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بررسی تفايت عًامل اقتصادي ،رقابت سياسی ي مذاخلٍ بيگاوگان در اوتخابات
رياست جمًُري  6776ي 6788
عليرضا سميعی اصفُاوی ،اؾسازياض گطٍُ ػلَمؾياؾي زاًكگاُ ياؾَظ



سيريض احمذي ،زاًكياض گطٍُ ػلَماغسواػي زاًكگاُ ياؾَظ
سعيذٌ اوفعالی ،زاًكػَي كاضقٌاؾي اضقس ػلَمؾياؾي زاًكگاُ ياؾَظ
چکيذٌ
ػليضغن تطگعاضي تيف اظ  30اًسراتاذ هلي زض ايطاى زض زٍضُ خؽ اظ اًقالب اؾالهي ،اًسراتاذ زٍضُ زّمن ضياؾمر غوْمَضي زض ؾمال 1388
تحص تطاًگيع گطزيس ٍ زض ًسيػِ آى هؿائل ٍ هككالذ هسؼسزي خسيس آهس ،اها ايي اهط كوسط هَضز تحص ٍ تطضؾي ػلومي قمطاض گطفسمِ اؾمر .تما
زَغِ تِ قثاّرّاي گؿسطزُ اًسراتاذ ؾال  1388تا اًسراتاذ ضياؾر غوَْضي ؾال 1376 ،خػٍّف حايط كَقيسُ اؾمر اّويمر ٍ غايگماُ
ػَاهل اقسهازي ،ضقاتر ؾياؾي ًاهعزّا ٍ هساذلِ تيگاًگاى ضا زض زٍ اًسراتاذ ياز قسُ هَضز هقايؿمِ قمطاض زّمس .ضٍـ تمِ كماض ضفسمِ زض ايمي
خػٍّف ،خيوايكي ػلّي هقايؿِاي اؾر ٍ تا زَغِ تِ ًَع زحقيق كِ خاؾرگَياى تايس زٍ زٍضُ اًسراتاذ  88 ٍ 76ضا هقايؿِ كٌٌس غاهؼمِ آهماضي
زحقيقً ،رثگاى ازاضي قْط قيطاظ ّؿسٌس كِ حساقل  20ؾال ؾاتقِ اؾسرسام زاقسِ ٍ يك زٍضُ هسيطيسي ضا زض ؾاظهاى هسثَعقاى زػطتمِ ًومَزُ
تاقٌس .اًساظُ ًوًَِ ً 149فط اؾر كِ تا اؾسفازُ اظ ضٍـ ًوًَِگيطي زهازفي چٌسهطحلِاي ،اًسراب قسًس .اتعاض خػٍّف ،خطؾكمٌاهِ خػٍّكمگط
ؾاذسِ اؾر كِ اػسثاض آى تا اؾسفازُ اظ اػسثاض نَضي ٍ خايايي آى اظ َطيق يطية آلفاي كطًٍثاخ زؼييي گطزيسُ اؾر .يافسِّاي خمػٍّف ًكماى
زاز ،هيعاى اّوير ػَاهل اقسهازي ،ضقاتر ؾياؾي ٍ هساذلِ تيگاًگاى ،زض اًسراتاذ ؾال  1388تِ ََض هؼٌازاضي تيكسط اظ اًسراتماذ ؾمال 1376
اؾر.
ياشٌَاي كليذي :ضفساض اًسراتازي ،ػَاهل ؾياؾي ،ضقاتر ؾياؾي ،هساذلِ تيگاًگاى.
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مقذمٍ

هطزم زض اًسراتاذ زأكيس هيكٌٌس .حكَهسي كِ تسَاًمس تيكمسطيي

يكي اظ حَظُّاي فؼالير تكطي كِ هؿمسلعم زهموينگيمطي ٍ

هكاضكر زض اًسراتاذ ضا غلة كٌس ًِ ،زٌْا زض ػطنِ زاذلمي،

اًسرمماب اؾممر ،هكمماضكر ؾياؾممي اؾممر .هكمماضكر ؾياؾممي

تلكِ زض ػطنِ تييالوللمي ًيمع هميزَاًمس اظ هَيمغ هقسسضاًمِ

فؼالير اضازي ٍ زاٍَلثاًِاي اؾر كِ اظ َطيق آى اػًاي يك

تطذَضزاض تاقس .هكاضكر حساكططي هطزم زض اًسراتاذ تؿمسطي

غاهؼِ زض اهَض هحلِ ،قْط ٍ ضٍؾساي ذَز قطكر هميكٌٌمس ٍ

تطاي اػسواز تِ ًفؽ هؿؤٍالى ؾياؾي ٍ هٌسرثاى همطزم فمطاّن

تممِ نممَضذ هؿممسقين ٍ غيممط هؿممسقين زض قممكل زازى حيمماذ

هيكٌس كِ تسَاًٌس زض ازاضُ اهَض ككمَض ،ضأي همطزم ضا خكمسيثاى

اغسومماػي ٍ ؾياؾممي ؾممْين همميقممًَس (اَاػممر .)47 :1376 ،زض

زهوين ّاي ذَز تساًٌس (ؾيساهاهي ٍ ػثساهلل .)154 :1388 ،تما ايمي

حقيقر ،هكاضكر ؾياؾي ػثاضذ اؾر اظ زذالر ٍاقؼي هطزم

حال ،هكاضكر ٍ ضفساض ضأيزّي يا تِ ًمَػي ضفسماض اًسراتمازي

زض ؾطًَقر غاهؼمِ ذمَيف تمِ زٍض اظ ّطگًَمِ زْسيمسّاي

هطزم زض ّط زٍضُ ظهاًي ،هسمأضط اظ ػَاهمل گًَماگًَي اؾمر ٍ

ؾياؾي ٍ قغلي ٍ يا اًسظاضاذ هازي ٍ هقاهي(فطنمرَلثمي ٍ

َيف گؿسطزُاي اظ فؼاليرّماي ؾياؾمي قمْطًٍساى (اػمن اظ

زُويغ؛ تِ گًَِاي كِ ًقف زؼيييكٌٌمسُاي زض ؾطًَقمر آًْما

هؿألورآهيع ٍ ذكًَرآهيع) زض يمك ًظمام ؾياؾمي ضا زض تمط

زاقسِ تاقس (زثطيعًيا .)1371 ،زض ازتيّماذ ؾياؾمي هؼانمط ،آًچمِ

هيگيطز .تطاي ًوًَِ ،تطذمي خػٍّكمگطاى ضفسماض اًسراتمازي ضا

حكَهرّماي هطزهمي ضا اظ زيگمط اًمَاع حكَهمرّما هسومايع

هؤلفِاي زٍ تؼسي هسأضط اظ چگًَگي ؾملَ ًاهعزّما ٍ ضٍـ

هيكٌس ،هكاضكر فؼال هطزم زض ؾَُح گًَاگَى زهوينگيمطي

اًسراتازي ضأيزٌّسگاى ٍ زؼاهالذ آى زٍ هميزاًٌمس ٍ زض ايمي

ٍ ؾياؾرگصاضي زضتاضُ ؾطًَقر ذَز اؾر .زضتاضُ حكَهر

هياىً ،قف خٌساضّاي اًسرابكٌٌسگاى ضا ػاهل هْوي زض زثيميي

هطزم ؾاالض ،گفسِ قسُ كِ حكَهسي اؾر اظ هطزم ،تطاي همطزم

ضفسمماض ضأيزٌّممسگاى همميزاًٌممس .ايممي خٌممساضّا چممَى هؼلممَل

ٍ تِ ٍؾيلِ هطزم (ػالن .)1386 ،اظ َطفي زيگط ،هكاضكر ؾياؾي

ؾاذساضّاي هحيُي اؾر ،كاضكطزّايكاى زض ََل ظهماى فمط

تطاي ّط ًظام ؾياؾي ًيع زاضاي آضاض ٍ خياهسّايي اؾر .ضثاذ ٍ

ذَاّس كطز .تسيي ؾاىَ ،ثيؼي اؾر كِ زض زٍضُّاي گًَاگَى

كاضآهسي ّط ًظام ؾياؾي ّوَاضُ ًياظهٌس زأييس ٍ تمِ ضؾموير

اًسراتاذً ،سايع هسفاٍزي تمطٍظ كٌمس

قٌاذسي اظ ؾَي هطزم اؾر؛ ظيمطا همطزم زض ّومِ ًظمامّماي

خػٍّكگطاى ػَاهل هرسلفي ّوچَى فطٌّگ ؾياؾمي

(آلغفمَض،

ؾياؾي ًقف اٍل ضا زض ضثاذ ٍ كاضآهمسي ًظمام ذمَيف ايفما

 ،)118-117 :1375غْممرگيممطي اقسهممازي -ؾياؾممي

(احوممسي،

هيكٌٌس .ضأيزّي ٍ هكاضكر زض اًسراتماذ ،آقمكاضزطيي ًمَع

َ ،)1379ثقممِ اغسومماػي (ايٌگلْمماضذ ،)1369 ،خايگمماُ اقسهممازي-

هكاضكر ؾياؾي تطاي اغلة قْطًٍساى زض غَاهغ هطزم ؾماالض

اغسواػي (قغل ،زضآهس ٍ ؾُح زحهميالذ) ،هحمل ؾمكًَر

تِ حؿاب هيآيس .ضأي زازى ،هؤضطزطيي ٍ ػولميزمطيي ٍؾميلِ

(قْط يا زُ) ،زؼلق هصّثي (الظاضؾمفلس ٍ زيگمطاى ،)1382 ،همصّة

تطاي قْطًٍساى اؾر زا افكاض ٍ ػقايس ذمَز ضا زض ازاضُ اهمَض

(هًَسي ٍ (1372 ،غيطُ ضا هؤضط تط ضفساض اًسراتازي هيزاًٌس.

