سـال هطتن | ضماسه هفذهن |بهاس و تابستاو 1399



الگىی ساهبشدی تؼاهل يظام دضبی

و يظام ايتخاباتی دس جمهىسی اسالهی ایشاو


ظیدهسمدتمی آل غفىز  ،ظید هسمدزعیى هاؼمیاو



 ،ػبدالله يىزی گلدایی

چکیذه
تقه لژاؾه ژدض اژوژاؾله ژیاتخه لهتاژ لاتىیالذژ کلاژیصژیلضی له ژسی لشدسژدسژتذقلقژ
د ىکشیعاژ هؽذ.ژ هژو ىدژقذ الژفذژعهلپژتؾکسلژیدضی ژدسژی شیبژ مىصژدسژ ىی هپژ هژ
هژوژویگشیس ه اژسو پسوژیعالژ(تهس خچپ).ژ هژ شسعاژ پژفمللژ

اؾه ژیاتخه هتاژ هژچهلؼ
آ ذ ژ ؾخـژگشد ذژکپژتذقسقاژدسژی دژسی غپژو ىدژاذیؽتپژیعالژ(وسؾسمپ).ژ مله شی دژ
پدعالژآوسدبژیلگىسژسی شدسژتقه لژاؾه ژدض اژوژاؾه ژیاتخه هتاژاسهص مذژ پژ شسعلاژ
یعالژ( غئاپ).ژیصژی دسوژوشعؼژیفااژی لدژیعلالژکلپژیلگلىسژسی لشدسژتقه للژاؾله ژ
دض اژوژاؾه ژیاتخه لهتاژدسژ مهلىسسژیعلا اژی لشیبژچگىالپژیعلال؟ژ(علؤیل).ژی لدژ
تذقسقژیکتؾلهفاژ لىد ژوژفشضلسپیسژدسژی لدژص سملپژو لىدژالذیسدژ(فشضلسپ).ژ مله شی دتژ
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تامسقژآاههژکذژ ذىسسژژوژدسژاهه الژیصژتامسقژکلذ هسژ ذلىسستژکلذ هسژیاتخله اژ لپژ
،
دعالژآ لذ.ژ لپژعلىسسژکلپژتمله ژکلذ هسژ ذلىسسژدسژؽلؼژ قىللۀژفالاتژ ذلىسستژ
ص سمپیستژ ذیخاپیستژسی لشدسژوژوسه لذسژدعلتپ ملذسژؽلذ یالذژوژسوی لظژ لسدژی قلهدژ
هژوژاؾهاپگش لهسژیلگلىسژسی لشدسژتقه للژاؾله ژدض لاژوژاؾله ژیاتخه لهتاژدسژ


ؤلمپ
مهىسسژیعا اژی شیبژتذو دژگشد ذ ژیعالژ( هفتپ) .ژ
واژههای کلیذی:ژیلگىتژتقه لتژاؾه ژیاتخه لهتاتژاؾله ژدض لاتژ مهلىسسژیعلا اژ

ی شیب .ژ
 .1همذهه

يٗام ايتطاباتی یا يٗام ؼأیگیؽی ؼونی اقت که ؼأیظهًعگاو به کمک آو ٢ؽظ هىؼظ يٗؽ ضـىیم
ً
همهپؽقـی
هینىظ یا اؾ ْؽی ٥
ؼا بؽ هیگؿیًًع .ایى ايتطاب ٞالبا یا ظؼ نکل یک ايتطابا بؽگؿاؼ 
گیـؽظ ٕ .ٔJhonson,2009:81بًـابؽایى يٗـام ايتطابـاتی
هـی 

و ظؼباؼه یک قیاقت کـالو يـىؼ
هدمىٚهای اؾ ٦ىايیى بؽای به يتیده ؼقايعو یک ايتطابا اقت .ازؿاب يیؿ به ًٚىاو هکمل يٗـام

نٛبههای هتٛعظ و هؽتبّ با هؽکؿ ،پهـتیبايی و
ايتطاباتی با ویژگی تهکیال پایعاؼ هؽکؿی ،وخىظ 
ُٚىگیؽی اؾ هؽظم و همچًیى تالل بؽای ظقت یا٢تى به ٦ـعؼ قیاقـی ٕٚبـع الـؽزمى ٚـالن،
 ٔ432 :2462ي٧م ههمی ظؼ ٢ؽایًع ايتطابا ظاؼيع .ازؿاب قیاقی ههاؼکت قیاقی ههـؽو٘ و
٦ايىيمًع ؼا به وخىظ آوؼظه و زل٧ه ه٧٣ـىظه هیـاو هـؽظم و کـاؼگؿاؼاو و تًـمین گیؽيـعگاو هكـتًع.
ازؿاب به واقٓه تٛاهل و همکاؼی که با يٗام ايتطاباتی ظاؼيع هىخ کاهم و ظ ٙ٢تُـاظها و ظؼ
يهایت هًدؽ به ثبا قیاقی هیگؽظيع .ظؼ وا ٙ٦تٛاهل و همکاؼی هًاق هیـاو ازـؿاب و يٗـام
ايتطاباتی خاهٛهپػیؽی قیاقی ،ههاؼکت قیاقی يهاظیًه هًداؼهای قیاقی و اختماٚی ،بكّ و
بـه کـاؼگیؽی
تٛمی ٥هؽظم قاالؼی ،ايكدام و اهًیت ،ت٧ىیت ههاؼکت قیاقی ٛ٢ـال ،ايتطـاب و 
هیظهع .بًا به تدـاؼب تـاؼیطی و
يیؽوهای کاؼآهع ٕظووؼژه ٔ246 :2438 ،ؼا ظؼ خاهٛه گكتؽل 
ؾهیًههـای ٢ؽهًگـی و اختمـاٚی ،همکـاؼی و تٛاهـل هیـاو ازـؿاب و يٗـامهـای ايتطابـاتی ظؼ

کهىؼهای هطتل ١هت٣او اقت .ظؼ کهىؼی هايًع ايگلكـتاو کـه ظاؼای يٗـام پاؼلمـايی اقـت،
ايتطاب اُٚای پاؼلماو و ايتطاب يطكت وؾیؽ اؾ هكیؽ ازؿاب بىظه و ازؿاب تًمین يهـایی ظؼ
يٗام ايتطاباتی ؼا هیگیؽيع ٕظووؼژه <A; ::<>@ ،و < .ٔ<Aظؼ خمهىؼی اقالهی ایؽاو يیؿ يٗـام
ه٧امهای زکىهتی به يىؼ هكت٧ین یا ٞیؽهكت٧ین بـا ؼأی
گىيهای تًٗین نعه که همه 
قیاقی به 
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هینىيع .ظؼ ايل نهن ٦ايىو اقاقی خمهىؼی اقالهی ایؽاو آهعه اقـتD :اهـىؼ
هؽظم ايتطاب 
کهىؼ بایع به اتکای آؼای ٚمىهی اظاؼه نىظ اؾ ؼاه ايتطابا  :ايتطاب ؼئـیف خمهـىؼ ،يمایًـعگاو
همـهپؽقـی ظؼ هـىاؼظی کـه ظؼ
ىها ،یـا اؾ ؼاه 
هدلف نىؼای اقالهی ،اُٚای نىؼاها و يٗایؽ ای 
یگؽظظ C.همچًیى ظؼ خمهىؼی اقالهی ایؽاو بـا پیـؽوؾی اي٧ـالب
ايىل ظیگؽ ایى ٦ايىو هٛیى ه 
زؿبگؽایی به ْىؼ ؼقمی هىؼظ تأییع ٦ايىو اقاقی بىظه و ظؼ ايل بیكت و نهن ٦ـايىو
اقالهی 
ّ
ايدمىهای قیاقی و يً٣ی آؾاظ هكـتًع .ههـؽوِ بـه

خمٛیتها،

اقاقی آهعه اقتD :ازؿاب،
ايىل اقت٧الل ،آؾاظی ،وزع ّ هلی و هىاؼظی ههابه ؼا ي ٍ٧يکًًع .Cظؼ بؽضی اؾ ظوؼههـا،
ایًکه ّ
ایى ٦ايىو اؾ خاي بؽضی اؾ ازؿاب هىؼظ ضعنه ٦ـؽاؼ گؽ٢تـه و يـه تًهـا ازـؿاب ظؼ خهـت زـل
ههکال يٗام ايتطاباتی يبىظه ،بلکه ضىظ ٚـاهلی ظؼ خهـت ایدـاظ بسـؽاو ظؼ ٢ؽایًـع ايتطابـا
نعيع .به ْىؼ هثال ظؼ اوایل اي٧الب اقالهی بـه ظلیـل نـکلگیـؽ يگـؽ٢تى ازـؿاب هـىؼظ تأییـع
زاکمیت اقالهی ،ازؿاب هطال ١خمهىؼی اقالهی ٢ؽيت ايتطابا و ههاؼکت هؽظهی ؼا که
قًعی ظؼ خهت ه٧بىلیت يٗام قیاقی اقت با ایداظ ظؼگیؽیها و اٞتهانا ضیابايی بـه بسـؽاو
تبعیل کؽظيعٛ٢ .الیتهای زؿب ضل ٥هكلماو و زؿب تىظه ؼا هیتىاو اؾ آو ظقته بؽنـمؽظ .پـف
اؾ ايالذ ٦ايىو اقاقی ظؼ قال  :<?Aکه يٗام ايتطاباتی ظؼ خمهىؼی اقالهی ایؽاو اؾ پاؼلمـايی
به ؼیاقتی تٟییؽ یا٢ت ،تٟییؽی ظؼ زل بؽضی اؾ ههکال قیاقی به وخىظ يیاهع .بـه ْـىؼی کـه
ظؼگیؽیها و اٞتهانـا

ظؼ قال  :<AAبه ظلیل يپػیؽ٢تى يتیده ايتطابا تىقّ بؽضی اؾ ازؿاب،
ضیابايی ایداظ نع .اهؽوؾه يیؿ با وخىظ بیم اؾ  ::9زؿب و تهـکل قیاقـی بـه ثبـت ؼقـیعه ظؼ
ٛ٢الیتهـای آيهـا ظائمـی

وؾاؼ کهىؼ ٕضبؽگؿاؼی خمهىؼی اقالهی ایؽاو ،ٔ:<BA/?/;B ،اها
ٛ٢الیتهای ایى ازؿاب ظؼ ایام هًتهی به ايتطابا ٦ـى گؽ٢تـه و

يبىظه و اکثؽ آيها ً٢لی هكتًع.
هیکًع .بًابؽایى يسىۀ همکاؼی و تٛاهل هیاو يٗام زؿبی و يٗـام
قپف با پایاو ايتطابا ٢ؽوکم 
ايتطاباتی ظؼ خمهىؼی اقالهی ایؽاو ههطى يیكت .با تىخه به آيچه بیـاو نـع ههـکل ايـلی
يبىظ الگىی ؼاهبؽظی همکاؼی و تٛاهل يٗام زؿبی و يٗام ايتطاباتی ظؼ خمهىؼی اقـالهی ایـؽاو
اقت Eبه ْىؼی که هؽ چه ٦عؼ ایى تٛاهل و همکاؼی ظؼ هكیؽی يـسیر ٦ـؽاؼ گیـؽظ ،زـىاظ و
ههکال قیاقی و اختماٚی هبتًی بؽ آو کاقته ضىاهع نع .ایى ه٧اله ،با هع ٠تـعویى الگـىی
ؼاهبؽظی تٛاهل يٗام زؿبی و يٗام ايتطاباتی ظؼ خمهىؼی اقالهی ایؽاو به ؼنـته تسؽیـؽ ظؼآهـعه
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اقت و قٛی ظؼ پاقص به ایى قإال ظاؼظ که الگىی ؼاهبؽظی تٛاهـل زؿبـی و يٗـام ايتطابـاتی ظؼ
خمهىؼی اقالهی ایؽاو چگىيه اقت؟
< .سابمه پژوهص

بؽؼقیهای به ٚمل آهعه ههطى گؽظیع تس٧ی٧اتی که ظؼ ؼابٓه با تٛاهـل يٗـام زؿبـی و

با
يٗام ايتطاباتی اقت ،وخىظ يعاؼظ .البته ظؼ ؾهیًه همکاؼی و تٛاهل ازـؿاب ظؼ ايتطابـا و
ي٧م ازؿاب ظؼ تىقٛه قیاقی تس٧ی٧اتی ايدام نعه که نـاهل کتـاب ،ه٧الـه و پایـاو ياهـه
هینىظ .ظؼ غیل به بؽؼقی هؽ یک اؾ ایى هىاؼظ پؽظاضته ضىاهع نع.

