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الشامات تًسعٍ آگاَیبخشی در جامعٍ اسالمی ي تأثیز آن بز تًسعٍ دفاعی
فجبس اسسی1؛ زاٚز فطیسپٛض2؛ سیسٚحیس فمیّی
تبضید زضیبفت1397/03/05 :
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تبضید پصیطش1397/07/20 :

چکیذٌ

تٛسق ٝآٌبٞیثرطی زض وطٛض ثٝفٛٙاٖ یىی اظ ظیطسبذتٞبی تٛسق ٚ ٟٓٔ ،ٝحبئع
إٞیت ٔیثبضس .تحمیك حبضط ثب ٞسف تجییٗ اِعأبت تٛسق ٝآٌبٞیثرطی زض وطٛض ثٚٝیژٜ
سبظٔبٖٞبی ٘ؾبٔی  ٚتأثیط آٖ زض تٛسق ٝزفبفی ث ٝضضت ٝتحطیط زضآٔس ٜاست .ایٗ تحمیك اظ
٘ؾط ٞسف اظ ٘ٛؿ وبضثطزی است  ٚاظ ٘ؾط ضٚش خعء تحمیمبت اوتطبفی آیٙسٜپژٞٚب٘ٝ
ٔیثبضس و ٝزض زٔ ٚطحّ ٝا٘دبْ ضس ٜاست .خبٔق ٝآٔبضی ضبُٔ ز ٚثرص ٔىتٛة  ٚذجطٌی
است و ٝزض ثرص ا َٚوّی ٝاسٙبز ٔ ٚساضن ٔطتجظ ثب ٔٛضٛؿ  ٚزض ثرص ز ْٚتقساز ٘ 20فط
اظ ذجطٌبٖ  ٚاسبتیس حٛظ ٜاضتجبعبت اختٕبفی  ٚضسب٘ ٝثٛز٘س و ٝث ٝضٚش ٞسفٕٙس ا٘تربة
ضس٘س .ثطای تدعیٚ ٝتحّیُ اعالفبت زض زٔ ٚطحّ ،ٝاظ ضٚش تحّیُ ٔحتٛای ویفی  ٚآٔبض
تٛغیفی  ٚاستٙجبعی استفبز ٜضس ٜاست٘ .تبیح تحمیك حبوی اظ آٖ است و ٝاِعأبت تٛسقٝ
آٌبٞیثرطی زض چٟبض ثقس :اِعأبت سبظٔب٘ی ،فٗآٚضیٔ ،حتٛایی ٔ ٚحیغی ٚخٛز زاضزٔس ٚ
ٕٞجستٍی ٔثجت ٔ ٚقٙیزاضی ٔقبزَ  0/726ثیٗ اِعأبت آٌبٞیثرطی  ٚتٛسقٔ ٝجب٘ی زفبفی
ٚخٛز زاضز.
کلیذياصٌَا :تٛسق ،ٝآٌبٞیثرطی ،تٛسق ٝزفبفی ،ضٚش زِفی ،آیٙسٜپژٞٚی.
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مقذمٍ
ا٘سبٖ ثٝفٛٙاٖ ٔ ٛخٛزی ٔرتبض  ٚآظاز آفطیس ٜضس٘ ٚ ٜیطٚی تقمُ  ٚا٘سیط ،ٝا ٚضا اظ زیٍط
ٔٛخٛزات ٔتٕبیع سبذت ٝاست .ا٘سبٖٔ ،رتبض است تب ٔسیط ظ٘سٌی ذٛز ضا ا٘تربة وٙس الظٔٝ
ا٘تربة غحیح ،آٌبٞی  ٚضٙبذت استٞ ،ط چ ٝآٌبٞی ا٘سبٖ ثیطتط ثبضس ،لسضت تػٕیٌٓیطی ٚ
ضٞجطی ا ٚزض ظ٘سٌی ثیطتط است ثٙبثطایٗ آٌبٞی  ٚضٙبذت ،اظ فٛأُ ٔ ٟٓتٛسق ٝظ٘سٌی ثطط ثٝ
ضٕبض ٔیضٚز (یبٚضی ٚثبق .)23 :1391 ،ثسیبضی اظ ا٘سیطٕٙساٖ خبٔق ٝضٙبسی اظ خّٕٔ ٝقتٕس٘ژاز
(پسض فّٓ اضتجبعبت اختٕبفی ایطاٖ) ٔقتمس٘س وٝ؛ تٛسق ٝالتػبزی ،سیبسی  ٚفطٍٙٞی ظٔب٘ی تحمك
ٔییبثس و ٝخبٔق ٚ ٝافىبض فٕٔٛی ث ٝضضس  ٚثبِٙسٌی  ٚذٛزآٌبٞی خٕقی ضسیس ٜثبضس  ٚایٗ ٟٔٓ
ظٔب٘ی ٕٔىٗ ٔیضٛز و ٝزض  ٕٝٞخٙجٞٝبی ظ٘سٌی ،آٌبٞیثرطی زضستی ث ٝخبٔق ٝضس ٜثبضس؛ ظیطا
تب خبٔق ٝث ٝضٙبذت  ٚآٌبٞی ٘طسس  ٚفمال٘یت ٚ ٚالـٌطایی ،خبیٍعیٗ فمبیس  ٚثبٚضٞبی ٘بزضست
زض خبٔق٘ ٝطٛز ،تٛسق ٝخبٔقٕٔ ٝىٗ ٘رٛاٞس ثٛز (ٔقتٕس٘ژاز .)21 :1369 ،ثٝفجبضتزیٍطٟٓٔ ،تطیٗ
ٔٙجـ ضضس  ٚتٛسق ٝخٛأـ ،ثبال ثطزٖ سغح ذطزٚضظی ،ضقٛض  ٚآٌبٞی افطاز خبٔق ٝاست .اظ ایٗض،ٚ
سطٔبیٌٝصاضی زض ظٔی ٝٙافعایص آٌبٞی افطاز خبٔق ،ٝفطآیٙس تٛسق ٝوطٛضٞب ضا سطفت ذٛاٞس
ثرطیس (یبٚضی ٚثبق.)40 :1391 ،
پطسطی و ٝزض ایٗ ذػٛظ ث ٝاشٞبٖ ٔتجبزض ٔیٌطزز ایٗ است و ٝتٛسق ٝچیست  ٚچ ٝاثقبزی ضا
زضثطٔیٌیطز؟ ٔف ْٟٛتٛسق ،ٝپسیسٜای چٙس ثقسی است و ٕٝٞ ٝخٙجٞٝبی ظ٘سٌی ا٘سبٖ افٓ اظ
التػبزی ،سیبسی ،اختٕبفی  ٚفطٍٙٞی ٘ ٚؾبٔی ضا زضثط ٔیٌیطز .ضاخطظ زض تقطیف تٛسقٝ
ٔیٌٛیس :تٛسقٛ٘ ،ٝفی تغییط اختٕبفی است و ٝزض آٖ ،ایسٜٞبی تبظ ٜثطای افعایص زضآٔس سطا٘ٚ ٝ
اضتمبی سغح ظ٘سٌی ،اظ عطیك ضٚشٞبی ٔسضٖ تِٛیس  ٚثٟجٛز ٚضقیت سبظٔبٖ اختٕبفی ،ث ٝیه
٘ؾبْ اختٕبفی زازٔ ٜی ضٛز .ضا ٜاِعأی تغییط اظ یه فطز سٙتی ث ٝیه فطز ٔسضٖ ،اضتجبعبت ٚ
پصیطش ایسٜٞبی ٔسضٖ اظ سٛی ٔٙبثـ ثیط٘ٚی ثطای ٘ؾبْ اختٕبفی است (سطٚاس ٚ )17 :1384 ،ثٝ
ٕٞیٗ عطیك فطآیٙس تجسیُ یه خبٔق ٝسٙتی ث ٝخبٔقٝای ٔسضٖ زض  ٕٝٞاثقبز شوط ضس ٜپصیطش
ایسٜٞبی ٘ٛیٗ اظ سٛی ٔٙبثـ ثیط٘ٚی است و ٝآٖ  ٓٞاظ ضا ٜآٌبٞیثرطی ث ٝخبٔقٙٔ ٝتمُ ٔیٌطز٘س.
زیٗ ٔمسس اسالْ ٘یع اضظش ثسیبضی ثطای آٌبٞی فطز  ٚخبٔق ٝلبئُ است .لطآٖ وطیٓ آذطیٗ وتبة
آسٕب٘ی ،حبٚی ٔقطفت  ٚآٔٛظٜٞبیی زض خٟت تىبُٔ  ٚسقبزت ثططی استٔ .حتٛای آیبت لطآٖ،
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خٍّٕی زض ضاستبی ٘یُ ثٔ ٝقطفت  ٚاضائ ٝثیٙص  ٚثػیطت ث ٝا٘سبٖ  ٚخبٔق ٚ ٝخٛیٙسٌبٖ حمیمت
است .اظ زالیُ ٔ ٟٓإٞیت آٌبٞی زض ٘ؾط زیٗ اسالْ ٕٞیٗ ثس و٘ ٝرستیٗ آیبتی و ٝثط پیبٔجط اوطْ

ٕ٘ٛز ٜاست؛ زض تفسیط ٕ٘ ٝ٘ٛشیُ ایٗ آیبت ضطیف ٝچٙیٗ آٔس ٜاستٛٔ« :ضٛؿ ثسیبض خبِت
ایٙدبست زض فیٗ ایٙى ٝپیبٔجط (ظ) أی  ٚزضس ٘رٛا٘س ٜثٛز ٔ ٚحیظ حدبظ ضا یىپبضچ ٝخٚ ُٟ
٘بزا٘ی فطا ٌطفت ٝثٛز ٘رستیٗ آیبت ٚحی تىی ٝثط ٔسئّ" ٝفّٓ" " ٚلّٓ" است و ٝثالفبغّ ٝثقس اظ
٘قٕت ثعضي ذّمت  ٚآفطیٙص زض ایٗ آیبت شوط ضس ٜاست .زض حمیمت ایٗ آیبت اظ تىبُٔ
"خسٓ" ا٘سبٖ ،اظ یه ٔٛخٛز ثی اضظش ثٚ ٝسیّ ٝتىبُٔ ضٚح ثٚ ٝسیّ ٝتقّیٓ  ٚتقّٓ  ٚآٌبٞی
سرٗ ٌفت ٝضس ٜاست» .اوثط ٔفسطاٖ لطآٖ وطیٓ ثط ایٗ افتمبز٘س و ٝچٙیٗ ضطٚفی زض آغبظ ضسبِت
پیبٔجط (ظ) ٘طبٖ زٙٞس ٜإٞیت آٌبٞی زض ظ٘سٌی ا٘سبٖ است .اظ زیٍط ٕ٘ٞٝ٘ٛبی آیبت لطآٖ وطیٓ
و ٝث ٝإٞیت آٌب ٜثٛزٖ  ٚتقمُ وطزٖ اضبضٕٛ٘ ٜزٜا٘س ٔیتٛاٖ ث ٝآیبت اثتسایی سٛضٔ ٜجبضو ٝلّٓ
اضبضٕٛ٘ ٜز و ٝذسا٘ٚس ث ٝلّٓ سٌٙٛس ٔیذٛضز؛ ٕٞچٙیٗ زض آی 10 ٝسٛضٔ ٜجبضؤّ ٝه ٔیفطٔبیٙس:

اِعأبت تٛسق ٝآٌبٞیثرطی زض خبٔق ٝاسالٔی  ٚتأثیط آٖ ثط تٛسق ٝزفبفی

غّیاهلل فّی ٚ ٝاِ٘ ٝبظَ ضس( ٜآیبت ا َٚتب پٙدٓ سٛضٔ ٜجبضو ٝفّك) ،ذسا٘ٚس ث ٝفّٓ  ٚآٌبٞی اضبضٜ

