(اهَـ ٌبي« )ٟهَاـؼ ؼيگفي وِ خبه ِ١ـا ثِ ّن پيًَؽ هيقًٌؽ» ( تفًف،
.)56 :1378
 .2-2خصَصیبت ٍ ٍيژگيّبی اصلي ديذگبُ هجبدلِ

اق هفبّين اوبوي ايي ؼيؽگبُ هيتَاى ثِ هَاـؼ قيف اٌبـُ وفؼ:
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 تمَيت وٌٌؽُ يب پبؼاي؛ اًگيكي؛ وَؼ؛ اـاؼُ گفايي؛ تإييؽ اختوب٠ي. .2-2-1تقَيت کٌٌذُ يب پبداش

هٌَٝـ اق تمَيتوٌٌؽُ ،پبؼاٌي اوت وِ ثف وًٌگف تإثيف ؼاـؼ ٍ وٙص
هطفٍهيت وًٌگف ثٌَِ٠اى ت١ييي وٌٌؽُاي ثفاي تمَيت وٌٌؽُ ثَؼى ٠ول ؼـ ًٝف
گففتِ هيٌَؼ .تمَيت وٌٌؽُّب هيتَاًٌؽ هثجت يب هٌفي ثبٌٌؽ ؼـ هَـؼ تمَيت وٌٌؽُ
هثجت ،تغييفات هطيٙي ثِ ٌىل پبؼاي ٜبّف هيًٌَؽ .ثبلؽًٍيّب هيگَيٌؽ :آؼمّب
ه١وَالً اق ٘فيك تمَيت هثجت آهَقي هيگيفًؽ ،قيفا تمَيت هثجت پيبهؽّب ٍ تدفثِّبي
غٌَبيٌؽ ـا ؼـ قًؽگيٌبى افكايً هيؼّؽ (ـيتكـ .)409 :1374 ،تمَيت وٌٌؽُ هٌفي
ًيك هي تَاًؽ اضتوبل ـغؽاؼ يه ـفتبـ ـا ؼـ آيٌؽُ ثِ َِـت ضؿف َ٠اهل ًبـاضت وٌٌؽُ
افكايً ؼّؽ.
َّفك لٕيِاي ؼاـؼ تطت ٌَ٠اى لٕيِ هَفميت وِ ثِ ٌفش قيف اوت:
«ؼـ هَـؼ ّوِ ا٠وبلي وِ اٌػبَ اًدبم هيؼٌّؽ ،غبلجبً ايٌگًَِ اوت وِ ّف ٠ولي اق
يه ٌػُ اگف هَـؼ پبؼاي لفاـ گيفؼ ،اضتوبل تىفاـ آى ٠ول ثِ ٍويلِ ّوبى ٌػُ
افكايً هييبثؽ» (ّوبى)427 ،
ثب تَخِ ثِ ايي تَٔيص هيتَاى ؼـ هَـؼ هٍبـوت ويبوي زٌيي گفت :ؼـ
َِـتي وِ اففاؼ خبه ِ١اق هٍبـوت ؼـ اهَـ ويبوي ثَِِـت ا٠ن ٍ ؼـ اًتػبثبت ثَِ٘ـ
اغُ پبؼاي ثگيفًؽ ،اضتوبل ايٌىِ ايي ٠ول ـا تىفاـ وٌٌؽ ثيٍتف اوت .پبؼاي ٌفوت
ؼـ اًتػبثبت هي تَاًؽ ٌبهل ًٝبـت ثف اًتػبثبت ٍ اضىبن هفؼم ؼـ هَـؼ اًتػبة ًبهكؼّب
ؼـ خفيبى اًتػبثبت ثؽٍى تملت ثبٌؽّ .وسٌيي پبؼاي هيتَاًؽ ثِ ث١ؽ اق اًتػبثبت ٍ
٠ولىفؼ اًتػبة ٌؽُّب هفثَٖ ٌَؼ .ؼـ َِـتي وِ هفؼم اضىبن وٌٌؽ ًبهكؼ هَـؼ ًٝف
آى ّب ،وِ اق ٘فيك اًتػبثبت ثفگكيؽُ ٌؽُ اوت ،ؼـ ثْجَؼ ٌفايٗ ٍ تإهيي ؼـغَاوتّبي
آًبى هَفك ثَؼُ اوت ،اضتوبل ٌفوت ؼـ اًتػبثبت ث١ؽي افكايً هييبثؽ .اق ٘فف ؼيگف
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ؼـ َِـتي وِ ًبهكؼّبي يه ؼ ٍـُ تَوٗ هفؼم اًتػبة ًٌَؽ ،اضتوبل ٌفوت آًبى ؼـ
ؼٍـُّبي ث١ؽي ثِ ٌَ٠اى ًبهكؼ اًتػبثبتي ثيٍتف اوت.

 .2-2-2اًگیسش

1

« ًٝفيِ هجبؼلِ ثف ايي ففْ اوتَاـ اوت وِ اففاؼ ،آـقٍّب ٍ ّؽفّبي ٌػّي
ـٌٌٍي ثفاي غَؼ ؼاـًؽّ .ف وه هوىي اوت ثِ زيكّبيي ًيبق ؼاٌتِ ثبٌؽ ،اهب ايي
ًيبقّبّ ،ؽفّبي هٍتفن ًيىتٌؽ ًٝ ...فيِپفؼاقاى هجبؼلِ اِفاـ هيٍـقًؽ اًگيكي ـا ثِ
ٌَ٠اى هََٔ٠ي ٌػّي ٍ ففؼي ؼـ ًٝف ثگيفًؽ ،گفزِ هيپؿيفًؽ وِ ففٌّگ ًيك ؼـ آى
ًمً ؼاـؼ ،ؼـ ٠يي ضبل اًتٝبـ ؼاـًؽ وِ اًگيكي ـ ِفف ًٝف اق ًَ ٞآى ـ ؼـ خْت
ؼوتيبثي ثِ وبالّب ،لؿت ٍ ـٔبيت غَاوتِ ٌؽُ ثبٌؽ ٍ الغيف» (اوىيؽهَـ.)83 :1372 ،
َّفك ؼـ لٕيِ هطفن هي گَيؽ:
«اگف ؼـ گؿٌتٍِ ،خَؼ هطفن غبِي ،يب يه ـٌتِ اق هطفنّب ،ثب٠ث ٌؽُ
ثبٌؽ وِ ٌػّي ثب وًٌ غَؼ پبؼاي گففتِ ثبٌؽ ،هطفنّبي وًٌَي ٍ آتي ّف زِ ثِ
هطفنّبي گؿٌتِ ٌجبّت ثيٍتفي ؼاٌتِ ثبٌؽ اضتوبل ثيٍتفي هيـٍؼ وِ آى ٌػُ
ؼـ ثفغَـؼ ثب ايي هطفنّب آى وًٌ يب ّوبًٌؽي ـا اًدبم ؼّؽ»(ـيتكـ.)428 :1374 ،
ثف ايي اوبن اففاؼ خبه ِ١ؼـ اًتػبثبت ٌفوت هي وٌٌؽ تب اففاؼي ـا ثٌَِ٠اى هىئَل ٍ
هإهَـ ثْتف اًدبم ؼاؼى وبـّب ثفگكيٌٌؽ ٍ اًتٝبـ ؼاـًؽ ايي هىئَالى ٌفايٗ هطيٙي ٍ
اختوب٠ي ثْتفي ثفاي آًبى ففاّن وٌٌؽ .الجتِ ،هوىي اوت ٌفايٗ ثْتف قًؽگي ؼـ ؾّي
ّف ففؼ ثب ففؼ ؼيگف ففق ؼاٌتِ ثبٌؽ ،اهب اٍالً ت١ؽاؼي اق هَاـؼ هيتَاًٌؽ هٍتفن ثبٌٌؽ ٍ
ثبًيبً ّويي اغتالف ؼـ تَّيف قًؽگي ثْتف ؼـ هيبى اففاؼ خبه ِ١اوت وِ ثب٠ث هيٌَؼ
ٌْفًٍؽاى ًبهكؼّبي هتفبٍتي ـا ثفگكيٌٌؽّ .ف وه ثب تَّـ غَؼً ،بهكؼّب ـا ثفاي ؼوت
يبفتي ثِ اًگيكُ هَـؼ ًٝف غَيً اـقيبثي ٍ گكيًٌ هيوٌؽ .الجتِ ّوبىَ٘ـ وِ ؾوف ٌؽ
هتفىفاى ايي ؼيؽگبُ ًمً ففٌّگ ـا ّن ؼـ ايي اًتػبة هيپؿيفًؽ؛ اهب ًمً ففؼ ـا
اوبوي هيؼاًٌؽ.