«تعاهیت ا ضا و اياخابات با يهشع کاسبشدی دس

وسی اسیهث ااشاو» ًٚـمت

ؾکیؾاظه ،تهؽاو ،کهکهاو ظايم .2477 ،ظؼ ایى کتاب ي٧ـم ازـؿاب ظؼ ايتطابـا و ي٧ـم

ايتطابا ظؼ ازؿاب ؼا به کمک ؼول تىيی٣ی و تسلیلی بیاو هیکًع .يىیكًعه به ایى يتیده
ٛ٢الیـتهـای ايتطابـاتی ا٦هـاؼ هطتلـ ١هـؽظم ؼا پـای

هیؼقع کـه ازـؿاب بـا نـؽکت ظؼ

يٗـامهـای
يًعو٤های ؼأی آوؼظه و ایى يیؿ هىخ ؼوي ٥ايتطابا هینىظ .اؾ ْؽ ٠ظیگـؽ 

هیگػاؼيع.
ؼ٦ابتهای ازؿاب تأثیؽ 

اهؽمهای هطتل ١بؽ
ايتطاباتی يیؿ ،اؾ ْؽی ٥
Dا ضا سیاسث و يمش آو دس توسعا سیاسث ااشاو :هغالعا هلوسدی اياخابلات Cؾیبـا کـالم،
ياظ E٤ه٧تعایی ،هؽتُـیً٢ Eـلًاهه تطًًـی ٚلـىم قیاقـی ،نـماؼه  ،18ؾهكـتاو ،2484
ٚلمی -پژوههی ٕظايهگاه آؾاظٔ .ظؼ ایى ه٧اله يىیكًعگاو تالل کؽظهايع تا ي٧م ازؿاب ظؼ ایداظ
تىقٛه قیاقی ضاو ايتطابا ؼا ثابت کًًع .ایى تس٧ی ٥اؾ يٗؽیه قاضتاؼ – کاؼگؿاؼ بهؽه بؽظه و بـه
بؽؼقی ویژگی ازؿاب قیاقی کاؼآهع پؽظاضته اقت .ظؼ يهایت به ایـى يتیدـه هـیؼقـع کـه اگـؽ
زؿب به هًٛی يسیر کلمه نکل بگیؽظ Eتأثیؽ بهقؿایی ظؼ کاهم ضٓاهـای ايتطابـاتی ظانـته و
هكیؽ تىقٛه قیاقی ؼا همىاؼتؽ ضىاهع کؽظ .بًابؽایى ایى تس٧ی ٥يیـؿ ي٧ـم ازـؿاب ؼا ظؼ کـاهم
ضٓاهای ايتطاباتی هىؼظ اؼؾیابی ٦ؽاؼ ظاظه که ؼاهی بؽای تىقٛه قیاقی اقت.
Dيظام اياخاباتث و تأثیش آو بش يظام ضبث دس ااشاو Cهسمعبا٦ؽ ضؽههـاظ و ابـىغؼ ؼ٢یٛـی
خاهٛهنًاقی قیاقی ایؽاو ،قال اول ،نماؼه اول ٕبهاؼٔ .2486 ،ظؼ ایـى

٦هكاؼهً٢ ،لًاهه
يٗـامهـای ايتطابـاتی ،يـى٘ يٗـام
ه٧اله يىیكًعه تالل کؽظه تا َمى هٛؽ٢ی ايىا٘ هطتلـ ١
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ايتطاباتی به کاؼ ؼ٢ته ظؼ ايتطابا هدلف نىؼای اقالهی و تـأثیؽ ایـى يٗـام ايتطابـاتی بـؽ
وَٛیت ازؿاب قیاقی ظؼ خمهىؼی اقالهی ایؽاو ؼا هىؼظ بؽؼقی ٦ؽاؼ ظهع .بًابؽایى ظؼ ایى
ه٧اله به یک بطم اؾ ؼاهکاؼهایی که هىخ هینىظ تا ازؿاب بتىايًـع بیهـتؽیى تـأثیؽ ؼا ظؼ
خاهٛه ظانته بانًع اناؼه يمىظه و آو تٟییؽ يٗام ايتطاباتی به پاؼلمايی اقت.
Dدسآهذی بش يظام اياخاباتث و تأثیش آو بش ا ضا و سلابت سیاسث Cانؽ ٠کاؼگؽ ٦میها،
تابكتاو > ،:<Bقال ظوم ،نماؼه ; ،يى  .ٔ:?: - :>9ظؼ ایى ه٧اله يىیكًعه بـه بؽؼقـی
هعل های هطتل ١يٗام ايتطاباتی پؽظاضته و تأثیؽ آو ؼا ظؼ ي٧م آ٢ؽیًی ازؿاب بؽؼقـی کـؽظه

اقت .يىیكًعه تالل يمىظه تأثیؽ هعل ايتطاباتی بؽ ثبا و بیثبا ظؼ خاهٛه ؼا يهاو ظهع.
ظؼ خمٙبًعی پیهیًه تس٧ی ٥بایع گ٣ت ،تس٧ی٧ا ايدام نعه ظؼ ایى ؾهیًه به چًع بطم
کلی ت٧كین نعه و ظؼ چًع زىؾه هىؼظ اؼؾیابی ٦ؽاؼ هیگیؽظ که هؽ یـک اؾ آيهـا ظؼ وا٦ـ ٙبـه
بطهی اؾ تس٧ی ٥هىؼظ يٗؽ ها اناؼه کؽظهايع .بطهی اؾ تس٧ی٧ا به ازؿاب پؽظاضته و ي٧ـم
آ٢ؽیًی آيها ؼا ظؼ ايتطابا تبییى يمىظهايع .بطم ظیگؽ به هعلهای ايتطابـاتی پؽظاضتـه و ظؼ
کهىؼهای هتٛعظ با وخىظ يٗامهـای اکثؽیتـی ،ؼیاقـتی ،پاؼلمـايی ،يیمـه پاؼلمـايی و ٞیـؽه
زُىؼ ٛ٢ال ازؿاب ؼا ظؼ ايتطابا هىؼظ اؼؾیابی ٦ؽاؼ ظاظهايع .بطم ظیگؽی اؾ تس٧ی٧ا يیؿ
گػاؼیهای ٢ؽهًگی و اختماٚی هإثؽ ظؼ ؼ٢تاؼ ايتطابـاتی ازـؿاب و خؽیـاوهـای

به قیاقت
قیاقی پؽظاضته و ي٧م خًاذهای قیاقی ؼا ظؼ ايتطابا هىؼظ بؽؼقی ٦ؽاؼ ظاظهايع .بًابؽایى
تس٧ی٧ی که بتىايع الگىی ؼاهبؽظی تٛاهل يٗام زؿبی و يٗام ايتطاباتی ظؼ خمهىؼی اقالهی
ایؽاو ؼا بؽ اقاـ يٗؽیه ظاظهبًیاظ بؽؼقی کًع وخىظ يعانته اقت.
= .ادبیات يظشی
 .1-3هفهىمضًاسی

قاؾهاوهای هًٗمی هكتًع که بؽای هباؼؾه ظؼ ؼاه

الف) يظام حضبی :ازؿاب ،گؽوهها و
٦عؼ به وخىظ آهعهايع .هع ٠هكت٧ین و ٚلًی ازؿاب به ظقت آوؼظو ٦عؼ یـا نـؽکت ظؼ
٦ـايىوگـػاؼی

کؽقیهایی ظؼ هدالف

تاللايع تا ظؼ ايتطابا

کاؼهای آو اقت .ازؿاب ظؼ
به ظقت آوؼيع ،يمایًعگاو و وؾیؽايی ظانته بانـًع و قـؽايدام ؼنـته زکىهـت ؼا بـه ظقـت
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قیاقتهای ٚمىهی ضىظ ؼا ٚملی قـاؾيع ٕهیطلـؿ::<A> ،

گیؽيع ،بؽ آو تكلّ پیعا کًًع و
ٚ .ٔ;ABالوه بؽ ایى ،با تىخه به ه٣هىم واژه يٗام که زايل ؼوابـّ بیًـابیى و کـًم ظائمـی
هبتًی بؽ يٗن هیاو اخؿا اقت Eيٗام زؿبی يیؿ يهاو اؾ اؼتباِ ظائمی ازؿاب با هتى خاهٛـه و
زکىهت هبتًی بؽ ٦ايىو ظاؼظ ٕایىبیD .ٔ;A ::<@B ،يٗام زؿبی ٚباؼ اقت اؾ ازؿابی که
نیىهای الگىهًع بؽای نکل ظاظو به یک يٗام کلی با هن تٛاهل ظاؼيع .به ْىؼی که ٦ىاٚع
به 
گكتؽظهای بیى باؾیگؽاو و ٛ٢االو ٚؽيۀ قیاقت هىؼظ

ههن هؽبىِ به ؼ٦ابت ازؿاب ظؼ قٓر
پػیؽل ٦ؽاؼ گیؽيع و ایى ٦ىاٚع پایه ،يهاظیًه نـىظ٢ٕ Cیؽزـی .ٔ@A ::<B? ،هـایى ویؽیًـ
چهاؼ ویژگی :ثبا ٦ابل تىخه ازؿاب ،ؼیهه اختماٚی ازؿاب ،ههؽوٚیت ازؿاب و قاؾهاو
ازؿاب ؼا بؽای يٗامهای زؿبی هٛؽ٢ی کؽظه به ْىؼی که با وخىظ ایى چهـاؼ ویژگـی ،يٗـام
زؿبی ظؼ خاهٛه يهاظیًه هیگؽظظ ٕ .ٔMainwaring; 1999: 54با تىخه به آيچه بیاو نع يٗـام
زمایتهای

ظولتها بؽ پایه ازؿاب تهکیل نعه و ازؿاب به کمک

زؿبی ،يٗاهی اقت که
کًًعهای ظؼ تٛییى و کًتؽل ظولت ظاؼيع.
هؽظهی ي٧م تٛییى 
أیظهًـعگاو بـه
یگیؽی ؼونی اقـت کـه ؼ 
ب) يظام ايتخاباتی :يٗام ايتطاباتی یا يٗام ؼأ 
ً
یگؿ یًًع .ایى ايتطابٞ ،البا یا ظؼ نکل یک ايتطابا
کمک آو ٢ؽظ هىؼظ يٗؽ ضى یم ؼا بؽ ه 
یگیـؽظ
همـهپؽقـی و ظؼبـاؼه یـک قیاقـت کـالو يـىؼ هـ 
ینىظ یا اؾ ْؽیـ ٥
بؽگؿاؼ ه 
هدمىٚهای اؾ ٦ىايیى بؽای به يتیده ؼقايعو

).(GICQUEL.1987: 177بًابؽایى يٗام ايتطاباتی
یک ايتطابا اقت .يٗام ايتطاباتی قه هعل ظاؼظ که ظؼ غیل هؽ یک اؾ آيها تبییى نعه اقت.
پ) هذلهای يظام ايتخاباتی و تأثیش آو بش يظام حضبی

هذلهای يظام ايتخاباتی و تأثیش آو بش يظام حضبی
جذول  .1

٢هؽقت بكته :ؼأی ظهًعگاو اؾ هیاو ٢هؽقتهای يٗــام زؿبــی :زُــىؼ ؼهبــؽاو
هطتل ،١ز ٥ؼأی به یکی اؾ آيها ؼا ظاؼيع.
يظام ايتخاباتی
اکثشیتی

ازؿاب ظؼ يسًه قیاقی

٢هؽقتهای

٢هؽقت باؾ :ؼأی ظهًعگاو اؾ هیاو
هطتل ،١ياهؿظهای هىؼظ يٗؽ ضىظ ؼا ايتطاب ،و يٗام زؿبی :هیـؿاو ي٣ـىغ ازـؿاب
هینىظ.
بــه تًٗــین ٢هؽقــت هــىؼظ ٚال٦ــه ضــىظ ا٦ــعام قیاقی کاقته 
هیکًًع.

هـنضـايىاظه :ازـؿاب قیاقـی و يٗام زؿبی :به تًاقـ آؼای هـؽ
٢هؽقتهـای 
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٢هؽقتهـایی ؼا بـؽای ايتطابـا

وههایی که
گؽ 

?@<

٢هؽقـــت ،کؽقـــیهـــا ،هیـــاو

هـنضـايىاظه تىؾیـٙ
٢هؽقتهای 

هـیبایكـت ٦بـل اؾ بؽگـؿاؼی
کـؽظهايـع ،
هٛؽ٢ی 
هنضايىاظه ضـىظ ؼا يیـؿ
٢هؽقتهای 

ايتطابا ،

هیگؽظظ.


ههطى کًًع.
گؽوهها و ازؿاب کىچک اهیع چًعايی بؽای کك کؽقی
ظؼ يٗام ايتطابا اکثؽیتی ،
هینىيع.
يمایًعگی ؼا يعاؼيع و اؾ گؽظويه اظاؼه کهىؼ زػ ٠
يٗام زؿبی :يٗـام ايتطابـاتی بـؽ
هؽ یک اؾ ازؿاب قیاقی به تًاق هیـؿاو آؼای
يظام ايتخاباتی
تًاسبی

کؽقیها پاؼلمـايی

هیتىايع
ضىظ ظؼ ايتطابا  ،
ؼا به ضىظ اضتًاو ظهع.

پایــه ازــؿاب بــىظه هــؽ یــک اؾ
ازؿاب قیاقی به تًاقـ هیـؿاو
هیتىايـع
آؼای ضىظ ظؼ ايتطابا  ،
کؽقــیهــا پاؼلمــايی ؼا بــه ضــىظ
اضتًاو ظهع.

هیتىايع ياز
ظؼ يٗام ايتطابا تًاقبی ،هؽ زؿب یا گؽوهی به تًاق آؼای ضىظ 
کؽقی يمایًعگی بانع.
يٗام زؿبی :هن ا٢ؽاظ به يـىؼ
يظام ايتخاباتی
هختلظ

خم ٙظو يٗام تًاقبی و اکثؽیتی اقت.

زؿبی هیتىايًع کايعیـعا نـىيع و
هن به يىؼ هكت٧ل.