(گالتچمي.)159-155 :1384 ،

ػومَهي ٍ اغسوماػي اػوممال كٌٌمس .ضأي زازى زض ٍاقمغ ًممَػي

قممَاّس زػطتممي تيمماًگط آى اؾممر كممِ ضفسمماض اًسراتممازي

ؾاظٍكاض اغسوماػي تمطاي گمطزآٍضي ٍ زكمريم گعيٌمِّما ٍ

قْطًٍساى ايطاًي زض اًسراتاذ ضياؾر غوَْضي ،زض حالي كمِ

اضغحيرّاي اغسواػي اؾر .اؾاؾيزطيي ػولكمطز هكماضكر

خؽ اظ اًقالب زا زٍضُ آقاي ّاقوي ضفؿٌػاًي تيكسط هسمأضط اظ

ضأيزّممي ،فطنممر تممطاي غاًكمميٌي ٍ اًسقممال هٌانممة ٍ

قطايٍ غٌگ تَزُ ٍ ًقف اًقالتي كاًسيسا تيكسطيي زمأضيط ضا زض

هؿؤٍليرّا زض غاهؼمِ اؾمر .اظ آىغما كمِ هيمعاى هكماضكر

ضفساض اًسراتازي هطزم زاقسِ اؾر

قْطًٍساى زض اًسراتاذ يكي اظ قاذمّاي هيعاى هكمطٍػير

 ،)1382زض زٍ زِّ اذيط (زٍضُ آقاي ذمازوي ٍ احومسيًمػاز)،

ٍ هقثَلير ًظام ؾياؾي اؾر ،حكَهرّا تط حًَض حساكططي

تيكسط هسأضط اظ ػَاهل ؾياؾمي ،اقسهمازي ،اغسوماػي ٍ ...تمَزُ

(هػيسي قْطٍي1380 ،؛ ػيَيمي،

تطضؾي زفاٍذ ػَاهل اقسهازي ،ضقاتر ؾياؾي ٍ هساذلِ تيگاًگاى زض اًسراتاذ ضياؾر غوَْضي 1388 ٍ 1376
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اؾر كِ ؾثة چطذف آضا قسُ اؾرّ .وچٌيي قمَاّس ًكماى

ًْويي زٍضُ هػلؽ قمَضاي اؾمالهي)" خطزاذسمِاًمس .زض ايمي

هيزّس ،اگطچِ زض زواهي ايمي زٍضُّما (زما زٍضُ  )88هؼومَالا

خػٍّف ؾِ فطييِ انملي؛ يؼٌمي ًظطيمِ ايمسئَلَغي هؿملٍ،

ضقاتر انلي ،تيي زٍ ًاهعز كاًسيساي ضياؾر غوْمَضي تمطاي

ًظطيِ اًسراب ػقاليي ٍ ًظطيِ َّير حعتي -غٌماحي ،تمطاي

تطًسُ قسى زض اًسراتماذ تمَز ،اهما زض خايماى اًسراتماذً ،سمايع

زؼييي ضفساض اًسراتازي آظهَى قسُ اؾرً .سايع ًكاى هيزّس كِ

اًسراتاذ تطاي ًاهعزّا ٍ هطزم خصيطفسي ٍ قاتمل احسمطام تمَز ٍ

ًظطيِ اًسراب ػقاليي ،تيكسطيي ّواٌّگي ضا تا ضفساض اًسراتازي

اًسراتاذ زض فًايي ؾالن ٍ آضام تِ خاياى هميضؾمس .تما ٍغمَز

قْطًٍساى قْط انفْاى زاضاؾر ٍ ّوچٌييً ،ظطيِ ايسئَلَغي

ايي ،اًسراتاذ ؾال  1388اگطچِ تا ؾمثك ٍ ؾميا زٍضُّماي

هؿلٍ ،تا اذسالف كوي ًؿثر تِ ًظطيِ ػقاليي زض غايگاُ زٍم

قثل تطگعاض قس ،اها ضفساض اًسراتازي هطزم زض ايمي زٍضُ هؿمائل

قطاض زاضز ٍ ًظطيِ َّير حعتي -غٌاحي كوسمطيي ًعزيكمي ضا

فطاٍاًي ضا تِ ٍغمَز آٍضز .زض ايمي زٍضُ ػمسُاي اظ همطزم تمِ

تا ضفساض اًسراتازي هطزم ايي قْط زاضاؾر.

ذياتمماىّمما ضيرسٌممس ٍ تممِ ًسممايع اًسراتمماذ اػسممطاو ًوَزًممس،

غفمماضي ّكممػيي ٍ ّوكمماضاى ( )1389زض خػٍّكممي تممِ

اػسطاياذ تِ ذكًَر ككميسُ قمسّ ،عيٌمِّماي اقسهمازي ٍ

تطضؾممي "ًقممف ػَاهممل زأضيطگممصاض تممط هكمماضكر ؾياؾممي

اغسواػي فطاٍاًي تِ تاض آٍضز ،تاػص غثِْگيمطي ٍ ضٍ زض ضٍي

زاًكػَياى ػلَم ؾياؾي ٍ فٌّي زاًكگاُ زْمطاى" خطزاذسمِاًمس.

ّن قمطاض گمطفسي قرهميرّماي اٍل ؾياؾمي ككمَض ،ػلوما،

تطاؾاؼ يافسِّاي خػٍّف ،زاًكػَياى ػلَم ؾياؾمي تميف اظ

زاًكگاّياى ٍ تؿياضي اظ اضگاىّاي ككَض قمس ٍ تمطاي همسذ

زاًكػَياى فٌمي تمطاي هكماضكر ؾياؾمي زحمر زمأضيط ضقمسِ

ظهاًي ََالًي فًاي ككَض هلسْة تَز .تمطايي اؾماؼ ،هؿمألِ

زحهيلي ذَز تَزُاًس .اظ َطف زيگط ،زاًكػَياى فٌمي تيكمسط

اؾاؾي خػٍّف حايط ايي اؾر ،كِ چطا زض اًسراتاذ هكاتْي

اظ زاًكػَياى ػلَم ؾياؾي تطاي هكاضكر ؾياؾي زحر زمأضيط

هاًٌس ؾال  ،76هكاضكر هطزم ٍ گطٍُّاي هرسلف ؾياؾمي زض

فًاي ؾياؾي زاًككسُ ذَز تَزُاًمس .ضاتُمِ زاًكمكسُ هحمل

فًايي ؾالن اًػام قس ٍ تمِ خايماى ضؾميس ٍ ضفسماض اًسراتمازي

زحهيل تا هكاضكر ؾياؾي زض زٍ گطٍُ ضاتُمِ هؼٌمازاض ًثمَز.

قْطًٍساى هؿأالورآهيع تَز ،اها اًسراتاذ ؾال  88تاػص تمطٍظ

اًگيعُ زاًكػَياى زٍ گطٍُ تمطاي هكماضكر ؾياؾمي هسفماٍذ

هؿائل ظيازي قس ٍ ضفساض اًسراتازي قْطًٍساى قكل اػسطايمي

ًكاى زازُ قس؛ تِ َمَضي كمِ زض گمطٍُ ػلمَم ؾياؾمي زمأضيط

ٍ ذكًَرآهيع ٍ غيط هسًي تِ ذَز گطفمر (هكماتْر اظ ايمي

زٍؾساى ٍ ذاًَازُ ٍ ؾدؽ اًگيعُ ؾياؾي ؾْن تيكمسطي تمطاي

لحاِ اؾر ،كِ زض ّمط زٍ زٍضُ  88 ٍ 76اًسرايماذ تمِ يمك

هكاضكر ؾياؾي زاقسِ ،اهما زض گمطٍُ فٌمي ،زٍؾمساى ،اًگيمعُ

ؾثك ٍ ؾيا تطگعاض قس ،ضقاتر انلي تميي زٍ ًماهعز تمَز ٍ

ؾياؾي ٍ هحيٍ ؾياؾي زأضيطگصاضزط اظ ؾمايط اًگيمعُّما تمَزُ

ًاهعز تطًسُ اًسراتماذ ،آضاي قاتمل زَغمِ ٍ چكموگيطي ضا تمِ

اؾر.

ذَز اذسهال زاز) .تا ايي زفاؾيط ،اگط ايمي ضٍيمسازٍ ،اكماٍي

ظيثا كالم ٍ ّوكاضاًف ( ،)1389تِ "تطضؾي زأضيط خايگماُ

ػلوي ًكَز ٍ ضاّكاضّايي تطاي تطٍى ضفر اظ آى اضائِ ًگطزز،

اغسواػي -اقسهازي تمط هكماضكر ؾياؾمي (هُالؼمِ همَضزي:

زض اًسراتاذ آزي هيزَاًس هؿائل فطاٍاًي ضا تطاي ككَض زضخمي

قْطؾساى زقسؿساى)" خطزاذسِاًس .يافسِّاي خػٍّف ًكاى همي

زاقسِ تاقس ٍ ّعيٌِّاي اغسواػي ،ؾياؾي ٍ اقسهازي ؾٌگيٌي

زّس كِ تا افعايف ؾُح خايگاُّما ،اظ هيمعاى هكماضكر كاؾمسِ

ضا تِ غاهؼِ ٍ ًظام ؾياؾي زحويل ًوايس.

قسُ ٍ تطػكؽ ،تا كاّف ؾُح آى هيمعاى هكماضكر افمعايف
يافسِ اؾر.

پيطيىٍ پصيَص

خطچوي ( )1386زض هقالِ ذَز تا ػٌَاى "تطضؾي هكاضكر

ػُاظازُ ٍ زَؾملي( )1389زض خػٍّكمي تمِ "تطضؾمي زحليمل

هطزم زض ًْويي اًسراتماذ ضياؾمر غوْمَضي" هميكَقمس زما

ضفساض اًسراتازي قمْطًٍساى قمْط انمفْاى (خميف اظ اًسراتماذ

يوي اؾسفازُ اظ زػطتياذ هحققاى زيگط ،هسٌاؾمة تما قمطايٍ
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ذممال ككممَض همما ،قممطكر زض اًسراتمماذ تطاؾمماؼ زازُّمماي

تط اًسراتاذ خاضلواًي زأضيط هيگصاضًس ؟" ًكماى زازُ اؾمر كمِ

غوغآٍضي قسُ خؽ اظ زٍضُ ًْن ضياؾر غوَْضي ضا تطضؾمي

زض اؾسطاليا تيي ؾالّاي  2001 ٍ 1966زض  10اًسراتاذ زمأضيط

كٌسٍ .ي تِ ايي ًسيػِ هيضؾس كِ هْوسطيي زاليل هكاضكر زض

ػَاهل :فطزي ،هحلي ٍ هلي زض زهوينگيطي ضأيزٌّمسگاى تمِ

اًسراتاذ ،ازاي ٍظيفِ هلي ٍ هصّثي ،ؾْين تَزى زض ؾطًَقر

ضاحسي قاتل قٌاؾايي ٍ ككف اؾر .اٍ ًكاى هميزّمس كمِ زض

ككَض ،هْن تَزى اًسراتاذ ضياؾمر غوْمَضي ٍ همؤضط تمَزى

ايي ؾمالّما ضأيزٌّمسگاًي كمِ زض هٌماَق ضطٍزوٌمس ظًمسگي

ضأي زض اًسراب ضئيؽ غوْمَض ،تْثمَز ٍيمغ غاهؼمِ ٍ هْمط

هيكٌٌس ،تيكسط زوايل زاضًس تِ غٌاح ضاؾر ضأيزٌّس ،زض حالي

ذَضزى قٌاؾٌاهِ ٍ هْوسطيي زاليل ػسم هكماضكر ،هكمكالذ

كِ افطاز فقيط ،غَاًاى ٍ افطاز هػطز تيكسط تِ غٌاح چح زوايل

قرهي ٍ تيفايسگي قطكر كطزى ٍ تيزأضيطي ضأي زازى تَزُ

زاضًسٍ .ي زض ًْاير تِ ايي ًسيػِ هيضؾس كمِ نمطف كٌسمطل

اؾر.