1- Motivation
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 .2-2-3سَد

ّوبىَ٘ـ وِ لجالً گفتِ ٌؽ ًٝفيِپفؼاقاى هىتت هجبؼلِ ،تطت تإثيف هفبّين
التّبؼي لفاـ ؼاٌتٌؽ .آًبى ؼـ فٕبي ثِ ٍخَؼ آهؽى ايي ؼيؽگبُ ،يٌ١ي اٍاوٗ لفى
ّدؽّن ،تَّـ هيوفؼًؽ «ًيفٍّبيي وِ ثبقاـّبي التّبؼي ـا ثَِ٘ـ ًىجي ثبثت ٍ ف١بل
ًگبُ هيؼاـًؽٌ ،بيؽ ًوَؼّبي غبَ ّوبى اَِلي ثبٌٌؽ وِ ٠لل ولي ًٝبم اختوب٠ي
هطىَة هيٌؽًؽ ٍ ...ايي پفوً ـ وِ زِ وَؼي ًّيت هي غَاّؽ ٌؽ يب زِ زيكي
ثِ هي غَاّؽ ـويؽ؟ هٌ١بيي ًٝفي يبفت ٍ ايي هفبّين التّبؼي ثفاي هجبؼالت اختوب٠ي
ًيك اوتفبؼُ ٌؽًؽ» (اوىيؽ هَـ .)80 :1372 ،ثٌبثفايي ٍ ثب تَخِ ثِ هفبّين التّبؼي وِ
ؼـ ايي ؼيؽگبُ ،ثِ وبـ ـفتِ اوت ،قهبًي وَؼ ثِ ؼوت هيآيؽ وِ پبؼاي ،ثيٍتف اق ّكيٌِ
ثبٌؽ .اففاؼ خبه ِ١ثِ ؼًجبل ٌفايٙي ّىتٌؽ وِ ايي وَؼ ـا ثفاي آًبى تإهيي وٌؽَّ .فك
ثف ايي اوبن ًيك لٕيِاي ثِ ًبم «لٕيِ اـقي» ؼاـؼ:
«ّفزِ ًتيدِ يه وًٌ ثفاي ٌػُ ثب اـقيتف ثبٌؽ ،اضتوبل ثيٍتفي ؼاـؼ
وِ ّوبى وًٌ ـا ؼٍثبـُ اًدبم ؼّؽ» (ـيتكـ.)429 :1374 ،
ؼـ هَـؼ هىبلِ هٍبـوت ويبوي ًيك اففاؼ خبه ِ١ثِ گؿٌتِ غَؼ ٍ اًتػبثبت
اًدبم ٌؽُ ثف هيگفؼًؽ ٍ ثب ؼـ ًٝف گففتي ّكيٌِّبي ِفف ٌؽُ ٍ ثِ ؼًجبل وَؼ ثيٍتف،
ؼـ اًتػبثبت ٌفوت هيوٌٌؽ ّفزٌؽ هوىي اوت تَّـ ٌَؼ ـؤي ؼاؼى ثفاي ٌْفًٍؽاى
ّكيٌِاي ًؽاـؼ ،ايي غٙبوت وِ ِفف ّكيٌِ ـا تٌْب ّكيٌِ هبؼي ثؽاًين .ؼـ زٌيي
ٌفايٙي ّكيٌِّب هوىي اوت ضتي ِفف ٍلت ثفاي ـؤي ؼاؼى ثبٌٌؽ .هثالً ِفف ٍلت
ثفاي ٌٌبغتي ًبهكؼّب ٍ ضتي ِفف ٍلت ثفاي اًؽاغتي ـؤي ثِ ٌِؽٍق آـا .ؼـ َِـتي
وِ ايي ِفف ٍلت ٍ ّكيٌِ ثفاي ٌْفًٍؽاى اـقٌوٌؽ ثبٌؽ ٍ وَؼي ؼـ پي ؼاٌتِ ثبٌؽ،
اهىبى تىفاـ آى ثيٍتف غَاّؽ ثَؼ.
 .2-2-4ارادُ گرايي

اًىبى وبًَى تَخِ ًٝفيِپفؼاقاى هجبؼلِ اوت .آًبى ففؼ ـا اًتػبة وٌٌؽُ ٍ
هطبوجِ وٌٌؽُ تفىيف هي وٌٌؽ ٍ اق ًٝف آًبى ًيفٍّبي غبـخي هبًٌؽ ٌفايٗ اختوب٠ي ٍ
ففٌّگي ّفگك آى لؽـ لؽـت ًؽاـًؽ وِ ؼـ ايي اًتػبة غؽٌِاي ٍاـؼ وٌٌؽٌ .فايٗ
اختوب٠ي ٍ ففٌّگي ّفزِ ثبٌؽ ،ؼـ ًْبيت ،ففؼ تّوين گيفًؽُ اوت .ثٌبثفايي٘ ،جك ايي
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ؼيؽگبُ ،ففؼ هيتَاًؽ يىي اق وَٙش هٍبـوت ويبوي ـا ثفاي غَؼ اًتػبة وٌؽ.
ّوبى َ٘ـ وِ لجالً گفتِ ٌؽ ،هٍبـوت ويبوي وَٙش هػتلفي ؼاـؼ ففؼ هيتَاًؽ تّوين
ثگيفؼ وِ هىتميوبً تّؽي اهَـ ويبوي ـا ْ٠ؽُؼاـ ٌَؼ ،ؼـ ـؤي ؼاؼى هٍبـوت خَيؽ ٍ
يب تٌْب ثطثّب ٍهََّٔٞبي ويبوي خبه ِ١ـا ثَِ٘ـ غيفهىتمين ٍ هثالً اق ٘فيك ـوبًِّب
ؼًجبل وٌٌؽ.
 -2-2-5تأيیذ اجتوبعي
اق ًٝف ًٝفيِپفؼاقاى هىتت هجبؼلِ ،پبؼايّب لبثل ت١فيف ،ت١ييي ٍ ضتي
٘جمِثٌؽي ًيىتٌؽ؛ زفا وِ ثف ففؼگفايي ٍ اـاؼُگفايي اففاؼ تإويؽ ؼاـًؽ ٍ ثٌبثفايي ،هَاـؼ
پبؼاي آففيي ـا ثىيبـ هتٌَ ٞهيؼاًٌؽ ٍ هيگَيٌؽ هَاـؼ پبؼاي آففيي هوىي اوت
ٌػّي ٍ هٌطّف ثِ ففؼ ثبٌٌؽ .اهب اگف ثػَاّين ثَِِـت غيلي ولي پبؼاي هٍتفوي
ثفاي اًىأًْب ؼـ ًٝف ثگيفين آى پبؼاي تإييؽ اختوب٠ي اوت٠ .وَهبً اًىأًْب ؼـ قًؽگي ثِ
ؼًجبل هٙلَة ٍالٌ ٟؽى ّىتٌؽ .الجتِ تإييؽ هيتَاًؽ ٌىلّبي هػتلفي ؼاٌتِ ثبٌؽ:
اضتفام آٌىبـي وِ يه تإييؽ وٌٌؽُ ًٍبى هيؼّؽ هَخت هيٌَؼ وِ غَِّيت تإييؽ
ًٌَؽُ پبؼاي آففيي تلمي ٌَؼ .زٌبىوِ هبقلَ ًيك يىي اق ًيبقّبي اوبوي اًىأًْب ـا ًيبق
ثِ تإييؽ ٍ اضتفام هيؼاًؽ.
ؼـ هدوَ ٞـٍيىفؼّبي هػتلف ؼـ ٠لَم اختوب٠ي هيوٌٌَؽ ٍخْي اق ٍخَُ
هتٌَ ٞپؽيؽُّب ـا ٌٌبوب يي وٌٌؽ ٍ ثب اوتفبؼُ اق ثفغي هفبّين اًتكا٠ي ٍ تمَيت هٍبّؽُ
غَؼ ثِ ًٝفيِپفؼاقي ثپفؼاقؼ ٍ اق ؼوتبٍـؼّبي غَؼ ؼفب ٞهيوٌٌؽ اهب پيسيؽگي پؽيؽُّب
وجت هي ٌَؼ په اق هؽتي ـٍيىفؼ خؽيؽي ثب ايي اؼ٠ب ثِ ٍخَؼ آيؽ وِ ثِ ًطَ وبهلتف ٍ
ثْتفي هجيي ٍال١يت پؽيؽُّب اوت .هجبؼلِ ًيك ثِ ٌَ٠اى ـٍيىفؼي ؼـ خبهٌٌِ١بوي په
اق وبـ وفؼگفايي ٍ ؼـ اًتمبؼ ثِ آى ٌىل گففتِ اوت ٍ ثيٍتف ثِ َ٠اهل ففؼي ٍ
ـٍاًٌٍبغتي تإويؽ هيوٌؽ .ثِ ًٝف ًٝفيِپفؼاقاى ايي ـٍيىفؼَ٠ ،اهلي ؼـ خبهٍ ِ١خَؼ
ؼاـؼ وِ وبـوفؼگفايبى آًْب ـا هَـؼ غفلت لفاـ ؼاؼُ يب ثِ آى ون تَخْي وفؼُاًؽ ٍ
ثف٠ىه ثِ َ٠اهل ؼيگفي ؼـ خبه ِ١ثيً اق اًؽاقُ اّويت ؼاؼُاًؽ .ثٌبثفايي ـٍيىفؼ هجبؼلِ
اق قاٍيِاي ؼيگف ثِ تطليل پؽيؽُّبي اختوب٠ي پفؼاغتِ اوت وِ تَٔيص آى ؼـ ِفطبت
پيٍيي آهؽُ اوت .الجتِ ؼـ ضبلي وِ ًٝفيِپفؼاقي هىيف غَؼ ـا ٘ي هيوٌؽ اًتمبؼّبيي
ًيك ثِ هىتت هجبؼلِ ٍاـؼ ٌؽُ اوت زِ اق وَي وبـوفؼگفايبى هتإغف ٍ زِ اق وَي
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ًٝفيِپفؼاقاى ـٍيىفؼّبي ثِ ٍخَؼ آهؽُ ث١ؽي ؼـ خبهٌٌ ِ١بوي ٍ ؼـ هدوَ ٞاق آىخب
وِ ّير ف١بليت اًىبًي ًويتَاًؽ ِففبً خٌجِ ٠مالًي هطٓ ؼاٌتِ ثبٌؽ تَخِ ثِ ٌ٠بِف
غيف ٠مالًي ٍ اضىبوي ؼـ تطليل پؽيؽُّبي اختوب٠ي ـ ويبوي ثىيبـ هؤثف غَاّؽ ثَؼ
وِ تب ضؽٍؼي اق ًٝف ًٝفيِپفؼاقاى ـٍيىفؼ هجبؼلِ هَـؼ غفلت لفاـ گففتِ اوت .ؼـ ٍالٟ
ف١بليتّبي اختوب٠ي تَوٗ اففاؼ اًدبم هيٌَؼ ٍ ـفتبـّبي ويبوي ـ اختوب٠ي اففاؼ
هتإثف اق ٌ٠بِف ٌػّيتي ٍ ـٍاى ٌٌبغتي ٍ ّوسٌيي َ٠اهل خبهٌٌ ِ١بغتي اوت.
ثٌبثفايي تَخِ ثِ ايي ٌ٠بِف ؼـ وٌبـ يىؽيگف هيتَاًؽ ثِ ٌىل ؼـوتتفي هب ـا ؼـ
تطليلّبيوبى يبـي وٌؽ .ؼـ يه خوٟثٌؽي ولي هيتَاى َ٠اهل قيف ـا ثب اوتفبؼُ اق
ـٍيىفؼ هجبؼلِ ثِ تطليل پؽيؽُ هٍبـوت ويبوي ؼـ لبلت ـفتبـ اًتػبثبتي ه١ففي وفؼ:
.1عَاهل رٍاًطٌبختي هؤثر در اهر هطبرکت اًتخبثبتي
ٍ .1-1يمگيّبي ٌػّي
 .1-2اًگيكُّبي ٌػّي
 .1-3هْبـتّبي ٌػّي(ٌبهل هْبـتّبي اختوب٠ي ،هْبـتّبي تطليلي ٍ )...
 -1-4هيكاى تْ١ؽپؿيفي ففؼ
 .2عَاهل هبدی يب هحبسجِ ًفع اقتصبدی در اهر هطبرکت اًتخبثبتي
 .2-1هٌبفٌ ٟػّي ثف هجٌبي ثفؼاٌت ففؼ اق هىبيل هَخَؼ ؼـ هٍبـوت
اًتػبثبتي.
 .2-2ثفآٍـؼ ّكيٌِ ّبي اضتوبلي ثف هجٌبي هٌبف ٍ ٟتالي ثفاي ثِ ضؽالل
ـوبًؽى آًْب.
 .2-3ثفآٍـؼ وَؼّبي اضتوبلي ثف هجٌبي هٌبف ٍ ٟتالي ثفاي ضؽاوثف ـوبًؽى
آًْب.
ثخص دٍم :الگَی اقتصبد سیبسي
وفاهف ٌبيؽ اٍليي وىي ثبٌؽ وِ ايي ففٔيِ ـا وِ ًتبيح اًتػبثبت ثِ ٌؽت ثِ
ًتبيح التّبؼي ثىتگي ؼاـؼ ،آقهَى وفؼُ اوت (قًَق .)1387 ،اق آى قهبى ايي گكاـُ
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ٜبّفاً وبؼُ ثِ اِل ثٌيبؼيي تطميمبت ًَيي ؼـ قهيٌِ ـفتبـ اًتػبثبتي تجؽيل ٌؽُ اوت.
تبوٌَى ؼُّب خلؽ وتبة ٍ ت١ؽاؼ قيبؼي همبلِ اًتٍبـ يبفتِ وِ ًٍبى هيؼٌّؽ ؼـ اـٍپب ٍ
ايبالتهتطؽُ ـوَؼ التّبؼي ،تَـم ٍ ثيىبـي فكايٌؽُ تإثيف ٠وؽُاي ثف ًتبيص اًتػبثبت
ؼاـؼ .ثفغي اق ايي تطميمبت ًٍبى هيؼٌّؽ التّبؼ ثف ويبوت اًتػبثبتي ثِ اًؽاقُ ٘جمِ
اختوب٠ي ،هؿّت ٍ َّيت ضكثي يب ضتي ثيٍتف اق آى تإثيف ؼاـؼ .اييّب َ٠اهلي اوت وِ
ثَِ٘ـ وٌتي تَٔيص ؼٌّؽُ ـفتبـ اًتػبثبتي تلمي هيًٌَؽ.
ّفزٌؽ ثي تفؼيؽ التّبؼ ؼـ اًتػبثبت اّويت قيبؼي ؼاـؼ ٍ ؼـ ٌىل ؼاؼى ثِ
افىبـ ٠وَهي ًىجت ثِ ضكة يب گفٍّي وِ ْ٠ؽُؼاـ ـيبوتخوَْـي اوت تإثيف ؼاـؼ اهب
تٌْب ٠بهل يب ضتي هْنتفيي ٠بهل ت١يييوٌٌؽُ ؼـ اًتػبثبت هطىَة ًويٌَؼ .هثالً
ًٝفوٌدي ّبي اغيف ؼـ آهفيىب گَيبي آى اوت وِ َ٠اهل غيفالتّبؼي ّوسَى خفم ٍ
غًٍَت ؼـ خبه ،ِ١هىبئل قيىتهطيٙي ،ضمَق ٌْفًٍؽي ٍ ويبوت غبـخي ًيك ثفاي
ـايؼٌّؽگبى ضبيك اّويتٌؽ.
تدفثِ تبـيػي ًيك ٌَاّؽ ففاٍاًي اق اّويت التّبؼ ؼـ تّويوبت خو١ي هفؼم
ؼـ اًتػبثبت ثِؼوت هيؼّؽ .ويبوتّبي ًبؼـوت ّفثفت َّـ وِ هَخت تٍؽيؽ ثطفاى
التّبؼي آهفيىب ؼـ اٍايل ؼِّ ٌ 1930ؽ ثِ ليوت ثبغت اٍ ؼـ اًتػبثبت ـيبوتخوَْـي
توبم ٌؽ (ًميت قاؼُ .)1385 ،ؼـ آلوبى وِ ثيً اق ّف وٍَـ اـٍپبيي اق ثطفاى التّبؼي
آهفيىب تإ ثيف پؿيففتِ ثَؼٍ ،غبهت أٍب ٞالتّبؼي ًمً هْوي ؼـ ثِ ـٍي وبـ آهؽى
ضكة ًبويًَبل وَويبليىت ّيتلف ؼاٌت.تدفثِ تبـيػي ًيك ٌَاّؽ ففاٍاًي اق اّويت
التّبؼ ؼـ تّويوبت خو١ي هفؼم ؼـ اًتػبثبت ثِؼوت هيؼّؽ .ؼـ ؾيل تالي ٌؽُ
هْنتفيي ؼيؽگبُّب ؼـ ايي قهيٌِ تجييي ٍ تطليل ٌَؼ.
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جذٍل ضوبرُ  .2ديذگبُ ًظری اقتصبد سیبسي در ثبة رفتبر اًتخبثبتي
ـؼيف

