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 تز داًطکذُ ادثیبتعلَم اداری ٍ التصبدی ٍ دفدفتزداًطکذُ  هجزی عزح:
 

 فصل اٍل – تئَری اًتخبة )ٍیژُ ثزًبهِ اًتخبثبت( عٌَاى عزح:
 

      اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            لزآى ٍ دیي      سزفصل فعبلیت: 

  فَق ثزًبهِ      گزدضگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی             ٌّز ٍ ادة                            
 

  اّذاف عزح :

 ثبر رای خَاٌّذ داد. جَیبى پیزاهَى فزآیٌذ اًتخبثبت ریبست جوَْری، خصَصب داًطجَیبًی کِ ثزای ًخستیيداًطآگبّی ارتمب سغح  -

 ّبیطبى ٍ راّجزدّبی در پیص گزفتِ ضذُ آًبى ضٌبخت احشاة، سیبستآگبّی ثخطی سیبسی ثِ داًطجَیبى ثب  -

 ّب ٍ اثْبهبت داًطجَیبى در هَضَع اًتخبثبت تَسظ افزاد صبحت ًظز تعجیِ ثستزی هٌبست ٍ ّذفوٌذ جْت ثیبى پزسص -
 

 ح: خالصِ عز

اس هطزٍعِ، ًظبم  یص. تب پگزدد یم( ثز ه 1906ق/  1324ش/ 1285، ثِ دٍراى اًمالة هطزٍعِ )در سبل ىیزاسبثمِ اًتخبثبت در ا

 یارادُ هلت در اهَر کطَر ًمط ی،استجذاد یّب ثَد. در ًظبم یاستجذاد هغلمِ هجتٌ یبلذرت  یثز استجذاد ٍ خَدکبهگ یزاىا یبسیس

ضبُ ثَد ٍ اٍ  یبرّوِ در اخت ییِ،ٍ لضب یِهمٌٌِ، هجز ی،گبًِ اهزٍس سِ یلَا ی،رتًذاضت ٍ توبم اهَر در دست ضبُ هتوزکش ثَد. ثِ عجب

در کطَر  یهذً یاًمالة هطزٍعِ هَجت ضذ تب ًْبدّب یزٍسیًذاضت. پ یزیتأث یتٍ حبکو یزیتدر هذ هزدمًظز  کزد، یه گیزی ینتصو

 یٍِسرا ثِ عٌَاى لَُ هجز یٌِکبستِ ضذ. ًْبد دٍلت ٍ کبث اس لذرت ضبُ یل ٍتجذ یهغلمِ ثِ هطزٍعِ سلغٌت یاستجذاد م. ًظبیزدضکل گ

آهذًذ ٍ  یذّب پذ ضذ. احشاة ٍ رٍسًبهِ یلبًَى اسبس یٍ کطَر دارا یستأس یهل یهجلس ضَرا یبضکل گزفت، پبرلوبى  یعَر رسو ثِ

 لیکخبثبت عوذتبً هزثَط ثِ تطاًت یيضذُ ثَد، هغزح ضذ. الجتِ ا ثیٌی یصهطزٍعِ پ سبسیهسبلِ اًتخبثبت کِ در لبًَى ا یيّوچٌ

 یزاىا یاًمالة اساله یزٍسیتب پ یضوس 1285هجلس پس اس اًمالة هطزٍعِ در سبل  یياٍل یصکِ اس گطب ضذ یه یهل یهجلس ضَرا

ثبر اًتخبثبت ثزگشار ضذ کِ الجتِ  گفت ّفذُ  تَاى یکِ ه یذگزد یلتطک یهل یسبل( تعذاد ّفذُ هجلس ضَرا 72)حذٍد  1357در سبل 

ّب کوتز ارادُ هزدم دخبلت داضت. اس آًجب کِ در ًظبم هطزٍعِ، پبدضبُ ٍجَد  اًتخبثبت یيثَد ٍ در ا یٍ ضکل یالذام صَر یک یطتزث

 هعٌب ًذاضت. یشً جوَْری یبستاًتخبثبت ر ًجَد، یبىدر ه یداضت ٍ ًظبم جوَْر

 یّب اًتخبثبت اس جٌجِ ی؛ثزگشار ضذ. ثِ عَر کل یجوَْر بستیاست کِ اًتخبثبت ر یاًمالة اساله یزٍسیثبر پس اس پ یيًخست یزاى،ا در