ػَاهل اقسهازي ًويزَاًس تط زطغيحماذ حعتمي ضأيزٌّمسگاى

خيكممگاّيفممطز ( )1382زض خػٍّكممي ًقممف احممعاب زض

زض اؾسطاليا زأضيط گصاضز.

زَؾؼِ ؾياؾي ٍ ضفساض اًسراتمازي همطزم قْطؾمساى انمفْاى ضا

كَزلط ٍ تطكَيسع )2001(3زض خػٍّف ذَز تا ًام "زيمي ٍ

تطضؾممي كممطزُ اؾممرً .سممايع ًكمماى همميزّممس كممِ اٍالا هثٌمماي

ضفساض اًسراتازي زض تطيساًياي كثيمط" ًكماى زازُاًمس افمطازي كمِ

زهوينگيطي هطزم ،حعتي ٍ غٌاحي ًيؿر ٍ ضاًياا اؾاؼ ضفساض

ضفساض هصّثي قسيسزط ٍ يا تيكسطي اظ ذَز تطٍظ هميزٌّمس ،تمِ

اًسراتازي آًْا زض گعيٌف ًاهعزّا تط انَل ٍ هؼياضّاي ػوَهي

حعب ليثطال زهَكطاذ ضأي هيزٌّس زا احعاب هحافظمِكماض ٍ

ٍ اذسهاني اؾسَاض اؾر.

زض هقاتممل ،افممطازي كممِ اظ اػسقممازاذ هممصّثي قممَيزممطي

كوممالي ( ،)1382زض خايمماىًاهممِ ذممَز تممِ "تطضؾممي ػلممل
ًَؾاىّاي هيعاى هكاضكر ؾياؾي هطزم انفْاى زض زٍضُّماي

تطذَضزاضًس ،اظ احعاب هحافظِكاض حواير هيكٌٌس زما ليثمطال
زهَكطاذ.

قكنّ ،فسن ٍ ّكسن اًسراتماذ ضياؾمر غوْمَضي" خطزاذسمِ

ظيح )1982( 4تا اؾسفازُ اظ ًوًَِاي ً 2376فطي اظ هطزم

اؾر .يافسِّاي ايي زحقيق ًكاىزٌّسُ آى اؾر كِ ػسم زحقق

آهطيكا تِ هُالؼِ اضطّاي الگَّاي ػًَگيطي احمعاب ؾياؾمي

اًسظاضاذ هطزم زض ظهيٌِّماي اقسهمازي ،ؾياؾمي ،اغسوماػي ٍ

تط هكاضكر ؾياؾي آًاى خطزاذر .تا زَغِ تِ ًسمايع خمػٍّف،

فطٌّگممي ،اظ هْوسممطيي ػَاهممل زأضيطگممصاض تممط كمماّف هيممعاى

ٍي تيماى هميكٌممس كمِ ػمالٍُ تممط ػَاهمل خايگماُ اقسهممازي ٍ

هكاضكر اؾر.

اغسواػي ،زحهيالذ ٍ ًَع هكاغل ٍ غيطُ كمِ زض تؿمياضي اظ

ًاي ٍ گَلس )2010(1زض خػٍّكي تا ًام "اضط ذثمط آًاليمي

زحقيقاذ ًقف هؤضطي ضا زض هكاكر ًكاى هميزّمس ،ػمَاهلي

تممط ضفسمماض ؾياؾممي" هيممعاى زممأضيط اذثمماض آًاليممي ضا تممط ضٍي

ّوچَى تطًاهِّماي حمعبّماي ؾياؾمي ٍ الگمَي تؿميع زض

ذَاًٌسگاى ٍ هيعاى هكاضكر ؾياؾي تا اؾمسفازُ اظ ًظطؾمٌػي

هكاضكر هؤضطًس.

تيي ؾالّاي  2007 ٍ 2000اًساظُگيطي كطزًس ٍ زض خاياى ايي

ّاًؽ )1979( 5زض خػٍّكي تِ "هُالؼِ هكاضكر ؾياؾي

خػٍّف تِ ايي ًسيػِ ضؾيسًس كمِ اذثماض آًاليمي ّطچٌمس كمِ

ظًاى ٍ اٍلَيرّاي ؾياؾي آًاى" خطزاذسٌس .آًْا تِ ايمي ًسيػمِ

ػالقِهٌساى تِ ؾياؾر ضا افعايف هيزّس ،اها زأضيط ظيمازي تمط

ضؾيسًس ،زض حالي كِ ظًاى اظ ًظط ؾياؾمي هاًٌمس همطزاى فؼمال

هكاضكر ؾياؾي ًويگصاضز.

ًيؿسٌس ،اها زفاٍذّاي غٌؿي زض هيعاى ضأي زازى ،فؼاليمر زض

ليگ )2005( 2زض خػٍّف ذَز تا ًمام "ضأي گيمطيّماي

هثاضظاذ اًسراتازي ٍ ًَقسي ًاهِّاي ؾياؾي ًؿثساا اًس اؾر.

اقسهازي ٍ ضفساض اًسراتازي :چگًَِ ػَاهل فطزي ،هحلي ٍ هلي
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تا ايي حال ،زفاٍذّاي هؼٌازاضي زض ضاتُِ تا ػالقمِ تمِ اهمَض

مباوی وظري پصيَص

ؾياؾي ٍ زمالـ زض ٍازاض كمطزى زيگمطاى تمِ ضأي زازى تماقي

اگط اَالع زاقسِ تاقين كِ هطزم چگًَِ حَازش ضا هقَلِتٌمسي

هيهاًس .ايي زفاٍذّاي غٌؿي زض فؼاليرّاي ؾياؾي زا حمس

هيكٌٌس ،ضٍي چِ ًمَع اظ خيَؾمسگيّما تميي هقمَالذ زأكيمس

ظيازي تِ ٍؾيلِ ػَاهل اقسهازي ٍ اغسواػي ايػاز قسُ اؾمر.

هيكٌٌس ،چِ ٌّػاضّاً ،قفّا ٍ اضظـّايي تط ضفساض آًْا زمأضيط

ّممط چممِ ظًمماى تيكممسط زض ذمماضظ اظ ذاًممِ كمماض كٌٌممس ٍ ،تممِ

زاضز ٍ غيممطُ ،زض آى نممَضذ همميزممَاًين تطذممي اظ ضفساضّمماي

هَقؼيرّاي زحهميلي تماالزطي زؾسطؾمي خيمسا كٌٌمس ،ؾمُح

اغسواػي ٍ ؾياؾي ضا زثييي ٍ حسي خيفتيٌي كٌين .تِ ػثماضزي،

ػوَهي هكاضكر ؾياؾي ظًاى افعايف هيياتس؛ تمِ ًحمَي كمِ

ؾؤال انلي ايي اؾر كِ چطا هطزم ضفساضي ضا اًػام هيزٌّس؟

هيعاى ضأي زازى ،هثاضظاذ اًسراتازي ٍ ًَقسي ًاهِّاي ؾياؾمي

ضفساض فطز ٍ زض ايي خمػٍّف ضفسماض ؾياؾمي ٍ اًسراتمازي فمطز

زض تيي ظًاًي كِ زحهيالذ زاًكگاّي زاقمسِاًمس ٍ يما كماضي

ًاقي اظ چيؿر؟ تطاي خاؾد تِ ايي ؾؤالّما تايمس زٍ ًگمطـ

ذاضظ اظ هٌعل زاضًس ،هؿاٍي يا تيف اظ هطزاى تا ؾَُح خايگاُ

كلي ضا زض ذهَل ضفساض افطاز زَنيف كٌين؛

اقسهازي -اغسواػي هكاتِ اؾر.

الفً :گطـ ضفساضگطاياىً ،گاُ كاضگعاضاًِ ،ؾَغُ هحمَض ٍ

ليدؿممر)1960( 1زض كسمماب اًؿمماى ؾياؾممي تممِ هُالؼممِ

تا هحَضير ًقف تطزط زهوينگيطي هؿمسقالًِ فمطز اؾمر .زض

فؼاليرّاي ؾياؾي زض ككَضّاي آلواى ،ؾَئسً ،طٍغ ،فٌالًس ٍ

ايي ًگطـ فطز زحر زأضيط ػقالًير ذَز ،اًسرماب ػقالًمي ٍ

 ...خطزاذسِ اؾر .اٍ تِ ايي ًسيػِ هميضؾمس كمِ ،زفماٍذّماي

هٌافغ هحَض زاضز.

قممْطي -ضٍؾممسايي زض تؼًممي هكمماضكرّمماي ؾياؾممي ًظيممط

بً :گممطـ ؾمماذساضگطاياى ٍ تمما هحَضيممر ؾمماذساضّا ٍ

اًسراتاذ ٍغَز زاضزٍ ،لي قاهل تطذي زيگط ًويقَز؛ هطالا زض

ظيطؾاذرّاي اغسواػي م فطٌّگي ٍ ؾياؾي كِ تط ضفساض افطاز

آهطيكا قْطًكيٌاى كِ تيكسط زض هؼطو ضؾاًِّماي ّوگماًي ٍ

زأضيط هحَضي زاضز .فطز ضفساض هيكٌمس چمَى ًمػاز ،ايمسئَلَغي

زؼلممين ٍ زطتيممر ّؿممسٌس ٍ آهممازگي تيكممسطي تممطاي زكممكيل

حاكن ،خايگاُ اغسواػي ٍ هصّة ٍي اًسظماض آى ضفسماض ضا زاضز.