الگَ

ٌَ٠اى ًٝفيِ

تٍفيص ًٝفيِ

ًتيدِ ًٝفيِ

1

التّبؼ ويبوي

ؼيؽگبُ اًتػبة
٠بلالًِ (آًتًَي
ؼاًٍك)

«ًبى ثذُ ،رأی ثگیر»

ثفؼاٌتّبي هفؼم اق
هٌبف ٟغَؼ ٍ وبًؽيؽا وِ
هؽ٠ي هتطمك وبغتي
آًْبوت .ثف اـقيبثي
ٌْفًٍؽاى اق ٠ولىفؼ
ٍ
وبًؽيؽا
گؿٌتِ
ٌػّي،
٠ولىفؼّبي
ضكثي ،لَهي ٍ لججلِاي
آًْب هتىي اوت.

2

التّبؼ ويبوي

ؼيؽگبُ اًتػبة
٠بلالًِ
اِالشٌؽُ
(ؼيَيؽ اوٌَ)

هفؼم وىبًي وِ ثيٍتفيي هٌبف ٟـا
ثفاي آًبى ايدبؼ وٌٌؽ اًتػبة
هيوٌٌؽ .ـؤيؼٌّؽگبى ٍ ٌْفًٍؽاى
ؼـ خؽال ثفاي تَقي ٟهٌبوت لؽـت
ؼـ خىتدَي زْبـ ًَ ٞهٌبفٟ
ّىتٌؽ :هٌبف ٟالتّبؼي – اختوب٠ي
(ضف ٍ ٛاـتمبي لؽـت غفيؽ ،اٌتغبل،
هىىي ،اوتفبؼُ اق ففِتّبي هَخَؼ
ؼـ وبقهبىّب ٍ هؤوىبت ؼٍلتي،
تطفن ٘جمبتي ٍ )...هٌبف ٟففٌّگي
(ؼوتفوي آقاؼ ثِ خفيبى ا٘ال٠بت،
آقاؼي ؼـ تَليؽ ٍ هّفف هطَّالت
ففٌّگي) ٍ هٌبف ٟويبوي (خىتدَي
هٌبف ٟغَؼ ثب اوتفبؼُ اق اضكاة ٍ
گفٍُّب ،تدلي غَاوت غَؼ ثِ
ٌيَُاي ؼهَوفاتيه ؼـ وبغتبـ
لؽـت).
«هرا ثجیي ٍ ثفْن ٍ رأی ثگیر»
ـؤي ؼاؼى ثفاي .1 :تطمك هٌبفٟ
ٌػّي ٍ  .2ثيبى غَؼ اوت.
ثيبى غَؼ هيكاى توبيل ففؼ ثفاي اثفاق
ٍخَؼ ؼـ ٠فِِ اختوب٠ي ـا اـائِ
هيوٌؽ٘.جك ايي ؼيؽگبُ ،اگف ـؤي
ؼاؼى هٌدف ثِ ّيرگًَِ اضىبن
لؽـتوٌؽي ؼـ تإثيفگؿاـي ثف
وفًٌَت ففؼي ٍ اختوب٠ي ،يب
اضىبن اّويت ؼاٌتي ًٝف ٌػّي
ثفاي ًٝبم ويبوي ًٍَؼ ،ثيبى غَؼ
يب اضىبن لؽـت ،هطمك ًويٌَؼ.
ثِ ايي تفتيت ّفگًَِ اضىبن ثيلؽـتي
ؼـ ٠فِِ اختوب٠ي ٍ ويبوي ،ثِ ٠ؽم
توبيل ثفاي هٍبـوت ويبوي هٌدف
هيٌَؼ.

