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تذٍیي الگَی تطکیل فزهبًذّی هطتزک هٌطقِای آجب هجتٌی ثز تْذیذات آیٌذُ
1

صـیًقکُّی* 
ّهیؼواقیط2
چکیذُ
ةؼایىّفلیثدردفاعازکكّرةاجّزَةَقؼایيككیژگیُایزٍگُایآیٍغقّّاىمزیادی
ىؤدؼ ُـحٍغ؛ ىؼكری کّجاق ةؼزٍگُایی کَ در دَُُای اظیؼ ةَ ككّع پیّؿحَ ٌكاف ىیدُغ،
ةَ کارگیؼیٌیؼكُایىعحهفجضثیکفؼىاٌغُیكاصغكیکپارچَانؽاـآكراؿث.ةٍاةؼایًُغؼ

امهیازاٌساـایًجضلیق،جغكیًانگّیىٍاؿبفؼىاٌغُیىكحؼؾىٌٍلَایىتحٍیةؼجِغیغات
آیٍغق ىیةاقغ .کَةَركشجّمیفی -جضهیهیةاركیکؼدآىیعحَاٌساـقغقاؿث.زاىَْآىاری
ًؼحریؽیّيهیات
ماصبٌُؼافٌُاىیقاغمیاةازٌكـحَكىحعنلدر 

ظتؼگیقاىمظتؼگاف،
ىكحؼؾىی ةاقغ.زاىَْ آىاری کهی قاىم اىیؼاف ،ؿؼداراف كافـؼاف ارقغ قاغم در ٌیؼكُای
ىـهشزيِّریاؿالىیایؼافةاصغاكمىغرؾجضنیهیکارقٍاؿیارقغىیةاقٍغ.زِثجْییً
زاىَْىّردىٌانْ َدرایًجضلیقپژكُكگؼىّاردیازاؿٍاد،ىغارؾ،ىٍاةِىعحهفكٌُؼات
ُاكزیؼقاظَُایامهیاكغاـةَ


یٌيّدقاؿث؛پؾازجْییًقاظل
زيِآكر
ماصبٌُؼاف را 

جٍُیوپؼؿكٍاىٌَيّدقكةااؿحفادقازآىارجّمیفیكاؿحٍتاًیدادقُایةَدؿثآىغقراجسؽیَ

كجضهیمکؼدقكدر  آظؼةاجضهیمٌِاییٌحایرٌـتثةَارائَانگّیفؼىاٌغُیىكحؼؾىٌٍلَای
ىتحٍیةؼجِغیغاتآیٍغقاكغاـٌيّدقاؿث.ازٌحایرجضلیقىیجّافةَارائَانگّییزِثُوافؽایی
َػؼفیػث ُایٌیؼكُایىـهػشدریکىٌٍلَ،جـِػیمفؼىاٌغُیكُغایثٌیػؼكُادرىلاةهَةا
جِغیغات ،اىػکػاف ةػَکارگیؼی َؼفیثُای ىهی در ىلاةهَ ةا جِغیغات ،افؽایف كغرت جنيیو-
گیؼیكؿؼّثّکؾانْيمدرىلاةمجِغیغاتآیٍغقاقارقکؼد.
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تطزیح ٍ ثیبى هسئلِ:

ةؼ اؿاس كیژگیُای زٍگُای آیٍغق ،ازؼای ىأىّریث ك ىلاةهَ ةا جِغیغات آیٍغق،
اؿحفادق از جياـ َؼفیثُا ك ىؤنفَُای كغرت ىهی ىّزّد در كهيؼك یک ىأىّریث،
وؼكریةّدقكازدرزَاُيیثةـیارةاالییةؼظّردارىیةاقغّ.يهیاتُایىكحؼؾدر
قؼایيكزّدفٍاكریُایپیكؼفحَةااؿحفادقةیكحؼازّّاىمىحْغدقؼکثکٍٍغقدر
زٍگ،فىایگـحؼدقٌتؼدكاٌّاعانگُّایىحٍّعٌتؼدقٍاظحَىیقّدكازُيیًصیخ
فؼىاٌغُیراةَاىؼیپیچیغقجتغیمىیکٍغ(ىضيغیٌسو.)64:1387،ةؼاؿاسجغییؼ
در ٌّع جِغیغ ك ىاُیث زٍگُای ٌّیً ،فؼىاٌغُی ىكحؼؾ ىٌٍلَای یک فؼىاٌغُی
مؼؼدفاّیٌتّدقةهکَیکفؼىاٌغُیدفاّی -اىٍیحیةّدقجاةحّاٌغىأىّریثامهیکَ
ُيافدفاعُيَزاٌتَةَىٍُّرصفٍاؿحلالؿكجياىیثارویةادفُِؼگٌَّجساكزةَ
ظاؾ ؿؼزىیٍی ىیةاقغ را ةا ىّفلیث اٌساـ دُغ .از ُيیً رك ةایـحی در ٌُؼ داقث
ّالكقةؼاظحیاردرُغایثكًؼحریؽیىٍاةٌُِاىی -اىٍیحیةایـحیةؼىٍاةِةّىیك
َؼفیثُایؿیاؿی،اكحنادی،ازحياّی،فؼٍُگیكفٍاكریُوجـهيداقحَكاظحیار
کارگیؼیؿایؼىؤنفَُایكغرتىهیٌیؽةَفؼىاٌغُیىكحؼؾىٌٍلَایكاگػارگؼدد