اًػويّاي اضازي زاضًمس ،تميف اظ كؿماًي كمِ زض اغسواػماذ

حال زض ايي خػٍّف چَى هحسٍزيرّاي غسي زهوينگيطي

ضٍؾسايي ظًسگي هيكٌٌس ،زض اًسراتاذ قطكر هيكٌٌس .زض ػيي

ػقالًي ٍ كاضگعاضاًمِ ّومَاضُ تمطاي فمطز ٍغمَز زاضز ٍ فمطز

حممال ،زض تؼًممي اظ ايالممرّمماي ضٍؾممسايي ،هممطزم تمميف اظ

ّيچگاُ زض ّيچ هحيُي ًويزَاًس هػمعا اظ ؾماذساضّا زهموين

ايالرّاي نٌؼسي زض اًسراتاذ قطكر هيكٌٌمسّ .وچٌميي ،زض

تگيطز ٍ اظ َطفي ،تا ضقس زاًف ٍ ػلمَم ضٍظ فمطز ًيمع هُيمغ

تؼًي اظ ككمَضّايي كمِ زاضاي ؾمٌرّماي قمسيوي ضّثمطي

هُلق ؾاذساضّا ،ايسئَلَغي ٍ هَاضز هكاتِ ؾاذساضي ًيؿمر ٍ

غوؼي ّؿسٌس ،هكاضكر زض هٌماَق ضٍؾمسايي تميف اظ هٌماَق

ػقالًيممر ٍ هٌممافغ آى زض ضفسمماض آى زأضيطگممصاض اؾممرً ،ياظهٌممس

قممْطي اؾممر؛ هممطالا زض غاخممي ،فطاًؿممِ ٍ ترممفّممايي اظ

ًگاّي زطكيثي تا قاذمّاي ًْازي تطاي زهوينگيطي ضفسماض

اؾكاًسيٌاٍي ٍ آهطيكا حًَض زض كليؿا تما هكماضكر ؾياؾمي

ٍ اًسراب ضفساض زَؾٍ فطز ّؿسين .تايس تا يك ًگاُ كمالىزمط ٍ

ّوثؿسگي هطثر زاضز ،زض حالي كِ زض تطيساًيا ايي ّوثؿسگي تِ

تمما زَغممِ تممِ ّممط زٍ ًگممطـ تمماال قمماذمّمماي هَغممَز زض

ؾرسي هكاّسُ هيقَز ٍ زض آلواى ٍ ايساليما ايمي ضاتُمِ هٌفمي

قكلزّي ضفساض ؾياؾي ايطاًياى ضا قٌاؾايي ٍ زحليل ًوايين .اظ

اؾر .تؼًي اظ اقليرّاي ًػازي ٍ زيٌي اهطيكما (هاًٌمس ؾمياُ

َطفي زض ازتيّاذ هطتٌَ تمِ ضفسماض اًسراتمازي ،ايمي هفْمَم تمِ

خَؾساى) زض اًسراتاذ تؿياض كن قطكر هيكٌٌس ،زض حمالي كمِ

قيَُّاي گًَاگَى ٍ ّط كسام تا زأكيس تط هؼياض ذاني زؼطيف

اقليرّا اظ غولِ كؿاًي ّؿسٌس كِ تيكسطيي هكاضكر ضا زاضًس.

هيقَز ٍ ًظطيِّا ٍ الگَّاي هسفماٍزي اضائمِ گطزيمسُ اؾمر:

1

الگَي غاهؼِقٌاذسي تط ايي هثٌا اؾسَاض اؾر كِ آًچِ زَاًؿسِ

Lipset
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افطاز ضا زكَيق كٌس زا زض اًسراتاذ قطكر كٌٌس ٍ ضأي زٌّمس،

ػقالًير ٍاحس ًساضين ،تلكِ تِ ًؿثر قطايٍ هيزمَاًين ػومل

قطايٍ اغسواػي ،هحيُي ،اقسهمازي ٍ فطٌّگمي افمطاز اؾمر،

ٍاحسي ضا تِ نفر ػقالًير هسهف كٌين يا ًكٌمين .اؾمٌَ زض

ظيطا تيي قمطايٍ اقسهمازي -اغسوماػي افمطاز ٍ گمطايفّماي

ًْاير تا َطح هفَْم «چاضچَب ؾاظي» زَييح هيزّمس كمِ:

ؾياؾممي آًْمما ،ضاتُممِاي هؿممسقين ٍغممَز زاضز .تٌمماتطايي ،اگممط

زهوينگيطيّما زض يمك چماضچَب نمَضذ هميخمصيطز ٍ آى

ترَاّين زحليل زضؾر ٍ ٍاقمغتيٌاًمِ اظ اًسراتماذ همَضز ًظمط

چمماضچَب اؾممر كممِ هحمميٍ اَممطاف ضا قممازض همميؾمماظز كممِ

زاقمسِ تاقممين ،تايممس قمطايٍ اغسومماػي ،هحيُممي ،اقسهممازي ٍ

ضذسازّاي هحيٍ خيطاهَى ضا زض كٌٌس ٍ هؼٌاي آى ضذمساز ضا

فطٌّگي افطاز ضأيزٌّسُ ضا هُالؼِ كٌين .زض ايي ًظطيِ ،فطز تمِ

تا زَغِ تِ هًموَى تمطاي ذَزقماى هؼٌميزاض كٌٌمس

زٌْايي فاقس هؼٌاؾر ٍ اًگيعُّاي اٍ زمأضيط چٌمساًي تمط ضفسماض

اؾسَكطً .)1378 ،ظطيِ َّيمر حعتمي يما ضٍيكطزّماي ضٍاًمي-

اًسراتازياـ ًرَاّس زاقر .آًسضُ ظيگفطيسً )1913(1يع كِ اظ

ؾياؾي هثسٌي تط زلثؿسگي ضٍاىقٌاذسي هطزم تِ احعاب اؾمر.

ًظطيِخطزاظاى ايي الگَؾر ،هؼسقس اؾر :هسغيطّمايي ّوچمَى:

زض انل افطاز تِ گطٍُّاي اغسواػي گًَاگَى زلثؿسگي زاضًمس.

هممصّة ،ؾمميَ ،ثقمماذ اغسومماػي ٍ اهطممال آى ّؿممسٌس كممِ

ايي گًَِ زلثؿسگيّا تِ قكل ػًَير تا َّازاضي ًؿمثر تمِ

زؼيييكٌٌسُ ضأي افطازًس ٍ زثليغاذ اًسراتازي زأضيط چٌمساًي تمط

حعب ،ؾاظهاى ٍ اًػوي ًوَز هيياتس ٍ ّويي زلثؿمسگي فمطز،

فطز ًساضز .هؼسقساى تِ الگَي اقسهاز ؾياؾمي (ًظطيمِ اًسرماب

تاػص هيقَز كِ ضأيزٌّسٍُ ،فازاضيّاي گطٍّي ضا غاًكميي

ػقاليي) زض زثييي آى تياى كطزُاًمس كمِ خسيمسُّماي اغسوماػي

قًاٍذ ؾياؾي كٌس .ايي ًظطيِ زأكيس فطاٍاى تط غاهؼِخمصيطي

حانل افؼال آزهياى اؾر ٍ آزهياى فاػالًي ّؿسٌس كمِ اضظـ،

ؾياؾي اٍليِ زاضز؛ تسيي هؼٌا كِ ذاًَازُ اتعاض هْوي اؾمر كمِ

اػسقازّ ،سف ٍ ....تط افؼالكماى حكَهمر هميكٌمس .اًؿماىّما

اظ َطيق آى ٍاتؿسگيّاي ؾياؾي زضؾر هيقَز ٍ تؼمسّا تمِ

هرلَقازي ػمالن ٍ قانمسًس كمِ فؼلكماى هؿمثَ تمِ زليمل ٍ

ٍؾيلِ ػًَير گطٍّي ٍ زػاضب اغسواػي زقَير هميقمَز.

ؾٌػف ػاقالًِ اؾر .خؽ فطز ًقكي تؿياض هؤضط ٍ زؼيييكٌٌسُ

تٌاتطايي ،فطز ًقف كن ضًگمي زاضز .ايٌگلْماضذ ًيمع هميگَيمس

زض ايي ًظطيِ زاضز .احعاب ؾياؾي هكطٍػير ؾياؾي ذمَز ضا

ضفساض ضأيزّي افطاز تط هثٌاي ايي كِ زض كػاي ؾلؿلِ هطازمة

اظ زؾر زازُاًس ٍ هيعاى زضنس"افطاز هؿسقل" تؿياض تماال ضفسمِ

ًياظّا قطاض زاقسِ تاقٌس ،زؼييي هيقَز .تِ ايي زطزيمة ،اقكماض

اؾر .زثليغاذ اًسراتازي تؿياض هؤضط ٍ زؼيييكٌٌسُ اؾر .كمي،2

هطفِزط تايس تِ گمطٍُّماي ؾياؾمي زاضاي اّمساف فطٌّگمي ٍ

ٍضتاً ،3ي 4هؼسقسًس تا زَغِ تِ گؿسطـ ؾُح ؾمَاز ٍ آگماّي

گطٍُّاي كن زضآهس تِ گمطٍُّمايي تما اّمساف اقسهمازي ضأي

هممطزم زض غَاهممغ ،ضأيزٌّممسگاى ؾممؼي زاضًممس ذممَز ضا اظ

زٌّس (زاضاتيً .)337-333 :1388 ،ظطيمِ ايمسئَلَغي هؿملٍ تيماى

ٍاتؿسگيّايي كِ زاكٌَى ٍغَز زاقسِ اؾمر ،ذماضظ ؾماظًس ٍ

هيكٌس كِ ّط چٌس افطاز ذَز اًسراب هيكٌٌس ،اها اًسراب ّاي

(ضيمَاًي.)154 :1386 ،

فطزي تطاؾاؼ ايسئَلَغي هؿلٍ (كٌسطل ايمسئَلَغيك) قمكل

زيَيس اؾٌَ 5هيگَيس ،زضؾر اؾر كِ هحَض اًسرماب فمطز زض

هيگيطز .زض ايسئَلَغي هؿلٍ ،اًسراب زحمر زمأضيط آهَظقمي

اًسراتاذ زَغِ تِ ؾَز ٍ ظياى آى اًسراب زض ظًمسگي اٍؾمر،

اؾر كِ حكَهر هيزّس ٍ حسي تاالزط ،زحر زأضيط ،زثليغماذ

ٍلي تايس زاًؿر آى چيعي كِ تِ آى اًسراب ػاقالًِ هيگَيين،

ضؾاًِّاي غوؼي اؾر

تِ نَضذ هؿمسقل زهموينگيمطي كٌٌمس

هوكي اؾر اظ يك هًموَى هسفماٍذ تاقمس؛ هما يمك هؼيماض

(هماضـ ٍ

(ّيٍٍز.)268 :2007 ،

زض حقيقر ،تا زَغِ تِ ًظطياذ اضائِ قسُ ،هيزَاى گفر،
ّن ًظطيِ غاهؼِقٌاذسي ٍ ّن ًظطيِ َّير حعتي تط ايي خايِ
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اؾسَاضًس كِ فطز ًقمف كمن ضًگمي زاضز ٍ زثليغماذ اًسراتمازي
چٌساى ًقكي زض زغييط گطايف ؾياؾي افطاز ًساضز ،تلكِ قطايٍ

تطضؾي زفاٍذ ػَاهل اقسهازي ،ضقاتر ؾياؾي ٍ هساذلِ تيگاًگاى زض اًسراتاذ ضياؾر غوَْضي 1388 ٍ 1376
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اغسواػي ،هحيُي (زض ًظطيمِ غاهؼمِقمٌاذسي) ٍ اًگيمعُّماي

اغلة ًاقي اظ اذسالف زض زكيِ ٍ زأكيس تط تطذي اظ غٌثِّماي

فطزي ٍ ٍاتؿسگي حعتي (زض ًظطيِ َّير حعتي) زض اًسراتاذ

ذال اؾر كِ الثسِ اذسالف زض زأكيس ّن زض غاي ذَز حمائع

گعيٌِ هَضز ًظط هؤضطًس ،زض حمالي كمِ ًظطيمِ الگمَي اقسهماز

اّوّيّر اؾر.