ّف لؽـ اففاؼ ؼـ قهيٌِ
قًؽگي ٌػّي غَؼ ثِ
تَاى ٌٌبغتي ،التّبؼي ٍ
ففٌّگي ثيٍتفي ؼوت
يبثٌؽ ٍ ّوكهبى ،اضىبن
تإثيفگؿاـي آًْب ؼـ ٠فِِ
اختوب٠ي ٍ ويبوي وبًّ
يبثؽ ،هيكاى ثيگبًٌِؽى اق
هٍبـوت افكايً هييبثؽ.
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 .1ديذگبُ اًتخبة عبقالًِ (هحبسجِ هٌبفع رأی دادى)
هٙبثك ثب ؼيؽگبُ اًتػبة ٠بلالًِ آى زِ ثب٠ث ـؤي ؼاؼى هيٌَؼ ،ثفؼاٌتي اق
هيكاى تإهيي هٌبف ٟثب هٍبـوت ؼـ اًتػبثبت اوت .هففٍْ ثٌيبؼي ايي ًٝفيِ آى اوت وِ
ـفتبـ ويبوي ـا هيتَاى ثٌَِ٠اى ًتيدِ اًتػبةّبي اففاؼ وِ ثِ ؼًجبل ًفٌ ٟػّي غَؼ
ثَؼًؽ فْويؽ .ثفاوبن ايي الگَ ـؤي ؼٌّؽگبى ،اق هيبى ثفًبهِّبي ا٠الم ٌؽُ ،آى ـا وِ
تإهيي وٌٌؽُ هٌبف ٟآًبى اوت ثف هيگكيٌٌؽ .پمٍٍّگفاى ٘ففؽاـ ايي الگَ ه١تمؽًؽ وِ
ـؤي ؼاؼى تّويوي ففؼي ،هىتمل اق پبيگبُّبي اختوب٠ي ٍ اضىبوبت ٍ َ٠ا٘ف اوت.
هٙبل١بت اًتػبثبت ٠ماليي تالي ؼاـؼ هىبئل قيبؼي ـا ؼـ ـٌتِ ٠لَم ويبوي اق ـلبثت
اًتػبثبتي گففتِ تب ـفتبـ ثَـٍوفاتيه تجييي ًوبيؽ
اق ؼِّ  1950ثِ ث١ؽًٝ ،فيِ اًتػبة ٠مالًي ًمً ثىيبـ هْوي ؼـ ٠لَم ويبوي
پيؽا وفؼُ اوت .آًتًَي ؼاًٍك پيٍگبم ؼـ وبـثفؼ ًٝفيِ اًتػبة ٠ماليي ؼـ ـفتبـ اًتػبثبتي
ٍ ـلبثتّبي ضكثي ثَؼ .ثفاوبن هٙبل ِ١اٍ ،زٌيي ثِ ًٝف هيـويؽ وِ آـاء ففؼي ثفاي
ضكة اگف ثِ لؽـت ؼوت هييبفت ،ؼاـاي ثبالتفيي فبيؽُ ثبٌؽ .تَّـ زٌيي اوت وِ
اًگيكُ اضكاة ِففبً ـويؽى ثِ لؽـت اوت ٍ ثؽيي ٠لت ثب تغييف ؼـ غٗ هٍيّبي
ويبوي غَؼ ثفاي ثِؼوت آٍـؼى ـؤي ثِ ـلبثت هيپفؼاقًؽ ) .)Downs, 1957هٙبلِ١
تدفثي تإثيف ٍٔ١يت التّبؼي ثف ًتبيح اًتػبثبتي وِ ؼـ ثفيتبًيب ٍ آهفيىب اق اٍايل 1970
هيالؼي آغبق گفؼيؽ ،ؼًجبلِ وبـ ؼاًٍك ثَؼّ ،فزٌؽ ـؤي ؼاؼى ثف اوبن هٌبف ٟالتّبؼي
تٌْب يه ثيبى اق هٌبفٌ ٟػّي اوت .وبـ ؼاًٍك اًمالثي ؼـ هٙبل١بت اًتػبثي ايدبؼ وفؼ،
ّفزٌؽ ـّيبفت اٍ ثؽٍى هٌبلٍِ ًيك ًجَؼُ وِ ؼـ ايي ثػً ثؽاى غَاّين پفؼاغت.
آثبـ اٍليِ ؼـ ًٝفيِ اًتػبة ٠ماليي ٠وؽتبً هت١لك ثِ التّبؼ ؼاًبى ثَؼُ اوت.
هْنتفيي اثكاـ آًبى ّوبى ًٝفيِ ثبقيّبوتًٝ .فيِ ثبقيّب ثب اًتػبة ٠ماليي وف ٍ وبـ
ؼاـؼ ٍ ايي ؼـخبيي اوت وِ ٍاثىتگي هتمبثل اوتفاتميه ٍخَؼ ؼاٌتِ ثبٌؽ .ايي ثؽيي
هٌ١بوت وِ اًتػبة اوتفاتمي تَوٗ ؼيگفاى ثف ثْتفيي اًتػبة يه ففؼ تإثيف هيگؿاـؼ
ٍ ثبل١ىهًٝ .فيِ ثبقي ّب هَخت پيٍففت هْوي ؼـ ًٝفيِ وًٌ ؼوتِ خو١ي ٌؽُ
اوت .ايي ًٝفيِ هب ـا لبؼـ هي وبقؼ تب تَٔيص ؼّين زفا اگف ت١ؽاؼ اففاؼ تّوين گيفًؽُ
هطؽٍؼ ثبٌؽ هيتَاى اق ٠ؽم هَفميت ؼـ وًٌ ؼوتِ خو١ي خلَگيفي وفؼ.
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ًٝفيِ اِلي اًتػبة ٠ماليي ؼاـاي زٌؽ ـٌتِ فف٠ي ًيك هيثبٌؽ .ـٌتِ فف٠ي
ًٝفيِ اًتػبة اختوب٠ي 1قهبًي تَو ِ١يبفت وِ التّبؼؼاًبى ثِ ٘فش ايي پفوً
پفؼاغتٌؽ وِ :آيب هيتَاى يه ـاُ «ـٔبيت ثػً» ٍ ؼـ هدوَ ٞؼهَوفاتيه ثفاي
3
«تدو 2»ٟاٍلَيتّبي ففؼي ٌْفًٍؽاى پيؽا ًوَؼُ ٍ ؼـ ًتيدِ ثِ يه «ؼـخِثٌؽي»
اختوب٠ي اق آلتفًبتيَّب ؼوت يبفت؟ يه ًوًَِ اق زٌيي ـٍيِاي اوتفبؼُ اق لبًَى اوثفيت
اوت ،يٌ١ي ؼـ َِـتي وِ  Xثتَاًؽ ؼـ همبيىِ ثب  Yثِ اوثفيت آـاء ؼوت يبثؽ ،ؼـخِ X
ـا ثبالتف اق  Yلفاـ ؼاؼ (هبـي ٍ اوتَوف.)131-130 :1384 ،
هْوتفيي تْ١ؽ ًٝفيِ اًتػبة ٠ماليي ايي اوت وِ ٌىلّبي هْوي اق ـفتبـ
ويبوي ٍخَؼ ؼاـؼ وِ ثِ ٠لت اًتػبةّبيي وِ ثفاي ؼوتيبثي ثِ اّؽاف ففٔي َِـت
گففتِ ،ضبِل هيٌَؼًٝ .فيِ اًتػبة ٠ماليي ؼـضبلي وِ پيسيؽگي اًگيكُ اًىبًي ـا
تٍػيُ هيؼّؽ زٌيي تَّـ هيوٌؽ وِ اففاؼ ثِ ؼًجبل هٌبفٌ ٟػّي غَؼ ّىتٌؽ.
هفَْم هٌف١ت ٌػّي ؼاـاي وًٍ ثبلمَُ ثىيبـ قيبؼ اوت .آيب ايي هفَْم ٌبهل هَاـؼي
زَى ايي هَـؼ هي ٌَؼ وِ ففؼي ثِ ٠لت غليبى اضىبوبت گفم ٍ پف ٌَـ ؼـ اثف هجبؼـت
ّوىبالًً ثِ وبـي وِ فىف هيوٌٌؽ ؼـوت اوت ؼاٍ٘لجبًِ ثفاي ٌفوت ؼـ خٌگ ثجت
ًبم هي وٌؽ؟ ثفغي هوىي اوت ثف لكٍم خؽاوبقي زٌيي «اًگيكُّبي اغاللي» اق
هؽلّبي اًتػبة ٠ماليي ،اوتؽالل ًوبيٌؽ .ؼـ ؾيل ثِ ايي اوتؽالل غَاّين پفؼاغت
(ّوبى).
ثىيبـي اق ًٝفيِپفؼاقاى ًَ ٞاِلي ًٝفيِ اًتػبة ٠ماليي ،اِل «ففؼ گفايي
ـٍي ٌٌبغتي» 4ـا هيپؿيفًؽ .ايي اِل ثؽيي هٌ١بوت وِ تَٔيطبت اوبوي پؽيؽُّبي
اختوب٠ي ثبيؽ ثف هجٌبي ٠مبيؽ ٍ اّؽاف اففاؼ اوتَاـ ًٌَؽّ .وبىَ٘ـ وِ غَاّين ؼيؽ
اًتمبؼ خبهٌٌِ١بغتي اق ًٝفيِ اًتػبة ٠ماليي ايي اِل ـا ًويپؿيفؼ (ّوبى).
تَّـ ًَ ٞاِلي ًٝفيِ اًتػبة ٠ماليي ايي اوت وِ وليِ اففاؼ ؼاـاي لَاقم
اًتػبة ثْتفيي وًٌ يٌ١ي ٜففيت ٠ماليي ،قهبى ٍ خؽا ثَؼى اق اضىبوبت (ثؽٍى ؼـ
ًٝف گففتي ايٌىِ اًتػبة زمؽـ پيسيؽُ اوت) هيثبٌٌؽ .وبؼُتفيي هٍىل هفَْهي