گؽوهها و ازـؿاب
يٗام ايتطاباتی هطتلّ خم ٙکؽظو هیاو ايل ٚعالت و ؼٚایت ز ٥
قیاقی هطتل ١و اهکاو تهکیل اکثؽیت پاؼلمايی اقت.
(هًبغ) GICQUEL.1987: 179:

ت) .يظام ايتخاباتی خمهىسی اسالهی ایشاو :يٗام قیاقی ظؼ خمهـىؼی اقـالهی ایـؽاو ،بـه
ه٧امهای زکىهتی به يـىؼ هكـت٧ین یـا ٞیؽهكـت٧ین بـا ؼأی هـؽظم
گىيهای تًٗین نعه که همه 

هینىيع .ظؼ ايل نهن ٦ايىو اقاقی خمهىؼی اقالهی ایؽاو آهعه اقتD :اهىؼ کهـىؼ
ايتطاب 
بایع به اتکای آؼای ٚمىهی اظاؼه نىظ اؾ ؼاه ايتطابا  :ايتطاب ؼئیف خمهىؼ ،يمایًـعگاو هدلـف
همهپؽقی ظؼ هىاؼظی که ظؼ ايـىل ظیگـؽ
نىؼای اقالهی ،اُٚای نىؼاها و يٗایؽ ایًها ،یا اؾ ؼاه 
یگؽظظ .Cهعل ايتطاباتی ظؼ خمهىؼی اقالهی ایؽاو ،ظو هؽزلـهای بـىظه کـه اؾ
ایى ٦ايىو هٛیى ه 
يى٘ يٗام اکثؽیتی اقت و هؽ ٢ؽظ که يً ١به ٚالوه یک ؼأی ؼا کك کًع به ًٚىاو هًتط هـؽظم
٦ؽاؼ هیگیؽظ .ظؼ ٞیؽ ایى يىؼ ايتطابا به هؽزله ظوم ؼ٢ته و ظؼ ایى هؽزله ٢ؽظی کـه بیهـتؽیى
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ؼأی ؼا بیاوؼظ به ًٚىاو هًتط ٦ؽاؼ هیگیؽظ ٕکىاکبیاو.ٔ47 :2474 ،
ج) الگىی ساهبشدی :بؽای تٛؽی ١الگـىی ؼاهبـؽظی الؾم اقـت ظؼ ابتـعا ه٣هـىم الگـى و
قپف ؼاهبؽظ تبییى گؽظظ .بؽای واژه  Patternظؼ لٟتياهه هٛـايی هطتل٣ـی اؾ خملـه :الگـى،
ايگاؼه ،نکل و يمىيه٦ ،ال ْ ،ؽذ ،هًىال و ي٧م بیاو نعه اقت .ظؼ یک تٛؽی E١الگـى یـا
هعل ،يمایم يٗؽی و قـاظه نـعه اؾ خهـاو واٛ٦ـی هـی بانـعٕ .ظه٧ـاو .ٔ?> ::<A? ،ظؼ
تٛؽی٣ی ظیگؽD :الگى یک قؽی ٢ؽَیا ههتؽک اقت .الگى ؼونی اقـت کـه بـا آو ظيیـا ؼا
مگـىیی ٚملکـؽظ آو یـاؼی
هیظهـع و هـا ؼا ظؼ پـی 
هیکًین .الگى ظيیا ؼا بؽای ها نؽذ 
تٛبیؽ 
هیظهعٕ Cتىقلی .ٔ:=< ::<?B ،بـا تىخـه بـه آيچـه اؾ تٛؽیـ ١الگـى بیـاو نـع Eالگىهـا

بؽظانتهای غهًی اؾ ظيیای واٛ٦ی هكتًع .به تٛبیؽ ظیگـؽ ،هـعل ،الگـىیی ا٦تبـاـ نـعه اؾ

هكائل ٚیًی و واٛ٦ی اقت که ؼوابّ بـیى هتٟیؽهـا ؼا يهـاو هـیظهـع و پـیمبیًـی ؼا قـاظه
بؽنمؽظهايع که به کمک آو قاؾهاوها هیتىايًـع

هیکًًع .همچًیى ه٣هىم ؼاهبؽظ ؼا ٢ؽایًـعی

هسیّ های ظاضلی و ضاؼخی ضىظ ؼا ؼيع يمىظه و نًاضتی يكبت بـه آو ظانـته بانـًع .بـه

ْىؼی که هكیؽ ا٦عاها ضى ظ ؼا نـًاضته و ظؼ يهایـت ؼاهبـؽظ الؾم ؼا بـه کـاؼگیؽی يمایًـع.
بؽياهههای ايتطابی یک

ٕاقماٚیلی ٔ=? ::<B; ،ظؼ تٛؽی٣ی ظیگؽ ،ؼاهبؽظها هدمىٚهای اؾ
هسعوظیتها و اهکايا ٚالن وا ٙ٦به ً٦ع يائـل نـعو بـه

قاؾهاو بىظه که با ظؼ يٗؽ گؽ٢تى
اهعا ٠تؽقین نعه اقت ٕاقماٚیلی .ٔ=@ ::<B; ،زال هیتىاو گ٣ت که الگىی ؼاهبؽظی،
يمایم يٗؽی اؾ هدمىٚه بؽياهه های ايتطابی هبتًی بؽ ٚىاهل هإثؽ ظؼويی و بیؽويـی ظؼ یـک
قاؾهاو بىظه که بؽ پایه خهاو وا ٙ٦اقت .ظؼ بؽؼقی تسلیلهای ؼاهبؽظی ،بؽضـی اؾ الگىهـا
هبتًی بؽ تسلیل بیؽويی اقت و بؽضی ظیگؽ تسلیل ظؼويی ؼا هىؼظ اؼؾیابی ٦ؽاؼ هیظهًـع .ظؼ
ایى تس٧ی ٥تىخه به ٚىاهل بیؽويی و ظؼويی اٚن اؾ هکايیکی و اؼگايیکی هالک بؽؼقی اقت.
> .سوش و ابضاس تحمیك

يٗؽیههای ههطًی يكبت به هكئله پژوهم وخىظ

به ظلیل آيکه ایى تس٧ی ٥اکتها٢ی بىظه و
يعانته یا ظؼ چهاؼچىب هکايی و ؾهايی ههطًی که تس٧ی ٥ظؼ آو يىؼ گؽ٢تـه ،يٗـؽا
ظاظهبًیاظ بـه گـؽظآوؼی اْالٚـا هـیپـؽظاؾین
کا٢ی هىخىظ يیكت ،بًابؽایى به کمک ؼول 
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ظاظهبًیاظ بایـع گ٣ـت کـه کعگـػاؼی بـه
ٕاظی زاج با٦ؽی .ٔ27 :2472 ،ظؼ تىَیر ؼول 
يـامگـػاؼی ه٣ـاهین و ه٧ـىال و بكـّ آيهـا بـا
ظاظهها و نـاهل 
هًٛای ؼهؿگهایی و ت٣كیؽ 
خؿئیا بیهتؽ و قاضت ُ٦ایا که باؼيی گلیكؽ و ايكلن اقـتؽاوـ ٕ2876مٔ پیهـگاهاو آو
ه٣هـىمبًـعی و

هـیگیـؽظ ٕاظیـ زـاج بـا٦ؽی .ٔ26 :2472 ،کعگـػاؼی

هكـتًع ،يـىؼ
هنؾهاو هؽ
ظاظهها بهوقیلۀ یک يامًٚ ،ىاو یا بؽچك هاییکه بهْىؼ 
تکههایی اؾ 
ه٧ىلهبًعی 

هیکًع .به بیاو ظیگؽ ،کعگػاؼی به ٚملیا خعاقـاؾی
ظاظهها ؼا تلطیى و تهؽیر 
ٛٓ٦ه اؾ 
هینىظ ٕ٢ .ٔGlaser, 2867: 83ـؽایًع
ظاظههای ضام گ٣ته 
ظاظهها و چكبايعو ه٣اهین اولیه به 

ايدام کعبًعی ٕاقت٣اظه اؾ کعگػاؼی باؾ ،هسىؼی و گؿیًهیٔ ،تعویى ه٣ـاهین ،ه٧ـىال و
يمىيهگیؽی يٗـؽی،
ه٧ىلههای ٢ؽٚی آو ،اقت .اؾ ْؽی ٥
ُ٦ایا ،ایداظ پیىيع بیى یک ه٧ىله و 
هـیکًـع و تًـمین
ظاظههایم ؼا گـؽظآوؼی ،کعگـػاؼی و تسلیـل 
هنؾهاو 
تسلیلگؽ به ْىؼ 

ظاظههایی ؼا و اؾ کدا گؽظآوؼی کًع .با تىخـه بـه آيچـه بیـاو
هیگیؽظ که ظؼ هؽزلۀ بٛعی چه 

گؽظآوؼینعه تـالل

ظاظههای
نع ،هس ٥٧ظؼ ابتعا ظؼ هؽزله کعگػاؼی باؾ با هؽوؼ هدمىٚه 
هـینـىظ ،چـؽا کـه
هیکًع که ه٣اهین هكـتتؽ ظؼ آو ؼا باؾنًاقـع .ایـى هؽزلـه بـاؾ ياهیـعه 

هیپؽظاؾظ .ظؼ کعگػاؼی باؾ پژوههگؽ
يامگػاؼی ه٣اهین 
پژوههگؽ بعوو هیچ هسعوظیتی به 
يمـینـىظ.
هیپؽظاؾظ و هسعوظیتی بـؽای تٛـعاظ آيهـا ٦ائـل 
يامگػاؼی ه٣اهین 
با غهًی باؾ به 
ظقتهبًعی کؽظه و ه٣ـاهیمی کـه
قپف ظؼ هؽزله کعگػاؼی هسىؼی هس ٥٧ه٣اهین هؽتبّ ؼا 
ظقـتهبًـعی نـعه و ظؼ نـم

هیظهع .ظؼ هؽزله بٛع ه٣اهین
هیگًدًع ٦ؽاؼ 
غیل یک ًٚىاو 
هینىيع .قپف ظؼ
هعاضلهگؽ ،هسیٓی و پیاهعی ت٧كین 

ؾهیًهای ،ؼاهبؽظی ،هسىؼی،
ه٧ىله 
هیبیًع بـه ًٚـىاو الگـىیی بـؽای ظیگـؽاو بـه تًـىیؽ
هؽزله بٛع آيچه هس ٥٧اؾ ایى تًىیؽ 
ظاظههـا اؾ ؼول
هیکهـع ٕ .ٔGlaser, 2867: 73ظؼ ایـى پـژوهم بـؽای تدؿیـه و تسلیـل 

هـیگـؽظظ .بـه همـیى
ظاظهبًیاظ اقت٣اظه ضىاهع نع و قپف هعلی ه٣هىهی ظؼ ایى ؼابٓه اؼائه 

هًازبهها با يطبگاو ،به يـىؼ بـاؾ بـىظه تـا

هًٗىؼ اؾ هًازبه يطبگی بهؽه ضىاهع بؽظ.
هًازبهنىيعگاو بهظوؼ اؾ هؽ گىيه تسکن و قاضتاؼیا٢تگی ظیعگاه ضىظ ؼا ظؼ ایى ؼابٓه بیاو

پؽقمها ظؼباؼه پاقص به قإال ايلی بىظه اقت .پف اؾ پایـاو هًـازبه بـؽای

يمایًع .البته
یكهای و تٓاب ٥هیاو اْالٚا ب هظقت آهعه اقت٣اظه هیگؽظظ.
تًٗین کعهای باؾ اؾ ؼول ه٧ا 
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ایى ؼول بؽگؽ٢ته اؾ تکًیک کك اْالٚا ظ٦ی ٥هـىاؾی :اقت ٕٚباـ ؾاظه.ٔ14 :2482 ،
ه٧ىلههای ب ه ظقت آهعه ظؼ هؽزله کعهای ايتطابی به خم ٙيطبگاو باؾگؽظايعه
ٚالوه بؽ ایى 
ه٧ىلههـا يمـؽههـای ؼا اؾ يـ٣ؽ تـا ظه ظؼ يٗـؽ گؽ٢تًـع .بـؽای
نعه و هؽ یک اؾ آيها بؽای ایى 
ه٧ىلهها اؾ آؾهىو آل٣ای کؽويباش اقت٣اظه نـعه کـه َـؽی پایـایی آو
اٚتباؼقًدی و ؼوایی 
بؽابؽ با  64اقت ٕ.ٔAndreas,2003: 23
? .جاهؼه آهاسی و يمىيهگیشی

با هع ٠ظقتیابی به تٛاهال يٗـام زؿبـی و يٗـام ايتطابـاتی ،هًـازبههـایی ٞیؽتًـاظ٢ی و
ههـاؼکتکًًــعگاو،

هع٢مًـع بـا کاؼنًاقـاو و هتطًًــاو ایـى زـىؾه ايدـام نــع .ظؼ وا٦ـٙ
ییايع که هتًاق با اهعا ٠پژوهم ،ظاؼای اْالٚا هعيٗؽيـع.
گؽوهها 
هدمىٚهای اؾ ا٢ؽاظ یا 

هدمىٚـهای اؾ گـؽوههـای هتطًـى بـىظه کـه ظاؼای

ایى ا٢ؽاظ که ظؼ هدمى٘ > :ي٣ؽ هكتًعE
قىاب ٥هطتل٣ی ظؼ قٓىذ ٚالی ازؿاب ،ظولت ،هدلف یا اؼکاو هؽتبّ با قایؽ ٦ىا ظانتهايع.
جذول  .2هطخػات جاهؼه آهاسی

کاؼنًاقی

کاؼنًاقی اؼنع

ظکتؽی

%9

% ;9

%A9

هیؿاو قًىا ظؼ

کمتؽ اؾ  ;9قال

بیى  ;9تا  <9قال

بیهتؽ اؾ  <9قال

هكئىلیتهای کلیعی


<% :</

% ;9

%77/77

قٓر تسًیال

(هًبغ :یافتههای پژوهص)

@ .اػتباسسًجی

ظؼ ایى تس٧ی ٥هٛیاؼ ؼقیعو به زعاکثؽ اْالٚا اقت ،به ْىؼی که پف اؾ بؽؼقیهای بـه
هینىيع .به ْىؼ هثال ؾهـايی کـه
هینىین که تکؽاؼ 
ظاظههایی هىاخهه 
ٚمل آهعه ،پیىقته با 
زـؽ٠هـا و يٗـؽا ههـابهی ؼا بـه ْـىؼ هکـؽؼ

هًازبههای ظؼ زال ايدام ،پژوههگؽ

ظؼ
ظاظهها يىؼ گؽ٢ته اقت ٕؼيدبـؽ.ٔ;?> ::<B: ،
هیتىايع زعـ بؿيع که انبا٘ 
هینًىظ 

ظاظهها اؾ ْؽیـ ٥انـبا٘ و زـع ک٣ایـت و ؼ٢ـت
اٚتباؼپػیؽی 

بؽ همیى اقاـ ،ظؼ ایى تس٧ی٥
. peer debriefing

1
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بؽگهتهای هکؽؼ به يىؼ يطبگی اقت.