ؾياؾي (ًظطيِ اًسراب ػقالًي) تا اًسقازاذ قسيس ًؿثر تِ زٍ

زض خػٍّف خيف ضٍ ،تطاي زٍضي غؿمسي اظ زحليملّماي

ًظطيِ گصقسِ ،زضنسز اؾر تا خطضًگزمط كمطزى ًقمف "افمطاز

زقليملگطاياًمِ كممِ نمطفا ًقمف فممطز ٍ يما غومغ ضا زض زثيمميي

هؿسقل" ضفساض اًسراتازي ضا زػعيِ ٍ زحليل كٌس .زض ايي ًظطيِ،

ضفساضّاي ضأيزّي تطغؿسِ هيكٌٌس ،كَقف هيقَز تا زلفيمق

احعاب ؾياؾي هكمطٍػير ؾياؾمي ذمَز ضا اظ زؾمر زازُ ٍ

زٍ زيسگاُ ًظطي اًسراب ػقالًي ٍ غاهؼِقٌاذسي ،زثييٌي ًؿثساا

تٌاتطايي ،تا تحطاىّاي غسي حوايسي هَاغِ قسُاًس .ػالٍُ تمط

غمماهغ اظ زممأضيط ػَاهممل اقسهممازي ٍ ػَاهممل ؾياؾممي (قممطايٍ

آًكممِ ،تممطذالف زيگممط ًظطيممِّمما ،زض ايممي ًظطيممِ «زثليغمماذ

اقسهازي غاهؼِ ،ضقاتر ؾياؾي ٍ هساذلِ تيگاًگاى) تمط ضفسماض

اًسراتازي» ًقكي تؿياض زؼيييكٌٌسُ ،حؿاؼ ٍ همؤضط زض غمصب

ضأيزّممي قممْطًٍساى زض زٍ اًسراتمماذ ضياؾممر غوْممَضي

آضاي هطزم تاظي هيكٌس؛ چطا كِ افطاز تِ نَضذ هؿسقل تمَزُ

ؾالّاي  88 ٍ 76اضائِ گطزز .تطاؾاؼ ًظطيِ اًسراب ػقالًي،

ٍ گطايف آًاى اظ قثل زؼييي قسُ ًيؿمر .ضأيزٌّمسگاى ؾمؼي

افطاز تطاؾاؼ هحاؾثِ ؾَز ٍ ظياى زؾر تِ اًسراب هيظًٌس ٍ

هيكٌٌس اظ هياى زثليغاذ ًاهعزّا ،تِ ًاهعز ٍ تطًاهِاي ضأي زٌّس

تطاي زثليغاذ غايگاُ تااليي قائمل ّؿمسٌس؛ تٌماتطايي ،هحاؾمثِ

كِ هٌافغ آًاى ضا تِ ذَتي زأهيي هيكٌس .زض حمالي كمِ زض ايمي

ؾَز ٍ ظياى اظ ؾَي قْطًٍساى هكاضكركٌٌمسُ زض اًسراتماذ،

ؾِ ًظطيِ ًقف اػسقازاذ ٍ ايسئَلَغي افطاز زض زهموينگيمطي

زأضيط ػَاهل اقسهازي ضا زض ضفساض اًسراتازي ًكاى هيزّمس ٍ اظ

ؾياؾي آًْا ًازيسُ گطفسِ هيقَزً ،ظطيِ ايسئَلَغي هؿلٍ تياى

َممطف زيگممط ،يكممي اظ اتعاضّمماي ضقاتممر ؾياؾممي ٍ هساذلممِ

هيكٌس كِ ّط چٌس افطاز ذَز اًسراب هيكٌٌس ،اها اًسراب ّاي

تيگاًگاىً ،قف غيط قاتل اًكاض ضؾاًِّما ٍ اؾمسفازُ هسفماٍذ اظ

فطزي تطاؾاؼ ايسئَلَغي هؿلٍ (كٌسطل ايمسئَلَغيكي) قمكل

زثليغاذ تَز كِ تطاؾاؼ ًظطيِ اًسراب ػقالًي زَغيِ هيقَز،

هيگيطز .اظ ايي هٌظط ،قايس ايي ًظطيِ تا ًظطيِ غاهؼِقمٌاذسي

اها زض ػيي حال ،ضفساض اًسراتازي افطاز ،ػقالًي نطف ًيؿر ٍ

قثاّر زاقسِ تاقمس؛ چمطا كمِ اًسرماب ٍ گمعيٌف ،اًؼكماؼ

زأضيط قطايٍ اقسهازي -اغسواػي ٍ فطٌّگي تط ضفساض اًسراتمازي

هَقؼير قرم زض ؾلؿلِ هطازة اغسوماػي اؾمر ،زض حمالي

افطاز قاتمل هكماّسُ اؾمر .زض ًظطيمِ غاهؼمِقمٌاذسي ،افمطاز

كممِ هيمماى ايممي زٍ ًظطيممِ زفمماٍذ ظطيفممي ٍغممَز زاضز .زض

تطاؾاؼ غايگاُ اغسواػي ذَز زؾر تِ اًسراب هميظًٌمس؛ تمِ

ايسئَلَغي هؿلٍ ،اًسرماب زحمر زمأضيط آهَظقمي اؾمر كمِ

ايي هؼٌي كِ هَقؼيمر اقسهمازي ،اغسوماػي ٍ فطٌّگمي افمطاز

حكَهر هيزّس ٍ حسي تاالزط ،زحر زأضيط ،زثليغاذ ضؾاًِّاي

ضفساض آًْا ضا قكل هيتركس .تِ ايي زطزية ،تا زَغِ تِ ًظطيمِ

گطٍّي اؾر .تطذالف ًظطيِ غاهؼِقٌاذسي ،كمِ ضؾماًِّماي

اًسراب ػقالًي ٍ ًظطيِ غاهؼِقٌاذسي هيزمَاى گفمر قمكل

گطٍّي نطفاا اٍلَيرّماي هَغمَز ضا تيماى هميكٌٌمسً ،ظطيمِ

هسفاٍذ زثليغاذ زض ضقاتر ؾياؾي كاًسيسا ٍ زذالر تيگاًگماى

ايسئَلَغي هؿلٍ تياًگط آى اؾر كِ ضؾماًِّما زَاًمايي زاضًمس

تِ قيَُّماي گًَماگَى ،تمٍِيمػُ اؾمسفازُ اظ اتعاضّماي ًمَيي

غطياى اضزثاَاذ ؾياؾي ضا ّن تِ ٍؾيلِ زؼييي هَيَع تحمص

اضزثاَي _ اَالػازي ٍ ػَاهل اقسهازي زض ايػاز حؿاؾمير ٍ

ٍ ّن تِ ٍؾيلِ ؾاذسي اٍلَيرّا ٍ حوايرّا زحطيف كٌٌمس ٍ

ّساير ضفساض اًسراتازي هطزم زأضيطگصاض اؾر؛ چٌاًكِ قاّس هما

آى ضا ٍاضاًِ غلَُ زٌّس .تٌاتطاييً ،ظطيِّاي اضائِ قسُ ّط يك

زض ايي خػٍّف ضفساضّاي هسفاٍذ قْطًٍساى زض زٍ اًسراتماذ

تط غٌثِ ذاني اظ ضفساض ضأيزٌّسگاى زأكيس زاضز .اذسالف هياى

 88 ٍ 76اؾر .چٌاًكِ اقاضُ قس ،ػليضغن ٍغَز قمثاّر زض

ايي هسلّاي ذال ،لعٍهماا اذمسالفّماي غمَّطي ًيؿمر ٍ

زٍ اًسراتاذ ،تِ ًظط هيضؾمس تمطٍظ ضفساضّماي غيمط همسًي اظ

غاهؼِقٌاؾي كاضتطزي ،ؾال تيؿر ٍ خٌػن ،قواضُ خياخي ( ،)56قواضُ چْاضم ،ظهؿساى 1393
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ؾَي ػسُاي اظ هطزم زض اًسراتاذ ؾال  88ضا هميزمَاى ًسيػمِ

خػٍّكگط ؾاذسِ اؾر .تطاي ؾٌػف ػَاهمل اقسهمازي اظ 10

زأضيطخممصيطي اظ هػوَػممِاي اظ ػَاهممل ؾياؾممي ٍ اقسهممازي

آيممسن (زممَضم ،تيكمماضي ،خمماييي تممَزى قممسضذ ذطيممس هممطزم،

زاًؿر.

ضاًرغَيي ،كؿطي تَزغِ ،ؾَء اؾسفازُ اظ هٌاتغ زٍلسي ،فقمط،
ًاتطاتطي اقسهازي ،كومك اقسهمازي تمِ ككمَضّاي ذماضغي،

فرضيات پصيَص

ًاتؿاهاًيّاي اقسهازي) ،تطاي ؾٌػف ضقاتمر ؾياؾمي اظ 10

تيي هيعاى اّوير ػَاهمل اقسهمازي زض زٍ اًسراتماذ ضياؾمر

آيسن (ػولكمطز احمعاب ،فؼاليمر هُثَػماذ ،هيمعاى زثليغماذ

غوَْضي  1388 ٍ 1376زفاٍذ هؼٌازاض ٍغَز

زاضز.

تمميي هيممعاى ضقاتممر ؾياؾممي زض زٍ اًسراتمماذ ضياؾممر
غوَْضي  1388 ٍ 1376زفاٍذ هؼٌازاض ٍغَز

زاضز.

تمميي هيممعاى هساذلممِ تيگاًگمماى زض زٍ اًسراتمماذ ضياؾممر
غوَْضي  1388 ٍ 1376زفاٍذ هؼٌازاض ٍغَز زاضز.