1. Social choice
2. Aggregating
3. Ranking
4. Methodological individualism

 882فصلنامه سياست خارجي ،سال بيست و سوم ،شماره  ،2تابستان 8811

٠جبـت اق تّوينگيفي «پبـاهتفيه»1ؼـ ٌفايٗ ا٘ويٌبى اوت وِ ؼـ آى پيبهؽ ّف وًٌ
هٍػُ اوت (په ّيرگًَِ ـيىه يب ٠ؽم ا٘ويٌبى ٍخَؼ ًؽاـؼ) ٍ ـاث ِٙهيبى وًٌّب
ٍ پيبهؽّب تطت تإثيف وًٌّبي ؼيگف اففاؼ ًويثبٌؽ (ؼـ ًتيدِ هيتَاى آًْب ـا ثٌَِ٠اى
ه١يبـّبي ثبثت ؼـ ًٝف گففت) زٌيي تَّـ هيٌَؼ وِ اففاؼ هيتَاًٌؽ ثِ گًَِاي هٌٝن
پيبهؽّب يب وًٌّب ـا ؼـخِثٌؽي وٌٌؽ .ثٌبثفايي ؼـ هَـؼ ّف خفت اق آلتفًبتيَّبي B ٍ A
آًبى هيتَاًٌؽ ثگَيٌؽ آيب  Aاق  Bثْتف اوت B ،اق  Aثْتف اوت يب ايٌىِ ّف ؼٍ پيبهؽ
ؼاـاي ٍقى يىىبى هيثبٌٌؽّ .وسٌيي اٍلَيتثٌؽيّب ـا هيتَاى ثب اوتفبؼُ اق لب٠ؽُ
2
«اًتمبلپؿيفي» هٌٝن وفؼ ،ثؽيي ٌىل وِ اگف  Aاق  Bثْتف ثبٌؽ ٍ  Bاق  Cثْتف په A
اق  Cثْتف اوت .ايٌىِ ثگَيين  Aثف  Bهفخص اوت ثؽيي هٌ١بي ًيىت وِ  Aاًتػبة
غَاّؽ ٌؽّ .فگًَِ اٌبـُ ثِ فبيؽُ يب ؼيگف پؽيؽُّبي ؾٌّي «هٍبّؽُ ًٍؽًي» ثِ ٌَ٠اى
اهَـي غيفٔفٍـي تلمي هيًٌَؽ .اففاؼ غفؼهٌؽ يىي اق وًٌّب  /پيبهؽّبي لبثل
ؼوتفوي ـا وِ ؼاـاي ؼـخبت ثبالتف ثبٌٌؽ ،اًتػبة هيًوبيٌؽ (ّوبى.)131 ،
ثَِ٘ـ غالِِ ٍ هٙبثك ايي ؼيؽگبُ هفؼم وىبًي وِ ثيٍتفيي هٌبف ٟـا ثفاي
آًبى ايدبؼ وٌؽ اًتػبة هيوٌٌؽ .ـاي ؼٌّؽگبى ٍ ٌْفًٍؽاى ؼـ خؽال ثفاي تَقيٟ
هٌبوت لؽـت ؼـ خىتدَي زْبـ ًَ ٞهٌبفّ ٟىتٌؽ :هٌبف ٟالتّبؼي (ضف ٍ ٛاـتمبء
لؽـت غفيؽ ،اٌتغبل ،هىىي ،اوتفبؼُ اق ففِتّبي هَخَؼ ؼـ وبقهأًْب ٍ هَوىبت
ؼٍلتي ٍ)...؛ هٌبف ٟففٌّگي (ؼوتفوي آقاؼ ثِ خفيبى ا٘ال٠بت ،آقاؼي ؼـ تَليؽ ٍ هّفف
هطَّالت ففٌّگي)؛ هٌبف ٟويبوي (خىتدَي هٌبف ٟغَؼ ثب اوتفبؼُ اق اضكاة ٍ
گفٍُّب ،تدلي غَاوت غَؼ ثِ ٌيَُاي ؼهَوفاتيه ؼـ وبغتبـ لؽـت).
 .2ديذگبُ اًتخبة عبقالًِ اصالح ضذُ
هٙبثك ثب ايي ـٍيىفؼ آىزِ ثب٠ث ثفٍق ـفتبـ اًتػبثبتي ٍ ـاي ؼاؼى ٌْفًٍؽاى
هيٌَؼ ثفؼاٌتي اق هيكاى تطمك هٌبف« ٍ ٟاثفاق غَؼ» 3هيثبٌؽ.
ثِ٠جبـتي ؼليكتف ـؤي ؼاؼى ثفاي -1 :تطمك هٌبفٌ ٟػّي ٍ  -2ثيبى غَؼ
اوت .ثيبى غَؼ هيكاى توبيل ففؼ ثفاي اثفاق ٍخَؼ ؼـ ٠فِِ اختوب٠ي ـا اـائِ هيوٌؽ.
1. Parametric
2. Transitivity
3. Self expression
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٘جك ايي ؼيؽگبُ ،اگف ـؤي ؼاؼى هٌدف ثِ ّيرگًَِ اضىبن لؽـتوٌؽي ؼـ تإثيفگؿاـي ثف
وفًٌَت ففؼي ٍ اختوب٠ي؛ يب اضىبن اّويت ؼاٌتي ًٝف ٌػّي ثفاي ًٝبم ويبوي
ًٍَؼ ،ثيبى غَؼ يب اضىبن لؽـت ،هطمك ًويٌَؼ .ثِ ايي تفتيتّ ،ف گًَِ اضىبن
ثيلؽـتي ؼـ ٠فِِ اختوب٠ي ٍ ويبوي ،ثِ ٠ؽم توبيل ثفاي هٍبـوت ويبوي هٌدف
هيٌَؼ.
يىي اق تدؽيؽًٝفّب ؼـ ًٝفيِ «اًتػبة ٠بلالًِ» اق وَي «ؼيَيؽ اوٌَ» ٍ
ؼوتيبـاًً َِـت گففتِ اوت .اٍ هيگَيؽ ؼـوت اوت وِ هطَـ اًتػبة ففؼ ؼـ
اًتػبثبت تَخِ ثِ وَؼ ٍ قيبى آى اًتػبة ؼـ قًؽگي اٍوت ٍلي ثبيؽ ؼاًىت وِ آى
زيكي وِ ثِ آى اًتػبة ٠بلالًِ هيگَيين هوىي اوت اق يه هٕوَى ثِ يه هٕوَى
هتفبٍت ثبٌؽ؛ هب يه ه١يبـ ٠مالًيت ٍاضؽ ًؽاـين ثلىِ ثِ ًىجت ٌفايٗ هيتَاًين يه
٠ول ٍاضؽ ـا ثِ ِفت ٠مالًيت هتّف وٌين يب ًىٌين .اوٌَ ؼـ ًْبيت ثب ٘فش هفَْم
«زبـزَةوبقي» تَٔيص هيؼّؽ وِ :تّوينگيفيّب ؼـ يه زبـزَة َِـت هيپؿيفؼ
ٍ آى زبـزَة اوت وِ هطيٗ ا٘فاف ٍ ًَ ٞت١بهل ـا هٌ١يؼاـ هيوٌؽ .زبـزَةّب
وبغتبـّبي ًبهفئياي ّىتٌؽ وِ اففاؼ ـا لبؼـ هيوبقًؽ وِ ـغؽاؼّبي هطيٗ پيفاهَى ـا
ؼـن وٌٌؽ ٍ هٌ١بي آى ـغؽاؼ ـا ثب تَخِ ثِ هٕوَى ثفاي غَؼٌبى هٌ١يؼاـ وٌٌؽ
(ّوبى).
ؼـ هدوَ ٍ ٞهٙبثك ثب ايي ؼيؽگبُ ّف لؽـ اففاؼ ؼـ قهيٌِ قًؽگي ٌػّي غَؼ
ثِ تَاىٌٌبغتي ،التّبؼي ٍ ففٌّگي ثيٍتفي ؼوت يبثٌؽ ٍ ّنقهبى ،اضىبن
تإثيفگؿاـي آًْب ؼـ ٠فِِ اختوب٠ي ٍ ويبوي وبًّ يبثؽ ،هيكاى ثيگبًِ ٌؽى اق
هٍبـوت افكايً هييبثؽ.
ثخص سَم :الگَی رٍاًطٌبسي سیبسي
ثِ ا٠تمبؼ ـٍاًٌٍبوبى َ٠اهل ـٍاًي ؼـ ٌىلگيفي ـفتبـّبي اختوب٠ي ٍ ويبوي
هفؼم اّويت ثِ وكايي ؼاـؼ ٍ ـٍاثٗ ٠ب٘في ٍ اضىبوي وِ ثيي ًبهكؼّب ٍ ـؤيؼٌّؽگبى
ٍخَؼ ؼاـؼ ًمً اوبوي ـا ثبقي هيوٌؽ .ؼـ ؾيل ثِ هْنتفيي ؼيؽگبُّبي ـٍاًٌٍبغتي ؼـ
تجييي ـفتبـ اًتػبثبتي ٌْفًٍؽاى پفؼاغتِ هيٌَؼ.

 883فصلنامه سياست خارجي ،سال بيست و سوم ،شماره  ،2تابستان 8811

 .1ديذگبُ رٍاًي سیبسي تحلیل رفتبر اًتخبثبتي هكتت هطبلعبتي ضیكبگَ
اق ؼيؽ هىتت ٌيىبگَ ٍيمگيّبي ـؤي ؼٌّؽُ ،گفٍّي وِ ثؽاى ت١لك ؼاـؼ،
ٍيمگيّبيي وِ ففؼ ثِ اففاؼ ٍ گفٍُّبي ويبوي ضبٔف ؼـ هيؽاى ويبوت هٌىَة
هيوٌؽ ٍ اًجبٌتِاي اق تدفثِ گؿٌتِ ففؼ ؼـ هيؽاى ويبوي ت١ييي وٌٌؽُ ـفتبـ ـؤيؼّي
اوت .ثِ اييتفتيت ،تدفثِ ٌفوت ؼـ اًتػبثبت لجلي ٍ اضىبوي وِ اق ًتيدِ ايي
هٍبـوتّب ضبِل ٌؽُ اوت ،ثِ٠الٍُ اـقيبثي ًگفٌياي وِ ؼـثبـُ ًٝبم ويبوي ٍ
٠ولىفؼ آى ٍ ًػجگبى آى ؼاـًؽ ،ـفتبـ ـؤيؼّي ـا ت١يي هيثػٍؽ (ثٍيفيِ.)20-8: 1386 ،
ايي هىتت وِ ثػً اِلي هجبًي ًٝفي ايي پمًٍّ ـا تٍىيل هيؼّؽ ثِ
ٌؽت ثف اًؽاقُگيفي ًگفيّبي ويبوي تإويؽ ؼاـؼ .ثفاي ؼـن ًگفيّب ًيك ثِ اؼـاوبت،
تدفثِ گؿٌتِ ٍ اًگيكُّبي ولي وًٌگف ويبوي تَخِ ؼاـؼ .ثف ٘جك ايي ؼيؽگبُ
هدوًَ ِ٠يفٍّبي اختوب٠ي ٍ ويبوي ؼـ ؼـٍى فٕبي ويبوي ت١يييوٌٌؽُ وًٌ
ـؤيؼّي ّىتٌؽ .هدوٌَ٠ ِ٠بِف فٕبي ويبوي ًيك ٠جبـتٌؽ اق :ـؤيؼٌّؽُ ،وبًؽيؽاّب ٍ
ٍيمگيّبي غبَ آًْب اق لجيل ٍاثىتگي ضكثي ،لَهي ٍ لجيلِايًٝ ٍ ،فات وبًؽيؽاّب ؼـ
ثبة هىبئل هػتلفً ،يبقهٌؽيّبي ؼـًٍي ففؼ ٍ ،تدفثِ گؿٌتِ ؼـ هيؽاى ويبوي.
ثفاوبن ؼيؽگبُ ٌيىبگٍَ ،يمگيّبي ـؤيؼٌّؽُ ،گفٍّي وِ ثؽاى ت١لك ؼاـؼ،
ٍيمگيّبيي وِ ففؼ ثِ اففاؼ ٍ گفٍُّبي ويبوي ضبٔف ؼـ هيؽاى ويبوت هٌىَة
هيوٌؽ ٍ ،اًجبٌتِ اي اق تدفثِ گؿٌتِ ففؼ ؼـ هيؽاى ويبوي ت١ييي وٌٌؽُ ـفتبـ
ـؤيؼّي اوت.
 .2ديذگبُ ضٌبختي (طرحٍارُ افراد از ًظبم سیبسي ٍ عٌبصر آى)
توفوك ؼيؽگبُ ٌٌبغتي ثف ٌٌبغت ففؼ اق هطيٗ پيفاهَى غَؼ هتىي اوت .اق
ايي ؼيؽگبُ ًبتَاًي ففؼ ؼـ تٍىيل ٌٌبغتّب ٍ ٘فشٍاـُّبي هٌبوت اق اـتجبٖ غَؼ ثب
هطيٗ هٍىالتي ـا ثفاي اٍ ثٍِخَؼ هيآٍـؼ.
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جذٍل ضوبرُ  .3ديذگبُ ًظری رٍاًطٌبسي سیبسي – اجتوبعي درثبة رفتبر اًتخبثبتي
رديف