ةَ
(ُياف.)65:
جاریطجٌّرزٍگكّهّـكفٍّفٌُاىیىكعلىیگؼددکَةؼظیاز

ةاٌگؼشةَ
پغیغقُا ىّزب دگؼگٌّیُای ّيیق درزٍگ قغق اؿث .ایً پغیغقُا در چارچّةی

ایازؿتکُایٌّیًزٍگراآفؼیغقاٌغكدرٌحیسَجغییؼدركّاّغ،


ىكعل،جؼکیبجازق
ُایّيمکٍٍغقكقیّقآىّزشٌُاىیةَجياىی


ُا،جسِیؽات،ؿاظحارُا،گؼكق

جاکحیک
ُاىیجّاٌغٌاقیاز

ُایٌُاىیؿؼایثٌيّدقاؿثَِّ.رؿتکُایٌّدرزٍگ


زىیٍَ
ّّاىمزیؼةاقغ(داٌكگاقفؼىاٌغُیكؿحادآزا:)4:1394،
انف-جضّؿدرفٍاكریٌُاىی
بٌ-گؼشزغیغدرصّزقجاکحیک
پ-جغییؼدرقؼایيىضیياىٍیحیكدفاّی
ازكیژگیُایزٍگُایآیٍغقىیجّافةَىّاردیُيچّفّ:يهیاتؿؼیِككاًِ،راق
اٌغازیائحالؼ ك اٌساـ ّيهیات ىؼکب ،اٌساـ ّيهیات جأدیؼىضّرُ ،و زىاف ؿازی كغرت،
اٌساـّيهیاتغیؼظٌی،ةَکارگیؼیٌیؼكُایكیژق،ارزیاةیُيَزاٌتَاًالّاجی،افؽایف
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ةؼد،دكثككغرتؿالحُا ،درگیؼی ُوزىاف در ؿٌّح ؿَ گاٌَراُتؼدیّ -يهیاجیك
جاکحیکی ،اٌساـ ّيهیاتپیف دؿحاٌَ ،اؿحيؼار ّيهیاتجضث ُؼ قؼایٌی ،جّؿْة مضٍَ
ٌتؼد،جکیَةؼّيهیاتركاٌی،صيهَةَىؼاکؽدلم،جِازوُّاییكىّقکیدكیق،ىغیؼیث
زىاف،کاُفُؽیٍَُایزٍگ،ىغیؼیثآؿحاٌَجضيمىهثُاكجغییؼ درٌّعىاٌّراقارق
کؼد(ىضيغیٌسو.)65:1387،
در زٍگُای آیٍغق ىأىّریثُا ك ّيهیاتُایی ىيکً اؿث ةَ ًّر ُيؽىاف ةَ
كؿیهَیٌیؼكُایىـهشیککكّردریکىٌٍلَزغؼافیاییاٌساـگیؼدىاٌٍغّ:يهیات

زىیٍیّ ،يهیات آةعاکیّ ،يهیات ُّاةؼدّ ،يهیات ٌاكگاف دریاییّ ،يهیات زٍگُای
ُاةایغةاُوُياٍُگقغقكیکغیگؼراپكحیتاٌیٌيایٍغ ،جا


ٌاىٍُوك...کَایًّيهیات
ويًزهّگیؼیازپؼاکٍغگیجالشُاؿتبقّدکَازكؿایمكجسِیؽاتكجـِیالت

ىّزّددرىٌٍلَةؼایرؿیغفةَُغؼىْیً،كصغتجالشایسادقّد.ازؿّئیدیگؼ
ایسادكصغتجالشىـحهؽـایسادكصغتفؼىاٌغُیاؿث.ةؼایرؿیغفةَایًىٍُّر،
جكکیم ؿازىافُای فؼىاٌغُی ىعحهفی پیفةیٍی قغق اؿث کَ ةؼاؿاس آٌِا یک ٌفؼ
گاٌَكؿایؼٌیؼكُایقؼکثکٍٍغقراةَِّغق


فؼىاٌغُیّيهیاجیٍّامؼیازٌیؼكُایؿَ
داقحَكازًؼیقیکؿحادىٍاؿبکيکىیقّد(ُياف).