ثز ارادُ  یهجتٌ یّب است کِ در ًظبم یْیثذ یاصل ی،دارد. اس جٌجِ حمَل یتهزدم ٍ کطَر هب اّو یثزا یٌیٍ د یهل یبسی،س ی،حمَل

سزًَضت کطَر خَد را ثب حضَر فعبالًِ ٍ  کٌٌذ یاعوبل ه یترا در حبکو یصحك، ارادُ خَ یيهزدم است. ثب ا جیعیهلت، اًتخبثبت حك ع

حزکت جبهعِ خَد اعوبل ًوَدُ  یزًظبرت ثز اهَر ٍ هس ی. هزدم ثب ضزکت در اًتخبثبت، ًَعکٌٌذ یه ییيٍ هطبرکت آگبّبًِ ٍ گستزدُ، تع

ثز  یشً یتیٍ هسئَل یفِکِ لبًَى ثِ آًبى دادُ، ٍظ یحم یيثِ سجت ّو یيثٌبثزا کٌٌذ؛ یه یيکطَر خَد را تبه یٍ سالهت رًٍذ عوَه

 خَاّذ ضذ. یحضَر ٍ هطبرکت در اًتخبثبت عول یكحك است ٍ اس عز یيعْذُ آًبى لزار گزفتِ کِ آى، اعوبل ا

تخبة  تخبثبت ریبست جوَْری است.  ای ثب هحَریت عٌَاى ثزًبهِتئَری ًا تخبثبت ریبست  يثب تَجِ ثِ ًشدیک ضذى ثِ سیشدّویًا دٍرُ ًا

تخبثبتی ٍ ثزرسی عٌبصز سیبسی اجتوبعی تبثیز گذار ثز  گبّیثب ّذف افشایص آجوَْری  تخبثبت تَسظ ّبی ًا طکذُ علَم اداری بدففزآیٌذ ًا تز دًا

طکذُ ٍ التصبدی ٍ طجَیبى ثزًبهِ ریشی ضذُ است، تب  ادثیبت دًا ویت هسئلِ اًتخبثبت ٍ آیٌذُ سیبسی کطَر، آگبّی سبسی دًا ٍ خصَصب ثِ ّا

 است.  ٍ پزضَر جبهعِ کِ در ثزدارًذُ جوعیت هَثزی ّستٌذ ضزٍری جَاىّب ثِ عٌَاى لطز  رای اٍلی

تخبثبت در اجزا ٍ هعٌب ٍ ّوچٌیي ثِ ثزرسی هفَْم احشاة در ایزاى ٍ جبیگبُ تخبة لصذ دارین ثِ هسئلِ ًا در  آى ثز ایي اسبس در ثزًبهِ تئَری ًا

تخدر ثپزداسین.  ضزایظ فعلی ین داضت تب آضٌبیی کلی ثب ایي همَلِ هْن سیبسی حبصل ضَد ٍ اثتذا ًگبّی اجوبلی ثِ فلسفِ کلی ًا بثبت خَّا

اى جٌاب آلایاى ًاصر آلای عی گفت ٍ گَ ثبّب  ّب ٍ تحَل آى ، فعبلیتّب جٌبحسپس ثِ ثزرسی هفَْم احشاة ٍ رًٍذ ضکل گیزی 

ّفتن  یّا دٍرُ یاصَلگرا یٌدًُواهٌش ) یيجَاد آرهمدم )فعال سیاسی، رییس سازهاى عدالت آزادی شعثِ خراساى(،  آهلی

 یٍ از اعضا یاستودارسی)ترل یدرضاحودتیر ساتك جثِْ پیرٍاى خط اهام ٍ رّثری(، -یراىا یاساله یٍ ّشتن هجلس شَرا

، سید جَاد حسیٌی )فعال سیاسی اصالح طلة( هصطفى درایتىی(، حسب هَتلفِ اساله الولل یيٍ هعاٍى ت یهرکس یشَرا

 . ِ خَاّذ ضذپزداخت ثِ صَرت هجبسی (سیاسی از داًشگاُ اهام صادق استادیار جاهعِ شٌاسی)
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