«ٌ ٚفتٙس اٌط ٔب ث ٝسرٙبٖ آ٘بٖ ٌٛش فطا ٔیزازیٓ یب تقمُ ٔیوطزیٓٞ ،طٌع اظ یبضاٖ زٚظخ ٘جٛزیٓ».
ثٝعٛضوّی ،آٌبٞی ٔٛخت ٔیضٛز ا٘سبٖ ،تىبِیف اِٟی ضا ثطٙبسس ٞ ٚسف حیبت ذٛیص ضا ثسا٘س
 ٚزض ایٗ ٔسیط ٌبْ ثطزاضز .ذسا٘ٚس فّت سمٛط ثسیبضی اظ تجٝوبضاٖ ضا زٚضی اظ تقمُ ٔیزا٘س.
زضثبض ٜضطٚضت آٌبٜسبظی ٔطزْ زض خبٔق ٝاسالٔی أیطإِإٔٙیٗ (ؿ) زض ذغجٟ٘ 34 ٝحاِجالغ ٝچٙیٗ
فطٔٛزٜا٘س« :ای ٔطزْ ٔطا ثط ضٕب حمی است  ٚضٕب ضا ثط ٔٗ حمی؛ حمی و ٝضٕب ثٌ ٝطزٖ ٔٗ زاضیس،
ا٘سضظ زازٖ ٘ ٚیهذٛاٞی ضٕبست ،تقّیٓ ضٕبست تب خبٕ٘ ُٞب٘یس  ٚتأزیت ضٕبست تب ثیبٔٛظیس»
(سیسضضی ٚ )99 :1379 ،زض ذغجٟ٘ 41 ٝحاِجالغ٘ ٝیع زضایٗثبض ٜچٙیٗ آٔس ٜاستٔ« :ب زض ظٔب٘ی
ظ٘سٌی ٔیوٙیٓ و ٝثیطتط ٔطزٔص ،ثیٚفبیی  ٚغسض ضا ٌ ٝ٘ٛویبست ٔیضٕبض٘س ٘ ٚبزا٘بٖ ٘یع چٙیٗ
ٔطزٔی ضا ظیطن  ٚوبضٌطب ٔیذٛا٘ٙس .ایٙبٖ چ ٝسٛزی ٔیثط٘س؟ ذسایطبٖ ٘بثٛز وٙسٔ .طزْ وبضزاٖ ٚ
ظیطوی ٞستٙس ؤ ٝیزا٘ٙس زض ٞط وبضی چ ٝحیّت سبظ٘سِٚ ،ی أط ٟ٘ ٚی ذسا٘ٚسی سس ضا ٜآٖٞب
است ،ایٙبٖ ثب آ٘ى ٝضا ٚ ٜضسٓ حیٌّٝطی ضا ٔیزا٘ٙس  ٚثط ا٘دبْ آٖ تٛا٘بیٙس ٌطز آٖ ٕ٘یٌطز٘س»
(ٕٞبٖٕٞ .)107 :چٙیٗ ایطبٖ آٌبٜسبظی ٔطزْ زض خٟت تٛسق ٝخبٔق ٝضا اظ ٚؽبیف حىٔٛت
ٔیزا٘س.
تٛسق ٝتٕبْ خٙجٞٝبی ظ٘سٌی ا٘سبٖ ضا زض ثطٔیٌیطز ٘ ٚؾبْ اسالٔی ثب اتىبی ثٔ ٝجب٘ی اِٟی ٚ
تٛحیسی  ٚاغٔ َٛترص اظ آٖ ،خبیٍب ٜا٘سبٖ ضا زض فطایٙس تٛسق ،ٝتطفیـ ٔیثرطس  ٚایٗ أط ثبفث
ٔیضٛز تب ا٘سبٖٔ ،سیط فطایٙس پیططفتٔ ،بِه ٔٙبثـ ٔ ٚحػ َٛتِٛیسی ثبضس (یٛسفی.)253 :1389 ،
زض سبَٞبی اذیط ایٗ ضٚیىطز زض ٔسَٞبی خسیس تٛسقٔ ٝثُ تٛسق ٝا٘سب٘ی ٘یع ٔغطحضس ٜوٝ
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تٛسق ٝوطٛضٞب ثب ایٗ ضبذع سٙدیسٔ ٜیضٛز  ٚزض ایٗ ٘ؾطی ٝا٘سبٖ ثٝفٛٙاٖ یه ٔٛخٛز ٔتفىط
و ٝتٛا٘بیی ایدبز تغییط زض ٔحیظ ظ٘سٌی  ٚفقبِیت ذٛز ضا زاضز؛ ٔحٛض تٛسق ٝلّٕساز ٔیضٛز
(حسیٙی)147 :1387،؛ ٕٞچٙیٗ عجك فطٔبیطبت حضطت أبْ ذبٔٝٙای

(ٔسؽّ ٝاِقبِی)

ٍ٘ب ٜاسالْ ثٝ

ا٘سبٖٔ ،حٛض ثٛزٖ ا٘سبٖ است (سرٙطا٘ی حضطت أبْ ذبٔٝٙای (ٔسؽّٝاِقبِی)ٛٔ ،ضخ
.)1389/10/09
آٔبضتیبسٗ ،یىی اظ پیطٍبٔبٖ ٘ؾطیٝپطزاظ ٘سُ س ْٛتٛسق٘ ٝیع ،ا٘سبٖ ضا ٔحٛض تٛسق ٝزا٘ست ٝاست
(٘ٛثرت .)240 :1389 ،ایٗ ٔحٛض ثٛزٖ ا٘سبٖ زض تٕبٔی فطغٞٝب غبزق است ثٚ ٝیژ ٜزض
فطغٞٝبی زفبفی أٙیتی و ٝاظ ز ٚخٟت لبثُ عطح ٔیثبضس ،اظ یه س ٛپبی ٚ ٝاسبس غٙبیـ ٚ
سبظٔبٖٞبی زفبفی زض زض ٖٚسبظٔبٖ ٓٞچ ٖٛسبیط سبظٔبٖٞب ،ا٘سبٖ  ٚویفیت فّٕىطزی اٚست ٚ
اظ سٛیی زیٍط "تِٛیس أٙیت" ثٝفٛٙاٖ ٕٟٔتطیٗ وبضوطز سبظٔبٖٞبی زفبفی ،ث ٝفٛأُ ا٘سب٘ی ثطٖٚ
سبظٔب٘ی ٘یع ٚاثست ٝاست ث ٝایٗ غٛضت و ٝأٙیت ٔحػٔ َٛطتطن ٕٞبٍٙٞی ٓٞ ٚفىطی ٚ
ٕٞىبضی  ٕٝٞافطاز یه خبٔق ٝاست .ثٚٝیژ ٜزض ٘ؾبْ اسالٔی و ٝپبی ٚ ٝاسبس ٞط حطوتی ٔطزْ
ٞستٙس .حضطت أبْ ذبٔٝٙای(ٔسؽّ ٝاِقبِی) زض ایٗ ذػٛظ ٔیفطٔبیٙس ٗٔ« :ث٘ ٝمص ا٘سبٖ  ٚاضازٚ ٜ
لسضت ا٘سب٘ی ،ایٕبٖ ظیبزی زاضْ .ایٗ خعء اغ َٛفىطی ٔبست» (سرٙطا٘ی حضطت أبْ ذبٔٝٙای
(ٔسؽّٝاِقبِی)ٛٔ ،ضخ .)1368/03/19
أطٚظ ثط وطی پٛضیس٘ ٜیست و ٝتٛسق ٚ ٝپیططفت زض  ٕٝٞاثقبز خبٔق ٝزض سبی ٝأٙیت اتفبق
ذٛاٞس افتبز  ٚزض غٛضتی أٙیت خبٔقٝای ثٔ ٝربعط ٜثیبفتس ٕ٘یتٛاٖ ا٘تؾبض چٙسا٘ی ثطای تٛسقٚ ٝ
حطوت ض ٚث ٝخّ ٛزض سبیط اثقبز خبٔق ٝزاضت .اظ سٛیی زیٍط ثٝعٛض عجیقی ،ثرص فٕسٜی اظ
ؽطفیت آٌبٞی ثرطی ،ث ٝفطغ ٝزفبفی– أٙیتی خبٔقٔ ٝطثٛط ٔیضٛز؛ ظیطا ایٗ فطغ ٝؽطفیت
لبثُتٛخٟی ثطای اِمبی فطیت  ٚاغٛاٌطی تٛسظ زضٕٗ ضا زاضز .اظایٗض ،ٚفط ًٙٞفٕٔٛی خبٔقٝ
ثبیس ث ٝحسی ضضس یبثس و ٝأىبٖ فطیت فبٔ ٝاظ ٔیبٖ ثطزاضت ٝضٛز .زض فػط خسیس ،خٛأـ
زضحبَتٛسق ،ٝآٔبج حٕالت ٘طْ ز٘یبی سّغ ٚ ٝتجّیغبت ذٛشضً٘ ِ ٚقبة آٖٞب لطاض ٌطفتٝا٘س .ثٝ
٘ؾط ٞبّٔیٙه ،ض٘ٚس و٘ٛٙی ثٝسٛی یه فط ًٙٞخٟب٘ی ٕٞسبٖ ثب تأٔیٗ ٔٙبفـ غبحجبٖ لسضت ٚ
ثطٚت پیص ٔیضٚز  ٚزضٟ٘بیت ثط فطًٞٙٞبی ثٔٛی ٔ ٚحّی چیط ٜذٛاٞس ضس (ٞبّٔی:1372 ،ًٙ
 .)12-4ثسیبضی اظ ا٘سیطٕٙساٖ  ٚغبحت٘ؾطاٖ زا٘طٍبٞی  ٚحٛظٚی ٔقتمس٘س ثطای وبستٗ اظ
ذغطٞبی فػط اضتجبعبت  ٚضٞبیی اظ أٛاج اثطٌصاض تجّیغبت  ٚالسأبت ٘طْ  ٚفطیتوبضا٘ ٝزضٕٗ
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زض خبٔقٞٝبی ٞسفٔ ،یثبیست اظ ٕٞبٖ اثعاضٞبی زضٕٗ  ٚضٚشٞبی ٘ٛیٗ فّٓ اضتجبعبت ٚ

ضطٚضت ٔییبثس ،آٌبٞیثرطی ث ٝخبٔق ٚ ٝا٘ىطبف حمبیك ٔحیظ پیطأ٘ٛی است تب ٔطزْ ثتٛا٘ٙس اظ
ٔیبٖ ا٘ج ٜٛاعالفبت  ٚذجطٞبٚ ،القیتٞب ضا تطریع  ٚثط اسبس آٖ فُٕ ٕ٘بیٙس ٕٞ ٚبٍ٘ ٝ٘ٛوٝ
پیصتط ٔغطح ضس ٘مص آٌبٞی  ٚزضن ٔطزْ خبٔق ٚ ٝوبضوٙبٖ سبظٔبٖٞبی زفبفی اظ چیستی؟
چطایی؟  ٚچٍٍ٘ٛی زفبؿ زض ثطاثط زضٕٗ؟  ٚآٌبٞی اظ حمبیك ٔحیغی  ٚتٛعئٞٝبی زضٕٙبٖ ٚ
ضٚشٞبی ٔمبثّٝای  ٚذٙثیسبظی آٖٞب زض تٛسق ٝزفبفی وطٛض ا٘ىبض٘بپصیط است .أب ایٙى ٝایٗ
آٌبٞیثرطی زاضای چ ٝاِعأبتی است  ٚچ ٝضاثغٝای ثب تٛسق ٝزفبفی زاضز پطسص اغّی پژٞٚص
حبضط ٔیثبضس؟ اظایٗضٔ ،ٚسئّ ٝاغّی ایٗ پژٞٚص «ضٙبسبیی اِعأبت تٛسق ٝآٌبٞیثرطی زض
خبٔق ٝاسالٔی  ٚتجییٗ تأثیط آٖ ثط تٛسق ٝزفبفی است».
مباوی وظزی ي پیشیىٍشىاسی تحقیق

اِعأبت تٛسق ٝآٌبٞیثرطی زض خبٔق ٝاسالٔی  ٚتأثیط آٖ ثط تٛسق ٝزفبفی

تجّیغبت زض خٟت ضٚضٍٙطی  ٚآٌبٞیثرطی افطاز خبٔق ٝثٟطٌ ٜطفت؛ ثٙبثطایٗ آ٘چ ٝزض ایٗ فػط