كاًسيساّا ،اؾسفازُ كاًسيساّا اظ اهكاًاذ ضؾاًِ هلمي ،ؾمفطّاي
زثليغازي كاًسيساّا ،ؾرٌطاًي كاًسيساّا زض غومغ زاًكمگاّياى،
غْرگيطي ػلوا ،حواير قرهيرّاي ًظاهي اظ كاًسيمساّا،
ٍػسُّاي زثليغازي كاًسيساّا ،قؼاضّاي زثليغازي كاًسيمساّا) ٍ
تممطاي ؾممٌػف هساذلممِ تيگاًگمماى اظ  10آيممسن (تعضگٌوممايي
هككالذ ككَض ،القاي ًااهيمسي ٍ زمأضيط ًساقمسي ضأي همطزم،

ريشضىاسی

َطفممساضي اظ تطذممي كاًسيممساّا ،هيممعاى خَقممف اًسراتمماذ،

خػٍّف حايط تِ ضٍـ خيوايف ػلّي -هقايؿِاي اًػام قسُ ٍ

حؿاؾير ككَضّاي ذاضغي تِ ًسمايع اًسراتماذ ،ظيمط ؾمؤال

َي آى زٍ اًسراتاذ ضياؾر غوَْضي ؾمالّماي  88 ٍ 76تما

تطزى هطزم ؾاالضي ،زطؾين فًماي ؾمطكَب ٍ ًقمى حقمَ

يكسيگط هقايؿِ قسُاًس .تا زَغِ تِ ًمَع زحقيمق كمِ َمي آى

قْطًٍسي ،القاي زقلة زض اًسراتاذ ،القاي ًاكاضآهمسي ًظمام)

خاؾرگَياى تايس تطذي قمطايٍ ضا زض زٍ زٍضُ اًسراتماذ ٍ 76

تطاؾاؼ هقياؼ  5زضغِاي ليكمطذ (اظ ذيلمي كمن زما ذيلمي

 88هقايؿِ كٌٌمسَ ،ثيؼسماا الظم اؾمر خاؾمرگَياى تما ؾماذساض

ظياز) اؾسفازُ گطزيس .تا هطاغؼِ تِ اؾسازاى نماحثٌظط ٍ اًػمام

ككَض آقٌايي قاتل قثَلي زاقسِ تاقٌس .تمطايي اؾماؼ ،غاهؼمِ

تطذي انالحاذ تطاؾاؼ ًظطّاي آًاى ،اػسثماض نمَضي اتمعاض

آهاضي زحقيقً ،رثگماى ازاضي قمْط قميطاظ ّؿمسٌس كمِ زاضاي

زحقيق زًويي قس ٍ خايمايي آًْما تما اؾمسفازُ اظ ضٍـ آلفماي

حساقل  20ؾال ؾاتقِ اؾسرسام تَزُ ٍ يمك زٍضُ همسيطير ضا

كطًٍثاخ هَضز ؾٌػف قمطاض گطفمر كمِ هيمعاى آى زض هقيماؼ

زض ؾَُح هرسلف ؾاظهاى هسٌثَػكاى زػطتِ كمطزُ تاقمٌس .تما

ػَاهمل اقسهمازي ( ،)0/93ضقاتمر ؾياؾمي ( ٍ )0/80زذالممر

زَغِ تِ ايٌكِ آهاض ضؾوي هطتمٌَ تمِ ايمي غاهؼمِ آهماضي زض

تيگاًگاى ( )0/92تِ زؾر آهس كِ ًكاى هيزّس آيسنّاي هَضز

زؾسطؼ ًثمَز ،هحقمق تما اؾمسفازُ اظ هُالؼمِ اكسكمافي زض 24

اؾسفازُ اظ ّوؿاًي زضًٍي قاتل قثَلي تطذَضزاض تَزُاًس.

ؾاظهاى انلي قْط قيطاظ ،افطاز زاضاي ٍيػگي شكط قمسُ ضا زض
حسٍز ً 250فط تطآٍضز ًوَز كِ تا اؾسٌاز تِ غسٍل ًوًَِگيطي

يافتٍَاي تًصيفی

كطغؿي ٍ هَضگاى ( )1970اًساظُ ًوًَِ ً 152فط زؼيميي ٍ تما

تطاؾاؼ ًسايع زَنميفي هسغيطّماي غوؼيسمي ،اظ هػومَع كمل

اؾسفازُ اظ ضٍـ ًوًَِگيمطي زهمازفي چٌمس هطحلمِاي زض 24

خاؾرگَياى ً 128فط هؼازل  85/3زضنس هطز ٍ ً 21فط هؼمازل

ؾاظهاى ،ازاضُ كل ٍ قطكر ،اًسرماب گطزيسًمس كمِ تما اهسٌماع

 14زضنس ظى تَزُاًس .زض ايي خػٍّف ؾمي خاؾمرگَياى تميي

تطذي اظ ًوًَِّا تِ هكاضكر زض زحقيق اًساظُ ًوًَِ ػوالا تمِ

 40زا  60ؾال ٍ هيماًگيي آى  45/4ؾمال تمَزُ اؾمر .هيمعاى

ً 149فط كاّف يافر .اتمعاض زحقيمق ،غْمر ؾمٌػف ػَاهمل

زحهيالذ خاؾرگَياى ًيع تمسيي قمطح تمَزُ اؾمرً 17 :فمط

اقسهممازي ،ضقاتممر ؾياؾممي ٍ زذالممر تيگاًگمماى ،خطؾكممٌاهِ

( )%11/3زيدلنً 24 ،فمط ( )%16فمَ زيمدلنً 80 ،فمط ()%53/3
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تطضؾي زفاٍذ ػَاهل اقسهازي ،ضقاتر ؾياؾي ٍ هساذلِ تيگاًگاى زض اًسراتاذ ضياؾر غوَْضي 1388 ٍ 1376

ليؿاًؽً 25 ،فط ( )%16/7فَ ليؿاًؽ ٍ ً 3فمط ( )%2زكسمطي

هقياؾي تا زاهٌِ  10 -50زض اًسراتماذ  76تطاتمط تما  ٍ32/4زض

تَزُاًمس ،اهما تطاؾماؼ ًسمايع زَنميفي هقيماؼّماي زحقيمق،

اًسراتماذ  88تطاتمط تما  36/5اؾمر ٍ هيماًگيي ًومطُ هساذلمِ

هياًگيي ًوطُ اّوّير ػَاهل اقسهازي تط ضٍي هقياؾي تا زاهٌمِ

تيگاًگاى ،تط ضٍي هقياؾي تما زاهٌمِ  10 -50زض اًسراتماذ 76

 10 -50زض اًسراتاذ  76تطاتط تا  ٍ30/5زض اًسراتاذ  88تطاتمط

تطاتط تا  ٍ28/9زض اًسراتاذ  88تطاتط تا  37/8اؾر كِ ًسايع زض

تا  39/6اؾر .هياًگيي ًوطُ اّوّيمر ضقاتمر ؾياؾمي تمط ضٍي

غسٍلّاي  3ٍ 2،1اًؼكاؼ يافسِاًس.

جذيل  -6تًزيع فراياوی پاسخگًيان بر حسب ميسان اَميت عًامل اقتصادي در اوتخابات  76ي 88
خيلی زياد
1376
1388
%
%
8/7
40/7
8/7
34/7
8/7
36
10/7
43/3
4
26/7
10/7
43/3
14/7
41/3
12
39/3
7/3
36
10/7
45/3

1388
%
34/7
42/7
25/3
25/3
28
26/7
27/3
28
20/7
27/3

زياد
1376
%
13/3
21/3
16/1
28
18
18/7
25/3
27/3
18/7
24

كم

تا حذيدي
1376
1388
%
%
43/3
12
41/3
14/7
49/7
22
39/3
18
47/3
26/7
34/7
18/7
41/3
18/7
42
22/7
40/7
26
30
15/3

1388
%
8/7
5/3
10
10
14
8
8/7
6
8/7
10

خيلی كم
1376
1388
%
%
10
4
4
7/2
6
6/7
4/7
3/3
9/3
4/7
8/7
3/3
7/3
4
3/3
4
8
8/7
8
2

1376
%
24/7
24/7
19/5
17/3
21/3
27/3
11/3
15/3
25/3
27/3

آيسنّا
زَضم
تيكاضي
خايييتَزى قسضذ ذطيس هطزم
ضاًرغَيي
كؿطي تَزغِ
ؾَء اؾسفازُ اظ هٌاتغ زٍلسي
فقط
ًاتطاتطي اقسهازي
كوك اقسهازي تِ ككَضّاي ذاضغي
ًاتؿاهاًيّاي اقسهازي

جذيل  -2تًزيع فراياوی پاسخگًيان بر حسب ميسان اَميت رقابت سياسی در اوتخابات  76ي 88
خيلی زياد

تا حذيدي

زياد

خيلی كم

كم

1388

1376

1388

1376

1388

1376

1388

1376

1388

1376

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

آيسنّا

16/7

10/7

25/3

34/7

28/7

28

18/7

16

10/7

10/7

ػولكطز احعاب

18/7

16/7

22/7

32/7

29/3

34/7

19/3

10/7

10

5/3

فؼالير هُثَػاذ

34/7

16

26

34

28

36/7

6

12

5/3

1/3

زثليغاذ كاًسيساّا

34

8

34/7

19/3

19/3

35/3

8/7

28

3/3

9/3

اهكاًاذ ضؾاًِ هلي

27/3

9/3

24

22

32/7

40

9/3

20

6/7

8/7

ؾفطّاي زثليغازي

17/3

8

30/7

30

36/7

48

8

11/3

7/3

2/7

ؾرٌطاًي كاًسيسّا زض غوغ زاًكگاّياى

27/3

9/3

30

18/7

24

38/7

10/7

20

8

13/3

غْرگيطي ػلوا

28/7

4/7

21/3

12

27/3

36/7

12

29/3

10/7

17/3

حواير قرهيرّاي ًظاهي

46

24

23/3

24/7

20

34/7

6

12

4/7

4/7

ٍػسُّاي زثليغازي

40

25/3

30

28/7

18/7

30

8

14

3/3

2

قؼاض زثليغازي

غاهؼِقٌاؾي كاضتطزي ،ؾال تيؿر ٍ خٌػن ،قواضُ خياخي ( ،)56قواضُ چْاضم ،ظهؿساى 1393
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جذيل  -7تًزيع فراياوی پاسخگًيان بر حسب ميسان اَميت مذاخلٍ بيگاوگان در اوتخابات  76ي 88
خيلی زياد

تا حذيدي

زياد

خيلی كم

كم

1388
%

1376
%

1388
%

1376
%

1388
%

1376
%

1388
%

1376
%

1388
%

1376
%

34

14

27/3

20/7

22

36/7

11/3

20/7

5/3

8

34/7

8/7

23/3

21/3

20/7

30/7

10/7

21/3

10/7

18

20

8/7

22/7

11/3

20/7

32

13/3

17/3

23/3

30/7

26

6/7

20/7

16

30

41/3

11/3

19/3

12

16/7

43/3

14/7

27/3

28/7

16

33/3

6/7

14/7

6/7

8/7

41/3

10

22/7

21/3

19/3

38/7

7/3

16

9/3

14

36

8

22/7

20

21/3

36

9/3

22

10/7

14

35/3

7/3

26/7

16

24

38

8/7

24/7

5/3

14

47/3

6

16/7

8/7

15/2

33/3

9/3

28/7

11/3

23/3

44

12

20/7

22/7

18

28

7/3

17/3

10

20

آيسنّا
تعضگٌومممايي هكمممكالذ ككمممَض زَؾمممٍ
ضؾاًِّاي ذاضغي
القاي ًااهيسي ٍ زمأضيط ًساقمسي ضأي همطزم
زَؾٍ ضؾاًِّاي ذاضغي
َطفساضي ضؾماًِّماي ذماضغي اظ تطذمي
كاًسيساّا
هيممعاى خَقممف اًسراتمماذ زض ضؾمماًِّمماي
ذاضغي
حؿاؾير ككمَضّاي ذماضغي تمِ ًسمايع
اًسراتاذ
ظيممط ؾمؤال تممطزى هممطزم ؾمماالضي زَؾممٍ
ضؾاًِّاي ذاضغي
غَؾاظي ػليمِ تطگعاضكٌٌمسگاى اًسراتماذ
زَؾٍ ضؾاًِّاي ذاضغي
زطؾين فًماي ؾمطكَب ٍ ًقمى حقمَ
قْطًٍسي
القاي زقلة زض اًسراتاذ زَؾٍ ضؾاًِّاي
ذاضغي
القاي ًاكاضآهسي ًظام غوْمَضي اؾمالهي
زَؾٍ ضؾاًِّاي ذاضغي

اؾر؛ تِ ػثاضذ زيگط ،تيي اًسراتاذ ضياؾر غوْمَضي 1376

يافتٍَاي تحليلی

ٍ  1388تِ لحاِ اّوّير ػَاهل اقسهازي زفاٍذ ٍغمَز

فطييِ اٍل :هيعاى اّوير ػَاهل اقسهازي زض اًسراتاذ ضياؾر
غوَْضي 1388 ٍ 1376

زاضز.