چٍیًجغةیؼییکفؼىاٌغُیىٌيئً،ىـحيؼكىؤدؼیراکَجىيیًکٍٍغقپیؼكزیدر

رزـاؿثفؼاُوىیٌيایغ.ةٍاةؼایًدغغغَذٍُیىضللیًیاةَّتارجیدیگؼىـئهَامهی

در ایً جضلیق کَ ةَ ٍّّاف ىّوّع ىّرد ىٌانَْ ىٌؼح گؼدیغق اؿث ،ةا جّزَ ةَ
جسؼةیاتدكرافدفاعىلغس،زٍگُایرخدادقدرىٌٍلَ،جِغیغاتٌَِّّركىاُیث
زٍگُایآیٍغق،چٍیًةٌَُؼىیرؿغکَؿاظحاركؿازىافُایفْهیآزاةؼایقؼکث

درزٍگكىلاةهَةاچٍیًجِغیغاجیكقؼایيکًَؼحقغق،ىٍاؿبٌیـثكایًقؼایي
چٍیً ایساب ىیکٍغ کَ ؿاظحارُای زغیغی ًؼاصی ك در ىٍاًق ىعحهف کكّر
فؼىاٌغُیُای ىكحؼکی کَ ٌـتحاً ظّداجکا ك ىـحلم ٌیؽ ةاقغ ایساد قّد (داٌكگاق
فؼىاٌغُیكؿحادآزا.)4:1394،نػاىـئهَایًاؿثکَایًفؼىاٌغُیُاچگٌَّةایغ
ةاقغكازچَؿاظحار،ؿازىاف،ىأىّریثك...جكکیمقّدیاةَّتارجیدیگؼ ":انگّییا
انگُّایىٍاؿبةؼایجكکیمفؼىاٌغُیىكحؼؾىٌٍلَایآزاچیـث؟
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ُغؼامهیازاٌساـایًجضلیقٌ،یؽدرُيیًراؿحاةّدقكةیاٌگؼجتییًانگّیىٍاؿب
فؼىاٌغُی ىكحؼؾ ىٌٍلَای آزا ىتحٍی ةؼ جِغیغات آیٍغق ىیةاقغ .کَ ؿَ صّزق ٌّع
ؿاظحاركؿازىاف،صغكدكاظحیاراتٌّعؿحادفؼىاٌغُیىكحؼؾىٌٍلَایآزاىتحٍیةؼ
جِغیغاتآیٍغق.درةؼىیگیؼد.
درصاؿصاوؼةاجّزَةٌَیازٌیؼكُایىـهشكنؽكـىلاةهَةاجِغیغاتآیٍغق،كؼارگاقُای
ىٌٍلَایكّيهیاجیدرآزاكٌؽازاجكکیمگؼدیغقاؿثکَاٌساـىأىّریثجکٌیؼكییرا
کوادؼىیٌيایغ،اٌحُارىیركدٌحیسَصاممازایًجضلیقدرارجفزيِّریاؿالىی
ایؼافىّرداؿحفادقكؼارگیؼدازًؼؼدیگؼازؼایایًجضلیقىّزبةِیٍَؿازی،جّؿَْ
كجکيیمكوِىّزّدكگـحؼشداٌفىّزّددرایًزىیٍَىیگؼدد.ةاایًركیکؼدٌّع
جضلیق در ایً پژكُف کارةؼدی ةّدق از ًؼیق ىٌانَْ ىٍاةِ ىؼجتي ك جضهیم دیغگاق
زاىَْظتؼقاٌساـقغقاؿث.

هجبًی ًظزی
فزهبًذّی هطتزک:

فؼىاٌغُی ىكحؼؾ یک فؼىاٌغُی اؿث ةا ىأىّریث کهی ك ىغاكـ کَ از ٍّامؼ ّيغق
كاگػاریازدكٌیؼكیىـهشكیاةیكحؼ،جضثاىؼیکفؼىاٌغقكاصغجكکیمىیقّد .ةَ
ّالكق،فؼىاٌغُاففؼىاٌغُیىكحؼؾىّزّدکَةّؿیهَفؼىاففؼىاٌغُیکمكّاجكکیم
اٌغٌیؽىیجّاٌٍغ،ةاازازقفؼىاٌغُیکمآزااكغاـةَجكکیمفؼىاٌغُیجاةٌِيایٍغ.


یافحَ
ةٍاةؼایًجتییًىْیارُایجكکیمفؼىاٌغُیىكحؼؾىِيحؼیًرکً ایًاكغاـىیةاقغ
ةٌّریکَككحیکَیکكیادكىْیارزیؼةًَّرکهیىّردجلاواییکكوْیثةاقغ،
ىْيّالً جكکیم یک فؼىاٌغُی ىكحؼؾ وؼكرت پیغا ىیکٍغ جا كصغت جالش الزـ را
جاىیًکٍغ:
انف-یکىأىّریثکهیكىغاكـکَازؼایآفىـحهؽـقؼکثٌیؼكُایكاةمىالصَُاز
دكٌیؼكیىـهشیاةیكحؼةّدقكنؽكـُغایثراُتؼدیكاصغیراایسابٌيایغ.
بُ-ؼگٌَّجؼکیتیةَقؼحزیؼدرىّكْیکٌَیؼكُایكاةمىالصَُازدكٌیؼكیىـهش
كیاةیكحؼدرگیؼةاقٍغ:
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 یک ّيهیات ةَ ىلیاس ةؽرگ کَ الزىَ آف کٍحؼؿ كٌْی ك ىـهو ةؼ ازؼای
ّيهیاتجاکحیکیةاقغ.
 یک ىٌٍلَزغؼافیاییةؽرگکَدرآفىـئّنیثكاصغیةؼایُياٍُگیىؤدؼ
ّيهیاتُاالزـةاقغ.
 نؽكـاؿحفادقُيگاٌیكىكحؼؾازىٍاةِآىادكپكحیتاٌیىضغكد.
ح -تقسین ثٌذی فزهبًذّی اس دیذگبُ سبسهبًی:

ىاُیث ىـئّنیثُا ك ىأىّریثُای كاگػاری ةَ فؼىاٌغُاف ،جْییً کٍٍغق ٌّع
فؼىاٌغُیةؼاؿاسىٌٍلَیاكَیفَكُيچٍیًركاةيةیًآٌِاظّاُغةّد.
( )1فزهبًذّی ثز هجٌبی هٌطقِ:

ؿازىاففؼىاٌغُیةؼىتٍایىٌٍلَزغؼافیاییىحغاكؿجؼیًركشؿازىاففؼىاٌغُی
اؿثکَةؼایازؼایًؼحُایراُتؼدیارجفزيِّریاؿالىیایؼافةَکارگؼفحَىی-
قّد.كىٍُّرازجكکیمفؼىاٌغُیةؼىتٍایىٌٍلَّتارجـثاز:
 فؼاُوٌيّدفُغایثجيؼکؽیٌیؼكُایداظمىٌٍلَ.
یکپارچَکؼدفجالشُایٍّامؼكاگػاری.


 جذتیثىـئّنیثةؼایازؼاییکؿؼیّيهیاتىغاكـّادی.
 جْییًىـئّنیثفؼىاٌغق.
 اٌساـُياٍُگیالزـدرزىیٍَآىادكپكحیتاٌی.
ُوچٍیًىٍُّرازكاگػاریىٌٍلَىـئّنیثةَیکفؼىاٌغقّتارجـثاز:
 جاىیًكصغتجالشدرىأىّریثُایّيهیاجیىضّنَةَفؼىاٌغُاف.
 ایسادُياٍُگیدرپغافٍغ،اىّرآىادكپكحیتاٌیكاؿحفادقازجـِیالتىّزّد.
ُ ؼگٌَّجؼکیتیازىّاردةاال.
( )2فزهبًذّی ثز هجٌبی ٍظیفِ:

ككحی کَ فؼىاٌغُی ةؼ ىتٍای ىٌٍلَ جكکیم قّد ،فؼىاٌغق ىؼةًَّ ،در ةؼاةؼ ىلاـ
ىٍنّبکٍٍغق،ىـئّؿاٌساـكَایفٌُاىیظاصدرداظمىٌٍلَزغؼافیاییىضّنَةَ
اكظّاُغةّد.ككحیکَفؼىاٌغُیةؼىتٍایمؼفاًكَیفَجكکیمقّد،فؼىاٌغقىؼةًَّ،
درةؼاةؼىلاـىٍنّبکٍٍغق،ىـئّؿاٌساـّيهیاتیاكَایفةعنّمیظّاُغةّدکَةَ
یکىٌٍلَزغؼافیاییىْیًىضغكدٌيیقّد.راةٌَةیًفؼىاٌغُافىٌٍلَكفؼىاٌغُاٌی
کَةؼىتٍایكَیفَةَكزّدآىغقاٌغ،زىاٌیکَازؼایىأىّریثُایىؼةًٌَّیؼكُای
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آٌِاراةَداظمىٍاًقزغؼافیاییىكحؼؾیاىساكرُوؿّؽىیدُغ ،ةایغکالًىكعل
قغقةاقغ.
ستبد هطتزک ٍ طزحریشی هطتزک

فؼىاٌغقفؼىاٌغُیىكحؼؾداراییکؿحادةاىاُیثىكحؼؾظّاُغةّد.اّىاءؿحاد
ىكحؼؾقاىمٌیؼكیاٌـاٌیازٌیؼكیُایىعحهفجكکیمدٍُغقٌیؼكیىكحؼؾةّدقك
ةایـحی ةَ جؼجیتی ىٍنّب ك كاگػار گؼدٌغ کَ ةا كزّد آٌِا فؼىاٌغق از درؾ کاىم
جاکحیکُا ،فٍّف ،جّاٌاییُاٌ ،یازىٍغیُا ك ىضغكدیثُای ٍّامؼ جكکیم قغق ٌیؼكی

ىؼةًَّاًيیٍافصاممٌيایغ.ىكاغمدرؿحادىكحؼؾةایغةٌَضّیجلـیوقٌّغکَ
ٌيایٍغگیكٌفّذُؼٍّنؼٌیؼكییدرآف،ةًَّرکهی،ةیاٌگؼجؼکیبآفٍّنؼدرکم
ٌیؼكیفؼىاٌغُیىكحؼؾةاقغ.
الف -اصَل اسبسی در یک ستبد هطتزک:









ُؼفؼدکَةؼایظغىثدریکؿحادىكحؼؾىأىّریثپیغاىیکٍغ،ازنضَُقؼكع

کار،درىلاةمفؼىاٌغُیکَایًؿحادىكحؼؾةؼایاكکارىیکٍغىـئّؿظّاُغ

ةّد.
فؼىاٌغقٌیؼكیىكحؼکیکَةَظاًؼاكیکؿحادىكحؼؾجكکیمقغقكىكغّؿ
اٌساـكَیفَىیةاقغ،ةایغاًيیٍافصاممٌيایغکَپیكٍِادُایُؼیکازاّىاء
ؿحادىكحؼؾةٌَّةَظّدىّردىالصَُكؼارىیگیؼد.

فؼىاٌغق ٌیؼكی ىكحؼؾ ةایغ مؼاصحاً ىكعل ك ىلؼر ٌيایغ کَ ُؼیک از اّىای
ؿحاداكجاچَىیؽافصقاؿحفادقازاظحیاراتةاٌاـفؼىاٌغقرادراكغاىاتؿحادی
ظّدراداراىیةاقٍغ.
کهیَ اّىاء ؿحاد ىكحؼؾ ةایغ آگاُی کاىم از ظيىكیُای فؼىاٌغق ظّد داقحَ
ةاقٍغ.
دؿحّرُاكدؿحّرانْيمُایمادرقازؿّییکفؼىاٌغُیردقةاالةَفؼىاٌغُیُای

جاةَْةایغةٌَاـفؼىاٌغقفؼىاٌغُیردقةاالةَفؼىاٌغقةغكفكاؿٌَزیؼدؿثةاقغ.
از مغكر دؿحّر ةَ ٍّامؼ زیؼ ىسيَّّ یک فؼىاٌغُی زیؼ دؿث ةایغ ظّدداری
گؼدد.
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ةَ ىٍُّر جـؼیِ در ازؼای دؿحّرُا ك دؿحّرانْيمُا ك ُيچٍیً ارجلاء ىیؽاف
ُيکاریكکارگؼكُیةیًفؼىاٌغُیُا،یکفؼىاٌغقٌیؼكیىكحؼؾىيکًاؿثةَ
افـؼاف ؿحاد ىكحؼؾ ظّد ازازق دُغ کَ ىـحلیياً ةا افـؼاف ىٍاؿب از ؿحاد
ُایجاةَْدرةارقزؽییاتًؼحُاكدؿحّرانْيمُایمادرقغقیادرصاؿ


فؼىاٌغُی
مغكرارجتاطةؼكؼارٌيّدقكجياسىـحلیوصاممکٍغ.
ىّوّع ةـیار ىِو ك صـاس ایً اؿث کَ ُؼ یک از كـيثُای ىعحهف ؿحاد
ىكحؼؾىیةایـحیدائياًاكغاىاتكفؼآیٍغًؼحریؽیُایظّدراةاؿایؼكـيث-
ُایذیرةيؿحادُياٍُگٌيّدقكکارکٍافآفكـيثُاراةًَّردایوكةَ
مّرتىحغاكؿازاكغاىاتدرصاؿازؼاكپیكؼفثُایصامهَآگاقٌيایٍغ .ىْيّؿ
ایًاؿثکَةَُؼیکازكـيثُایؿحادّيّىیىـئّنیث رؿیغگیىـائمیا
ىّوّّاتُـحٍغُياٍُگىیکٍغ.
یکؿحادىكحؼؾةایغازنضاظجْغاد،جسؼةَ،ىّكْیثقغهیكدرزَاّىاءجكکیم
قغق آف از کارکٍاف ٌیؼكُای ىؼةًَّ ،ةا جّزَ ةَ جؼکیب ٌیؼكُای كاگػاری ك
ىكعنَّيهیات،جْادؿىٌٍلیداقحَةاقغةٌّریکَةحّافاًيیٍافصاممٌيّد
ُا،ىلغكراتكىضغكدیثُایُؼ

کَفؼىاٌغقةَظّةیجاکحیکُاكفٍّفٌ،یازىٍغی
یکازٍّامؼجكکیمقغقٌیؼكیظّدرادرؾىیکٍغ.
ةاىأىّریازیؼاىؼگؼفحًافـؼافكؿایؼکارکٍافازٌیؼكُایدیگؼ،ؿحادظّدرا
جلّیث ٌيایغ ةَ ٌضّی کَ ةا جّزَ ةَ جؼکیب ٌیؼكُا ،جْغاد ك ىّكْیث قغهی
ٌيایٍغگافٌیؼكُادرؿحادجلّیثقغقصاکیازةؼكؼارییکجْادؿىٌٍلیةاقغ.
از آٌسایی کَ فؼىاٌغُاف ٍّامؼ جاةَْ یکفؼىاٌغُی ٌیؼكی ىكحؼؾدارای ةْىی
ُادرىلاةمفؼىاٌغُافٌیؼكیىـهشىیةاقٍغ،ةٍاةؼایًاىّركـيثُای