آگاَی بخشی

ثطای آٌبٞی  ٚضٙبذت ،تقطیفٞبی ٔتقسزی ٚخٛز زاضز اظخّٕ« :ٝآٌبٞی اظ تػٛیطٞب ،ذبعطٜٞب
(حبفؾٞٝب)  ٚاٍ٘یعٜٞبیی و ٝیب زض چبضچٛة ٔحیظ ثیط٘ٚی ،ازضان  ٚیب اظ یه ٘یطٚی ضٙبذتی
زض ٖٚپبی ٝاحضبض ٔیض٘ٛس (اسِٛیٛاٖ ٕٞ ٚىبضاٖٚ .)98:1385،یّیبْ خیٕع زض ٔٛضز آٌبٞی ٔیٌٛیس:
« ...آٌبٞی ٔقِٕٛی و ٝزض ضطایظ فبزی ،ا٘سبٖ اظ آٖ ثطذٛضزاض است ،فمُ ٘بٔیسٔ ٜیضٛز .زضٚالـ،
ایٗ ٔطحّ ٝآٌبٞی ،تٟٙب پطز٘ ٜبظوی اظ ٘یطٞٚبی ثبِم ٜٛش ٗٞآزٔی است و ٝغبِجبً زست٘رٛضز ٜثبلی
ٔیٔب٘س» (تٛض .)17 :1373 ،ٖٚزض وتبة ٘مص ضسب٘ ٝزض آٌبٞیثرطی سیبسی اختٕبفی تقطیف
آٌبٞی چٙیٗ آٔس ٜاست« :آٌبٞی ،چیعی فطاتط اظ اعالفبت پطاوٙس ٜزض ٔٛضز یه ضٚیساز یب یه
ضیء است؛ آٌبٞی و ٝفطاتط اظ احسبس ٔیضٚز  ٚثب تحّیُ ،تجییٗ ،زضن  ٚزضیبفت حمبیك ٚ
ٚالقیتٞب ٕٞطأ ٜیضٛز .ثسیٗتطتیت ،ضبیس ثٟتطیٗ تقطیف آٖ است و ٝآٌبٞی ضا ٞطٌ ٝ٘ٛا٘ىطبف
شٙٞی حمبیك ٔ ٚتطازف ثب ثیٙص  ٚثػیطت  ٚضٙبذت ٔ ٚقطفت ثسا٘یٓ .پیصظٔیٞٝٙبی آٖ ٘یع تفىط،
تقمُ  ٚزا٘ص است وٛٔ ٝخت ا٘ىطبف شٙٞی حمبیك ٚ ٚالقیتٞب ٔیضٛز؛ ظیطا تب ٚلتی زا٘ص،
تفىط  ٚتقمُ ٚخٛز ٘ساضت ٝثبضس ،آٌبٞی ثٚ ٝخٛز ٕ٘یآیس .اظایٗضٞ ٚطٌ ٝ٘ٛفقبِیت ،پسیس ٜیب وبضی
وٙٔ ٝدط ث ٝا٘ىطبف شٙٞی حمبیك ضٛز ،آٌبٞیثرطی ٘بٔیسٔ ٜیضٛز .زض آٌبٞیثرطیٞ ،سف اغّی،
اضتمبی سغح تفىط ،آٌبٞی ،زا٘ص  ٚثػیطت افطاز خبٔق ٝزض  ٕٝٞخٙجٞٝبی ظ٘سٌی است  ٚتٟٙب آٖ
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٘ٛؿ اظ اعالؿ ضسب٘ی وٙٔ ٝدط ث ٝضٙبذت ٔ ٚقطفت  ٚآٌبٞی ٔربعجبٖ اظ ٚلبیـ  ٚحمبیك ضٛز ضا
ضبُٔ ٔیٌطزز (یبٚضی ٚثبق.)17-21 :1391 ،
1

ثسیبضی اظ غبحت٘ؾطاٖ ثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝآٌبٞیثرطی ثب اعالؿضسب٘ی ،خبٔقٝپصیطی  ٚفطًٙٞپصیطی
یىسبٖ ٘یست  ٚتٕبیعٞبیی ثیٗ آٖٞب ٚخٛز زاضز؛ زض ظیط ث ٝایٗ تٕبیعٞب پطزاذتٔ ٝیضٛز:
ٔٙؾٛض اظ اختٕبفی ضسٖ یب خبٔقٝپصیطی آٖ است و ٝیه ا٘سبٖ اظ ثس ٚتِٛسش چٍ ٝ٘ٛثب خبٔقٚ ٝ
فط( ًٙٞاضظشٞب ٙٞ ٚدبضٞبی آٖ) ا٘غجبق ٔییبثس (ضفیـپٛض ٚ )350 :1387 ،فطآیٙسی است و ٝثٝ
ا٘سبٖ ،ضاٜٞبی ظ٘سٌی وطزٖ زض خبٔق ٝضا ٔیآٔٛظز ،ضرػیت ٔیزٞس  ٚؽطفیتٞبی ا ٚضا زض خٟت
ا٘دبْ ٚؽبیف فطزی  ٚثٝفٛٙاٖ فض ٛخبٔق ٝتٛسقٔ ٝیثرطس (وٛئٗ.)101 :1387 ،
زض تقطیف فطًٙٞپصیطی ،سبظٌبضی ٛ٘ٓٞ ٚایی فٕیك فطز ثب ٙٞدبضٞب ٛٔ ٚاظیٗ فطٍٙٞی یه خبٔقٝ
ضا فط ًٙٞپصیطی ٔیٌٛیٙس (ٌیس٘ع .)125 :1377،آ٘چ ٝزض خبٔقٝپصیطی  ٚفط ًٙٞپصیطی اتفبق
ٔیافتس ،ا٘تمبَ اضظشٞب ٙٞ ٚدبضٞبست .ثٙبثطایٗ ،زض خبٔقٝپصیطی  ٚفط ًٙٞپصیطی ،ثبال ثطزٖ
آٌبٞی  ٚثػیطت افطاز ٔٛضز٘ؾط ٘یست ِٚی زض آٌبٞیثرطیٞ ،سف اغّی ،اضتمبی سغح تفىط،
آٌبٞی ،زا٘ص  ٚثػیطت افطاز خبٔق ٝزض  ٕٝٞخٙجٞٝبی ظ٘سٌی است (یبٚضی ٚثبق .)19 :1391 ،ثط
ایٗ اسبس ،آٌبٞیثرطی ثبض ٔقٙبیی ٌستطزٜتط ٛٔ ٚاضز ضٕ َٛثیطتطی اظ خبٔقٝپصیطی ٚ
فطًٙٞپصیطی زاضز .اظایٗض ،ٚتسا ٚ ْٚحفؼ ٛٞیت فطّٔ ًٙٞی ٘یع خع ثب ضٙبذت  ٚآٌبٞیثرطی
زضثبض ٜأىب٘بت  ٚاستقسازٞبی فط ًٙٞذٛزی زض ٔجبزِ ٝثب زیٍط فطًٞٙٞب ٕٔىٗ ٘یست.
خبٔقٝپصیطی  ٓٞخع ثب ضٙبذت  ٚآٌبٞیثرطی اضظشٞب ٙٞ ٚدبضٞبی اختٕبفی ضىُ

ٕ٘یٌیطز.

اظ سٛیی زیٍط اعالؿضسب٘ی یقٙی ضسب٘سٖ ذجط ،پیبْٞبی ٔٛضز٘ؾط ٌ ٚعاضش ضٚیسازٞبی خبٔقٚ ٝ
خٟبٖ ثٔ ٝربعجبٖ .زض اعالؿضسب٘ی ٕٔىٗ است اعالفبتی و ٝا٘تمبَ ٔییبثس ،زضست  ٚثٙبثط ٚالقیت
ثبضس یب ثطفىس اعالفبتی ٚاض ،ٝ٘ٚغیطٚالقی ،زستوبضی ضس ٚ ٜزض خٟت ٔٙحطف وطزٖ اشٞبٖ
ٔطزْ ثبضس؛ ِٚی زض آٌبٞیثرطی ،اعالفبت ثبیس ثب ٚالقیتٞب  ٚضٙبذت  ٚآٌبٞی ٔربعجبٖ ٔٙغجك
ثبضس (یبٚضی ٚثبق .)20 :1391 ،ثسیٗ تطتیت ٔٙؾٛض اظ آٌبٞیثرطی ،آٖ ٘ٛؿ اظ اعالؿضسب٘ی است
وٙٔ ٝدط ث ٝضٙبذت ٔ ٚقطفت  ٚآٌبٞی ٔربعجبٖ اظ ٚلبیـ  ٚحمبیك

ٔیضٛز.

ضطیفی ثب خستدٛیی فٕیك زض آیبت لطآٖ وطیٓ ،ثطذی اظ ٔػساقٞبی لطآ٘ی اٞساف آٌبٞیثرطی
ضا چٙیٗ ٔغطح ٔیٕ٘بیس :تقّیٓ حىٕتٞب (آَفٕطاٖ)164 :؛ ٞسایت ث ٝضا ٜزضست ٔ ٚتمٗ (اسطاء:
)9؛ زفٛت ث ٝسطای سالٔت (ی٘ٛس)25 :؛ ذطٚج اظ ؽّٕت ثٝسٛی ٘ٛض (ٔبئس)16 :ٜ؛ تٛخ ٝزازٖ ثٝ
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 ٚثػیطت ثرطی (ا٘قبْ)50:؛ ثط حصض زاضتٗ اظ فسبز زض ظٔیٗ (ضقطاء)183 :؛ تقمُظایی (ثمط:ٜ
)242؛ تفىط اٍ٘یعی (ا٘قبْ)50 :؛ تصوطیبثی (ٛٞز ٚ )24 :خ ُٟظزایی (ا٘قبْ( )35 :ضطفاِسیٗ،
.)30-33 :1390
زض آی 135 ٝسٛضٔ ٜجبضو٘ ٝسبء آٔس ٜاست« :ای وسب٘ی و ٝایٕبٖ آٚضز ٜایس ،پیٛست ٝث ٝفساِت لیبْ
وٙیس  ٚثطای ذسا ٌٛاٞی زٞیسٞ ،طچٙس ث ٝظیبٖ ذٛزتبٖ یب پسض ٔ ٚبزض  ٚذٛیطب٘ٚساٖ ضٕب ثبضس.
اٌط تٛاٍ٘ط یب ٘یبظٔٙس ثبضس ،ذسا ث ٝآٖ ز ٚسعاٚاضتط است .پس اظ پی ٛٞس ٘طٚیس و ٝزض٘تید ٝآٖ
اظ حك فس َٚوٙیس؛ اٌط ث ٝا٘حطاف ٞب ثٍطاییس یب ضٚیٌطزاٖ ضٛیس ،ثس ٖٚضه ،ذسا ث ٝآ٘چ ٝا٘دبْ
ٔی زٞیس ،آٌب ٜاست».
لطآٖٞ ،سف اظ ثقثت  ٚفط ٚفطستبزٖ وتبة  ٚپیبٔجطاٖ ضا آٌبٞیثرطی ثٔ ٝطزْ ٔیزا٘س تب ٔطزْ

اِعأبت تٛسق ٝآٌبٞیثرطی زض خبٔق ٝاسالٔی  ٚتأثیط آٖ ثط تٛسق ٝزفبفی

ِعٔ ْٚحٛضیت زیٗ زض ظ٘سٌی (ی٘ٛس)105 :؛ تمٛیت ضٚح فجٛزیت  ٚثٙسٌی (ثمط)21 :ٜ؛ ثیٙصزٞی

تقّیٓ  ٚآٔٛظش ثجیٙٙس  ٚزضثبضٞ ٜستی ٚ ٚؽیف ٝذٛیص آٌبٞی یبثٙس .زض آی 125 ٝسٛضٔ ٜجبضن
٘حُ ٘یع زض ذػٛظ ضٚشٞبی آٌبٞی ثرطی چٙیٗ آٔس ٜاست« :ازٕؿٔ ئِِی سٓجیُِ ضٓثِّه ثِبِْحِىٕٓةِ ٓٚ
إِْٕٓٛفِؾَةِ اِْحٓسَٓٙةِ  ٓٚخبزِ ِْ ٕٟٓٔثِبِّتی ِٞی أَحٕسُٓٗ؛ ٔطزْ ضا ثب حىٕت  ٚا٘سضظ ٘یى ٛث ٝپطٚضزٌبضت
ثرٛاٖ  ٚثب ثٟتطیٗ ضی ٜٛثب آ٘بٖ ٔدبزِ ٝوٗ».
زض ٘تید ٝاظ ٍ٘ب ٜحك تقبِی یىی اظ ثٟتطیٗ ضٚش ٞبی ثطلطاضی اضتجبط ثب ٔطزْ  ٚآٌبٞیثرطی ٚ
ثیبٖ حمبیك ث ٝآ٘بٖ ،حىٕت  ٚا٘سضظ ٘یى ٛاست .حضطت أبْ فّی (فّیٝاِسالْ) ٘یع زض ایٗ ظٔیٝٙ
ٔیفطٔبیس :اٌط حك زض ثطاثط ٔطزْ آضىبض ضٛز ،ظثبٖ زضٕٙبٖ لغـ ٔی ٌطزز .اٌط ثبعُ  ٓٞذٛزش
ضا آضىبضا ٘طبٖ زٞس ،ثط عبِجبٖ حك پٛضیسٕ٘ ٜی ٔب٘س .وسب٘ی ؤ ٝطزْ ضا ٔی ذٛاٙٞس ٌٕطا ٜوٙٙس،
ثبعُ ضا ث ٝغٛضت ذبِع ٕ٘یآٚض٘س؛ آٖ ضا ثب حك ٔیآٔیع٘س  ٚزض٘تید ، ٝضیغبٖ ثط آ٘بٖ چیطٜ
ٔیضٛز (ٟ٘ح اِجالغ ،ٝذغج.)50 ٝ
سیبست أبْ فّی (فّیٝاِسالْ) زض ثطاثط سٙت ٞبی ٘بزضست  ٚتقػت ٞبی خبّٞیتٔ ،جبضظ ٜثب
لجیٌّ ٝطایی ،سٙتٞب  ٚتقػتٞبی لجیّٝای  ٚفطٚضیرتٗ اضظش ٞبیی ثٛز ؤ ٝطزْ ثب پبیجٙسی ٚ
تمٛیت آٖٞب ٔٛخت لسضتٕ ٙس ضسٖ ضؤسبی لجبیُ  ٚفطغت عّجبٖ ٔیضس٘س .أبْ فّی
(فّیٝاِسالْ) زض ذغجٞ ٝبی فطاٚا٘ی ثطای آٌبٞی ثرطی  ٚثیساض وطزٖ ٔطزْ ٔیوٛضیس ٕٛٞ ٚاضٜ
ٔطزْ ضا ث ٝتقمُ  ٚا٘سیطٚٝضظی سفبضش ٔیوطز .ایطبٖ زض ذغجٟ٘ 14 ٝح اِجالغ ،ٝاثعاض زست
زیٍطاٖ ضسٖ ضا ٘طب٘ ٝسفبٞت ٘ ٚبزا٘ی ٔیذٛا٘س ٔ ٚیفطٔبیس « :ذطزٞبیتبٖ ا٘سن است  ٚسفبٞت
زض ضٕب ٕ٘بیبٖ٘ .طب٘ ٝتیط ثالییس  ٚعقِٕ ٝمٕ ٝضثبیبٖ  ٚضىبض حّٕٝوٙٙسٌبٖ».
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ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی حضطت أبْ ذبٔٝٙای