تا زَغِ تِ ايي كِ هقساض ًوطُ هياًگيي اّوير ػَاهل اقسهازي

هسفاٍذ اؾر.

ًسايع حانل اظ آظهَى زفاٍذ هيماًگيي كمِ زض غمسٍل 4

زض اًسراتاذ  88تيكسط اظ هياًگيي اًسراتماذ زض ؾمال  76تمَزُ

اًؼكاؼ يافسِ اؾرً ،كاى هيزّس كِ هياًگيي اّويمر ػَاهمل

اؾر ،هيزَاى گفر كِ ػَاهل اقسهازي زضاًسراتاذ  88تيكمسط

اقسهازي زض اًسراتاذ  76تطاتط تا  ٍ 30/5زض اًسراتاذ  88تطاتط

اظ اًسراتاذ  76تط غْر زّمي ٍ ايػماز حؿاؾمير زض ضفسماض

تا  38/8تَزُ اؾرّ .وچٌيي ،تما زَغمِ تمِ هقمساض ٍ t= -8/7

اًسراتازي قْطًٍساى ًقف زاقسِ اؾر.

ؾُح هؼٌازاضي كِ تطاتط اؾر تا  Sig= 0/000ضاتُمِ هؼٌميزاض
جذيل  -4آزمًن تفايت مياوگيه عًامل اقتصادي در اوتخابات (سال )88-76
سطح معىاداري
0/000

مياوگيه

t

-8/7

اوتخابات

تعذاد افراد

30/5

149

1376

38/8

149

1388

متغير
ػَاهل اقسهازي

تطضؾي زفاٍذ ػَاهل اقسهازي ،ضقاتر ؾياؾي ٍ هساذلِ تيگاًگاى زض اًسراتاذ ضياؾر غوَْضي 1388 ٍ 1376

فطيمميِ زٍم :هيممعاى ضقاتممر ؾياؾممي زض اًسراتمماذ ضياؾممر
غوَْضي 1388 ٍ 1376
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غوَْضي  1388 ٍ 1376تِ لحاِ هيعاى ضقاتر ؾياؾي زفاٍذ
ٍغَز زاضز ٍ تا زَغِ تِ ايي كِ هقمساض ًومطُ هيماًگيي ضقاتمر

هسفاٍذ اؾر.

ًسايع حانل اظ آظهَى زفاٍذ هياًگيي زض غسٍل ً 5كماى

ؾياؾي زض اًسراتاذ  88تيكسط اظ هيماًگيي آى زض اًسراتماذ 76

هيزّس كِ ،هياًگيي ضقاتر ؾياؾمي زض اًسراتماذ  76تطاتمط تما

تَزُ اؾر ،هيزَاى گفر كِ ضقاتمر ؾياؾمي زض اًسراتماذ 88

 ٍ 31/9زض اًسراتاذ  88تطاتط تا  36تَزُ اؾمرّ .وچٌميي ،تما

تيكسط اظ اًسراتاذ  76تمط غْمرزّمي ٍ ايػماز حؿاؾمير زض

زَغِ تِ هقساض  ٍ t= -5/3ؾُح هؼٌازاضي كمِ تطاتمط اؾمر تما

ضفساض اًسراتازي قْطًٍساى ًقف زاقسِ اؾر.

 Sig= 0/000زفاٍذ هؼٌازاض اؾمر ٍ تميي اًسراتماذ ضياؾمر
جذيل  - 5آزمًن تفايت مياوگيه رقابت سياسی در اوتخابات (سال )88-76
سطح معىاداري

t

0/000

-5/6

مياوگيه

تعذاد افراد

اوتخابات

31/9

149

1376

36

149

1388

فطييِ ؾمَم :هيمعاى هساذلمِ تيگاًگماى زض اًسراتماذ ضياؾمر
غوَْضي 1388 ٍ 1376

متغير
ضقاتر ؾياؾي

زيگط ،تيي اًسراتاذ ضياؾر غوَْضي  1388 ٍ 1376تِ لحاِ
هيعاى هساذلِ تيگاًگاى زفاٍذ ٍغَز زاضز ٍ تا زَغِ تِ ايي كِ

هسفاٍذ اؾر.

ًسايع حانل اظ آظهَى زفاٍذ هياًگيي زض كِ زض غسٍل 6

هيمماًگيي ًوممطُ هساذلممِ تيگاًگمماى زض اًسراتمماذ  88تيكممسط اظ

اضائِ قسُ اؾرً ،كاى هيزّس كِ هياًگيي هساذلِ تيگاًگاى زض

هياًگيي اًسراتاذ زض ؾال  76تَزُ اؾر ،هميزمَاى گفمر كمِ

اًسراتاذ  76تطاتط تما  ٍ 28/4زض اًسراتماذ  88تطاتمط تما 36/4

هساذلِ تيگاًگاى زض اًسراتماذ  88تيكمسط اظ اًسراتماذ  76تمط

تَزُ اؾر .تا زَغِ تِ هقساض  ٍ t= -5/5ؾمُح هؼٌمازاضي كمِ

غْرزّي ٍ ايػاز حؿاؾير زض ضفسماض اًسراتمازي قمْطًٍساى

تطاتط اؾر تما  Sig= 0/000زفماٍذ هؼٌازاضاؾمر؛ تمِ ػثماضذ

ًقف زاقسِ اؾر.

جذيل  -6آزمًن تفايت مياوگيه مذاخلٍ بيگاوگان در اوتخابات (سال )88-76
سطح معىاداري
0/000

مياوگيه

t

-7/5

اوتخابات

تعذاد افراد

28/4

149

1376

36/4

149

1388

متغير
هساذلِ تيگاًگاى

وتيجٍگيري

زَييح اؾرً .ظطيِ اًسرماب ػقالًمي اقماضُ زاضز كمِ اضظـ،

يافسِّاي ايي خػٍّف ًكاى هيزٌّس تيي هيعاى ضقاتر ؾياؾمي

اػسقازّ ،سف ٍ غيطُ ،تط اػوال افطاز حكَهر هيكٌس .اًؿاىّما

زض زٍ اًسراتمماذ ضياؾممر غوْممَضي  1388 ٍ 1376زفمماٍذ

هرلَقازي ػمالن ٍ قانمسًس كمِ فؼلكماى هؿمثَ تمِ زليمل ٍ

هؼٌازاضي ٍغَز زاضز ٍ هيعاى ضقاتمر ؾياؾمي زض ؾمال  88تمِ

ؾٌػف ػاقالًِ اؾر .زض ايي ًظطيِ «زثليغاذ اًسراتازي» ًقكي

هطازة تيكسط اظ اًسراتاذ  1376تَزُ اؾر .ايمي يافسمِ زحقيمق

تؿياض زؼيييكٌٌسُ ،حؿاؼ ٍ هؤضط زض غمصب آضاي همطزم ايفما

كِ تا ًسايع خػٍّف ًاي ٍ گَلس ( ٍ )2010كي ٍ ٍضتا ()1386

هيكٌس؛ چطا كِ افطاز تِ نَضذ هؿسقل تَزُ ٍ گطايف آًماى اظ

ًيممع ّورممَاًي زاضز ،تطاؾمماؼ ًظطيممِ اًسرمماب ػقالًممي قاتممل

قثل زؼييي قسُ ًيؿر .ضأيزٌّسگاى ؾمؼي هميكٌٌمس اظ هيماى

180

غاهؼِقٌاؾي كاضتطزي ،ؾال تيؿر ٍ خٌػن ،قواضُ خياخي ( ،)56قواضُ چْاضم ،ظهؿساى 1393

زثليغاذ ًاهعزّا ،تِ ًاهعز ٍ تطًاهِاي ضأي زٌّس كِ هٌافغ آًماى

ًظطيِ اًسراب ػقالًي ضفساض اًسراتازي افمطاز تطاؾماؼ هحاؾمثِ

ضا تِ ذَتي زأهيي هيكٌس .تِ ايي زطزيةً ،حَُ ٍ هيعاى ضقاتمر

ؾَز ٍ ظياى نَضذ هيگيطز .زض ًظطيِ غاهؼِقٌاذسي ؾياؾمي

ؾياؾي تيي ًاهعزّاي اًسراتازي تط ضفساض اًسراتمازي قمْطًٍساى

ًيممع تممط زممأضيط قممطايٍ اغسومماػي ٍ اقسهممازي ٍ فطٌّگممي

زأضيطگصاض اؾر ٍ تا زَغِ تِ ايي كِ هقساض ًوطُ هياًگيي ضقاتر

ضأيزٌّسگاى تط ضفساض اًسراتازي آًْا زأكيمس هميقمَز .تمِ ايمي

ؾياؾي زض اًسراتاذ  88تيكسط اظ هياًگيي اًسراتاذ زض ؾال 76

زطزية ٍ تا زَغمِ تمِ ايمي كمِ هقمساض ًومطُ هيماًگيي ػَاهمل

تَزُ اؾر ،هيزَاى گفر كِ ضقاتر ؾياؾي زض ؾمال  88زمأضيط

اقسهازي زض اًسراتاذ  88تيكسط اظ هياًگيي اًسراتماذ زض ؾمال

تيكسطي تط ضفساض اًسراتازي قْطًٍساى زاقسِ اؾر.

 76تَزُ اؾرً ،قف ػَاهل اقسهازي زض اًسراتاذ ؾال  88تمِ

تطاؾاؼ يافسِ ّاي زحقيق ،تيي هيعاى هساذلِ تيگاًگاى زض

ًؿثر اًسراتاذ ؾال  76تيكسط تَزُ اؾر .زض هػوَع ،هيزَاى

زٍ اًسراتممماذ ضياؾمممر غوْمممَضي  1388 ٍ 1376زفممماٍذ

گفر اٍلَير ٍ حؿاؾمير هؿمائل اقسهمازيً ،مَع ٍ قمسذ

هؼٌازاضي ٍغَز زاضز ٍ َي آى هساذلِ تيگاًگماى زض اًسراتماذ

ضقاتر ؾياؾي ٍ ؾُح تماالزط همساذالذ تيگاًگماى (اظ َطيمق

ؾال  1388تِ هطازة تيكسط اظ اًسراتاذ ؾال 1376تَزُ اؾمر.