یافتههای تحمیك

.A
 .1-7کذگزاسی باص و هذىسی

ظؼ ایى تس٧ی ٥اؾ هًازبههایی که با يطبگاو ايدام نع ،ظؼ هدمى٘ تٛعاظ =>? هىؼظ کع باؾ
ه٣هىمبًعی نعه و بؽچك گـػاؼی و بـه تٛبیـؽ

اقتطؽاج گؽظیع .ظؼ ایى هؽزله کعهای باؾ،
هـیآیـع
بـهظقـت 
ًٚىاوگػاؼی نعه اقت .به ْىؼی که اؾ ایى ؼول ه٣ـاهین خؿئـی 
ظیگؽ 
کلـیتـؽی زايـل
ٕ .ٔGlaser1978: 85قپف اؾ کًاؼ هن ٦ؽاؼ ظاظو ه٣اهین هؽتبّ ،ه٣ـاهین 
هیگؽظظ ٕهماؤ .ظؼ خعول غیل اؾ ; ::ه٣هىم =? ،ه٣هىم کلی اقـتطؽاج نـعه اقـت .ظؼ

ه٧ابل ه٣اهین هؽتبّ ،کعهای هسىؼی تبییى نعه اقـت .بـه ْـىؼی کـه بـؽ اقـاـ يٗؽیـه
لهها ههطى گؽظیع .با تىخه بـه
ه٧ىلهبًعی نعه و هؽ یک اؾ ه٧ى 
ظاظهبًیاظ ،کعهای هسىؼی 

خعولهای کعگػاؼی باؾ پؽهیـؿ گؽظیـع و تـالل

ؼٚایت زدن ي٣سا ه٧اله ،اؾ اؼائه همه
نع تا ظؼ یک خعول هً٧ىظ يىیكًعه يهاو ظاظه نىظ.

یافتههای فشایًذ کذگزاسی باص و هحىسی

جذول .3

کذگزاسی باص

کذگزاسی
هحىسی

همىله اغلی (همىلههای فشػی)

کذهای باص

ايٓبا ٤هٓالبا  ،هىاَ ،ٙؼ٢تاؼها و ؼویکؽظهای ازؿاب بـا
هىاؾیى ٦ايىيی ،تعویى ٦ايىو تٛاهـل ازـؿاب و ايتطابـا ،
الؿاها
تٛاهال

ْ
نؽایّ ٚلی کاؼآهع هیاو

چالمهای

٦ايىوگػاؼی و

اخؽای ٦ىايیى

ؼ ٙ٢ابهاها ٦ـايىو اقاقـی ظؼ الگـىی تٛاهـل هٓلـىب،
تًٗــین قــًع الؾم االخ ـؽا ب ـؽای ي٧ــم آ٢ؽیًــی از ـؿاب ظؼ
ايتطابا  ،تبییى ٦ايىيی و ن٣ا٢یت هكئىلیت ازـؿاب بـؽای
اخؽای ايتطابا  ،کاؼایی و ٦ابلیت اخؽایی ٦ـىايیى و قـاؾ و

يٗام زؿبی و

کاؼ ٦ايىيی بؽای ؼقیعگی به ٦ـىايیى و ه٧ـؽؼا هتٛـاؼٌ،

يٗام ايتطاباتی

پػیؽل يتایح ايتطابا تىقّ همه ازؿاب
تکالی ١ههتؽک و ظٚــى ازــؿاب اؾ هــؽظم بــؽای زُــىؼ زــعاکثؽی ظؼ
هکمل بؽای تس ٥٧ايتطابــا  ،زمایــت از ـؿاب اؾ ايتطابــا  ،هٛیــاؼ  ٦ـؽاؼ
ههاؼکت زعاکثؽی ايتطابا  ،اؼائه يًعو٤ها ظؼ تمـام ي٧ـاِ کهـىؼ تىقـّ
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<A:
کذگزاسی باص

کذگزاسی
هحىسی

همىله اغلی (همىلههای فشػی)

ظؼ ايتطابا

کذهای باص

قتاظهای بؽگؿاؼی ايتطابا  ،بؽگؿاؼی ايتطابا ظؼ هى٦ـٙ
ه٧ؽؼ ٕؾهاو آو ؼا به تأضیؽ يیًعاؾيعٔ ،باوؼپـػیؽی ظولـت
هؽظاو يكبت به ازؿاب
پیؽوی اؾ ظقتىؼا ؼهبؽی تىقّ ازؿاب و قتاظ بؽگؿاؼی
ايتطابا ً٢ ،لالطٓاب ٦ؽاؼ ظاظو هًىیا ؼهبؽیٚ ،عم

ا٦تُـــائا تس٧ـــ ٥تطؽی ٢ؽاهیى ؼهبؽی تىقّ ازؿاب ،ظٚى ازـؿاب بـه
هًىیا ؼهبؽی پیؽوی اؾ ؼهبؽی ،تبییى نـ٣ا ٠هًـاظ ٤والیـت پـػیؽی
ازؿاب ظؼ ٢ؽایًع ايتطابا .

ظقتگاههای يٗاؼ بؽ ايتطابـا بـه ازـؿاب و

اْال٘ؼقايی

آزاظ هؽظم يكبت به ٢ؽایًع ايتطابا  ،پؽهیؿ اؾ ا٢های هـعاؼک
نطًی ازؿاب ،تأییع و ؼظ کايعیـعای ازـؿاب بـه يـىؼ
هسؽهايهٚ ،عم تىهیى بـه ازـؿاب و کايعیـعای آيهـا ت٧ىیـت
ا٦تُـــــــــــائا ٢ؽهً باوؼپػیؽی و اٚتماظ به ازؿاب ظؼ هیاو آزاظ خاهٛـه،
نطًیتی ازؿاب ٢ؽهً قاؾی تىايمًعی و هًم نطًیتی اُٚـای زـؿب،
تأییــع یــا ؼظ يــالزیت کايعیــعای هٛؽ٢ــی نــعه تىقــّ
ظقتگاههای يٗاؼتی به ازؿاب و قپف هٛؽ٢ـی لیكـت تأییـع

نعگاو به هؽظم تىقّ ازؿاب ،ههیاقاؾی خهت هٛؽ٢ی هـؽ
ظقتگاههای ايتطاباتی

چه بهتؽ ازؿاب تىقّ
الؿاها ههـتؽک ظؼ
چهـنايـعاؾ و

هكیؽ
قیاقتهـای کلـی

يٗام
تٛاهل يٗام

پعیعههسىؼی زؿبی و يٗام

ايتطاباتی

هكــئىلیتپــػیؽی و پاقــطگىیی ازــؿاب يكــبت بــه

ٚملکؽظناو ظؼ ٢ؽایًع بؽگؿاؼی به هى ٙ٦ايتطابا  ،پؽهیـؿ
اؾ نطًیيگـؽی ظؼ يٗـام ايتطابـاتی ،ظٚـى اؾ آزـاظ
خاهٛه بؽای ههاؼکت زعاکثؽی ،تـالل بـؽای ؼوی کـاؼ
آهعو هكئىالو کاؼآهع٦ ،ايىو هسىؼی

زمایت يٗام
ايتطاباتی

تىخه يٗام ايتطاباتی به هىاي ٙزُىؼ ٛ٢ال يٗام زؿبـی و
بؽياهـــهؼیـــؿی خهـــت زـــػ ٠یـــا کـــاهم هىايـــٙ
هػکىؼ ،بؽضىؼظاؼی اؾ زمایت همه ظقتگاهها ايتطاباتی

الگىی زاهبسدی تؼاهل يظام زصبی و يظام اي صاباتی دز خمهىزی اظالهی ایساو
کذگزاسی باص

کذگزاسی
هحىسی

;<A

کذهای باص

همىله اغلی (همىلههای فشػی)

ظیعگاهها و بؽياهههای يٗـامهـای زؿبـی،

ظؼ بهکاؼگیؽی
پهتیبايی يٗـام ايتطابـاتی اؾ ٚىاهـل کلیـعی اثؽبطهـی
تٛاهل هیاو ازؿاب و يٗام ايتطاباتی
اٚت٧اظ يٗام ايتطاباتی به خایگاه آهىؾل ظؼ تٛـالی يٗـام
نایكتگیهای زؿبی ،تمایل به ؼیكکپػیؽی ظؼ هیاو يٗـام ايتطابـاتی،

کايعیعا

بـههًؿلـه
يگؽل يٗـام ايتطابـاتی بـه ضٓاهـای ازـؿاب 
٢ؽيتی بؽای یاظگیؽی و اؼت٧ا
خى همکاؼی يٗام ايتطاباتی و يٗـام زؿبـی ظؼ خاهٛـه،

ایداظ خى همکاؼی
و تٛاهل

ُ٢ای پىیایی يٗام زؿبی و يٗام ايتطاباتی ،خى اٚتماظ و
ههاؼکت بیى ازؿاب و يٗام ايتطاباتی بؽای ایداظ ُ٢ای
نى٤آهیؿ همکاؼیُ٢ ،ـای بؽابـؽی يكـبت بـه ازـؿاب،

يلرآهیؿی ازؿاب.

تهــىی ٥هبازثــه و هًــاٖؽه ازـؿاب ظؼ ُ٢ــای هطتلــ،١

٢ؽهً

زـؿبهسـىؼی،

٢ؽهً زؿب هسـىؼ ،ت٧ىیـت تىايـایی

زؿبهسىؼی ٢ؽهً


ايتطابا زؿبی٢ ،ؽهً قـاؾی خهـت ت٧ىیـت

اؼتباِ ؼونً٣کؽاو و ؼهبؽاو ايلی ازؿاب با آزاظ خاهٛه
٢ؽهً بالًعه و پىیای يٗام ايتطابـاتی ،ت٧ىیـت ؼوزیـه
٢ؽهً تٛالیهعاؼی زؿب بـاوؼی ،ت٧ىیـت آگـاهی ا٢ـؽاظ اؾ ي٧ـم ازـؿاب،
نؽایّ

بكتؽهای

ؾهیًهای


٢ؽهًگی

يٗام ايتطاباتی ت٧ىیت ؼَایت يٗام زؿبی٢ ،ؽهً کمالگؽایی و ؼنـع
و ضىظنکى٢ایی يٗام ايتطاباتی هبتًی بؽ يٗام زؿبی
بـه زــعا٦ل ؼقــايعو هؽؾهــا هیــاو يٗــام زؿبــی و يٗــام
بـهًٚـىاو
ايتطاباتی ،تل٧ی هؽ یک اؾ اُٚای يٗام زؿبی 
یــک هكــاٚع کًًــعه يٗــام ايتطابــاتی ،ظاظو آؾاظی بــه
٢ؽهً هعاؼا

ازؿاب بؽای کك تدؽبه ،ؼیكک کـؽظو ظؼ هیـاو يٗـام
ايتطاباتی٢ ،ؽيتی بؽای خبؽاو انتباه ازـؿاب ،ت٧ىیـت و
پؽوؼل ؼوزیه ي٧عپػیؽی ظؼ هیـاو يٗـام زؿبـی و يٗـام
ايتطاباتی ،ت٧ىیت ٢ؽهًـ گ٣تـاؼی و اضـتال ٠يٗـؽ ظؼ
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کذگزاسی باص

کذگزاسی
هحىسی

کذهای باص

همىله اغلی (همىلههای فشػی)

هیاو ازؿاب
وخــىظ قیاقــتهــای هًٓٛــ ١و زمــایتگؽ يكــبت بــه
قیاقتها و ٦ىايیى


ياههها و َىابّ پهتیباو بؽای ي٧ـم آ٢ؽیًـی
آییى 
ازؿاب ،
آیًعهيگؽ يكبت
چهنايعاؾ ؼونى و 
بیهتؽ ازؿاب ،ظانتى 
به زُىؼ بیهتؽ ازؿاب ظؼ ايتطابا