ىـئّنیث
فُایؿحادجعننیآف،ةایغىضغكدةَكَایفی
ىعحهفؿحادىكحؼؾ،ةَكیژقةع 
گؼدٌغکَفؼىاٌغقٌیؼكیىكحؼؾدرىّردآٌِاىـئّنیثداقحَكیاالزـاؿثدر
زِثةَدؿثآكردفكصغتجالشىّردٌُؼٌُارتکهیدرآفاىّرداقحَةاقغ.
کارکٍاف یک ؿحاد ىكحؼؾ ،ةا جّزَ ةَ جکانیفی کَ ةایغ اٌساـ گؼدد ،ةایـحی ةَ
صغاكمىيکًجلهیمدادققٌّغ.
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ىلاىی کَ یک فؼىاٌغُی ىكحؼؾ یا یک گؼكق رزىی ىكحؼؾ را جكکیم ىیدُغ
ُایالزـةَىٍُّرجاىیًکارکٍافکافیةؼایؿحادفؼىاٌغقآفراٌیؽ

ةایغپیف 
ةیٍی

ةْيمآكرد.

ت -تحَل ػبهل ثقبی سبسهبى:

پیفةیٍی ك ازؼای جضّؿ در داظم ؿازىاف ،ىـئّالف اىؼ ةایغ ُيّارق کهیَ
ةؼای  
اًالّات الزـ را در اظحیار داقحَ ةاقٍغ ك ةؼ ىتٍای آف جنيیيات الزـ را اجعاذ ٌيایٍغ.
دگؼگٌّیُای

ىیةایـث ةا داقحً اًالّات ةَ ركز ك پیف ةیٍی 
ؿازىافُا  

یٍْی ىغیؼاف 
آیٍغقُ ،يیكَ ؿازىاف را آىادق ىلاةهَ ةا جغییؼات ٌگِغارٌغ ،زیؼا ةا فکؼ درةارق آیٍغق
ىیجّاف
پیفةیٍی ركیغادُایی کَ اصحياال در آیٍغق اجفاؽ ظّاٍُغ افحاد  ،
ؿازىاف ك  
ؿازىافراةؼایىلاةهَةاآٌِاآىادقؿاظث.ىغیؼاٌیکَوؼكرتجضّؿرادرؾٌکٍٍغكةَ
زىیٍَُای الزـ ةؼای جضّؿ ،در اٌحُار ككّع جضّؿ
زای پیفةیٍی ك فؼاُو ٌيّدف  
ىیکكاٌٍغ(ةّفؼ.)1369،
ةٍكیٍٍغ،ؿازىافراةَکاـٌیـحیكدركرًَُالؾ 
سبسهبى ٍ تطکیالت ًظبهی

ُغؼ از ایساد ؿازىافك جكکیالت ،زيِ آكری ٌیؼكُای پحاٌـیم ك پؼاکٍغق ك كؼار
دادفآٌِادردركفیکچِارچّبىٍُوكىٌٍلیكاؿحفادقازآٌِادرزِثكاصغی
ةؼای رؿیغف ةَ ُغؼ ظاص اؿث .ةٍاةؼایً ،ةغكف ؿازىاف ك جكکیالت ٌيیجّافدارای
یکكغرتىٍـسوٌُاىیةّد.امّالًُؼاٌغازقؿازىافكجكکیالتازوّاةيىٌٍلیك
امّنیةؼظّردارةّدقكزایگاقافؼاددردركفآفىكعلةاقغکارآییكدرٌحیسَكغرت
آفةیكحؼظّاُغةّد.اؿاسؿازىافراچٍغّاىمذیمجكکیمىیدُغ:
 جسيِككصغتٌیؼكُا.
 ىغیؼیثكرُتؼیٌیؼكُا(فؼىاٌغُی).
ٌُ وكاٌىتاطدردركفؿازىاف.
 ةّدزَكُؽیٍَؿازىاف.
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ٍیضگیّبی جٌگآیٌذُ

ةاجّزَةَىحٍّعكپیچیغقةّدفجسِیؽاتكاىکاٌاتدرزٍگآیٍغقةٍاةؼایً

انف -
ةؼظّردارىیةاقغکَدرایٍساةَةؼظیاز

ىضیيزٍگُایآیٍغقازكیژگیُایىحْغدی
ىیقّد.
آٌِااقارق 

ةؼایظّداٌحعابىیکٍغك

درزٍگآیٍغقدقيًُغؼُای ّيیقكراُتؼدی 


دلم(ٌُاىی،ؿیاؿی،اكحنادی)راىّردُغؼكؼارىیدُغ.

ىؼاکؽ
ىیکٍغ (ىتحٍی ةؼ
 دقيً از جئّری ك دکحؼیً ّيهیات ّيیق اؿحفادق  
ُایّيهیاجیغیؼظٌی)
ةيتارافُایراُتؼدی،اصاًَكائوكایسادىضیي 

رزـظّدرادرفازاكؿّيهیاتةًَّرُيؽىاف،قغیغك

 دقيًُيَازؽایجّاف
صسیوةَکارىیگیؼد.