الگَ

عٌَاى ًظريِ

تطريح ًظريِ

ًتیجِ ًظريِ

1

ـٍاًٌٍبوي
ويبوي

هىتت هٙبل١بتي
ٌيىبگَ (زبـلك هفيبم،
ٍيليبم خيوك،آـتَـ
ثٌتلي)

«فضبی جذيذ کبًذيذای ًَيي»

تدفثِ ٌفوت ؼـ
اًتػبثبت لجلي ٍ
اضىبوي وِ اق
ًتيدِايي هٍبـوتّب
ضبِل ٌؽُ اوت،
اـقيبثي
ثِ٠الٍُ،
ًگفٌياي وِ ؼـثبـُ
ًٝبم ويبوي ٍ
٠ولىفؼ آى ٍ ًػجگبى
آى ؼاـًؽ ،ـفتبـ
ـؤيؼّي ـا ت١يي
هيثػٌٍؽ.

2

ـٍاًٌٍبوي
ويبوي

ؼيؽگبُ ٌٌبغتي
(ثبـلت)

ايي هىتت ثِ ٌؽت ثف اًؽاقُگيفي ًگفيّبي
ويبوي تإويؽ ؼاـؼ .ثفاي ؼـن ًگفيّب ًيك
ثِ اؼـاوبت ،تدفثِ گؿٌتِ ٍ اًگيكُّبي ولي
وٌٍگف ويبوي تَخِ ؼاـؼ.
ثف٘جك ايي ؼيؽگبُ هدوًَ ِ٠يفٍّبي
اختوب٠ي ٍ ويبوي ؼـ ؼـٍى فٕبي ويبوي
ت١يييوٌٌؽُ وًٌ ـؤيؼّي ّىتٌؽ.
هدوٌَ٠ ِ٠بِف فٕبي ويبوي ًيك ٠جبـتٌؽ اق:
ـؤيؼٌّؽُ ،وبًؽيؽاّب ٍ ٍيمگيّبي غبَ آًْب
اق لجيل ٍاثىتگي ضكثي ،لَهي ٍ لجيلِاي ٍ
ًٝفات وبًؽيؽاّب ؼـثبة هىبئل هػتلف،
ًيبقهٌؽيّبي ؼـًٍي ففؼ ٍ تدفثِ گؿٌتِ ؼـ
هيؽاى ويبوي.
ثفاوبن ؼيؽگبُ ٌيىبگٍَ ،يمگيّبي
ـؤيؼٌّؽُ ،گفٍّي وِ ثؽاى ت١لك ؼاـؼ،
ٍيمگيّبيي وِ ففؼ ثِ اففاؼ ٍ گفٍُّبي
ويبوي ضبٔف ؼـ هيؽاى ويبوت هٌىَة
هيوٌؽ ٍ اًجبٌتِاي اق تدفثِ گؿٌتِ ففؼ ؼـ
هيؽاى ويبوي ت١يييوٌٌؽُ ـفتبـ ـؤيؼّي
اوت.
«تَ را از قجل هيضٌبسن ،پس ثِ تَ رأی
هيدّن»
ؼيؽگبُ ٌٌبغتي ـا هيتَاى ثِ ًَ٠ي ثىٗ
ؼيؽگبُ تَخيْبت ايؽئَلَليه ؼاًىت.
٘فشٍاـُ «الگَ» يه ثفؼاٌت ايؽئَلَليه
تٍىيل ٌؽُ ؼـ َ٘ل قهبى اوت .غبلجبً
٘فشٍاـُّب ثفهجٌبي آًسِ وِ هفؼم ؼـ گؿٌتِ
اق ًٝبم ويبوي ٍ ٌ٠بِف آى هٍبّؽُ وفؼُاًؽ
وبغتِ هيٌَؼ ٍ غبلجبً يه ـغؽاؼ تبـيػي،
هَخَؼيت ويبوي هَفك يب ثِ يبؼ هبًؽًي ٍ
ضتي اوَٙـُاي ويبوي ،ه١يبـي ثفاي
وٌدً ٘فشٍاـُّبوت .هففٍْ آى اوت وِ
هفؼم ففايٌؽ ٍ ًٝبم ويبوي ـا ثفاوبن
٘فشٍاـُ غَؼ تطليل وفؼُ ٍ ؼـثبـُ آى
تّوين هيگيفًؽ .ففْ ثف ايي اوت وِ
ـؤيؼّي قهبًي َِـت هيگيفؼ وِ ٘فشٍاـُ

ٌٌبغت ٍ اـقيبثي ٍ
ـفتبـ ـؤي ؼٌّؽگبى
٘فشٍاـُ
ثفاوبن
ايدبؼ ٌؽُ ؼـ ؾّي
آًبى ٍ ؼـ گؿـ قهبى
اوت .ايي ؼوتِ اق
ـؤيؼٌّؽگبى ؾغيفُ
ضوبيتي هٌبوجي ثفاي
ّف ويىتن ويبوي
ثٌِوبـ هيآيٌؽ.
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ٌىل گففتِ اق ًٝبم ويبوي ٍ ٌ٠بِف ٍ
ففايٌؽّبي آى ،هثجت تلمي ٌَؼ ،يب ٘فشٍاـُ
هَخَؼ ؼـ ليبن ثب ه١يبـّبي هَـؼًٝف ،لؽـت
ـلبثت ؼاٌتِ ثبٌؽ.
3

ـٍاًٌٍبوي
ويبوي

ؼيؽگبُ ايٌگلْبـت

«هي خَثن ،پس خَثيّب را اًتخبة
هيکٌن»
ايٌگلْبـت ؼـ پي ثىٗ اًؽيٍِ هبقلَ اوت .ثِ
٠ميؽُ ٍي ـفتبـ ـؤيؼّي اففاؼ ثفهجٌبي ايٌىِ
ؼـ ودبي ولىلِ هفاتت ًيبقّب لفاـ ؼاٌتِ
ثبٌٌؽ ت١ييي هيٌَؼ .ثِ ايي تفتيت الٍبـ
هففِتف ثبيؽ ثِ گفٍُّبي ويبوي ؼاـاي اّؽاف
ففٌّگي ٍ گفٍُّبي ونؼـآهؽ ثبيؽ ثِ
گفٍُّبيي ثب اّؽاف التّبؼي ـؤي ؼٌّؽ.

ثب افكايً تَاى
التّبؼي ٍ اختوب٠ي
اففاؼ ،هيل آًْب ثِ
هٍبـوت هؤثف ؼـ
قًؽگي ويبوي ٍ
افكايً
اختوب٠ي
هييبثؽ .ثِ ايي تفتيت
ؼـ َِـتي وِ
هؤثف
هٍبـوت
اهىبىپؿيف ًٍَؼ يب
ـؤي ؼاؼى ـفتبـي
ثؽٍى ضبِل تلمي
هيكاى
ٌَؼ،
وفغَـؼگي گفٍُّبي
ثبالؼوتي خبه ِ١اق
ـؤي ؼاؼى ثيٍتف ًيك
غَاّؽ ثَؼ.