پؽهیؿ اؾ تٛاهال
ٕبعه و بكتاؤ با
يازباو ٦عؼ و
ٖؽ٢یــتهــای


ثؽو

ي٣ــىغ يــازباو ٦ــعؼ و ثــؽو  ،ههــاؼکت کايعیــعای
ازؿاب ظؼ ْؽذهـای کـالو ا٦تًـاظی ،يهـؽ اْالٚـا
هسؽهايه تىقّ ازؿاب به ًٚـىاو ؼايـت ،گـؽایم ؼهبـؽاو
ٚؽ٠گؽا به بـیگايگاو
ازؿاب 

نؽایّ
اثؽبطهــــــی پؽهیؿ اؾ نطًی
هعاضلهگؽ

تىخه ازؿاب به هًاٚ ٙ٢مىهی
تٛاهل
يگؽی
ن٣ا٠قاؾی ٛ٢الیتها و ا٦عاها ازؿاب ،گـؿاؼلظهـی

تٛاهل با
ظقتگاههای يٗاؼتی


قااليه ا٦عاها و ٛ٢الیتهای ازـؿاب بـه ظقـتگاههـای
يٗاؼتی ،پاقطگىیی ازؿابٚ ،ملیا قـاؾی هًـىبا
ظقتگاههای يٗـاؼتی ،ايت٧ـاظ اؾ ظقـتگاههـای يٗـاؼتی و

تًمیما آيها اؾ ْؽی ٥ؼولهای ٦ايىيی
پـىیمهـای زؿبـی ،ههـاؼ هـای

ههاؼ های زؿبی،

تسملپػیؽی

ههاؼ های تٛاهلی يٗاؼتی ،ههاؼ های اؼت٧ای اضال ٤و هًم
ظؼ هیاو ازؿاب
قاؾهاوظهی و آهىؾل هكتمؽ ازؿاب ،ظانتى ؼاهبـؽظ ظؼ


هکايیؿمهای


ؼاهبؽظها

هًداؼی

تىقٛه آهىؾنی

ظوؼهای


ازؿاب و
ظقتگاههای يٗاؼتی


ضًىو تكهین ظايم ،تأکیـع بـؽ یاظگیؽيـعگی ظؼ يٗـام
زؿبی و يٗام ايتطاباتی ،تبعیل ازؿاب به ازؿاب آهىؾل
ظهًعه به آزاظ خاهٛـه ،بهبـىظ کی٣یـت آهـىؾل ازـؿاب
تىقّ يٗام ايتطابـاتی ،ا٢ـؿایم هكـئىلیتپـػیؽی يٗـام
زؿبی ظؼ ٦بال ت٧ىیت یاظگیؽی اُٚای زؿب

يهاظیًهقاؾی


پیمبیًی ُ٢ایی بؽای تباظل تداؼب ،ایعهها و ههاؼ هـا


هکايیكن ايت٧ال ظؼ هیاو ازؿاب ،ایداظ بكتؽ اؼؾل هًاق بؽای هعیؽیت

الگىی زاهبسدی تؼاهل يظام زصبی و يظام اي صاباتی دز خمهىزی اظالهی ایساو
کذگزاسی باص

کذگزاسی
هحىسی
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همىله اغلی (همىلههای فشػی)

تداؼب

کذهای باص

يٗام زؿبـی ،هكتًعقـاؾی تدـاؼب بـا ؼویکـؽظ ايت٧ـال
تدؽبه ،تكـهین تدـاؼب هتطًًـاو ٚلمـی و اخؽایـی،
تكـــهین تدـــاؼب هتطًًـــاو ٚلمـــی ظؼ ضًـــىو

هکايیؿمهای


ؼاهبؽظهای ٚملیاتی ظؼ هسیّ اخؽایی

هًداؼی ٢ؽا

وؼوظ کاؼکًــاو هتطًــى ظؼ تًــمینگیــؽی ،هــعیؽیت

ظوؼهای

تكهیلگؽ ،ایداظ زف هكئىلیتپػیؽی و پاقطگىیی ظؼ

تىقٛه ههاؼکت هیاو يٗام زؿبی و يٗام ايتطاباتی ،ایدـاظ ٢ؽيـت بـؽای
و کاؼگؽوهی

اُٚای زؿب خهت ههاؼکت ظؼ بؽياههؼیؿی اقتؽاتژیک
تینهسىؼی ،تالل بؽای ؼقیعو

ازؿاب ،گكتؽل ٢ؽهً
به ات٣ا ٤يٗؽ ظؼ تًمیما زؿبی
ا٢ؿایم تـىاو هـعیؽیتی ظؼ ؼاقـتای بـه کـاؼگیؽی اؾ ضـؽظ

هکــايیؿمهــای هعیؽیت پیهبؽيعه خمٛی ،اقـت٣اظه اؾ ابؿاؼهـای يـىیى ،اؼتبـاِ ظائـن هیـاو
ازؿاب و ظقتگاههای ايتطاباتی
هـــــعیؽیتی و
هــع٠گــػاؼی و اولىیــتبًــعی اهــعا ،٠وَــ ٙیــک


قاضتاؼی
باؾيگؽی
قاؾوکاؼهای يٗاؼتی

اقتايعاؼظ بؽای قًدم ياٖؽاو ،اؼائه باؾضىؼظ هكـتمؽ ظؼ
ايدام ٛ٢الیتهای ياٖؽاو ،گـؿاؼلظهـی هـعاوم ،تـالل
ي٧ىها ،يٗـام اؼؾیـابی ٚملکـؽظ هبتًـی بـؽ
بؽای خبؽاو 
کی٣یت.


هکايیؿمهای


تدعیعيٗـؽ ظؼ هاهیـت

تعویى ٦ىايیى زمایتی اؾ يٗام زؿبی،

٦ايىيی و

ياهـههـای اؼت٧ـا ،پـاالیم هسـعوظیتهـای
آییى 
کمیتگؽایايه 


ه٧ؽؼاتی

باؾيگؽی و پاالیم ٦ايىيی و زػ٦ ٠ىايیى و قلكله هؽات ظقتو پا گیـؽ ،اؾ بـیى
٦ىايیى و ه٧ؽؼا بؽظو ضألهای ٦ايىيی ،ایداظ ٢ؽاکكیىوهای هدلف بؽ اقـاـ
قاضتاؼهای يٗام زؿبی
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کذگزاسی باص

کذگزاسی
هحىسی

کذهای باص

همىله اغلی (همىلههای فشػی)

تمؽکؿ ازؿاب بؽ وٖای ١غاتی ضىیم ،ن٣ا٢یت هؽ چه بیهـتؽ
ايتطابا بـه واقـٓه بؽگـؿاؼی ايتطابـا الکتؽويیکـی ،لـؿوم

ن٣ا ٠قاؾی ظؼ يٗاؼ ن٣ا ٠بؽ ٚملکؽظ ازؿاب ،لؿوم يٗاؼ ن٣ا ٠ازـؿاب
ٚملکؽظ
بؽ ؼويع ايتطابا  ،يٗاؼ هإثؽ بؽ ؼ٢تاؼ و ٚملکـؽظ يمایًـعگاو
ازؿاب ظؼ ايتطابا
ایداظ پیچیعگی قاؾهايی ظؼ هیـاو ازـؿاب ،تبیـیى نـؽذ وٖـای ١و
قیاقتهـای هـؽ زـؿب ،کـاهم اظبیـا تٛاؼ٢ـا و

ههطًا
ضىظقايكــىؼی ،پایبًــعی بــه ؼ٢تاؼهــای اؼؾنــی ظؼ هیــاو از ـؿاب،
پاقطگىیی ازؿاب ظؼ ٢ؽایًع ايتطابا اٚن اؾ ٕزیى٦ ،بل و بٛعٔ

بؽياهههسىؼی يٗام ظ٦ت ظؼ ُٚـىگیؽی ،ثبـت يـام اؾ ا٢ـؽاظ هطتلـ ١ظؼ ازـؿاب،

زؿبی

تطًــىگؽایــی ظؼ يٗــام زؿبــی ،خلــىگیؽی اؾ تهــکیل و

پؽاکًعگی ازؿاب هتٛعظ ظؼ يٗام زؿبی ،هٛؽ٢ی کايعیعا تىقـّ
ٛ٢الیتهای ٦ابل اخـؽا تىقـّ ازـؿاب

بؽياههها و
ازؿاب ،اؼائه 
ظؼ ٢ؽایًع ايتطابا  ،اتکای يٗام زؿبی به قًع چهن ايعاؾ

تىقٛه ٦ابلیتها و
ضال٦یت کاؼکًاو
پیاهعهای
٢ؽظی

ایگؽایی ظؼ هیاو اُٚای ازؿاب ،کمک
ا٢ؿایم تمایل به زؽ٢ه 
نکلگیؽی هىیت يٗام زؿبی ،کاهم ؼ٢تاؼهـای ايسؽا٢ـی
به 
ازؿاب ،تالل بؽای بهتؽ ايدام نعو وٖای ١ظؼ ازؿاب

ت٧ىیــت ههــؽوٚیت هؽظهــی و ظؼ يتیدــه ا٦تــعاؼ يٗــام
هى٧٢یتهای قیاقی ،خلىگیؽی اؾ ْمٙهای بیگايگاو خهـت تدـاوؾ

ا٢ؿایم
بیى المللی

به زؽین خمهىؼی اقالهی ایؽاو ،ایدـاظ اتسـاظ ظؼويـی
خهت ایداظ تٛاهال خهايی

پیاهعها

گكتؽل پاقـطگىیی يكـبت بـه هٓالبـا ٚمـىهی ،کـاهم
٦ابلیـتهـای قـاؾهايی،

هؿیًههـای يٗـام اؼت٧ـای
بسؽاوها و 

پیاهــــــعهای ا٢ؿایم هى٧٢یتهای
اختماٚی

ظاضلی

ایداظ ضىظبكًعگی ،گكتؽل پاقطگىیی يكبت بـه هٓالبـا
ٚمىهی ،ایداظ اهیعواؼی بـه هـعیؽیت ايتطابـاتی ،تكـؽی ٙظؼ
بؽياهههای پیهؽ٢ت و تىقٛه کهىؼ ،ههاؼکت زعاکثؽی هـؽظم

ظؼ ايتطابا  ،يهاظیًه نعو ٦ايىو هعاؼی ظؼ ٢ؽایًع تٛاهلی يٗام
زؿبی و يٗام ايتطاباتی

یافتههای پژوهص)

(هًبغ:

الگىی زاهبسدی تؼاهل يظام زصبی و يظام اي صاباتی دز خمهىزی اظالهی ایساو
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ظاظهها اقت ،به ْىؼی
با تىخه به آيچه بیاو نع ،ظؼ ایى هؽزله يىبت به تدؿیه و تسلیل 
ه٧ىلهها ههطى
ه٧ىلهبًعی نعه و هؽ یک اؾ 
ظاظهبًیاظ ،کعهای هسىؼی 
که بؽ اقاـ يٗؽیه 
هیتىاو ؼويع ٛ٢الیت ؼا چًیى تؽقین کؽظ .ظؼ ابتعا کعهای باؾ تٛییى نـعه
هیگؽظظ .بًابؽایى ،

ه٧ىلهها تٛییى گؽظیعE
هیگؽظظ .قپف ظؼ هؽزله کعگػاؼی هسىؼی E
ظقتهبًعی 
و ه٣اهین آو 
ظقـتههـای هطتلـ١

ه٧ىلههـا ظؼ
ه٧ىلهها با یکعیگؽ و خًف آيها ،
به ْىؼی که بًا به اؼتباِ 
ه٧ىلههای هتٛعظ اقـتطؽاج گؽظیـع.
ت٧كینبًعی نع و به ایى وقیله کعهای هسىؼی اؾ هیاو 

ه٧ىلههـا
هكتهای یا هسىؼی اؾ بیى همه 
ه٧ىلهها الؾم بىظ که ه٧ىله 
بؽای یکپاؼچه قاؾی ایى 
ه٧ىلهها به يىؼ ؼ٢ت و بؽگهتی ظؼ چًـع
که ١نىظ Eبؽای ؼقیعو به ایى هىَى٘ ه٧ایكه 
هیتـىاو همـاو ًٚـىاو ه٧الـه،
ه٧ىلههسىؼی ؼا 
يىبت ايدام نع و ظؼ يهایت ههطى گؽظیع 
یًٛی کی٣یت تٛاهل ازؿاب و يٗام ايتطاباتی بؽگؿیع.
 .2-7کذگزاسی ايتخابی؛ سوایتگشی بشای یکپاسچهساصی

هؽزله يهایی يٗؽیهپؽظاؾی ظاظهبًیاظ ،کعگػاؼی ايتطابی اقت .ظؼ ایى هؽزله بؽ اقاـ ؼول
ظاظهبًیاظ با ؼویکؽظ اقتؽاوـ و کىؼبیى تالل بؽای ؼبّظهی کعهای هسىؼی با ه٧ىله هؽکؿی