 دقيً جّاف زىیٍیظّد را ةَمّرت آفٍغی ك ىتحٍی ةؼ جضؼؾ ةاال (ىکاٌیؽق ك
ؿّارُّایی) آرایف ىیدُغ .دقيً از ىضّرُای ىّامالت زادقای صغاکذؼ
ایدرزٍگآیٍغقزایگاقاٌغکیدارٌغكةَ-

اؿحفادقراةؼدقكىاٌّرُای  
زتَِ
زایآفٌفّذُایةاریکاىاّيیقةااؿحفادقازكاصغُایپؼجضؼؾةَکارگؼفحَ
ىیقّد.
 
آیٍغقةًَّرپیّؿحَكغیؼجٍاكةیآفٍغظّاُغقغكىضیيّيهیات،

درزٍگ 


ىضیيآفٍغىحّانیكقتاٌَركزیظّاُغةّد(ىضؼاةی.)52:1382،
درزٍگآیٍغقدقيًازآفٍغُایىـٌشكدرفىایؿَةْغیةَزایّيهیات-


آفٍغیظٌیاؿحفادقىیکٍغ.

ُای
زٍگآیٍغقةؼاؿاس کّجاق ةّدفزىاف،قغیغةّدفكغرتآجفككؿیِ ةّدف


ّيهیات)ًؼاصیىیقّد.

زغؼافیایی(مضٍَ

ىٌٍلَ
ؿٌّحةًَّرُوزىافدرگیؼىی-

درزٍگ آیٍغق،فؼىاٌغُافكرُتؼافدرُيَ


قٌّغ ك ؿٌّح راُتؼدّ ،يهیاجی ك جاکحیکی ةؼ ُو ىٌٍتق ىیقٌّغ( .ؿالىی،
.)1386
جأدیؼجضّالتكپیكؼفثُایفٍاكریقحابدارٌّیًكؼاردارد

زٍگآیٍغقجضث


ك ةَمّرت فؽایٍغقای ىاُیث فٍاكری پیغا ىیکٍغ .از زيهَ جّاٌيٍغیُای
ىیجّافةَىّاردزیؼاقارقٌيّد:
ُایآیٍغق 

فٍاكریکیزٍگ
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 ؿاىاٌَُایاًالّاجیپیكؼفحَةاؿؼّثدریافثاًالّاتةاال،
 جّافُغفگیؼیدكرایـحاككغرتزٍگازراقدكر،جّأـةادكث،
 كاةهیثزٍگانکحؼكٌیک،وغانکحؼكٌیک،كوغوغانکحؼكٌیک،
 جضؼؾكؿؼّثّيمّيهیاتزىیٍیككاةهیثزاةَزاییؿيثجالشُا
درؿٌّحّيهیاجیكجاکحیکی،
 كاةهیث جتغیم ىاُیث زٍگآیٍغق از صّزق ىحْارؼ ةَؿٌش ٌاىحْارؼ
(ُياف)
کٍٍغقایدارٌغاگؼةؼایُؼکكّر،

درزٍگآیٍغق:آرىافُایىٍّْیٌلفجْییً

آرىاٌیةؼای دفاعازکیافكقِادتدرراقظغاٌتاقغ،جّافدفاّیُوداقحَ-
ةاقغةَآؿاٌیقکـثظّاُغظّرد.
ؿٌش كاّغق ُؼـكغرتدفاّییککكّردرُؼىؼصهَاززٍگ،ىؼدـُـحٍغ.
ؿازىاٌغُی،ةَکارگیؼی،ةـیركىغیؼیثكآىادقؿازیركاٌیىؼدـٌ،حیسَ ٌِایی
زٍگراجضثجأدیؼكؼارظّاُغداد(داٌكکغق فؼىاٌغُیكؿحادؿپاقپاؿغاراف،
.)1388

ة -هطخصبت جٌگّبی اخیز ٍ آیٌذُ:










ؿالحُای اٌفؼادی پیكؼفحَ ةا ٌّاظث جیؼ ةاال ك ؿتک ةا كاةهیث ىـافثیاةی-
نیؽری،
زهیلَوغگهّنَكجسِیؽاتىلاةهَةاجِغیغات CTBWكیکرایاٌَقعنیك
(GPSىضيغیٌسو.)69:1388،
صـاؿَُاك