ثف اوبن ؼيؽگبُ ٌٌبغتي ّف وًٌگف ـؤي ؼٌّؽُ ؼاـاي وِ ٘فش ٍاـُ اوت:
٘فش ٍاـُ اق اضكاة ٍ گفٍُّبي ويبوي٘ ،فش ٍاـُ اق ول ًٝبم ٍ ٘فش ٍاـُ ايؽئَلَليه.
ايي ٘فش ٍاـُّب ٌٌبغت ففؼ ٍ ؼـ ًتيدِ ـفتبـ اًتػبثبتي اٍ ـا ٌىل هيؼٌّؽ
(.)Schacter , 1989 : 683-726.
 .3ديذگبُ رًٍبلذ ايٌگلْبرت
ؼيؽگبُ ايٌگلْبـت ًيك هيگَيؽ ـفتبـ ـؤيؼّي اففاؼ ثف هجٌبي ايي وِ ؼـ ودبي
ولىلِ هفاتت ًيبقّب لفاـ ؼاٌتِ ثبٌٌؽ ت١ييي هيٌَؼ .ثِ ايي تفتيت الٍبـ هففِتف ثبيؽ ثِ
گفٍُّبي ويبوي ؼاـاي اّؽاف ففٌّگي ٍ گفٍُّبي ون ؼـآهؽ ثبيؽ ثِ گفٍُّبيي ثب
اّؽاف التّبؼي ـؤي ؼٌّؽ.
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ايٌگلْبـت ؼـ پي ثىٗ اًؽيٍِ هبقلَ اوت .ثفايي اوبن ثب افكايً تَاى
التّبؼي ٍ اختوب٠ي اففاؼ ،هيل آًْب ثِ هٍبـوت هؤثف ؼـ قًؽگي ويبوي ٍ اختوب٠ي
افكايً هييبثؽ .ثِ ايي تفتيت ؼـ َِـتي وِ هٍبـوت هؤثف اهىبى پؿيف ًٍَؼ يب ـؤي
ؼاؼى ـفتبـي ثؽٍى ضبِل تلمي ٌَؼ ،هيكاى وفغَـؼگي گفٍُّبي ثبالؼوتي خبه ِ١اق
ـؤي ؼاؼى ثيٍتف ًيك غَاّؽ ثَؼ.
گفتبر دٍم :تذٍيي چبرچَثي تئَريک ثرای هطبلعِ رفتبر اًتخبثبتي ضْرًٍذاى
ايراًي
الف) ًقذ ٍ ارزيبثي ًظريِّبی هرثَط ثِ اًتخبثبت ٍ رفتبر اًتخبثبتي

تطليلگفاى ـفتبـ اًتػبثبتي تبوٌَى ؼـ هدوَ ٞاق وِ الگَي خبهٌٌ ِ١بغتي ويبوي،
التّبؼ ويبوي ٍ ـٍاًٌٍبوي ويبوي ٍ ًيكّفت ؼيؽگبُ وبـوفؼگفايي ،هجبؼلِ ،اًتػبة
٠بلالًِ ،ؼيؽگبُ اًتػبة ٠بلالًِ اِالشٌؽُ ،هىتت هٙبل١بتي ٌيىبگَ ،ؼيؽگبُ ٌٌبغتي ٍ
ؼيؽگبُ ايٌگلْبـت ؼـ ثفـوي ـفتبـ ـؤيؼّي ٌْفًٍؽاى ثْفُ گففتِاًؽ .ايي ؼيؽگبُّب
آًسٌبىوِ ؼـ خؽاٍل ٌوبـُ ا الي  3ؼـ گفتبـ لجل آهؽُ ّف يه ثِ ًَ٠ي ثف  -1هطبوجِ
هٌبف ٟـؤي ؼاؼى -2 ،آگبّي ويبوي  -3تجليغبت وبًؽيؽاّب ٍ گفٍُّبي ويبوي  -4اثفاق
غَؼ ٍ اضىبن وبـآهؽي اختوب٠ي ٍ ويبوي  -5تدفثِ اًجبٌتِ ويبوي گؿٌتِ،
ٍيمگيّبي ٌػّي ٘ -6فضَاـُ اففاؼ اق ًٝبم ويبوي ٍ ٌ٠بِف آى ٍ  -7پبيگبُ التّبؼي
ٍ اختوب٠ي اففاؼ ثٌَِ٠اى َ٠اهلي وِ ـفتبـ ـؤيؼّي ـا تطت تإثيف لفاـ هيؼٌّؽ تإويؽ
هيوٌٌؽ .اهب ثِ غيف اق هتغيفّبيي وِ ايي ؼيؽگبُّب ثف تإثيفگؿاـي آًْب تإويؽ هيوٌٌؽ،
هتغيفّبي ؼيگفي ًيك ٍخَؼ ؼاـؼ وِ ؼيؽگبُّبي فَق ثِ ؼليل وبغتِ ٍ پفؼاغتِ ٌؽى
ؼـ هطيّٗبي غفثي ًىجت ثِ آًْب ثيتَخِ ّىتٌؽ .ؼـ ّوِ ؼهَوفاويّبي ًَپب ،هيكاى
هٍفٍ٠يت ًٝبم ويبوي هتغيفي اوت وِ ثف ـفتبـ ـؤيؼّي ثىيبـ تإثيف هيگؿاـؼ.
ّنزٌيي ؼـ ّوِ ؼيؽگبُّبي ثيبى ٌؽُ ،تإثيف فٍبـ ٌّدبـي ًبٌي اق هٍبـوت يب ٠ؽم
هٍبـوت گىتفؼُ ؼيگفاى ؼـ اًتػبثبت لطبًٍ ٚؽُ اوت .اق ّوييـٍ القم اوت تب ايي
فٍبـ ٌّدبـي ًيك ؼـ ثيي هتغيفّبي ؼيگف لطب ٍ ٚتإثيف آى ثف ـؤي ؼاؼى ثفـوي ٌَؼ.
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ة) چبرچَثِ تئَريک پیطٌْبدی هطبلعِ رفتبر اًتخبثبتي ضْرًٍذاى ايراًي در
جوَْری اسالهي

اق ًٝف ٠لوبي خبهٌٌِ١بوي ويبوي هٍبـوت ويبوي ثِ ّوِ ـفتبـّبي
ؼاٍ٘لجبًِ ٌْفًٍؽاى يه خبه ِ١وِ اق ٘فيك آى ثِ َ٘ـ هىتمين ٍ غيفهىتمين ثف
ويبوتّبي ٠وَهي خبه ِ١اثف ثگؿاـًؽ ا٘الق هيٌَؼ (ـاي.)31 :1377 ،
ؼـ ايي هيبى ـفتبـ اًتػبثبتي ًبقلتفيي وٙص هٍبـوت ويبوي ٌْفًٍؽاى
هطىَة هيٌَؼ٠ .ليفغن ٍخَؼ الگَّب ٍ ؼيؽگبُّبي گًَبگَى ؼـ تطليل ـفتبـ اًتػبثبتي
ؼـ وفاوف ؼًيب آىزٌبى وِ ؼـ فّل لجل اق ايي ًٌَتبـ ثف آًْب اٌبـُ ٌؽ ٍ ثب تَخِ ثِ
ايٌىِ ايي ؼيؽگبُّب ثِ فٕبي گفتوبًي ،هطيٙي ٍ قهبًي خَاه ٟغفثي اٌبـُ ؼاـًؽ ّير
يه اق ايي ؼيؽگبُّب ثِ تٌْبيي لبثليت تجييي ـفتبـ اًتػبثبتي ٌْفًٍؽاى ايفاًي ـا ًؽاـؼ.
لؿا تىيِ ثف ّف وؽام اق ايي ـٍيىفؼّب ؼـ تطليل ـفتبـ اًتػبثبتي ٌْفًٍؽاى ايفاًي
يهخبًجِ ،غٙب ٍ ثيَْؼُ غَاّؽ ثَؼ .ثف ايي اوبن ٔفٍـت ؼاـؼ ثب خفش ٍ ت١ؽيل ايي
ؼيؽگبُّب ٍ هٌٙجك وبقي آًْب ثب فٕبي گفتوبًي ،قهبًي ٍ هطيٙي خوَْـي اوالهي
ايفاى ثِ الگَ ٍ زبـزَثِ ًٝفي غبِي وِ لؽـت تجييي ؼاٌتِ ثبٌؽ ؼوت يبفت.
آىزٌبى وِ ايي ًٌَتبـ تإويؽ ؼاـؼ ،ـفتبـ اًتػبثبتي ًَ٠ي وًٌ ويبوي اوت
وِ ثب وبـوفؼّبي وبغتي غفؼُ ًٝبمّبي التّبؼي ،اختوب٠ي ٍ ففٌّگي ؼـ وٙص والى
ًٝبم ـاث ِٙؼاـؼ .ايي ـفتبـ ثِ ٠الٍُ ؼـ وٙص غُفؼ ًٝبم ثب ٍٔ١يت اـگبًيىن ـفتبـي،
ٌػّيت ،اختوب ٍ ٞالگَّبي ـفتبـي آى اـتجبٖ هييبثؽ .ثبالغفُ زٌيي ـفتبـي ؼـ وٙص
هيبًِي ًٝبم اختوب٠ي ،ثب ٌفايٗ تىٌَلَليه ،ثَـٍوفاتيه ،آهَقٌي ٍ ًوبؼيي وبقهبى
اختوب٠ي هفتجٗ هيٌَؼ .ؼـ ايي هيبى اگف خبه ِ١ـا ًٝبهي اختوب٠ي ثؽاًين وِ ثفضىت
اِل تفىيهپؿيفي وبغتي ثِ اـايِ وبـوفؼّبي غَؼ هيپفؼاقؼ ٍ اختوب ٞـا آى ًَ ٞاق
ًٝبم اختوب٠ي تلمي وٌين وِ ٘جك اِل اؼغبمپؿيفي وبغتي ،وبـوفؼّبي غَؼ ـا ثِ
هٌِّ َْٜـ هيـوبًؽ؛ ؼـ ايي َِـت هيتَاى ثِ تٌَ ٞـفتبـ اًتػبثبتي ؼـ ؼٍ لبلت فَق
ضىن وفؼ.
خٌجِّبي هػتلفي ؼـ هٙبل ِ١ـفتبـ اًتػبثبتي ّوسَى ًفه ٌفوت ؼـ
اًتػبثبت ًَٞ ،اضكاة ٍ وبًؽيؽاّبيي وِ ففؼ توبيل ؼاـؼ ثِ آًبى ـؤي ؼّؽٌَ ،ػّيت
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وبًؽيؽاّب ٍ تإثيف آى ثف ًگفي اًتػبثبتي ٌْفًٍؽاى ،زگًَگي وىت ا٘ال٠بت ٍ هيكاى آى
ٍ ًطَٓ تّوينگيفي ؼـ خفيبى اًتػبثبت لبثل تإهل اوت.
ؼـ پفؼاغت ثِ ـفتبـ اًتػبثبتي ؼٍ ـٍيىفؼ ٠وؽُ ٍخَؼ ؼاـؼ -1 :اّويتي وِ ففؼ
ثٌَِ٠اى ٌػُ تّوين گيفًؽُ ؼاـؼ يٌ١ي تّويوبت ففؼ ؼـ وبًَى تَخِ پمًٍّگف اوت
(ـٍيىفؼ ففؼگفايي ـٍيٌٌبغتي)  -2تالي پمٍٍّگف هَٙ١ف ثِ خبهٌ ٍ ِ١فايٗ
اختوب٠ي قهيٌِوبق اوت (ولگفايي ـٍيٌٌبغتي) .هْنتفيي ؼيؽگبُ ؼـ ًگبُ ففؼگفايي
ًٝفيِ ٠وَهي «اًتػبة ٠بلالًِ»« ،هىتت ٌيىبگَ» اوت ٍ ؼـ ًگبُ خوٟگفايي ًٝفيِ
اِلي «يبؼگيفي اختوب٠ي» اوت .وِ ًٝفيِ «وبـوفؼي» ،ؼيؽگبُ ـفتبـ گفايي «هىتت
ٌيىبگَ» ًٍٝفيِ «اًتػبة ٠بلالًِ» ّوفاُ ثب ثفغي تدؽيؽًٝفّبي اوبوي ؼـ آًْب ؼـ ايي
پمًٍّ هَـؼ تَخِ لفاـ گففتِ اوت (اهبهي.)1385 ،
ثف ايي اوبن ٍ ثب تَخِ ثِ ايٌىِ ـفتبـ اًتػبثبتي پؽيؽُاي قهبى پفٍـؼُ ،قهيٌِ
پفٍـؼُ ٍ هىبى پفٍـؼُ اوت .ثؽيي غب٘ف ًويتَاى ثِ ففا ًٝفيِاي خْبى ٌوَل ؼوت
يبفت وِ زفايي ٍ زگًَگي ٍ هطتَاي ـؤي ؼّي ؼـ ّوِ وٍَـّبي خْبى ٍ ضتي ّوِ
ضَقُ ّبي اًتػبثيِ ؼـٍى يه ٍاضؽ خغفافيبيي ـا ؼـ وپْف آى هَـؼ تطليل لفاـ ؼاؼ .ايي
ًٌَتبـ ثب تَخِ ثِ هففٍِٔ قهبى پفٍـؼُ ،قهيٌِ پفٍـؼُ ٍ هىبى پفٍـؼُ ثَؼى ـفتبـ
اًتػبثبتي ؼـخبه ِ١ايفاًي ؼـِؽؼ اـايِ الگَي ًٝفي ؼـ ثفـوي هجبًي اثفگؿاـ ثف ـفتبـ
اًتػبثبتي ـؤي ؼٌّؽگبى ؼـ اًتػبثبتّبي هػتلف ؼـ خوَْـي اوالهي هيثبٌؽ.
آىگًَِ وِ ؼـ ًوَؼاـ ٌوبـُ ( )2آهؽُ اوت ؼـ ففايٌؽ ـفتبـ اًتػبثبتي
زبـزَةّبي هؽًٝف ؼـ وِ وٙص والى ،هيبًي ٍ غفؼ ٍ ؼـ ثىتفي وبغتِ هيٌَؼ وِ
ؼـ هَـؼ اًتػبثبت ثفگكاـ ٌؽُ ؼـ خوَْـي اوالهي ايفاى هتغيفّبي اِلي آى ٠جبـتٌؽ اق:
 ففايٌؽ پيً الٌب( ٞوِ ثِ ٍويلِ يه ـٌتِ اتفبلبت ٍتدفثيبت لجلي ،ت١بهالتوبثك هفؼم ثب وبًؽيؽاّب ؼـ َ٘ل قهبىّبي لجل اق اًتػبثبت ؼـ هَـؼ ايٍبى ٌىل گففتِ
ثَؼ) (وٙص غفؼ )
 ففٌّگ ويبوي هفؼم (ثب يه ـٍيىفؼ ثؽثيٌبًِ اق ايٍبى ثِ ويبوت) (وٙصهيبًي)
ٌ -جىِّبي اختوب٠ي وِ ـؤي ؼٌّؽگبى ثِ آى ت١لك ؼاـًؽ (وٙص والى)
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 گفتوبى ّبي الٌب٠ي وِ هفؼم ثِ ًطَي ؼـ ه١فْ آى ّىتٌؽ وِ ٠وؽتبً اق٘فيك ـوبًِّبي خو١ي ٍ ًيك اـتجب٘بت هيبىففؼي اـائِ هيٌؽ( .وٙص والى)
ًوَدار ضوبرُ ( -)2الگَی ًظری هطبلعِ رفتبر اًتخبثبتي ضْرًٍذاى ايراًي در ج.ا.ايراى