یا هسىؼی اقت.
الف) همىله یا پذیذههحىسی :تدؿیه و تسلیل ظاظههـای هكـتطؽج اؾ هـتى هًـازبههـا اؾ
ْؽی ٥کعگػاؼی باؾ به ایى يتیده ؼهًمىو نع که ه٧ىلههسىؼی چیـؿی ٞیـؽ اؾ ه٧ىلـه Dتٛاهـل
هٓلىب Cيیكت Eچؽا که همـه ه٣ـاهین اقـتًباِ نـعه اؾ گـؿاؼههـای اقـتطؽاج نـعه اؾ هـتى
هًازبهها و ه٧ىلههای اولیه و قپف يتایح کعگػاؼی هسىؼی ظاللت بؽ تٛاهل بـیى ازـؿاب و

يٗام ايتطاباتی ظانتًع .ه٧ىله یا پعیعههسىؼی يیؿ اؾ ایى خهت يامگػاؼی نعه اقـت کـه همـه
ه٣اهین و ه٧ىلهها ،زىل آو ٦ؽاؼ گؽ٢ته و تبییى کًًعه آو ظؼ ابٛاظ هطتل ١هكتًع .به بیـاو ظیگـؽ
پعیعههسىؼی ،یکپاؼچگی ؼا بیى همه ه٧ىلههای ظؼ ٦ال یک الگىی تٛاهلی هٓلىب ٢ـؽاهن

قاضت .بؽ ایى اقاـ ،ه٧ىله تٛاهل يٗام زؿبی و يٗام ايتطاباتی ظؼ خمهىؼی اقـالهی ایـؽاو
به ًٚىاو ه٧ىلههسىؼی ،قایؽ ه٧ىلههای پیؽاهىو آو ؼا با هن پیىيع ظاظ و الگىی ؼاهبؽظی ه٧اله ؼا
يتیده ظاظ .یکپاؼچهقاؾی ه٧ىلههسىؼی ؼا هیتىاو ظؼ الگىی ؾیؽ ههاهعه کؽظ:
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ه٧ىله هعاضلهای
اههدس
ىیصس

عهختهس هسژدلژیختاو
تقه لژ هژدعتگه هسژاؾهستا
تقه ا ژفهد هبژقذس ژوژثشو ژ هژیدضی
تقمسقگسشسژ شژیعهطژ مهفـژؽخقاژیدضی
ؽخـژ ذىسسژدسژیدضی

ه٧ىلههای هسیٓی

هسیٓی

فش مگژدض ذىسس
فش مگژتقهلا ذیسسژاؾه ژیاتخه هتا
فش مگژ ذیسی
فش مگژیفتمهدژ شد ژاغ الژ پژیدضی

ه٧ىلههای پیاهعی
ه٧ىله ؼاهبؽظی

تقى الژاقؼژآفش ماژیدضی ژوژیاتخه ه
ؾهسکالژدذیکاشسژ شد ژدسژیاتخه ه

ؽمهوعهصسژ مهع ه ژوژتقه ا ژیدضی

وذ ذ ذىسس
تقه لژیدضی ژوژاؾه ژیاتخه هتاژدسژ مهىسسژیعا اژی شیب

سی شد هسژ
عهختهسس

ی جهدژاؾه ژوهسلمهااژ ى ا
هصاگشسژدسژقىیاسدژیاخه هتا
ی جهدژقىیاسدژدمه تاژیصژیدضی
ؽمهوژعهصسژ شیدلژاؾهس ژ شژیاتخه ه
ؽمهوژعهصسژدسژفماکشدژوژوهعخگى اژیدضی

سی شد هسژ
مجهسسژ
دوس ژیس

سی شد هسژ
مجهسسژفشیژ
دوس یس

دض  ذىسسژدسژیاتخه ه
هصاگشسعهصژوژکهس هسژاؾهستاژ شژیدضی
یاغجه ژیست هطژیدضی ژوژاؾه ژیاتخه هتا
هسمپژعهصسژعهص هاذ اژوژاؾهس ژ شژیدضی
آ ىصػژوژیاتقهلژتجهس ژ پژیدضی
آ ىصػژدعتگه هسژاؾهستا
تذىلژدسژیاتخه ژوژاقؼژاهؽشیبژیاتخه هتا
شاه پ ذىسسژیدضی
ؽمهفسالژاقؼژیدضی ژدسژ ه قپ
سفه الژیفىلژیخاقاژدسژیدضی
وسچسذگاژوژگغتشدگاژیدضی ژدسژکلژ ه قپ
فش مگژعهصسژدسژ ه قپژدسژ هالژوز شػژ
یدضی
تشکسبژ مه مگژوژکهسآ ذژیدضی

اههد مپژؽذبژقهاىب ذیسسژدسژفشآ مذژتقه ااژ
یدضی ژوژیاتخه ه
تقى الژ ؾشوفسالژ شد اژوژدسژاتسجپژیقتذیسژ
اؾه ژعسهعا
که ؼژ ذشیب هژوژ ض مپ هسژاؾه
تغش ـژدسژ شاه پ هسژوسؾشفالژوژتىعقپژکؾىس
گغتشػژوهعخگى اژاغ الژ پژ غهل ه ژ
فمى ا

و ىدژچؾقژیاذیصژوژعسهعال هسژسوؽد
کسمسالژعهختهسسژوژکهسگضیسسژاؾه ژ
یاتخه هتاژوژدض ا
یقتضهئه ژتذققژ مى ه ژس شس
قىیاسدژژوژقىیفذژؽمهوژوژ ه ـ
کسمسالژعهختهسسژوژکهسگضیسسژاؾه ژ
یاتخه هتاژوژدض ا
ىژوژفضهسژیخاقاژوژ مجهسسژ شژ
مکهسسژوژتقه ل
تکهلسفژ ؾتشکژوژ کملژ شیسژتذققژ
ؾهسکالژدذیکاشسژدسژیاتخه ه
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ّ

هًـازبهنـىيعگاو بـؽ ایـى اٚت٧ـاظ هكـتًع کـه ٚىاهـل هطتل٣ـی بـؽ

ب) ضشایظ ػلی:
پعیعههسىؼی تٛاهال زؿبی و يٗام ايتطاباتی هإثؽ اقت .یکی اؾ ایى ٚلل ،کاؼکؽظ هى ٥٢و

ي٧م تأثیؽگػاؼ والیت ٧٢یه ظؼ هعیؽیت خاهٛه قیاقی اقت .به يٗؽ آيها ولی ٧٢یه ظؼ هعایت
يٗام ايتطاباتی بؽای نکلظهی تٛاهل يٗام زؿبی و يٗام ايتطاباتی بكیاؼ ههن اقـت .بـؽای
ایى هًٗىؼ الؾم اقت به ؼهًمىظها و تعابیؽ ایهاو يگاه هًٗىههای ظانته و با تىخه بـه نـؽایّ
ؾهیًهای و هعاضلهگؽ آيها ؼا به کاؼ بكتٚ .الوه بؽ ایى ازؿاب و گـؽوههـای قیاقـی يیـؿ بـا

زكى يیت و تؽخیر هًا ٙ٢هلی بؽ هًا ٙ٢زؿبـی و هٛیـاؼ ٦ـؽاؼظاظو بًیاظهـای يٗـام خمهـىؼ
اقالهی تٛاهل ضیؽضىاهايهای ؼا با هؽاکؿ غیؼبّ و هإثؽ بؽای نـکلظهـی يٗـام ايتطابـاتی
هتًاق به ظاؼبكت های ايىلی خمهىؼی اقالهی ظانته بانًع .ظؼ ایى يـىؼ بطهـی اؾ
ٚىاهل هىخعه و هب٧یه تٛاهل هٓلىب بیى يٗام زؿبی و يٗام ايتطاباتی ظؼ خمهىؼی اقالهی
ایؽاو ٢ؽاهن ضىاهع نع .بًابؽایى ازؿاب با ٚمل به تکالی ١ظؼ ؼاقتای ز ٕ٣ايـىل اي٧ـالب
اقالهی بؽای نکلظهی يٗام زؿبی هٓلىب با هطتًا ٢ؽهً اقالهی و يیؿ ایداظ يٗـام
ايتطاباتی هٓلىب ظؼ تؽاؾ اي٧الب اقالهی نؽِ اولیه نکلگیؽی پعیـعههسـىؼی اقـت .ظؼ
يىؼتی که اگؽ هؽ یک اؾ ْؽ٢یى به وٖای ١ضىظ به ظؼقتی ٚمل يکًًعْ ،ؽ ٠ه٧ابل ؼٞبتـی
بؽای اظاهه ایى تٛاهل يعانته و ضىظ به ضىظ تٛاهلی نکل يطىاهع گؽ٢ت.
پ) ضــشایظ صهیًــهای :اؾ يٗــؽ هًــازبهنــىيعههــا٢ ،ؽهً ـ زــؿبهســىؼی٢ ،ؽهً ـ
تٛالیهعاؼی يٗام ايتطاباتی و ٢ؽهً هعاؼا بـه هـىاؾا ز٣ـٕ ايـىل اي٧ـالب اقـالهی اؾ

ٚىاهل ؾهیًهقاؾ ؼاهبؽظهای تٛاهل زؿبی و يٗام ايتطاباتی اقت .همچًیى بـه اٚت٧ـاظ آيهـا،
يهاظیًه نعه ٢ؽهً اقالهی ،اضال ٤قیاقی ،ضًلت هؽظهی بىظو ،تؽخیر هًا ٙ٢زؿبی بؽ
هًا ٙ٢هلی و هًالر اقالهی٦ ،اٚعههًعی ظؼ ؼ٦ابتهای قیاقی ظؼ ؼ٢تاؼ زؿبـی هـیتىايـع
ؾهیًه يٗام زؿبی هٓل ىب ؼا نکل ظاظه و ؼاهبؽظهـای تٛاهـل هٓلـىب يٗـام زؿبـی و يٗـام
قیاقتؾظگیٚ ،مل

ايتطاباتی ؼا تكهیل يمایع .ظؼ يىؼتی که ؼ٢تاؼهای الیگاؼنیک زؿبی،
اپىؾیكیىيی بؽ يٗام ٕيه ظؼ و با يٗامٔ ،ا٢ؿایم نکا ٠ايتٗاؼا بیى ازؿاب با هًتطباو هلـت
بؽ ُ٢ای قیاقی و قپهؽ ٚمىهی زاکن نىظ ،يٗام زؿبی ؼا اؾ هكـیؽ يٗـن هـعيی ضـاؼج و
هًدؽ به ؾوال هٓلىبیت تٛاهل بیى ازؿاب و ايتطابا ضىاهـع نـع .ظؼ يتیدـه بـیاٚتبـاؼی
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ازؿاب ظؼ خاهٛه ،نکل ظهی هؽ گىيه تٛاهل هٓلىب هیاو يٗام زؿبی و يٗـام ايتطابـاتی ؼا
بیهًٛا هیکًع و نؽایّ ؾهیًهای هإثؽ بؽ ؼاهبؽظها ؼا هطتل هیقاؾظ.

ت) ضشایظ هذاخلهگش :اؾ يٗؽ هًازبه نىيعههـا قـاضتاؼهای زـل اضـتال٦ ،٠ـىايیى،
ظقتگاههای يٗاؼتی ،نطًیيگؽی ظؼ قیاقتوؼؾی بؽ ؼاهبؽظهای تٛاهل هٓلىب

تٛاهل با
بیى يٗام زؿبی و يٗام ايتطاباتی تأثیؽگػاؼ اقت Eچؽا که ٚىاهـل هعاضلـهگـؽ هـاي ٙزًـىل
اخما٘ ظؼ تعویى هًهىؼ وزع هلی بـه هـىاؾا اقـت٣اظه اؾ ٢ؽهًـ

هتٛـالی اقـالهی ظؼ

ؼ٦ابتهای اقالهی ،تداؼب تاؼیطی و ٦ىاٚع ؼ٦ابت قیاقی ضىاهع نع .همچًیى بـه بـاوؼ

نىيعهها تأضیؽ ظؼ بلى ٜو ٧ٚاليیت قیاقی يطبگـاو و ٛ٢ـاالو ازـؿاب و خؽیايـا
هًازبه 

قیاقی اؾ ٚىاهل هعاضلهگؽ هً٣ی بؽ نکلظهی ٦ىايیى الؾم ظؼ خهت زمایـت اؾ تٛـاهال
زؿبی و يٗام ايتطاباتی و زاکمیت ن٣ا٢یت ؼ٢تاؼ زؿبـی و يٗـاؼتی اقـت .اؾ قـىی ظیگـؽ
وخىظ ٞلبه هًا٢ ٙ٢ؽظی و گؽوهی بؽ هًا ٙ٢هلی و هًالر اقالهی ،هىخـ بـه هـن ضـىؼظو
تل٧یهای يايىاب و اٚالم هىاَـ ٙا٢ؽاْـی و

ؼ٦ابتهای قیاقی و کثؽ

يٗن ٦اٚعههًع ظؼ
ت٣ؽیٓی ازؿاب قیاقی ظؼ وَٛیتها ،هىَىٚا و ؼويعهای هطتل ١قیاقی و اختمـاٚی
هینىظ .يتیده هكت٧ین ایى ٚىاهل هعاضلـهگـؽ هً٣ـی ،قـب بـؽوؾ و ٖهـىؼ بـیايًـا٢ی و

بیت٧ىایی قیاقی -ايتطاباتی و ههنتؽ اؾ همه ٚعم بؽياهههسىؼی بىظو ازؿاب ضىاهع نـع.