جسِیؽاتىّردٌیازفٍیاّوازكؿایم جکٍیکیكجعننیقاىم 
كؿایم کيکی ،ایً جسِیؽات ةَراصحی جّؿي یک ؿؼةاز یا یگاف ،ةـیارؿتک،
كاةمصيماؿث.
جّافةؼجؼكجضؼؾةـیارةاال
جأىیًاُغاؼةاازؼایّيهیاتكاکٍفؿؼیِ(مغكی،)49:1388،
اؿحفادقازىـافثیابنیؽری
ةَکارگیؼیاىّاجةـیاركّیانکحؼكىغٍاًیـی
اؿحفادقازصـاؿَُاكپؼدازقگؼُایةـیارریؽكدكیق
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 ةؼظّرداریازؿاىاٌَُایُغایحیُّقيٍغ
 اؿحفادقازکالُکزٍگیةاىِياتُّقيٍغ(ىضؼاةی)36:1382،
 ؿاىاٌَدفاّیىّقکیكیکپارچَ
 اؿحفادق ازآظؼیً فٍاكریُای ىّزّد در ارجلاء كاةهیث ك جّاٌایی زٍگافؽارُای
ىّردٌیازٌیؼكُایؿَگاٌَ،
 فٍاكری ةِغاقث كدرىاف پیكؼفحَ ك اؿحفادق از اٌغاـُایىنٍّّیك ؿهّؿُای
ةٍیادی
 ؿاىاٌَىغیؼیثپكحیتاٌیىِياتىحٍاؿبةاىكعناتمضٍَرزـ
 قیّق آىّزش ٌیؼكی اٌـاٌی ةا اؿحفادق از فٍاكری قتیَؿازی ىغرف
(فؼقچی)52:1383،
 ةِؼقةؼداریازؿاىاٌَُایرةاجیکةؼایپكحیتاٌیازىأىّریثُا
زٍگُادرىضیي ٌاُيٌؼازكجضثجأدیؼّغـجلارفجّؿيًؼفیًدرگیؼاجفاؽ


ىیکٍغ

 ىضیيدرگیؼیقاىمکهیثىضیيىهیاؿث
 از ٌُؼ اكحنادی جالش ةؼ آف اؿث کَ زٍگ ىلؼكف ةَمؼفَ ةاقغ (ٌٌاؽ پّر،
)47:1384
 زٍگُایزغیغؿاىاٌَُـحٍغكاظالؿدریکزؽءؿاىاٌَ،ؿایؼازؽاءراجضث-
دیؼكؼارىیدُغ

جأ
 درزٍگُای آیٍغقاكغاـُایدفاع غیؼّاىمكىسازیؿازیمضٌٍَتؼدىّزب-
فؼیبكؿؼگؼداٌیدقيًىیقّد

ُایُّقيٍغدرزٍگ آیٍغقةـیارکارآىغُـحٍغ

ٌلفٌیؼكیُّاییكىّقک


(ؿالىی)349،1386،
ّيهیاتىحغیؼةّدقكداةثٌيیةاقغ(یاؿیٍی،1388/9/7،ىناصتَ)

ُای
مضٍَ 


مضٍَّيهیات(ٌُاىی،1388/9/12،ىناصتَ)

 ؿیانیثىٌٍلَّلب
ت -ػَاهلهؤثز ٍ هتغیزّبی قبثل پیصثیٌی در جٌگّبی اخیز ٍ آیٌذُ:

زٍگُای اظیؼكآیٍغقةؼپایَ جضّالتىـحيؼفٍاكراٌَكجکاىمةیككفَدکحؼیًُای-
زغیغةٍاقغقاؿث.ازآٌساکَُوٌیؼكُای ظّدیكُو دقيًىغاـدرصاؿجغییؼك

جضّؿ زٍگافؽارُا ،راُتؼدُا ك جاکحیکُای ظّدی ُـحٍغٌِ ،ادیٍَ کؼدف اصـاس -
ٌگؼاٌی از ٌتؼدُای آجی وؼكری اؿث (ُیتهؽگؼی .)48 :1383،در زٍگُای آیٍغق،
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اٌگیؽقُایقعنی،اةحکارُایفؼدی،جضؼؾچكوگیؼ،قایـحگی،
ٌیؼكیةؼجؼةاجأکیغةؼ 
ؿؼؿعحی،آىّزشىغرفككیژق،جّؿَْاةؽارآىّزقیپیچیغقكقتیَؿازیقغقفٍاكری
كاٌغیكَةؼجؼ،اًالّات ةؼجؼكکٍحؼؿ کافی ٌیؼكُاكاظحیاراتکافیدرپیارجلاءجّاف
ّيهیاجی الزـ ىیةاقغ .نػا در زٍگُای آیٍغق ّالكق ةؼ ّّاىم یادقغق ّّاىم زیؼ ٌیؽ
ُایّيهیاجیىؤدؼةاقغ:
جّاٌغدراٌحعابمضٍَ 


ىی
ػولیبت غیزخطی

ّيهیاتغیؼظٌی ةَایًىٍْااؿثکَدرزٍگُایزغیغُ،یچگاقیگافُادرىساكرت
یکغیگؼكدراىحغادیکظيآرایفكدراىحغادظٌّطظیؽ،كةَُيافؿتککالؿیک
ك كّاّغ ؿٍحی ،صؼکث ٌعّاُغ کؼد ك از چٍیً قیّقُایی ةَقغت ازحٍاب ىیکٍٍغ ك
ةٍاةؼایً در مغد ُـحