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ثبات سیاسی عبارت است از عدم وقوع مکرر حوادث، تحرکات و رفتارهایی که کارکرد منظم یک نظام
را مورد تردید قرار دهد و شامل قرار گرفتن در معرض حداقل تغییر است و ایدئولوژی نیز به معنی

شناخت عقیده یا عقیده شناسی است. عربستان به عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار بر معادالت
منطقه کشوری دارای نظام پادشاهی است که در بسیاری از کشورهای منطقه در راستای حمایت از

گروه های تکفیری همسو با ایدئولوژی وهابیت دارای نقشی مخرب می باشد و با همین ابزار گروه های
تکفیری- تروریستی برخی ابعاد سیاست منطقه ای خود را پیش برده است.این کشور به سبب چیرگی
اندیشه های ایدئولوژیک خاص بر ساختار سیاسی خود،در معرض چالش های متعددی از لحاظ نظم و
ثبات سیاسی خود قرار دارد. از اینرو نگارنده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از

مطالعات کتابخانه ای و در راستای پاسخ به سوال تحقیق " عوامل و منابع چالش زا و تهدید کننده نظم
و ثبات سیاسی عربستان سعودی چیست؟" درصدد بررسی چالش های ایدلولوژیک نظم و ثبات سیاسی

در عربستان سعودی برآمده است. اهداف این تحقیق عبارتند از: • شناخت جامعه سیاسی،فرهنگ و
ایدئولوژی عربستان سعودی • تاثیر بحرانهای ایدئولوژیک بر نظم و ثبات عربستان سعودی یافته های

تحقیق حاکی از آن است نظام سیاسی و سیاست خارجی احزاب و گروههای سیاسی در عربستان-
ساختار قبیله ای نظام اجتماعی و فرهنگی- نظام دینی -نظام حقوقی سلطنت آل سعود به عنوان

حاصل دولت رانتیر- حکومت سعودی و بهار عربی زنان اقتدار گرایی حکومت سعودی،وهابیت،افراطی
گری و...از عوامل چالش زای عوامل و منابع چالش زا و تهدید کننده نظم و ثبات سیاسی عربستان

سعودی است.

کلمات کلیدی : واژگان کلیدی : ایدئولوژی، ثبات سیاسی، عربستان سعودی

Islamic Azad University, Rasht Branch - Thesis Database
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت - سامانه بانک اطالعات پایان نامه ها

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               page 1 / 1

/fa/thesis/bodyView/7206
/fa/thesis/bodyView/7206
http://www.tcpdf.org