اؾ هًٗؽ ظیگؽ يبىظ قـاؾوکاؼ هًاقـ ظؼ تهـطیى و ت٣ـاهن ظؼ هًـاظی ٥ايـىل اقاقـی و
یکقى و گاهی ٧٢ؽ يگاه ضیؽضىاهايه بؽضی
هسىؼی ؼ٦ابت قیاقی هبتًی بؽ ٦ايىو اقاقی اؾ 
اؾ ازؿاب يكبت ايىل اقاقی اي٧الب اقالهی و همچًیى کاهم آقتايه تسمل ايت٧اظهـای
قهنضىاهی بـیى
قاؾيعه و به ویژه هلتؿم يبىظو به ٦ىاٚع باؾی ظؼ هیاو ازؿاب ،وخىظ ؼوزیه 
زؿبی تأثیؽ هً٣ی بؽ ؼاهبؽظهـای تٛاهـل هٓلـىب واؼظ هـیقـاؾظَ .ـ ١ٛظؼ ايـالذ يٗـام
ايتطاباتی که ضىظ يانی اؾ ٚىاهل هطتل٣ی اقت يیؿ تأثیؽگػاؼ بؽ ؼاهبؽظهای تٛاهل هٓلـىب
اقت Eچؽا که يٗام ايتطاباتی ،تٛییى کًًعه ٦ىاٚع بـاؾی و ؼ٦ابـت قیاقـی -ايتطابـاتی بـیى
گؽوه های هطتل ١قیاقی و ظؼ ٚیى زال ایى َـ ١ٛباٚـث اضـتالل ظؼ چگـىيگی تىؾیـٙ

٦عؼ هیاو ازؿاب و گؽوههای قیاقی هینـىظ .پـف َـ ١ٛنـ٣ا٢یت ظؼ يٗـام و هؽازـل
ايتطابا  ،هًدؽ به ٚعم پاقطگىیی ازؿاب يكبت به ؼ٢تاؼهایناو ضىاهع نع که ظؼ يتیده
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ایى وَٛیت هیتىايع ؼاهبؽظهای نکلظهی تٛاهل هٓلىب بیى يٗام زؿبی و يٗام ايتطاباتی
ؼا هطتل يمایع.
نىيعهها ؼاهبؽظها بـؽای نـکلگیـؽی تٛـاهال هٓلـىب
ث) ساهبشدها :اؾ يٗؽ هًازبه 
زؿبی و يٗام ايتطاباتی ظاؼای ابٛاظ هطتل ١اقت .ایى ابٛاظ ظؼ ه٧ىلهبًعی ههطى نع که
ؾهیًهای و بطم ظیگؽ به ٚىاهـل هعاضلـهگـؽ
بطهی اؾ آيها به ٚلل ايلی ،بطهی به نؽایّ 
هؽبىِ هینىظ .ظؼ یک خمٙبًعی کلی ؼاهبؽظهای تٛاهل هٓلىب ظؼ چًع ظقته قاؾهايعهی
نع .یکٔ ؼاهبؽظهای هٓٛى ٠به قاؾوکاؼهای ٦ايىيی و قاضتاؼی اٚن اؾ يٗام زؿبی و يٗـام
ايتطاباتی و قایؽ ٦ـىايیى و قـاضتاؼهـای هـؽتبّ .ظؤ ؼاهبؽظهـای هؽبـىِ بـه قـاؾوکاؼهای
هًداؼی و اضال٦ی بؽ ؼ٢تاؼهای باؾیگؽاو ظؼوو زؿبی و بـیى زؿبـی و ؼ٢تاؼهـای کـاؼگؿاؼاو
ن٣ا٠قاؾی ظؼ

ايتطاباتی .قهٔ قاؾوکاؼهای هًداؼی و اضال٦ی ظؼ ؼ٦ابتهای قیاقی يٗیؽ
ٚملکؽظ و پاقطگىیی ازؿاب ،ن٣ا ٠قاؾی ظؼ همه هؽازل ايتطاباتی اؾ خملـه ظؼ يٗـاؼ
ايتطاباتی .چهاؼٔ ؼاهبؽظهای هؽبىِ به قاؾکاؼهایهای هعیؽیتی بؽ ٚىاهل بیؽويی تأثیؽگـػاؼ
بؽ ُ٢ای ايتطاباتی و پاالیم ُ٢ای ؼ٦ابـت قیاقـی اؾ ؼ٢تاؼهـای هًداؼنـکًايه و التهـاب
آ٢ؽیى و زُىؼ ًٚايؽ ٞیؽ زؽ٢های ظؼ الیههای زكاـ زؿبی به هًٗىؼ زاکمیت بطهیعو
الگىی اقالهی بؽ تٛاهل بیى ازؿاب و کاؼگؿاؼاو ايتطاباتی .پًحٔ اؼائـه الگـىی ؼ٦ابـتهـای
قالن ايتطاباتی با تىخه به ؼٚایت ز ٕ٣ضٓىِ ٦ؽهؿ و هؽؾهای ضىظی و ٞیؽضىظی به هًٗىؼ
ايكدام بطهی اؼتباِ ازؿاب و يٗام ايتطاباتی.
ج) پیاهذها :کعهای اقـتطؽاج نـعه اؾ هـتى هًـازبههـای يـاز يٗـؽاو ظؼ ؼابٓـه بـا
تٛاهال زؿبی و يٗام ايتطاباتی و ؼاهبؽظهای هٓٛى ٠به آو ،پیاهعهای هطتل٣ی ؼا ظؼ پی ظاؼظ
که ظؼ کاؼآهعی يٗام قیاقی هإثؽ ضىاهع بىظ .هًازبهنىيعگاو بؽ ایى اٚت٧اظ بىظهايـع ،پیاهـع
تس ٥٧ؼاهبؽظها ،به وخىظ آهعو ُ٢ای قالن و اقالهی بؽ ؼ٦ابتهـای قیاقـی و نـکلگیـؽی
بؽظانتهای هثبت اؾ تٛاهـل هیـاو يٗـام ازـؿاب و يٗـام ايتطابـا ظؼ کهـىؼ ضىاهـع بـىظ.


پیاهعهای هً٣ی يانی اؾ تٛاهل ياهٓلىب هیاو ازؿاب و يٗام ايتطاباتی بؽ ْؽ ٠هـیگـؽظظ .ظؼ
وا ٙ٦اؾ ؼهگػؼ تس ٥٧ؼاهبؽظها و نکلگیؽی تٛاهل هٓلىب بیى ازؿاب و کـاؼگؿاؼی ايتطابـا
تأثیؽ ضىظ ؼا بؽ ههاؼکت قیاقی هؽظم ظؼ ايتطابا و به وخىظ آهعو اهًیت يؽم بؽ ُ٢ای کهىؼ
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و پیهگیؽی اؾ قى اقت٣اظه بـاؾیگؽاو بیـؽوو اؾ ُ٢ـای ايتطابـا  ،بؽخـای ضىاهـع گػانـت.
همچًیى نکلگیؽی تٛاهل هٓلىب يٗام زؿبی و يٗام ايتطاباتی ظؼ خمهىؼی اقـالهی ایـؽاو
هىخ زُىؼ قلی٧ههای هطتل ١ظؼ ايتطابا با ز ٕ٣ضٓىِ ٦ؽهؿ ،ا٢ؿایم اٚتماظ ٚمـىهی
يكبت به ازؿاب و يٗـام ايتطابـاتی ،ههـاؼکت زـعاکثؽی هـؽظم ظؼ ايتطابـا  ،کـاهم تـًم
آ٢ؽیًیهای هطتل ١و ظؼ يهایت ا٢ؿایم ههؽوٚیت هؽظهی يٗام هیگؽظظ.

يتیجهگیشی


ایى پژوهم که با ًٚىاو الگىی تٛاهلی يٗام زؿبی و يٗام ايتطاباتی ظؼ خمهـىؼی اقـالهی
ایؽاو ايدام نعه Eهبتًی بؽ هًازبه با يطبگاو ياز يٗـؽ ظؼ ایـى ٚؽيـه بـىظه اقـت .ظؼ
ؼاقتای تٛاهل هؽ چه بهتؽ هیاو يٗام زؿبی و يٗام ايتطابـاتی ظؼ خمهـىؼی اقـالهی ایـؽاو
الگىی ؼاهبؽظی تؽقین نعه اقت .ؼاهبؽظهای به ظقت آهعه ظؼ قٓىذ هطتلـ ١هـیتىايًـع
َمى ایًکه تٛاهل هٓلىب تٛاهـل يٗـام زؿبـی ؼا بـا يٗـام ايتطابـاتی تكـهیل و اؾ ٚىاهـل
هعاضلهگؽ خلىگیؽی هیکًع ،پیاهعهای ٦ابل تىخهی هن بـؽ قـٓىذ ضـؽظ ،یًٛـی بـاؾیگؽاو

قیاقی ٕاٚن ازؿاب و گؽوههای قیاقی و کاؼگؿاؼاو ايتطابـاتیٔ ظؼ ؼ٦ابـتهـای قیاقـی و
ايتطاباتی ،هن بؽ قٓىذ هیايی یًٛی يٗام زؿبی و يٗام ايتطاباتی و هـن بـؽ قـٓىذ کـالو،
یًٛی بؽ يٗام قیاقی ظاؼظ .ؼاهبؽظهای قاضتاؼی ،نؽِ ابتعایی و اولیه ایى تٛاهل اقـت Eبـه
ْىؼی که ن٣ا٠قاؾی ظؼ هًاقبا و تٛاهال ازؿاب بؽ اقاـ يٗام الگىی ضٓىِ ٦ؽهـؿE
ت٧ىیت يٗام پاقطگىی ازؿاب و کاؼگؿاؼاو ايتطاباتی يكـبت بـه ٚملکؽظهایهـاو Eايـالذ
٦ىايیى ايتطاباتی هبتًی بؽ ٢ؽهً اقالهی ،تدؽبیا گام اول اي٧الب و به ظوؼ اؾ تؽخیسـا
زؿبیْ Eؽازی الگىی کاؼآهع يٗام يٗاؼتی هبتًی بؽ تکًىلىژیهـا و ً٢ـاوؼیهـای خعیـع و
ن٣ا ٠بىظو يٗام يٗاؼتی ،ایداظ ٦ىايیى ن٣ا ٠زمایتی اؾ ازؿاب ،ن٣ا٠قاؾی هؽازل يٗام
هیتىايًع بًیاظهای ٦ىی ؼا بؽای تٛاهل هٓلىب پایهگػاؼی يمایًع.
يٗاؼتی بؽ ايتطابا  ،
ؼاهبؽظها ظؼ قٓىذ کاؼگؿاؼی نؽِ ه٧ىم ظؼ تٛاهل يٗام زؿبی و يٗام ايتطابـاتی اقـت.
ن٣ا٠قاؾی ظؼ ٚملکؽظ و پاقطگىیی ازؿاب Eزؿبهسىؼی هبتًی بؽ التؿام ٚملی بؽ ٦ىاٚع

باؾی ظؼ ايتطابا  Eن٣ا٠تـؽ نـعو تًـمیما  ،هىاَـ ٙو ؼ٢تاؼهـای هتىلیـاو ايتطابـاتی،
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پػیؽل هؽؾهای ضىظی و ٞیؽضىظی تىقّ خؽیايا قیاقی و زؽ٢های نعو ُٚىیتهـای
زؿبی و زاکمیت يگاه بؽياهههسىؼ ظؼ ؼ٢تاؼهای ايتطاباتی آيها و ؼ٢تاؼهای هًلست هسـىؼ
نطًیتهای قیاقی به هًٗىؼ ز ٕ٣يٗن هعيی و پیهگیؽی اؾ نالىظهنکًی اؾ خمله هىاؼظ

ه٧ىم به نماؼ هیآیًع.
ؼاهبؽظهای هًداؼی و اضال٦ی نؽِ کا٢ی و ظؼ ٚیى زال اقتسکام بطم تٛاهل هٓلىب
بــیى يٗــن زؿبــی و يٗــام ايتطابــاتی ؼا ظاؼظ .ظؼ اولىیــت  ٦ـؽاؼ گــؽ٢تى اضــال ٤قیاقــی ظؼ
ؼ٦ابتهای قیاقی ،التؿام ٚملی ازؿاب و گؽوههای قیاقی به ٦ىاٚع و هًداؼی اختمـاٚی،

پؽهیـؿ اؾ هـؽ يـى٘ هًدـاؼ نـکًی و ؼویــه نـعو اضـال ٤هسکـىمقـاؾی هًداؼنــکًاو ظؼ
ؼ٦ابتهای ايتطاباتی ،يهاظیًه نعو هًداؼهـاٚ ،ـعم اقـت٣اظه اؾ زمایـتهـای ضـاؼخی ظؼ