(ٔسؽّٝاِقبِی)

٘یع زض ایٗ ذػٛظ ٔیفطٔبیٙسٕٝٞ :ى آحبز

ّٔت ٚؽیف ٝزاض٘س آٌبٞى ٛٞ ٚضیبضى ذٛزضبٖ ضا ٘سجت ثٔ ٝسبئُ وط ٛض ٔ ٚسبئُ ا٘مالة ٚ
اسالْ ضٚظث ٝضٚظ ثیطتط وٙٙس .ث ٝذجبثتٞب  ٚتٛعئٞ ٝبى زضٕٙبٖ زضست تٛخ ٝوٙیس .اظ زضٕٗ
وٕیٗوطز ٜایى وٙٔ ٝتؾط فطغت است تب ضطثت ثع٘س ،غفّت ٘ىٙیس .ثسا٘یس و ٝأطٚظ ثب تٛوُ ثٝ
ذسا  ٚثب ٚحست وّٕ ٚ ٝثب حطوت پطت سط ٔسئٛالٖ است ؤّ ٝت ایطاٖ ٔى تٛا٘س ایٗ ضاٜ
پٔطافت ربض ضا ازأ ٝثسٞس  ٚثٞ ٝسف ثطسس (سرٙطا٘ی حضطت أبْ ذبٔٝٙای (ٔسؽّٝاِقبِی)ٛٔ ،ضخ
 .)1370ایطبٖ زضخبیی زیٍط ٔیفطٔبیٙس ٓٞ :ثٔ ٝطزْ اعالؿضسب٘ی وٙیس ،ذجط زٞیس  ٚپیططفتٞب
ضا ثٍٛییس؛  ٓٞاٌط ٚالقبً ٔٛا٘قى ٚخٛز زاضز ،آٖٞب ضا  ٓٞض فّبف ثب ٔطزْ زض ٔیبٖ ثٍصاضیس
(سرٙطا٘ی حضطت أبْ ذبٔٝٙای (ٔسؽّٝاِقبِی)ٛٔ ،ضخ ٕٞ .)1381چٙیٗ ٔقؾِٓ ٝزض خبیی زیٍطی
ٔیفطٔبیٙسٚ« :القبً اعالؿضسب٘ى ضا لٛى وٙیس؛ ضسب٘ٞ ٝبى ٔٙبست ضا تغصی ٝوٙیس؛ اِجت ٝوبض
اعالؿضسب٘ى ،وبضِ ؽطیفى است؛ یه وبض ٙٞطٔٙسا٘ ٝاست» (سرٙطا٘ی حضطت أبْ ذبٔٝٙای
(ٔسؽّٝاِقبِی)ٛٔ ،ضخ .)1386
اضائٝزٙٞسٌبٖ آٌبٞی ٞب ثبیس ٔٙجـ ٙٔ ٚطأ وست  ٚاذص پیبْٞبی ضٚضٍٙط  ٚآٌبٞیثرص ذٛز ضا ثٝ
ٔربعجبٖ ٔقطفی ٕ٘بیٙس ،ثب استٙجبط اظ آیبت لطآٖ وطیٓ ٔی تٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت وٟٓٔ ٝتطیٗ فٛأُ
ایدبز ٘طط غحیح ،یبز حك  ٚتم ٛاست .اضتجبط ثب ذسا٘ٚس ا٘سبٖ ضا زض ٔسیط ٞسایت لطاض ٔیزٞس ٚ
تمٛا ،اثعاضی ثطای حطوت زضست زض ایٗ ٔسیط ٘ٛضا٘ی استٔ ،سیطی و ٝا٘سبٖ ثب حك آغبظ ٔیوٙس
(اغغطی ٙٔ .)10:1388بثـ ثػیطتظا اظ زیسٌبٜٞبی حضطت فّی (فّیٝاِسالْ) ٘یع فجبضتا٘س اظ:
 ٘فی ٚاثستٍی ٔبزیٚ :اثستٍی ٔبِی  ٚعٕـٞبی ٔبزی اظ فٛأُ فتٞٝٙب  ٚثیثػیطتی است(ٟ٘حاِجالغ ،ٝذغج.)131 ٝ
 تىی ٝثط فمُ :یىی اظ ٔٙبثـ افعایص ثػیطت ،تىی ٝثط فمُ  ٚا٘سیط ٚ ٝاستفبز ٜاظ لسضت فمُاست (ٟ٘حاِجالغ ،ٝحىٕتٞب ،ثبة .)416
 افعایص فّٓ  ٚزا٘بیی :اٌط ثػیطت ضا فبّٔی ثط ٌستطش فّٓ ثسا٘یٓ ،ثبیس فّٓ ضا اثعاضی ثطایفُٕ ٔٙبست ٘بٔیس .تٕبٔی افٕبَ ا٘سبٖ ٘یع ٘سجتی ٔستمیٓ ثب فّٓ  ٚحبُٔ آٖ یقٙی فُٕ زاضز ٚ
پبی ٕٝٞ ٝایٗ تالش ٞب ٘یع ثػیطت است .تٛخ ٝث ٝلطآٖ وطیٓ« :ایٗ لطآٖ است و ٝثب آٖ ٔیتٛاٖ
ضا ٜحك ضا ثٍٙطیس  ٚثب آٖ سرٗ ثٍٛییس  ٚثٚٝسیّ ٝآ ٖ ثطٛٙیس .ایٗ لطآٖ پٙس زٙٞس ٜاست،
ٕ٘ی فطیجس ٞ ٚسایت ٔیوٙس».
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ث ٝآثبض ٌصضتٍبٖ زفٛت ٔی فطٔبیس  ٚآثبض آٖ ضا ٔبی ٝفجطتآٔیعی ٔیزا٘س (ٟ٘حاِجالغ ،ٝذغجٝ
 .)131زض زیسٌبٔ ٜمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی حضطت أبْ ذبٔٝٙای

(ٔسؽّ ٝاِقبِی)

٘یع ثػیطت خبیٍبٚ ٜیژٜای

زاضز ٚی ٕٛٞاض ٜزض ثیب٘بت ذٛز زض ذػٛظ ثػیطت فطٔٛزٜا٘س« :ثػیطت لغتٕ٘بی حطوت زض
اٚضبؿ اختٕبفی پیچیس ٜأطٚظ است؛ ثٌٝ٘ٛٝای و ٝاٌط وسی ایٗ لغتٕ٘ب ضا ٘ساضت ٚ
٘مط ٝذٛا٘ی ثّس ٘جٛزٕٔ ،ىٗ ثٛز ٘بٌٟبٖ ذٛز ضا زض ٔحبغط ٜزضٕٗ ثجیٙس» (سرٙطا٘ی حضطت أبْ
ذبٔٝٙای (ٔسؽّٝاِقبِی)ٛٔ ،ضخ .)1388/07/15
تًسعٍ دفاعی

زض ٔحیظٞبی ٔتالعٓ ٔ ٚتغیط أطٚظی  ٕٝٞسبظٔبٖٞب ٘بٌعیط اظ تٛسق ٝزض وبضوطزٞبی زض٘ٚی ٚ
ثیط٘ٚی ذٛز ٞستٙس (اسىیٙطٕٞ ٚ 1ىبضاٖ .)2002،ثط ایٗ اسبس ،تٛسقٝسبظٔب٘ی ضطٚضتی

اِعأبت تٛسق ٝآٌبٞیثرطی زض خبٔق ٝاسالٔی  ٚتأثیط آٖ ثط تٛسق ٝزفبفی

 -تٛخ ٝث ٝتبضید ٌصضتٍبٖ :حضطت فّی (فّیٝاِسالْ) ا٘سبٖ ضا ث ٝفجطتٌیطی اظ تبضید  ٚتٛخٝ

ا٘ىبض٘بپصیط است و ٝثب خٟتزٞی ث ٝالسأبت اغالحی ،ثٟجٛز السأبت  ٚفّٕیبت سبظٔب٘یٛٔ ،خت
حفؼ وبضایی  ٚاثطثرطی سبظٔبٖ ٔیضٛز (ایّٛتٕٞ ٚ 2ىبضاٖ .)2004 ،ثب تٛسق ،ٝسبظٔبٖ ٔیتٛا٘س
ذٛز ضا ثب فّٙبٚضیٞب  ٚچبِصٞبی خسیس ٕٞ ٚیٗعٛض ثب سطفت تغییط زض ضطایظ ٔ ٚحیظ ،ثٟتط
تغجیك زٙٞس (ثٙیس .) 301:1996،3تٛسق ٚ ٝتح َٛسبظٔب٘ی چطذ ٝچٙسثقسیٛ٘ ،یٗ  ٚتالضی است
ثط٘بٔٝضیعی ضس ،ٜزض سطاسط سبظٔبٖ وٌ ٝطزا٘ٙس ٜآٖ فٛأُ ا٘سب٘ی است (ٔحٕٛزی،
ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی حضطت أبْ ذبٔٝٙای

(ٔسؽّ ٝاِقبِی)

.)50 :1392

ٔیفطٔبیٙس« :ز٘یب زض حبَ یه تح َٛاست ٚ

٘طب٘ٞ ٝبى تح َٛضا ثبیس زیس  ِٛٚایٗ تح َٛثٔ ٝطٚض زض ؽطف ثیست سبَ ا٘دبْ پصیطز» (سرٙطا٘ی
حضطت أبْ ذبٔٝٙای (ٔسؽّٝاِقبِی)ٛٔ ،ضخ .)1392/12/15
سبظٔبٖ ٞبی ٘ؾبٔی ٘یع اظ ایٗ لبفسٔ ٜستثٙی ٘یستٙس  ٚثبیستی ٔتٙبست ثب تحٛالت ایٗ حٛظ ٜزض
سغح ٔٙغم ٚ ٝخٟبٖ ،ضبذع ٞبی ٔإثط ثط تٛسق ٝزفبفی ضا ضٙبسبیی ،تمٛیت  ٚتٛسق ٝزٙٞس .زض
حٛظ ٜتٛسق ٝزفبفی ،تٛخ ٝثٔ ٝسبئُ ٔ ٚطىالتی اظ لجیُ پبییٗ ثٛزٖ سغح آٌبٞی  ٚزا٘ص ٘یطٚی
ا٘سب٘ی ،ثٟطٜٚضی پبییٗ ،تقبضؼ ثیٗ افطاز ٌ ٚطٜٞٚب ،فّٕىطز ٌطٞٚی ضقیف ،سبذتبض سبظٔب٘ی
٘بٔٙبست ،عطاحی ضقیف ٚؽبیف ،وٓتٛخٝی ث ٝذٛاستٞٝبی ٔحیغی ،ضٚاثظ ا٘سب٘ی ضقیف ٚ
ٔسبئّی اظ ایٗ لجیُ حبئع إٞیت ٞستٙس (٘ٛضٚظی )36 :1391 ،و ٝفٕستبً ثب ضبذعٞبی تٛسقٝ
1

.Skinner
.Elliott et al
3
.Bennis
2
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411

ٔٙبثـ ا٘سب٘ی وبضوٙبٖ سبظٔبٖ ٞبی ٘ؾبٔی اضتجبط زاضت ٚ ٝیب تحت تأثیط آٖ ٔیثبضٙس (ٔحٕٛزی،
)50 :1392؛ ثٙبثطایٗ تٛسقٙٔ ٝبثـ ا٘سب٘ی ٘مطی ثسیبض ٟٔٓتط اظ سطٔبی ٝفیعیىی زض خٛأـ ایفب
ٔیوٙس  ٚپیٕٛزٖ ضاٜٞبی تٛسق ،ٝتح ٚ َٛتىبُٔ زفبفی ثس ٖٚتٛخ ٝث ٝتٛسق ٝفىطی ٔٙبثـ ا٘سب٘ی
زضٛاض ٔیضٛز (ظاضؿ ضبٜآثبزی ٕٞ ٚىبضاٖ.)197 :1391 ،
زض تحمیك حبضط عجك سٙس چطٓ ا٘ساظ  ٚاٍِٛی ٔغّٛة تٛسق ٝایطا٘ی اسالٔی ،ضبذعٞبی
تٛسق ٝزفبفی ضبُٔ :استمالَ ،التساض ،ثبظزاض٘سٌی ٕٝٞخب٘ج ٚ ٝپیٛستٍی ٔطزْ  ٚحىٔٛت ٔیثبضس
(٘ٛثرت ٕٞ ٚىبضاٖ)240 :1389 ،؛ ثٙبثطایٗ ٔحٛض تٛسق ٝزفبفی ،ا٘سبٖ است  ٚضبذػی وٝ
تٛسق ٝا٘سب٘ی ضا زض خٛأـ ثٟجٛز ٔیثرطس  ،تٛسق ٝزا٘ص  ٚآٌبٞی ا٘سبٖ است .اضتمبی ٚضقیت
زا٘ص ،آٌبٞی ،تفىط  ٚثیٙص ا٘سب٘ی زض سبظٔبٖ ٞبی ٘ؾبٔی  ٚثیٗ ٔربعجیٗ آٖٞب ،یه ثط٘بٔ ٝتغییط
 ٚتٛسق ٝفطزی  ٚسبظٔب٘ی است ؤ ٝستمیٕبً ثط ضٚی ضبذع ٞبی تٛسق ٝزفبفی ٔإثط ٔیثبضس.