ًتیجِگیری
ثِ ـغن ضبوويت وِ الگَ ٍ ـٍيىفؼ ًٝفي خبهٌٌ ِ١بوي(ؼيؽگبُ وبـوفؼگفايي،
ؼيؽگبُ هجبؼلِ) ،التّبؼ ويبوي (ؼيؽگبُ اًتػبة ٠بلالًِ ،ؼيؽگبُ اًتػبة ٠بلالًِ اِالش
ٌؽُ) ٍ ـٍاًٌٍبوي ويبوي (ؼيؽگبُ هىتت ٌيىبگَ ،ؼيؽگبُ ٌٌبغتي ٍ ؼيؽگبُ
ايٌگلْبـت) ؼـ تطليل ـفتبـ اًتػبثبتي ؼـ وفاوف ؼًيب ٍ ثب تَخِ ثِ ايٌىِ ايي ؼيؽگبُّب ثِ
فٕبي گفتوبًي ،هطيٙي ٍ قهبًي خَاه ٟغفثي اٌبـُ ؼاـًؽ ّير يه اق ايي ؼيؽگبُّب ثِ
تٌْبيي لبثليت تجييي ـفتبـ اًتػبثبتي ٌْفًٍؽاى ايفاًي ـا ًؽاـؼ .لؿا تبويؽ ثف ّف وؽام اق
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ايي الگَّبي ًٝفي ؼـ تطليل ـفتبـ اًتػبثبتي ٌْفًٍؽاى ايفاًي يهخبًجِ ،غٙب ٍ گوفاُ
وٌٌؽُ غَاّؽ ثَؼ .ثف ايي اوبن ٔفٍـت ؼاـؼ ثب خفش ٍ ت١ؽيل ايي ؼيؽگبُّب ٍ هٌٙجك
وبقي آًْب ثب هففٍِٔ قهب ى پفٍـؼُ ،قهيٌِ پفٍـؼُ ٍ هىبى پفٍـؼُ ثَؼى ـفتبـ اًتػبثبتي ؼـ
خبه ِ١ايفاًي ثِ تطليل ـفتبـ اًتػبثبتي ٌْفًٍؽاى ؼـ خوَْـي اوالهي ايفاى الؽام ٍـقيؽ.
يبدداضتّب 
الف)منابعفارسي
اوىيؽ هَـٍ ،يليبم ( . )1372تفىف ًٝفي ؼـ خبهٌٌ ِ١بوي ،گفٍّي اق هتفخوبى ،تْفاىًٍ :ف
وفيف.
اهبهي ،ويؽوبٍٍن ( « .)1385هٌ١بي ـؤيي وِ ـؤيؼٌّؽگبى ثِ ؼوتف اضوؽيًماؼ ؼاؼًؽ»،
وػٌفاًي ؼـ تبـيع  85/9/11ؼـ ؼاًٍىؽُ ه١بـف اوالهي ٍ ففٌّگ ٍ اـتجب٘بت ؼاًٍگبُ اهبم
ِبؼق (.)ٞ
ثؽي ،ٟثفتفاى ٍ پي يفثيفى ثَم ( .)1379خبهٌٌ ِ١بوي ؼٍلتي ،تفخوِ اضوؽ ًميتقاؼُ ،زبح
اٍل ،تْفاى :اًتٍبـات ثبق.
ثٍيفيِ ،ضىيي ( .)1386خبهٌٌ ِ١بوي ويبوي ،زبح ؼٍاقؼّن ،تْفاىًٍ :ف ًي.
پبلوف ،هًَتي ٍ ؼيگفاى (ً .)1372گفٌي خؽيؽ ثِ ٠لن ويبوت ،تفخوِ هٌَزْف ٌدب٠ي،
تْفاى :اًتٍبـات اهَـ غبـخِ.
تفًف ،خبًبتبى .اذ (. .)1378هفبّين ٍ وبـثفؼّبي خبهٌٌ ِ١بوي ،تفخوِ هطوؽ فَالؼي ٍ هطوؽ
٠كيك ثػتيبـي ،تْفاى :اًتٍبـات هؤوىِ آهَقي ٍ پمٍٍّي اهبم غويٌي(ـُ).
تَولي ،غالم٠جبن (ًٝ .)1369فيِّبي خبهٌٌ ِ١بوي ،تْفاى :اًتٍبـات ووت.
ؼٍـوين ،اهيل ( .)1369ؼـثبـُ تمىين وبـ اختوب٠ي ،تفخوِ ثبلف پفّبم ،تْفاى :اًتٍبـات
وتبةوفاي ثبثل.
قًَق ،ة «التّبؼ ،ويبوت ٍ اًتػبثبت» ،ـٍقًبهِ وفهبيِ ،هفؼاؼ .1387
ـيتكـ ،خَـج (ًٝ .)1374فيِّبي خبهٌٌِ١بوي ؼـ ؼٍـاى ه١بِف ،تفخوِ هطىي ثالثي ،تْفاى:
اًتٍبـات ٠لوي.
ـاي ،هبيىل ( .)1377خبه ٍ ِ١ويبوت ،تفخوِ هٌَزْف ِجَـي ،تْفاى :اًتٍبـات ووت.
لَام٠ ،جؽال١لي ( .)1376ويبوتّبي همبيىِاي ،تْفاى :اًتٍبـات ووت
گيؽًك ،آًتًَي ( .)1373خبهٌٌ ِ١بوي ،تفخوِ هٌَزْف ِجَـي ،تْفاىًٍ :ف ًي.
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هبـي ،ؼيَيؽ ٍ خفي اوتَوف ( .)1384ـٍي ٍ ًٝفيِ ؼـ ٠لَم ويبوي ،تفخوِ اهيف هطوؽ
ضبخي يَوفي ،زبح ؼٍم ،تْفاى :پمٍٍّىؽُ هٙبل١بت ـاّجفؼي.
ًميتقاؼُ ،اضوؽ ( .)1385تبـيع ؼيپلوبوي ٍ ـٍاثٗ ثييالول ،تْفاىًٍ :ف لَهه.
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