ازؿاب و گؽوه های قیاقی ،ؼٚایت بایع و يبایعهای اضـال ٤ايتطابـاتی ظؼ بـیى کـاؼگؿاؼاو و
هعیؽیت ايتطابا  ،بطهی اؾ ؼاهبؽظهای هىيى ٠ؼا ناهل هینىيع.
بؽ٦ؽاؼی تٛاهل هیاو يٗام زؿبی و يٗام ايتطاباتی يتایح بهظقت آهعه يهاو هـیظهـع کـه
یک تٛاهل هٓلىب بیى ایى ظو يٗام بعوو تىخه به نؽایّ ؾهیًهای و هعاضلهگؽ اهکـاو پـػیؽ
يیكت .ایى نؽایّ هن ههمىل نؽایّ يهاظی و هن هىاؾی هینىظ Eهؽ یک اؾ ایًها ظؼ اؼت٧ا و
ٚعم اؼت٧ای تٛاهل هإثؽ هكتًع .بًابؽایى تىخه به نؽایّ هسیٓی و هعاضلهگؽ ظؼ ؼاهبؽظهـای
تأثیؽگػاؼ بؽ پعیعههسىؼی هإثؽ اقت .بًابؽایى ،خمٙبًعی يٗؽا يـاز يٗـؽاو زـاکی اؾ
ایى واٛ٦یت اقت که اگؽ تًسیر قاضتاؼها و يهاظهای ٦ايىيی بؽای نکلظهی تٛاهل قاؾيعه
ک٣ایت يمیکًع ،بلکه ظؼ يىؼتی که هىَىٚاتی همچىو قاضتاؼهای زل اضتال ،٠تٛاهـل
با ظقتگاه های يٗاؼتی ،قاؾوکاؼ پیهگیؽی اؾ پیىيع بیى يازباو ٦عؼ و ثؽو بـا ازـؿاب،
تًمینگیؽی بؽ اقاـ هًا ٙ٢نطًی ازؿاب ،نطىهسىؼی ظؼ ازـؿاب ايـالذ يگـؽظظE

بكیاؼی اؾ ؼاهبؽظها اؾ خمله ن٣ا٠قاؾی هؽازل يٗـاؼ بـؽ ايتطابـا  ،نـ٣ا٠قـاؾی ظؼ
ٚملکؽظ و پاقطگىیی ازؿاب ،به ْىؼ ٚملی هس ٥٧يمینىظ .بًابؽایى اؼتباِ هیاو ه٧ىلههـا
و نؽایّ هطتل ،١ؾيدیؽواؼ بىظه و با یکعیگؽ پیىيع ظاؼظ.
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پیطًهاد

با تىخه به ایًکه ایى تس٧ی ٥بؽای ؼقیعو به الگىی تٛاهلی هیاو يٗام زؿبی و يٗام ايتطاباتی
اقت .بؽای ٚملیاتی قـاؾی ایـى الگـى تس٧ی٧ـی خـاه ،ٙبـؽای تؽقـین ؼاهکاؼهـای ایدـاظ
همکاؼیهای يٗام زؿبی و يٗام ايتطاباتی يىؼ گیؽظ.

کتابًاهه
ادیب زاج بالسی ،هسع ى(? .);=Bسوػ تسقیرا گشبورذد تئروسق :سبه و سوػ وظشیر پرشدبصق دس
علو بوغاوی ،تهساو ،بؽسی.
اظماػیلی ،هسع ى و زمی د ب االیی (<E .);=Cالگ ىی زاهب سدی ت ؤهیى اهًی ت هل ی خمه ىزی
اظالهی ایساو دز لىايیى بسياهۀ تىظؼه ال فادی ،ظیاظی ،فسهًگی ،Dفف لًاهه پرهو ؼ راق
سب غشدق عیاعت ،ظال دوم ،ؼمازه ? ،تابع او،ـؿ=>.A?-
آل غفىز ،هسمدتمی( .);=CBمصازغ زضوسق ،دايؽگاه بالسالؼلىم.
شب ،تهساو ،ظسوغ.
ی دس 
ضبب عیاع 
ی بز 
ی و پایای 
ایىبی ،زدت اله ( .);=ACپیذبی 
باداهچیاو اظدالله ( .);=CBتؼاهالت زصبی و يظام اي صاباتی ،هفازبه زم ىزی ،ته ساو ،دف س
زصب هؤتلفه اظالهی.
باهًس ،هسمد زلا ( .);=CBوقؼ بزضبب دس بوتخابات مدلظ ،همایػ ،تهساو ،هسکص همایػهای
وشازت کؽىز.
بدع ايی ظید هسعى هديی (?E .);=Cوقرؼ بزرضبب دس بوتخابرات و خجرت د ری زشکرت راق
ت
عیاعی ،Dمدل دبوؼ و تاسیخ عیاعی.
بیگ دلی ،ززم ت الل ه ( .);=CBهف ازبه ب ا خبسگ صازی ایسي ا ،دظ سظ ی دز:

.https://www.irna.ir/news/83478649
پیؽ گاهی ف سد ،شه سا (<E .);=Bهؽ ازکت از صاب دز تىظ ؼه ظیاظ ی و زف از اي صاب اتی دز
ؼهسظ او اـ فهاو .Dفصررلىام پررهو ؼ رراق خغشبفیررایی ،ظ ال ظ ی و پ ًدن ،ؼ مازه >>،
بهاز،ـؿ;;.<<-
تم ی پ ىز ،ػلیسل ا ( .);=CAتعررامهت زضبرری و وظررا بوتخابرراتی ،هف ازبه زم ىزی ،ته ساو،
ظاخ ماو پیماو.
تىظلی ،غالمػباض ( .);=@Cوظشی  اق خامع ؽىاعی ،تهساو ،اي ؽازات ظمت.

الگىی زاهبسدی تؼاهل يظام زصبی و يظام اي صاباتی دز خمهىزی اظالهی ایساو

=<B

زع یًی ،ظ ید هسم د ( .);=CBوقررؼ بزررضبب دس بوتخابررات مدلررظ ،هم ایػ ،ته ساو ،هسک ص
همایػهای وشازت کؽىز.;=CB/A/;; ،

خسهؽاد ،هسمد بالس و ابىذز زفیؼی لهعازه (E .);=CAيظام اي صاباتی و تؤثیس آو بس يظام زصبی دز
ایساو ،Dفصلىام خامع ؽىاعی عیاعی بیشبن ،ظال اول ،ؼمازه اول.
دف س هىالؼات ظیاظی وشازت کؽىز ( .);=ACمؾاسکت عیاعی بزضبب بوتخابات ،تهساو ،ظفیس.
دهماو يیسی ،ياهید و ػلی ازمدی (= .);=Bوظشی پشدبصق و وظشی اق پشعتاسق ،تهساو ،يؽس بؽسی.
دووزژه ،هىزیط (?>=;) .بصول علم عیاعت ،تسخمه ابىالفمل لالی ،تهساو ،اهیسکبیس.
دووزژه ،هىزیط ( .);=?Aبزضبب عیاعی ،تسخمه زلا ػلىهی ،تهساو ،اهیسکبیس.
ززمايی ،زلا (@ .);=Cوقؼ بزضبب و خىاذ اق عیاعی بش سفتاس بوتخاباتی ؽجشووذبن دس بیشبن،
پایاو ياهه کازؼًاظی ازؼد .زؼ ه ػلىم ظیاظی ،تهساو ،دايؽگاه اهام ـادق.
زلایی ،هسعى ( .);=CBوقؼ بزضبب دس بوتخابات مدلظ ،همایػ ،تهساو ،هسکص هم ایػه ای
وشازت کؽىز.
زفیكدوظت هسعى .);=CB( ،تؼاهالت يظام زصبی و يظام اي صاباتی ،مصازغ زضوسق ،تهساو،

بًیاد يىز.
زيدبس ،هادی و ػلیاکبس زكدوظت Fههىغ ـلفالی Fػلیسلا خىؼدل Fهسمدػلی ظ لیمايی و
يمىيهگیسی دز پووهػهای کیفی :زاهًم ایی ب سای ؼ سوع ،Dهدل ۀ
يعین بهساهی (; E .);=C
ػلمی پووهؽی دايؽگاه ػلىم پصؼکی ازتػ خمهىزی اظالهی ایساو ،ظال  ،;:ؼمازه =.
زهب س ،فاوم ه ( .);=CAتعررامهت وظررا زضبرری و وظرا بوتخابرراتی ،هف ازبه زم ىزی ،دهاوي د،
ازمدآباد دهاويد.
زهداز ،ازمد ( .);=CBتعامهت وظا زضبی و وظا بوتخاباتی ،هفازبه زمىزی ،ل ن ،دايؽ گاه
بالسالؼلىم.
شیبا کالم ،ـ ادق و هستم ی هم دایی (= .);=Cاز صاب ظیاظ ی و يم ػ آو دز تىظ ؼه ظیاظ ی
ایساوE :هىالؼه هىزدی اي صابات FDفصلىام تخصصی علو عیاعی ،ؼمازه .<C
ظىزیى ،وزيس و خیمص تايکازد (; .);=Bوظشی  اق بستغاط خمعی ،تسخمه ػلیزلا دهماو ،ته ساو،
يؽس دايؽگاه تهساو.
ؼؼبايی ،زع ى (? .);=Bهه ازته ای آهىشؼ ی و پسوزؼ ی (زوغه ا و فً ىو ت دزیط) ،ته ساو،
اي ؽازات ظمت.
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ـ دز ،ؼ هاب ال دیى ( .);=CBوقررؼ بزررضبب دس بوتخابررات مدلررظ ،هم ایػ ،ته ساو ،هسک ص
همایػهای وشازت کؽىز.

ػالن ،ػبد السزمى (? .);=Aبىیاد اق علم عیاعت ،تهساو ،يؽس يی.
ػباض شاده ،هسمد (;« .);=Cترلملی برش بعتغراس و پایرایی دس تسقیقرات کیفری ،Dخاهؼ ه ؼًاظ ی
کازبسدی ،ظال =< ،ؼمازه پیاپی (?>) (،ؼمازه اول) ،بهاز.
ػس  ،خمال ( 111 .);=CBزصب زظ می دز کؽ ىز فؼ ال اظ ت ،تجرشبن ،خغشگرضبسق خمجروسق
بعهمی بیشبن ،دعتشعی دس ۹۲ ،https://www.irna.ir/news/83482159 :ؽجشیوس ۲۱ۺ.۸
ػس  ،خمال ( .);=CBوقؼ بزضبب دس بوتخابات مدلرظ ،هم ایػ ،ته ساو ،هسک ص هم ایػه ای
وشازت کؽىز.
غف ازی ،ابىالفم ل (@ .);=Cبالگرروق مغلرروب تسررضب بررشبق تقویررت مؾرراسکت عیاعرری فعررال دس
خمجوسق بعهمی بیشبن ،پایاو ياهه دک سی ،زؼ ه ػلىم ظیاظی ،لن ،دايؽگاه بالسالؼلىم.
ف ازی ،ػلی و کؼبی ،ػباض (< .);=Cسب کاس اق مؾاسکت مرشد دس بدبسهق زکومرت بعرهمی،
ففلًاهه دايػ زمىق ػمىهی ،دوزه < ،ؼمازه @ ،شهع او.
فیسزی ،داوود (@ .);=Cفق و زکمشبوی زضبی ،تهساو ،يؽس يی.
فیسزی ،داوود ( .);=CBزکمشبوی زضبی ،يؽع ت ػلم ی ،ته ساو ،ظ الى ؼ هید ـ یاد ؼ یساشی
دايؽگاه ػالی دفاع هلی دفاػی.
ل دیسی ابیاي ه ،هسم د زع ى ( ،);=CBهف ازبه ب ا خبسگ صازی ایسي ا ،دظ سظ ی دز:
.https://www.irna.ir/news/83478649
کاوخا ،آيیکا (? .);=Cبزضبب عیاعی و بوتخابات ،تسخمه ابىذز گىهسی همدم و داود کسیمی پ ىز،
تهساو ،هسکص پووهػهای هدلط ؼىزای اظالهی.
کىاکبیاو ،هفىفی (= .);=Bگفتمان آصبدق و مشدمغاالسق ،تهساو ،پاشیًه.

همام هؼظن زهبسی ،بیايات ،پایگاه اوالع زظايی دف س همام هؼظن زهبسی دظ سظی دزkhamenei.ir :
هم دایی ،هستمی(= .);=Cبزضبب عیاعی و بوتخابات دس بیشبن ،تبسیص ،فسوشغ.
هه دویشادگ او ،داود ( .);=CBزکمشبورری زضبرری ،يؽع ت ػلم ی ،ته ساو ،ظ الى ؼ هید ـ یاد
ؼیساشی دايؽگاه ػالی دفاع هلی دفاػی.
هیصلص ،زوبست (? .);=Bخامع ؽىاعی بزضبب عیاعی مغاالع بق دس موسد گشبیؼ اق بالیگاسؽی
دس دموکشبعی ا ،تهساو ،لىهط.
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، ل ن، هف ازبه زم ىزی، تعرامهت وظرا زضبری و وظرا بوتخابراتی.);=CA( يفیسی ػلی اـغس
.پووهؽگاه ػلىم اظالهی اهام ـادق
 پای او ياه ه کازؼًاظ ی، بمکان عىدی تسضب دس خمجوسق بعهمی بیشبن.);=C@(  يظیس،يظسی
. دايؽگاه ؼهید بهؽ ی، تهساو، زؼ ه ػلىم ظیاظی،ازؼد
 راق عیاعری دس مؾراسکت عیاعری صوران وقرؼ بزرضبب و گرشوه.);=BB(  ه سین،يىزی اهیسآبادی
. دايؽگاه الصهسا، تهساو، زؼ ه ػلىم ظیاظی، پایاو ياهه کازؼًاظی ازؼد، ۴۶۵۳ -۴۶۶۵ا
 هف ازبه، تعررامهت وظررا زضبرری و وظررا بوتخابرراتی.);=CB(  ظ ید هسم د زع یى،هاؼ میاو
. پووهؽکده بالسالؼلىم، لن،زمىزی
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