زثليغاذ ٍ زحطيفاذ ضؾاًِاي) زض اًسراتاذ  88زض هقايؿمِ تما

تا زَغِ تِ زَؾؼِ فٌاٍضيّاي اَالػازي ٍ اضزثاَي زض زٍ زّمِ

 78تاػص گطزيس كِ ضفسماض اًسراتمازي ضايزٌّمسگاى اظ حالمر

اذيممط ،افممعايف هيممعاى هساذلممِ تيگاًگمماى زض اهممَض ككممَض

هسؼاضف تمِ قمكلي غيطهسؼماضف (آقمَب ،قمَضـ ،اػسمطاو

(تعضگٌوايي هككالذ ككَض ،القماي ًااهيمسي ٍ زمأضيط ًساقمسي

ذياتاًي ،ظيط ؾؤال تطزى ًسايع اًسراتاذ ٍ )...زضآيس.

ضأي هممطزمَ ،طفممساضي اظ تطذممي كاًسيممساّا ،هيممعاى خَقممف
اًسراتاذ ،حؿاؾير ككَضّاي ذاضغي تِ ًسايع اًسراتاذ ،ظيط

مىابع

ؾؤال تطزى هطزم ؾماالضي ،زطؾمين فًماي ؾمطكَب ٍ ًقمى

آل غفممَض ،هحوممسزقيً« .)1375( .قممف فطٌّممگ زض ؾمماذساض

حقَ قْطًٍسي ،القاي زقلة زض اًسراتاذ ٍ القاي ًاكاضآهسي

ؾياؾي ايطاى هؼانط» ،فهلٌاهِ ًقمس ٍ ًظمط ،ؾمال

ًظام) قاتل زَغيِ اؾر.

ؾَم ،ـ  ،.8 ٍ7ل.118-117

ّوچٌيي ،يافسِّاي زحقيق ًكاى زاز تميي اّويمر ػَاهمل

اَاػممر ،غممَاز« .)1376( .هكممطٍػير ،هقثَليممر ٍ هكمماضكر

اقسهمازي زض زٍ اًسراتمماذ ضياؾمر غوْممَضي 1388 ٍ 1376

ؾياؾممي» ،هػوَػممِ هقمماالذ هكمماضكر ؾياؾممي،

زفاٍذ هؼٌازاضي ٍغَز زاضز ٍ ػَاهل اقسهازي زض ؾمال  88اظ

زْطاىً :كط ؾفيط ،نم .56-42

اّويممر تيكممسطي تطذممَضزاض تممَزُاًممس .هؼٌمازاض تممَزى ػَاهممل

احوسي ،حويس .)1383( .قَهير ٍ قَمگطايي زض ايطاى ،افؿماًِ

اقسهازي ٍ زأضيط تيكمسط آى زض اًسراتماذ  88ضا اظ يمكؾمَ تما

زا ٍاقؼير ،چاج چْاضم ،زْطاىً :كط ًي.

ٍاقؼيممر افممعايف غوؼيممر غممَاى ٍ زحهمميلكطزُ ٍ غَيمماي

ايٌگلْاضذ ،ضًٍالس .)1369( .زحَل فطٌّگي زض غاهؼِ نمٌؼسي

هكاغل هٌاؾة ٍ اظ ؾَي زيگط ،قؼاضّا ٍ زثليغماذ اًسراتمازي

خيكطفسِ ،زطغوِ :هطين ٍزط ،زْطاى :كَيط.

ًاهعزّاي ضياؾر غوَْضي زض ظهيٌِ تْثَز ٍيؼير اقسهمازي

خيكگاّيفمطز ،ظّمطا« .)1382( .هكماضكر احمعاب زض زَؾمؼِ

ٍ تطقطاضي ػسالر اغسواػي هٌُقي تِ ًظط هيضؾس .ايمي يافسمِ

ؾياؾي ٍ ضفساض اًسراتازي زض قْطؾمساى انمفْاى»،

زحقيق تا ًسايع خػٍّف ظيثا كالم ٍ ّوكاضاى ( ،)1389كومالي

خػٍّفّاي غغطافيايي ،ـ  ،44ل.16

( ،)1382ػُمممماضظازُ ٍ زَؾمممملي ( ٍ )1389ليممممگ ()2005

خيكگاّيفطز ،ظّمطا« .)1380( .ؾميواي غغطافيمايي اًسراتماذ

ّورَاًي زاضز .ايي يافسِ زحقيق ّن تا ًظطيِ اًسراب ػقالًي ٍ

خاضلواًي اؾساى ّوساى» ،هػلِ زاًكمكسُ ازتيّماذ ٍ

ّن تا ًظطيِ غاهؼِقٌاذسي ؾياؾمي ّورمَاًي زاضز .تطاؾماؼ

تطضؾي زفاٍذ ػَاهل اقسهازي ،ضقاتر ؾياؾي ٍ هساذلِ تيگاًگاى زض اًسراتاذ ضياؾر غوَْضي 1388 ٍ 1376

ػلممَم اًؿمماًي زاًكممگاُ زْممطاى ،ـ ،159 ٍ 158

181

ػيَيممي ،هحوممسضحين« .)1382( .ػثممَض اظ اؾممسثساز»ً ،كممطيِ
ظهاًِ ،ـ ،15ل.4

ل.549
خطچوي ،زاٍز« .)1386( .تطضؾي هكاضكر همطزم زض اًسراتماذ
ضياؾر غوَْضي» ،خػٍّكٌاهِ ػلمَم اًؿماًي ،ـ
 ،53ل45-39

ػالن ،ػثسالطحوي .)1386( .تٌيازّاي ػالن ؾياؾر ،زْطاىً :كط
ًي.
غفاضي ّكػيي ،ظاّس؛ تيگيًيما ،ػثسالطيما ٍ زهموين قُؼمي،

خممالوط ،هممًَسي ٍ زيگممطاىً .)1372( .گطقممي غسيممس تممِ ػلممن

اكطم" .)1389( .ػَاهل هؤضط تط هكماضكر ؾياؾمي

ؾياؾممر ،زطغوممِ :هٌممَچْط قممػاػي ،زْممطاى:

زاًكػَياى ػلَم ؾياؾي ٍ فٌّي زاًكمگاُ زْمطاى".

اًسكاضاذ

اهَض ذاضغِ.

زثطيعًيا ،حؿيي .)1371( .ػلل ًاخايمساضي احمعاب ؾياؾمي زض
ايطاى ،زْطاى :هطكع ًكط تييالولل.

زاًف ؾياؾي،ـ ،6ل.225-212

غياضًَس ،احوس .)1387( .كاضتطز آهاض ٍ تطًاهِ  Spssزض زحليمل
زازُّا ،زْطاىً :كط لَيِ ٍ هسفكطاى.

زاضاتممي ،ػلممي« .)1388( .غاهؼممِقٌاؾممي اًسراتمماذ ٍ ضفسمماض

كوالي ،اكثط .)1382( .تطضؾي ػلل ًَؾماًاذ هيمعاى هكماضكر

اًسراتازي زض غوْمَضي اؾمالهي ايمطاى» ،فهملٌاهِ

ؾياؾي هطزم انفْاى زض زٍضُّاي قكمنّ ،فمسن ٍ

ؾياؾر ذاضغي ،ؾال تيؿر ٍ ؾَم ،قمواضُ زٍم،

ّكسن اًسراتاذ ضياؾر غوَْضي ،زاًكگاُ زْمطاى:

ل.331

زاًككسُ حقَ ٍ ػلَم ؾياؾي.

ضيممَاًي ،هحؿممي« .)1386( .زحليممل ضفسمماض اًسراتممازي :هممَضز

گالتچممي ،هحوممس .)1375( .زحليممل غاهؼممِقممٌاذسي اظ ضفسمماض

قواؾي اًسراتاذ ًْن ضياؾر غوَْضي» ،هاٌّاهمِ

اًسراتازي كاًسيساّاي زٍضُ چْاضم هػلؽ قمَضاي

هؼطفر ،ـ ،16ل.133

اؾالهي زض قْط زْطاى ،خاياىًاهِ كاضقٌاؾي ضقمسِ

ظيثا كالم ،ناز ؛ انمثغي ،حؿميي؛ افكماضي ،زاٍٍز.)1389( .

غغطافياي ؾياؾي ،زاًكگاُ زطتير هسضؼ.

«زأضيط خايگماُ اغسوماػي -اقسهمازي تمط هكماضكر

گالتچي ،هحوسً« .)1384( .قف خٌمساضّاي غٌماحي زض ضفسماض

ؾياؾي (هُالؼمِ همَضزي :قْطؾمساى زقسؿمساى)»،

اًسراتازي» ،اَالػاذ ؾياؾي -اقسهمازي ،ـ-215

فهمملٌاهِ هُالؼمماذ ؾياؾممي ،ؾممال ؾممَم ،ـ،9

 ،216ل.159-155

ل.35

ليدؿممر ،ؾمميوَضهاضزيي .)1383( .زايممطُالوؼمماضف زهَكطاؾممي،

ؾيس اهاهي ،كاٍٍؼ ٍ ػثساهلل ،ػثمسالوُلة« .)1388( .ػَاهمل

ؾطخطؾساى هسطغن :كاهطاى فماًي ٍ ًمَضاهلل همطازي،

هؤضط تط هكاضكر قْطًٍساى زض اًسراتماذ ضياؾمر

ٍيطاؾساض :هحثَتِ هْاغط ٍ فطيثطظ هػيسي ،زْمطاى:

غوَْضي ٍ هػلؽ ،هُالؼِ هَضزي قمْط زْمطاى»،

ٍظاضذ اهَض ذاضغِ.

خػٍّكممٌاهِ ػلممَم ؾياؾممي ،ؾممال چْمماضم ،ـ،16
ل.118-110
ػُاضظازُ ،هػسثي ٍ زَؾملي ،حؿميي« .)1389( .زحليمل ضفسماض
اًسراتممازي قممْطًٍساى قممْط انممفْاى (خمميف اظ
اًسراتاذ ًْويي زٍضُ هػلؽ قمَضاي اؾمالهي)»،

الظاضؾممفلس ،خممل فيلمميكؽ؛ تطًمماضز تطلؿممَى؛ ّازؿممل گممَزذ.

( .)1382اًسراب هطزم :چگًَِ هطزم زض اًسراتماذ
ضياؾر غوْمَضي زهموين هميگيطًمس؟ ،زطغومِ:
هحوسضيا ضؾسوي .زْطاى :زثلَض.

هػيسي قْطٍزيً ،ؿين .)1380( .تطضؾي ًقمف هُثَػماذ زض

فهلٌاهِ زحقيقاذ ؾياؾمي ٍ تمييالوللمي زاًكمگاُ

قكلگيطي افكاض ػوَهي ٍ اضائِ الگَيي هٌاؾة تا

آظاز اؾالهي ٍاحس قْطيا ،قواضُ خٌػن ،ل.179

زَغِ تِ اًسراتاذ ضياؾر غوَْضي  ،1376ضؾمالِ
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