اسالمی

الشامات

الشامات

الشامات

الشامات محیطی

ساسماوی

فهآيری

محتًایی

هقبَلیتتو ٍ هطتتتٍ یوع ًتتَ
فعالیتتتو دضتتتويع ضتتتٌا و
هختتایبیي ٍ ًیااّتتا ىّ تاع
حاکویو اراشّتا دنٌتو ٍ
هلتتوع تتِرٍا تتَدى داًتتص ٍ
فٌّاٍر ّا ارتبایوع ضٌا و
ٍ درک تْذنتتذا ع ضتتٌا و ٍ
درک فتصتتوّتتا هطی،تتوع
قتتتتَ ّتتتتا ٍ تتتتع ّتتتتاع
رنستت پتترنت هستتنَلیي ٍ

اّذاف ٍ چطناًذااع
راّبتدّا ٍ سیاسو-
ّاع سا تار سااهاًو
هٌاسب ٍ هٌع ،ع
ِکارگیت
اًساىّا هتخصص
ٍ هَاشدنذُ

ساهاًِّا
هخا تاتوع
ساهاًِّا
رادنَتلَنزنًَوع
ساهاًِّا
انٌتتًتوع
ساهاًِّا
هاَّارُا ع
ساهاًِّا هبتٌو
ت ستت فیبت ًَر ع
اپلیکیطيّا

هتترّبوع سیاستتوع
اجتوا وع فتٌّگتوع
اقتصتتاد ع هلیتتو-
گتانتتتتوع قَهتتتتو
هتتذار ع ستتٌوّتتا ٍ
تتتفّتتاع گمتوتتاى
ساا

اِعأبت تٛسق ٝآٌبٞیثرطی زض خبٔق ٝاسالٔی  ٚتأثیط آٖ ثط تٛسق ٝزفبفی

الشامات تًسعٍ آگاَی بخشی در وظام

هذنتاى

پیامذ تًسعٍ آگاَی بخشی
رضذ ٍ تعالو ستهانِّا اًساًوع ّوتاّو گاّاًِ ا حاکویوع اضتاف ایال اتو ٍ جلَگیت اا اافلگیت راّبتد ع ارتقا اهٌیو
ٍ ّوبستگو هلوع افزانص قذر اادارًذگوع حمظ کیاى ًظام اسالهو

تًسعٍ دفاعی
استقاللع اقتذارع اادارًذگو ّوِجاًبِ ٍ
پیَستگو هتدم ٍ حکَهو

شکل  .1مذل مفًُمی تحقیق
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ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض ٔسَ ٔفٟٔٛی ٔطرعضس ٜاست ،اِعأبت تٛسق ٝآٌبٞیثرطی اظ٘ؾط ٔجب٘ی ٘ؾطی
 ٚذجطٌبٖ حٛظٛٔ ٜضزٔغبِق ،ٝزض چٟبض ثقس اِعأبت سبظٔب٘ی ،اِعأبت فٗآٚضی ،اِعأبت ٔحیغی ٚ
اِعأبت ٔحتٛایی تجییٗ ضسٜا٘سٕٞ .چٙیٗ ثب استٙبز ث ٝازثیبت تحمیك ٘ ٚؾطذٛاٞی اظ ذجطٌبٖ ،پیبٔس
ایٗ تٛسق ٝزاضای ٔإِفٞٝبی :استمالَ؛ التساض؛ ضضس  ٚتقبِی سطٔبیٞٝبی ا٘سب٘یٕٞ ،طاٞی آٌبٞب٘ ٝثب
حبوٕیت ،اضطاف اعالفبتی  ٚخٌّٛیطی اظ غبفٍّیطی ضاٞجطزی ،اضتمبء أٙیت ٕٞ ٚجستٍی ّٔی،
افعایص لسضت ثبظزاض٘سٌی ،حفؼ ویبٖ ٘ؾبْ اسالٔی ٔیثبضس.
پیشیىٍ تحقیق
ثطاثط ثطضسیٞبی ثٝفُٕآٔس ٜاظ تحمیمبت پیطیٗ ٞیچٌ ٝ٘ٛپژٞٚطی ٔطتجظ ثب ٔجحث «آٌبٞیثرطی»
ث ٝزست ٘یبٔس ،زضٚالـ آ٘چ ٝزض ایٗ ظٔی ٝٙثیطتط ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفتٔ ٝف ْٟٛثػیطت افعایی است
و ٝعی چٙس سبَ ٌصضت ٚ ٝآٖ ٓٞزض پی اتفبلبت پس اظ ا٘تربثبت سبَ  1388ضٕسی ٔٛضز تٛخٝ
پژٞٚطٍطاٖ لطاض ٌطفت ٝاست .زضحبِیو ٝایٗ ثحث ضیط ٝزض ذّمت ا٘سبٖ  ٚضسبِت پیبٔجطاٖ زاضز ٚ
ٔجحث خسیسی ثٝذٛزیذٛز ٔحسٛة ٕ٘یٌطزز .آ٘چ ٝاظ ٔغبِق ٝزٔ ٚف ْٟٛآٌبٞیثرطی  ٚثػیطت
افعایی زض اشٞبٖ ٔتجّٛض ٔیٌطزز ٘سجت وُ ث ٝخعء است ،ثسیٗغٛضت ؤ ٝف ْٟٛثػیطت افعایی
ثیطتط حَٚٛحٛش ٔسبئُ ٔصٞجی  ٚسیبسی است زضحبِیؤ ٝف ْٟٛآٌبٞیثرطی  ٕٝٞاثقبز ظ٘سٌی
ثططی ضا زض ثطٔیٌیطز ٔ ٚرتع ث ٝاثقبز ذبغی اظ ظ٘سٌی ٘یست.
ريششىاسی تحقیق
ایٗ تحمیك ثِ ٝحبػ ٞسف اظ ٘ٛؿ تحمیمبت وبضثطزی است  ٚثب ضٚیىطز اوتطبفی ا٘دبْضس ٜاست.
ضبذعٞبٔ ،إِفٞٝب  ٚاثقبز ٔطثٛط ث ٝاِعأبت آٌبٞیثرطی اظ ٔجب٘ی ٘ؾطی ٔ ٚػبحجٞٝب استرطاج ٚ
سپس ث ٝضٚش زِفی زض س ٝزٚض زض اذتیبض افضبی خبٔق ٝآٔبضی لطاض زاز ٜضس  ٚسپس ٘تبیح ثب
استفبز ٜاظ آٔبض استٙجبعی تحّیُ ٌطزیسٞ .سف اغّی زِفی ،پیصثیٙی آیٙس ٜثٛز ،أب زض ظٔیٞٝٙبی
تػٕیٌٓیطی  ٚافعایص اثطثرطی آٖ ،لضبٚت ،تسٟیُ حُ ٔسئّ٘ ،ٝیبظسٙدیٞ ،سفٌصاضی ،وٕه
ث ٝثط٘بٔٝضیعی ،تقییٗ اِٛٚیت ،پیصثیٙی آیٙس ،ٜذاللیت ،سبظٔبٖزٞی اضتجبعبت ٌطٞٚی ،خٕـآٚضی
ٌطٞٚی اعالفبت ،آٔٛظش ٌط ٜٚپبسدزٙٞس ،ٜتقییٗ سیبستٞب ،ترػیع ٔٙبثـ  ٚاخٕبؿ یب تٛافك
ٌطٞٚی ٘یع ثىبض ٔیضٚز .ایٗ فٗ ثٝفٛٙاٖ یىى اظ ضٚشٞبی ٔغطح زض آیٙسٜپژٞٚی ٕٛٞاض ٜضاٌٜطبى
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ثسیبضى اظ زغسغٞٝبی آیٙس ٜاست (احٕسی.)100 :1388 ،
خبٔق ٝآٔبضی تحمیك ضبُٔ ز ٚثرص ٔىتٛة  ٚذجطٌی است و ٝزض ثرص ا َٚوّی ٝاسٙبز ٔ ٚساضن

ث ٝضٚش ٞسفٕٙس ا٘تربة ضس٘س.
اثعاض اغّی خٕـآٚضی زازٜٞب زض ثرص اسٙبزی ،فیصثطزاضی  ٚزض ثرص ذجطٌی پطسطٙبٔٔ ٝحمك
سبذتٔ ٝی ثبضس .ضٚایی پطسطٙبٔ ٝاظ ز ٚخٙج ٝضٚایی ؽبٞطی ٔ ٚحتٛا ث ٝخٟت ضٚضٗ  ٚثس ٖٚاثٟبْ
ثٛزٖ ٌٛیٞٝب ٕٞ ٚچٙیٗ وفبیت وٕیت  ٚویفیت آٖٞب تٛسظ ذجطٌبٖ  ٚغبحت٘ؾطاٖ  ٚاسبتیس
زا٘طٍب ٜتبئیس ٌطزیسٔ .یعاٖ ضطیت افتٕبز ثب ضٚش آِفبی وط٘ٚجبخ ( 0/89خس َٚضٕبضٔ )1 ٜحبسجٝ
ٌطزیس ؤ ٝمساض آِفبٞبی ٔحبسجٝضس ،ٜثط لبثّیت افتٕبز ثبالی پطسطٙبٔ ٝغحٌ ٝصاضت.
جذيل  .1ضریب اعتماد گًیٍَای پرسشىامٍ
ابعاد

تعذاد گًیٍَا

الفای کريوباخ

سبظٔب٘ی

6

%92

فٗآٚضی

7

%87

ٔحتٛایی

8

%86

ٔحیغی

4

%79

تٛسق ٝزفبفی

5

%89

کل پرسشىامٍ

30

0/89

اِعأبت تٛسق ٝآٌبٞیثرطی زض خبٔق ٝاسالٔی  ٚتأثیط آٖ ثط تٛسق ٝزفبفی

ٔطتجظ ثب ٔٛضٛؿ  ٚزض ثرص ز ْٚتقساز ٘ 20فط اظ ذجطٌبٖ  ٚاسبتیس اضتجبعبت اختٕبفی  ٚضسب٘ ٝوٝ

زض ایٗ پژٞٚص ثطای تقییٗ ٔیعاٖ تٛافك ٘ؾط ثیٗ ذجطٌبٖ اظ ٔحبسجٔ ٝیبٍ٘یٗ  ٚضطیت وٙساَ
استفبز ٜضس.
جذيل  .2تفسیر مقادیر گًواگًن ضریب َماَىگی کىذال
مقذار میاوگیه

مقذار ضریب کىذال

تفسیر

اطمیىان وسبت بٍ ايلًیت عًامل

 1تب 3

%1

اتفبق٘ؾط ثسیبض ضقیف

ٚخٛز ٘ساضز

 3تب 5

%3

اتفبق٘ؾط ضقیف

وٓ

 5تب 7

%5

اتفبق٘ؾط ٔتٛسظ

ٔتٛسظ

 7تب 9

%7

اتفبق٘ؾط ظیبز

ظیبز

 9تب 10

%9

اتفبق٘ؾط ذیّی ظیبز

ذیّی ظیبز
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تجشیٍيتحلیل دادٌَا ي یافتٍَا
ثط اسبس تدعیٚٝتحّیُ زازٜٞب ،اِعأبت تٛسق ٝآٌبٞیثرطی ثبٔغبِقٙٔ ٝبثـ فّٕی ث ٝضطح شیُ
ضٙبسبیی ٌطزیس.
جذيل  .3السامات تًسعٍ آگاَیبخشی حاصل از ادبیات تحقیق
ابعاد

مؤلفٍ
اٞساف  ٚچطٓا٘ساظ

سبظٔب٘ی

ضاٞجطزٞب  ٚسیبستٞب
سبذتبض سبظٔب٘ی ٔٙبست ٙٔ ٚقغف
ثٝوبضٌیطی ا٘سبٖٞبی ٔترػع  ٚآٔٛظشزیسٜ
سبٔب٘ٞٝبی ٔربثطاتی
سبٔب٘ٞٝبی ضازیٛتّٛیعی٘ٛی

فٗآٚضی

سبٔب٘ٞٝبی ایٙتط٘تی
سبٔب٘ٞٝبی ٔبٛٞاضٜای
سبٔب٘ٞٝبی ٔجتٙی ثط ثستط فیجط ٘ٛضی
ٔصٞجی
فطٍٙٞی

ٔحتٛایی

سیبسی
اختٕبفی
التػبزی
ٔمجِٛیت ٔ ٚططٚفیت
٘ٛؿ فقبِیت زضٕٗ
ضٙبذت ٔربعجیٗ ٘ ٚیبظٞبی آٖٞب

ٔحیغی

حبوٕیت اضظشٞبی زیٙی ّٔ ٚی
ثٝضٚظ ثٛزٖ زا٘ص  ٚفّٙبٚضیٞبی اضتجبعی
ضٙبذت  ٚزضن تٟسیسات
ضٙبذت  ٚزضن فطغتٞبی ٔحیغی
لٛتٞب  ٚضقفٞب
ضضس  ٚتقبِی سطٔبیٞٝبی ا٘سب٘ی

411

پیبٔسی

ٕٞطاٞی آٌبٞب٘ ٝثب حبوٕیت
اضطاف اعالفبتی  ٚخٌّٛیطی اظ غبفٍّیطی ضاٞجطزی

اضتمبء أٙیت ٕٞ ٚجستٍی ّٔی
افعایص لسضت ثبظزاض٘سٌی
استمالَ
تٛسق ٝزفبفی

التساض
ثبظزاض٘سٌی ٕٝٞخب٘جٝ
پیٛستٍی ٔطزْ  ٚحىٔٛت

زض ٌبْ ز ْٚفٛأُ ضٙبسبییضس ٜاظ ازثیبت ٔٛضٛؿ (خس )3 َٚزض اذتیبض افضبی ٌط ٜٚزِفی لطاض
زاز ٜضس  ٚاظ آ٘بٖ زضذٛاست ٌطزیس چٙب٘چ ٝثب ٔإِفٞٝبی اضائٝضس ٚ ٜعجمٝثٙسی آٖ ٔٛافك ٞستٙس
٘ؾط ذٛز ضا افالْ  ٚزض غٛضت فسْ ٔٛافمت ثب ٔإِفٞٝبی پیطٟٙبزی ،زالیُ ذٛز ضا ثیبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ

اِعأبت تٛسق ٝآٌبٞیثرطی زض خبٔق ٝاسالٔی  ٚتأثیط آٖ ثط تٛسق ٝزفبفی

ابعاد

مؤلفٍ

ٔإِفٞٝبی و ٝث٘ ٝؾط آ٘بٖ ٔ ٟٓاست ضا پیطٟٙبز ٕ٘بیٙس .زض ایٗ ٔطحّٔ ٕٝٞ ٝإِفٞٝبی ٔقطفیضسٜ
تأییس ٌطزیس ٔ ٚإِفٞٝبی خسیسی ٘یع ث ٝضطح شیُ ٘یع اظ ثیٗ پیطٟٙبز افضبی ٌط ٜٚزِفی ث ٝآٖٞب
اضبف ٝضس.
جذيل  .4السامات تًسعٍ آگاَیبخشی حاصل وظرات وخبگان گريٌ دلفی (تغییرات)
ابعاد

مؤلفٍَای جذیذ اضافٍشذٌ

سبظٔب٘ی

سجه ٔسیطیت ،لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات٘ ،ؾبضت ،ثٛزخ ٚ ٝافتجبضات

فٗآٚضی

اپّیىیطٗٞب

ٔحتٛایی

ّٔیتٌطایی ،لٔٛت ٔساضی ،سٙتٞب  ٚفطفٞبٌ ،فتٕبٖ سبظی

ٔحیغی

ضیسهپصیطی ٔسئِٛیٗ ٔ ٚسیطاٖ

پیبٔسی

حفؼ ویبٖ ٘ؾبْ اسالٔی

زض ٌبْ سٔ ْٛإِفٞٝبی ضٙبسبیی ضس ٜاظ ٔٙبثـ فّٕی و ٝزض ٔطحّ ٝا َٚزِفی ث ٝتأییس افضبء ٌطٜٚ
ضسیس ٜثٛز (خس )3 َٚثٕٞ ٝطأ ٜإِفٞٝبی پیطٟٙبزی افضبی ٌط( ٜٚخس )4 َٚزض لبِت یه
پطسطٙبٔ ٝتٙؾیٓ  ٚخٟت افالْ ٘ؾط ٔدسز ث ٝافضبی ٌط ٜٚاضسبَ ٌطزیس .زض ایٗ ٔطحّ٘ ٝتبیح زٚض
ا َٚتأییس ضس.
ٕٞچٙیٗ ثط اسبس تدعیٚٝتحّیُ زازٜٞب  ٚثٙٔٝؾٛض ٚخٛز اضتجبط ثیٗ تٛسق ٝآٌبٞیثرطی ٚ
تٛسق ٝزفبفی ،اظ ضطیت ٕٞجستٍی پیطس ٖٛاستفبز ٜضس ٜاست .چٔ ٖٛمساض سغح ٔقٙیزاضی
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411

( )Sigاظ ٔمساض ذغب ( )αوٕ تط است ،زض٘تید ٝثیٗ تٛسق ٝآٌبٞیثرطی  ٚتٛسق ٝزفبفی
ٕٞجستٍی ٚخٛز زاضزٔ .مساض ضطیت ٕٞجستٍی پیطسٔ ./726 ٖٛیثبضس ،و٘ ٝطبٖزٙٞسٕٞ ٜجستٍی
ٔستمیٓ ثیٗ زٔ ٚتغیط ٔیثبضس .یقٙی زض سغح اعٕیٙبٖ  %95اضتجبط ٔقٙی زاضی ثیٗ ایٗ زٔ ٚتغیط
ٚخٛز زاضز؛ ثٙبثطایٗ ثب  95زضغس اعٕیٙبٖ ٔی تٛاٖ ٌفت :ثیٗ تٛسق ٝآٌبٞیثرطی  ٚتٛسقٝ
زفبفی اضتجبط ٔقٙبزاض ٔ ٚستمیٕی ٚخٛز زاضز .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝضطیت ٕٞجستٍی ثیٗ ایٗ زٚ
ٔتغیط زاضای فالٔت ٔثجت ٔی ثبضسِ ،صا خٟت تغییطات ایٗ زٔ ٚتغیط ثب یىسیٍط ٓٞخٟت  ٚاظ ٘ٛؿ
ٔثجت است .ثب ثٟجٛز ضبذع ٞبی تٛسق ٝآٌبٞی ثرطی ،ضبذع ٞبی تٛسق ٝزفبفی ثٟجٛز ذٛاٞس
یبفت  ٚزض٘تید ٝپیٛستٍی ثیٗ ٔطزْ ٘ ٚؾبْ ثیطتط  ٚاستمالَ ،التساض  ٚثبظزاض٘سٌی وطٛض زض ٕٝٞ
اثقبز تمٛیت  ٚأٙیت ّٔی افعایص ذٛاٞس یبفت .اضتجبط ثیٗ ٔإِفٞٝبی تٛسق ٝآٌبٞیثرطی ثب
تٛسق ٝزفبفی ٘یع ٔثجت است ٘ ٚتبیح ایٗ تحّیُ زض خس )5( َٚآٔس ٜاست.
جذيل شمارٌ  :5وتیجٍ آزمًن َمبستگی

متغیر يابستٍ :تًسعٍ دفاعی

متغیرَا
متغیر مستقل

ضریب َمبستگی

سطح معىیداری

وتیجٍ

تٛسق ٝآٌبٞی ثرطی

./726

.002

ٕٞجستٍی لٛی

اِعأبت سبظٔب٘ی

./743

.000

ٕٞجستٍی لٛی

اِعأبت فٗآٚضی

./754

.005

ٕٞجستٍی لٛی

اِعأبت ٔحیغی

./708

.000

ٕٞجستٍی لٛی

اِعأبت ٔحتٛایی

./738

.002

ٕٞجستٍی لٛی

ساسماوی

تًسعٍ
دفاعی
 -استقالل

%11
الشامات فه-
آيری

%11
%11 %

 اقتذار -باسداروذگی

%13

َمٍجاوبٍ
 پیًستگی مزدم يحکًمت

تًسعٍ آگاَی
بخشی
الشامات

%14

محتًایی

اِعأبت تٛسق ٝآٌبٞیثرطی زض خبٔق ٝاسالٔی  ٚتأثیط آٖ ثط تٛسق ٝزفبفی

الشامات

الشامات
محیطی

شکل  .2تبییه رابطٍ بیه تًسعٍ آگاَیبخشی (َمراٌ با مؤلفٍَای آن) ي تًسعٍ دفاعی

ثب تٛخ ٝث ٝتحّیُٞبی ا٘دبْضس ٜتٛسق ٝآٌبٞیثرطی ثب ٕٞجستٍی ٔقبزَ  %72ثط تٛسق ٝزفبفی
تأثیطٌصاض ٔیثبضس  ٚاِعأبت فٗآٚضی ،اِعأبت سبظٔب٘ی ،اِعأبت ٔحتٛایی  ٚاِعأبت ٔحیغی  ٓٞثٝ
تطتیت ثب ضطیت ٕٞجستٍی  %71 ٚ %73 ،%72 ،%75 ،%74ثب تٛسق ٝزفبفی ٕٞجستٍی  ٚاضتجبط
زاض٘س.
وتیجٍگیزی ي پیشىُاد
الف) وتیجٍگیزی

ثب تٛخ ٝث ٝز٘یبی ٔتالعٓ أطٚظی  ٚتغییط  ٚتحٛالت سطیـ زض ٚسبیُ  ٚفّٙبٚضیٞبی اضتجبعی  ٚاظ
ثیٗ ضفتٗ لسضت وٙتطَ زِٚتٞب ثط ٔطظٞبی ٚضٚزی اعالفبت ثٔ ٝطزْ  ٚافعایص لسضت آتص ٘طْ
زضٕٗ ث ٝسٕت ٔطزْ خبٔقٞٝبی ٞسف ،فضبی ثسیبض غجبض آِٛزٌی ثط خٛأـ حبوٓ ضس ٜثٌٝ٘ٛٝای
و ٝتطریع زضست اظ غّظ  ٚحك اظ ثبعُ ثسیبض سرت ضس ٜاست .زض چٙیٗ ضطایغی ٚؽیفٝ
ٞسایت  ٚضٚضٍٙطی خٛأـ ثطای حفؼ ٛٞیت  ٚاغبِت ذٛز ثسیبض ثیطتط اظ لجُ ذٛاٞس ضس ٚ
زضغٛضتیو ٝث ٝتٛاٖ حمبیك ٚ ٚالقیتٞب ضا ث ٝاعالؿ ٔطزْ ضسب٘یس (آٌبٞیثرطی) افطاز ٔیتٛا٘ٙس
زضن زضستی اظ ٔحیظ پیطأ٘ٛی زاضت ٝثبضٙس (ثیٙص) زض چٙیٗ حبِتی تػٕیٕبت آٖٞب زضست،
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وٙتطَضس ،ٜفمال٘یٙٔ ،غمی  ٚضیطٝای ذٛاٞس ثٛز؛ ِصا زض ٔسیط ا٘تربثی ثبثتلسْ ٔ ٚػٕٓ ٞستٙس؛
ایٗ ٕٞبٖ ٔطحّٝای است و ٝزض ثطذی ٔحبفُ زیٙی ،اظ آٖ تحتفٛٙاٖ ثػیطت افطاز یبز ٔیوٙٙس.
ثٝفجبضتزیٍط زضغٛضتیو ٝث ٝتٛاٖ آٌبٞیثرطی زضستی ثطای ٔطزْ خبٔق ٝا٘دبْ زاز ٔیتٛاٖ
أیسٚاض ثٛز وٕٞ ٝطاٞی ایٗ ٔطزْ ثب حىٔٛت ذٛز  ٚزض زفبؿ اظ ٛٞیت ّٔی  ٚزیٙیضبٖ فٕیك ،زِی
 ٚضیطٝزاض ثبضس.
ایٗ تحٛالت  ٚاستفبز٘ ٜؾبْ سّغ ٝاظ ثستطٞبیی و ٝذٛز اثساؿوٙٙس ٜآٖ ثٛز ٜخٛأـ ضا زض آیٙس ٜزض
ٔقطؼ چبِصٞبی ٔتقسزی ذٛاٙٞس ٌصاضت و ٝیىی اظ ٟٔٓتطیٗ آٖٞب ،چبِص ٔطتجظ ثب تٛسقٝ
آٌبٞیثرطی زض ٔمبثُ ثب ثط٘بٔٞٝبی آٖٞب است.
ثٝعٛضوّی ایٗ چبِصٞب ٘بضی اظ تغییط زض چٟبض ثقس اسبسی فّٙبٚضیٞبی خسیس ثٝوبضضفت ٝزضغحٝٙ
اضتجبعبت اختٕبفی ،سبذتبضٞبی پیچیسٙٔ ٚ ٜقغف اضتجبط ٔطزْ  ٚحىٔٛتٞب ،استطاتژیٞب ٔتٛٙؿ ٚ
٘ب ٍٖٕٛٞخ٘ ًٙطْ  ٚفطًٙٞسبظٔب٘ی غبِت غطثی است وٞ ٝط یه اظ ایٗ تغییطات چبِصٞبی
٘ٛیٙی زض حٛظ ٜآٌبٞیثرطی ثٔ ٝطزْ  ٚثبِغجـ زض تٛسق ٝزفبفی ایدبز ٔیوٙس.
اظایٗض ٚاستفبز ٜاظ ضٚیىطزٞبی آیٙسٜپژٞٚب٘ ٝزض تٛسق ٝسبٔب٘ٞٝبی آٌبٞیثرطی ٔیتٛا٘س اظخّٕٝ
ضاٞجطزٞبی ضطٚضی ثطاثط چبِصٞبی ٔحیظ پٛیبی آیٙس ٜزض ٖٚخبٔق ٚ ٝسبظٔبٖٞبی ٘ؾبٔی  ٚزفبفی
 ٚحتی غیط٘ؾبٔی ثبضس؛ ثٙبثطایٗ پژٞٚص حبضط اِعأبت تٛسق ٝآٌبٞیثرطی ضا زض چٟبض ثقس؛
اِعأبت سبظٔب٘ی ،اِعأبت فٗآٚضی ،اِعأبت ٔحیغی  ٚاِعأبت ٔحتٛایی ثیبٖ ٔیوٙس .اِعأبت
سبظٔب٘ی ضبُٔ ٔإِفٞٝبی؛ اٞساف  ٚچطٓا٘ساظ ،ضاٞجطزٞب  ٚسیبستٞب ،سبذتبض سبظٔب٘ی ٔٙبست ٚ
ٔٙقغف ،ثٝوبضٌیطی ا٘سبٖٞبی ٔترػع  ٚآٔٛظشزیسٔ ٜیثبضس و ٝاظ ثیٗ ایٗ ٔإِفٞٝب ثٝوبضٌیطی
ا٘سبٖٞبی ٔترػع  ٚآٔٛظشزیس ٜثیطتطیٗ تأثیط ضا ثط تٛسق ٝآٌبٞیثرطی زاضز  ٚتحّیُ ض٘ٚس
تٛسق ٝوطٛضٞبی پیططفت٘ ٝیع حبوی اظ آٖ است و ٝتطثیت  ٚآٔٛظش ٘مص ثیثسیّی زض تٛسقٝ
آٌبٞیثرطی زاضز  ٚفٕستبً وطٛضٞبیی و٘ ٝؾبْ تطثیتی  ٚآٔٛظضی لٛی زاض٘س  ٚاظ تِٛیس فّٕی
ثبالیی ثطذٛضزاض ٞستٙس ،اظ ا٘سبٖٞبی تٛإ٘ٙسی زض  ٕٝٞحٛظٜٞب ثطذٛضزاض ٔیثبضٙس و ٝایٗ
تٛإ٘ٙسی ٔٙدط ث ٝتٛسق ٝآٌبٞیثرطی  ٚزض٘تید ٝوٕه ث ٝفطآیٙس زفبؿ ٕٝٞخب٘ج ٚ ٝلسضت زفبفی
آٖٞب ٘یع ضس ٜاستٕٞ .چٙیٗ سبذتبض سبظٔب٘ی ٔٙبست ٙٔ ٚقغف وٓ اثطتطیٗ ٔإِف ٝزض ٔمبیس ٝثب
سبیط ٔإِفٞٝب ٔیثبضس  ٚثمیٔ ٝإِفٞٝب زض ثیٗ ایٗ زٔ ٚإِف ٝلطاض زاض٘س .اِجت ٝایٗ ٌفت ٝثٞٝیچفٛٙاٖ ثٝ
ٔقٙی إٞیت پبییٗ یب ثیاضظش ثٛزٖ ٔإِفٛٔ ٝضزثحث ٘یست  ٚتٟٙب زض ٔمبْ ٔطتتسبظی ٚ
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ضتجٝثٙسی ثیبٖ ٌطزیس.

ایٙتط٘تی ،سبٔب٘ٞٝبی ٔبٛٞاضٜای ،سبٔب٘ٞٝبی ٔجتٙیثط ثستط فیجط ٘ٛضی ،اپّیىیطٗٞب ٔیثبضس .اظ ثیٗ
ایٗ فٛأُ ،سبٔب٘ٞٝبی ایٙتط٘تی ثیطتطیٗ تأثیط ضا زض تٛسق ٝآٌبٞیثرطی زاضز؛ ثٙبثطایٗ ثستط ایٙتط٘ت
ؽطفیت ثسیبض فبِی زض اذتیبض عطفیٗ لطاض زاز ٜتب ثتٛا٘ٙس زض ایٗ خ٘ ًٙطْ ث٘ ٝفـ ذٛز ثٟط ٜثجط٘س.
ٕٞچٙیٗ سبٔب٘ٞٝبی ٔجتٙی ثط ثستط فیجط ٘ٛضی زض ٔمبیس ٝثب سبیط ٔإِفٞٝب وٕتطیٗ تأثیط ضا زض تٛسقٝ
آٌبٞیثرطی زاضز  ٚسبیط ٔإِفٞٝب ٘یع زض ثیٗ ایٗ ٔإِفٞٝب لطاض زاض٘س.
اِعأبت ٔحیغی ضبُٔ ٔإِفٞٝبی؛ ٔمجِٛیت ٔ ٚططٚفیتٛ٘ ،ؿ فقبِیت زضٕٗ ،ضٙبذت ٔربعجیٗ ٚ
٘یبظٞبی آٖٞب ،حبوٕیت اضظشٞبی زیٙی ّٔ ٚی ،ثٝضٚظ ثٛزٖ زا٘ص  ٚفّٙبٚضیٞبی اضتجبعی ،ضٙبذت
 ٚزضن تٟسیسات ،ضٙبذت  ٚزضن فطغتٞبی ٔحیغی ،لٛتٞب  ٚضقفٞب ،ضیسهپصیطی ٔسئِٛیٗ
ٔ ٚسیطاٖ ٔیثبضس .اظ ثیٗ ایٗ ٔإِفٞٝبٔ ،مجِٛیت ٔ ٚططٚفیت ثیطتطیٗ تأثیط ضا زاضز ظیطا ٔمجِٛیت ٚ

اِعأبت تٛسق ٝآٌبٞیثرطی زض خبٔق ٝاسالٔی  ٚتأثیط آٖ ثط تٛسق ٝزفبفی

اِعأبت فٗآٚضی ضبُٔ ٔإِفٞٝبی؛ سبٔب٘ٞٝبی ٔربثطاتی ،سبٔب٘ٞٝبی ضازیٛتّٛیعی٘ٛی ،سبٔب٘ٞٝبی

ٔططٚفیت ٔٙجـ آٌبٞیثرص تأثیط ثسیبض ٔستمیٕی زض پصیطش اعالفبت  ٚذٛاستٞٝبی ٔٙجـ اظ سٛی
ٔربعت زاضز و ٝپیص٘یبظ تٛسق ٝزفبفی ٔیثبضس ٔحمك ذٛاٞس ضس.
اِعأبت ٔحتٛایی ضبُٔ ٔإِفٞٝبی؛ ٔصٞجی ،سیبسی ،اختٕبفی ،فطٍٙٞی ،التػبزیّٔ ،یتٌطایی،
لٔٛت ٔساضی ،سٙتٞب  ٚفطفٞبٌ ،فتٕبٖ سبظی زض  ٕٝٞایٗ ظٔیٞٝٙب ٔیثبضس .اظ ثیٗ ایٗ ٔإِفٞٝب،
فٛأُ ّٔیتٌطایی  ٚلٔٛیتٔساضی ،ثیطتطیٗ تأثیط ضا زض تٛسق ٝآٌبٞیثرطی زاضز ،ظیطا ایٗ فٛأُ
ٔٙدط ٔیضٛز ثب تقػت  ٚاٍ٘یع ٜثیطتطی سبیط ٔإِفٞٝب ضا زض چبضچٛة ٛٞیتی ذٛز ز٘جبَ ٕ٘بیٙس ٚ
ٕٞچٙیٗ ٔحتٛاٞبی سیبسی ث٘ ٝسجت سبیط ٔإِفٞٝب وٓتطیٗ تأثیط ضا زاضز ظیطا افطاز ٕٔىٗ است زض
سالیك سیبسی اذتالف٘ؾطٞبی ثیطتطی زاضت ٝثبضٙس ثٙبثطایٗ سیبسی ٕ٘ٛزٖ ثیطتط اعالفبت وٕی ثط
استمجبَ ٔطزْ اظ پیبْٞبی آٌبٞیثرص ٕ٘بیٙس.
تٛسق ٝزفبفی ٘یع ضبُٔ ٔإِفٞٝبی؛ استمالَ ،التساض ،ثبظزاض٘سٌی ٕٝٞخب٘ج ٚ ٝپیٛستٍی ٔطزْ ٚ
حىٔٛت ٔیثبضس .اظ ثیٗ ایٗ ٔإِفٞٝب ثبظزاض٘سٌی ٕٝٞخب٘ج ٝثیطتطیٗ تأثیط ضا ثط تٛسق ٝزفبفی زاضز.
ثبظزاض٘سٌی ٕٝٞخب٘ج ٝثٔ ٝقٙبی ثطذٛضزاضی اظ تٛإ٘ٙسیٞبی ٘ؾبٔی ،سیبسی ،فطٍٙٞی  ٚالتػبزی
است وٞ ٝیچوساْ ضا ٕ٘یتٛاٖ ٘بزیسٌ ٜطفت ثّى ٝثبیس تٛاظٖ  ٚتقبزِی ثیٗ ایٗ اثقبز ٔرتّف زض ٘ؾط
ٌطفت ٝضٛز؛ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔإِفٞٝبی پیٛستٍی ثیٗ ٔطزْ  ٚحىٔٛت ،التساض  ٚاستمالَ زض خبیٍبٜ
ثقسی لطاض زاض٘س.
ثیٗ تٛسق ٝآٌبٞیثرطی ثب تٛسق ٝزفبفی اضتجبط ٕٞ ٚجستٍی لٛی ٔقبزَ ٚ %72خٛز زاضز ٚ
اِعأبت فٗآٚضی ،اِعأبت سبظٔب٘ی ،اِعأبت ٔحتٛایی  ٚاِعأبت ٔحیغی  ٓٞث ٝتطتیت ثب ضطیت
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ٕٞجستٍی  %71 ٚ %73 ،%72 ،%75 ،%74ثب ثب تٛسق ٝزفبفی ٕٞجستٍی  ٚاضتجبط زاض٘س.
ثب تٛخ ٝثٕٞ ٝجستٍی ٔثجت ٔ ٚستمیٓ ثیٗ تٛسق ٝآٌبٞیثرطی ٔ ٚإِفٞٝبی آٖ ثب تٛسق ٝزفبفی ٚ
ٔحٛضیت آٌبٞی خبٔق ٝزض فطایٙس تٛسق ٝثط ٔجٙبی اٍِٞٛبی ایطا٘ی  -اسالٔی  ٚتٛسق ٝزفبفیٞ ،ط
چ ٝلسض سطٔبیٌٝصاضی ثطای تٛسق ٝسبٔب٘ٞٝبی آٌبٞیثرطی افعایص یبثسٙٔ ،دط ث ٝتٛسقٝ
ضبذعٞبی ثػیطت افعایی ضس ٚ ٜتٛسق ٝآٌبٞی ٘یع ٔٙدط ث ٝافعایص أٙیت ،التساض ،استمالَ،
ثبظزاض٘سٌی  ٚپیٛستٍی ثیٗ ٔطزْ  ٚحىٔٛت ضس ٚ ٜأٙیت ّٔی ضا افعایص ٔیزٞس.
ب) پیشىُاد

با تًجٍ بٍ وتایج یافتٍَای بٍدستآمذٌ پیشىُاد میگردد:
 سبذتبضٞب  ٚتطىیالت سبظٔب٘ی ٔٙبست  ٚیىپبضچ ٝضسٕی  ٚغیطضسٕی ثطای حٛظ ٜآٌبٞیثرطیزض وطٛض ایدبز ٌطزز  ٕٝٞ ٚسبظٔبٖٞب افٓ اظ وطٛضی ِ ٚطىطی  ٚحتی ذػٛغی  ٚغیطزِٚتیٞب
اظ یه ٘ؾبْ یىپبضچ ٝتجقیت ٕ٘ٛزٕٞ ٚ ٜبٕٞ ٚ ًٙٞسبٖ ثب  ٓٞحطوت ٕ٘بیٙس٘ .ىت ٟٓٔ ٝزض ایٗ
ظٔی ٝٙاضتجبط ٔستمیٓ ایٗ فقبِیتٞب ثب السأبت ٘طْ  ٚغیطّٕٔٛس زضٕٗ است و ٝضأ ٜمبثّ ٝثب آٖ ٘یع
اظ ٔیثبیست اظ خٙس ٕٞیٗ ٘ٛؿ فقبِیتٞب یقٙی ٘طْ  ٚغیطٔستمیٓ ثبضس تب وبضایی  ٚاثطثرطی حٛظٜ
آٌبٞیثرطی ضا افعایص زٞس.
 خصة ،تطثیت  ٚثٝوبضٌیطی ٛٞضٕٙسا٘ ٝسطٔبیٞٝبی ا٘سب٘ی ٔترػع زض حٛظ ٜفّ ْٛاضتجبعبتاختٕبفی  ٚضضتٞٝبی ٔطتجظ ثب آٖ؛ زض ایٗ ذػٛظ ثبیس تٛخ ٝزاضت و ٝحٛظ ٜآٌبٞیثرص یه
حٛظ ٜوبٔالً ترػػی است و ٝثطای آٖ ٔیثبیست ٓٞسغح ثب ترػعٞبی سرت زض وطٛض زض
٘ؾط ٌطفت ٝضٛز ظیطا ثط وسی پٛضیس٘ ٜیست ٔٛفمیت زض حٛظ٘ ٜطْ  ٚافىبض فٕٔٛیٞ ،عیٞٝٙبی
تمبثُٞبی سرت ضا وبٞص ذٛاٞس زاز .اظایٗض ٚویفیت  ٚفّٕىطز ٔسئِٛیٗ  ٚوبضوٙبٖ ایٗ حٛظ ٜثط
ٔٛفمیت وطٛض زض زفبؿ ٕٝٞخب٘ج ٝثسیبض اثطٌصاض است.
 اذتػبظ افتجبض الظْ ثطای تدٟیع ٚسبیُ  ٚاثعاضٞبی ٘ٛیٗ اضتجبعی زض حٛظ ٜاضتجبعبت زض ٕٝٞزستٍبٜٞب  ٚسبظٔبٖٞبی ٔطتجظ  ٚاستفبز ٜاظ  ٕٝٞؽطفیتٞبی ضسب٘ٞٝبی خٕقی زض ٞط ز ٚفضبی
ٚالقی ٔ ٚدبظی.
 ثبظٍ٘طی زض ضٚشٞبی سٙتی  ٚثٟطٌٜیطی اظ ضٚشٞبی ٘ٛیٗ  ٚپٛیبی تِٛیس ٔحتٛا  ٚاضسبَپیبْٞبی اضتجبعی ٔتٙبست ثب ٌطٜٞٚبی ٔرتّف ٔربعجیٗ.
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اثطٌصاضی آٖٞب زض خبٔق ٝأطٚظ؛ تٛضیح آ٘ى ٝزض ایٗ ظٔیٔ ٝٙیثبیست ضٕٗ غبفُ ٘طسٖ اظ
تٟسیسات ٔ ٚربعطات فضبی ٔدبظیٍ٘ ،بٞی فطغتظا ث ٝآٖ زاضت.
 ثٟطٌٜیطی اظ ؽطفیت فطأّی ثطای تِٛیس ٔحتٛا  ٚاضسبَ پیبْ ثٔ ٝربعجیٗ. استفبز ٜاظ ؽطفیتٞبی فؾیٓ ٔطزٔی زضظٔیٝٙی آٌبٞیثرطی ثٝغٛضت ٞسفٕٙس ٛٞ ٚضٕٙسا٘.ٝ ثب افتٕبز ث ٝتٛإ٘ٙسیٞبی ٔٛخٛز حس ذٛزثبٚضی تمٛیت  ٚخٟت ذٛزوفبیی زض ایٗ ظٔیٝٙضاٞجطزٞبی الظْ اتربش ٌطزز.
 فّٕىطز ٘طْ زضٕٗ زض حٛظٜٞبی ٔرتّف ثٝغٛضت ٔستٕط ضغس  ٚثطضسی  ٚتحّیُ ٌطزز ٚثطای ٔمبثّ ٝثب آٖٞب ضاٞجطزٞبی ٔٙبست اتربش ٌطزز.
 -ثب تٛخ ٝثٌ ٝستطزٌی أىب٘بت  ٚتٛٙؿ ثط٘بٔٞٝبی زضٕٗ ،وٕیت  ٚویفیت ثط٘بٔٞٝبی اضتجبعی آخب

اِعأبت تٛسق ٝآٌبٞیثرطی زض خبٔق ٝاسالٔی  ٚتأثیط آٖ ثط تٛسق ٝزفبفی

 -ثبظٍ٘طی زض آییٗ٘بٔٞٝب  ٚزستٛضاِقُٕٞبی استفبز ٚ ٜثٟطٜٙٔسی اظ فضبی ٔدبضی ٔتٙبست ثب

ٔتٙبست ثب ٘یبظ وبضوٙبٖ  ٚسبظٔبٖ  ٚسبیط ٔربعجیٗ ٔطتجظ ثب ٔأٔٛضیت اخب ٌستطش یبثس.
 ٔربعجیٗ ثٝعٛض زلیك ضٙبسبیی  ٚتفىیه  ٚاِٛٚیتثٙسی ض٘ٛس سپس ٘یبظٞب ٚ ٚیژٌیٞبی ٞطعیف ثٝعٛض وبُٔ ضٙبسبیی ٔ ٚتٙبست آٖ تِٛیس ٔحتٛا ٌطزز.
 ثب تِٛیس ٔحتٛای ٔٙبست تالش ضٛز سغح تفىط ،زا٘ص  ٚثیٙص ٔربعجیٗ ضا ٘سجت اغ،َٛاضظشٞب ،اٞساف ٔ ٚأٔٛضیتٞب اضتمبء ٕ٘بیٙس.
 ٔحتٛای ٔٙبست خٟت ٟ٘بزی ٝٙوطزٖ اغ ٚ َٛاضظشٞبی اسالٔی ّٔ ٚی تِٛیس  ٚثٝعٛضٛٞضٕٙسا٘ ٝزض اذتیبض ٔربعجیٗ لطاض ٌیطز.
 ثب تِٛیس ٔحتٛای ٔٙبست تالش ٌطزز ث ٝثٟتطیٗ ٘ح ٛزٚست  ٚزضٕٗ ،فطغت  ٚتٟسیس ثٝٔربعجیٗ ٔقطفی ٌطزز.
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مىابع ي مآخذ
الف) مىابع فارسی
 لطآٖ ٔدیس ٟ٘حاِجالغ .ٝسیسضضی ( .)1379تطخٕ ٝفجسإِحٕس آیتی ،چبح ز ،ْٚتٟطاٖ :زفتط ٘طرط فطٙٞرًاسالٔی.
 ٟ٘ح اِجالغ .ٝسیسضضی ( .)1389تطخٕٔ ٝحٕس زضتی ،چبح یربظزٔ ،ٓٞطرٟس :ا٘تطربضات آسرتبٖلسس ضضٛی.
 ٔدٕٛفررر ٝثیب٘ررربت حضرررطت أررربْ ذبٔٙرررٝای (ٔسؽّرررٝاِقررربِی) ،لبثرررُزستطسررری زض سررربیتwww.khamenei.ir
 احٕسی ،حٕیس ( .)1388ثٙیبزٞبی ٛٞیت ّٔی ایطا٘ی (چبضچٛة ٘ؾرطی ٛٞیرت ّٔری ضرٟط٘ٚسٔحٛض) ،تٟطاٖ :پژٞٚطىسٔ ٜغبِقبت فطٍٙٞی  ٚاختٕبفی.
 احٕسی٘ ،سیجٔ« .)1388( ٝقطفی ٘ ٚمس ضٚش زِفی»  ،فػّٙبٔ ٝفّ ْٛاختٕبفی ،ضٕبض.22 ٜ اغغطی ،حسیٗ (ٙٔ « .)1388بثـ ثػیطت اظ زیسٌب ٜحضطت فّی (ؿ)»  ،ضظ٘ٚبٔ ٝخرٛاٖ ،ضرٕبضٜٛٔ ،3609ضخ .1388/12/14
 پٛضفعت ،فّیاغغط ( .)1391فساِت حك ٔساض ،آٌبٞی ،ضفرب ،ٜأٙیرت ،تٟرطاٖ :ا٘تطربضات ٘طرطفّٕی فطٍٙٞی.
 تٛضٖ ،وطیسیٗ ( .)1373ثٝسٛی فّٓ آٌبٞی ،تطخٕ ٝاِ ٟٝضضٛی ،تٟطاٖ٘ :طط ٔتطخٓ. خٕقی اظ ٘ٛیسٙسٌبٖ (ٔ .)1385فبٞیٓ وّیسی اضتجبعبت ،تطخٕٔ ٝیطحسیٗ ضئریسظاز ،ٜتٟرطاٖ:ا٘تطبضات فػُ ٘.ٛ
 حسیٙی ،حسٗ (« .)1387تٛسق ٚ ٝضبذع آٌبٞیثرطی  ٚثطضسی ٚضقیت آٖ زض ایطاٖ» ،پیه٘ٛض ،سبَ ضطٓ ،ضٕبض ٜا.َٚ
 ضفیـپٛض ،فطأطظ ( .)1378آ٘بتٔٛی خبٔقٔ :ٝمسٔ ٝای ثط خبٔق ٝضٙبسی وبضثطزی .تٟطاٖ :ا٘تطبضاتضطوت سٟبٔی ا٘تطبض.
 سّیٕی ٕ٘یٗ ،فجبس (ٔ« .)1386طزْ فیٗ لسضتا٘س ٘ :سجت لسضت  ٚآٌبٞی زض ٌفتٕبٖ حضطتأبْ ذٕیٙی ضحٕٝاهلل»٘ ،ططیٕٞ ٝطٟطیٛٔ ،ضخ .1386/11/13
 -ضطف اِسیٗ ،سیسحسیٗ (« .)1390اٞساف اعالؿ ضسب٘ی ضسب٘ ٝای اظ زیسٌب ٜلطآٖ وطیٓ (ثب تأویس
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ثط ضسبّ٘ٔ ٝی)» ،فػُ ٘بٔ ٝثبظتبة ا٘سیط ،ٝزٚض ٜخسیس ،ضٕبض.2 ٜ

٘طط فط ًٙٞاسالٔی.
 وٛئٗ ،ثطٚس (ٔ .)1387جب٘ی خبٔق ٝضٙبسی ،تطخٕ ٝغالْفجبس تٛسرّی  ٚضضرب فبضرُ ،چربحثیست  ٚیىٓ ،تٟطاٖ :سٕت.
 ٌیس٘ع ،آ٘ت٘ٛی ( .)1377خبٔقٝضٙبسی ،تطخٕٛٙٔ ٝچٟط غجٛضی ،تٟطاٖ٘ ،طط ٘ی. ٔقتٕس٘ژاز ،وبؽٓ (ٔ .)1369سیطی زض تحٔ َٛغبِقبت اضتجبعی ،تٟطاٖ٘ :طط سطٚش. ٘ٛثرتٔ ،حٕسثبلط ( .)1389اٍِٛی ٔغّٛة تٛسق ٝایطا٘ری اسرالٔی ،وتربة ٘رسرتیٗ ٘طسرتا٘سیطٞ ٝب ی ضاٞجطزی اٍِٛی ایطا٘ی -اسرالٔی پیطرطفت ،تٟرطاٖ :زثیطذب٘ر٘ ٝطسرت ا٘سیطرٞٝربی
ضاٞجطزی.
 -یٛسفی ،احٕسفّی ( .)1389خبیٍب ٜا٘سبٖ  ٚسرطٔبی ٝزض اٍِرٛی اسرالٔی ایطا٘ری پیطرطفت ٚ

اِعأبت تٛسق ٝآٌبٞیثرطی زض خبٔق ٝاسالٔی  ٚتأثیط آٖ ثط تٛسق ٝزفبفی

 -ضٟیسی ،سیسخقفط ( .)1377ذالغ ٝظ٘سٌب٘ی فّی ثٗ اِحسیٗ (ؿ) ،چربح ز ،ْٚتٟرطاٖ :زفترط

ٔمبیسة آٖ ثب ٘ؾبْ سطٔبیٝزاضی .وتبة ٘رستیٗ ٘طسرت ا٘سیطرٞٝرب ی ضاٞجرطزی اٍِرٛی ایطا٘ری-
اسالٔی پیططفت ،تٟطاٖ :زثیطذب٘٘ ٝطست ا٘سیطٞٝبی ضاٞجطزی.
ب) مىابع اوگلیسی

- Blanchard. K, Carlos.j.p, Randolph.A, (1996). Empowerment take
More Then one Minute, san Francisco, Berreti-Koehler.
- Elliott, G. C. Kao, S. and Grant, A. M. (2004). Mattering: Empirical
validation of a social psychological construct. Self and Identity, 3: 339354.
- Blanchard. K, Carlos.j.p, Randolph.A, (1996). Empowerment take
More Then one Minute, san Francisco, Berreti-Koehler
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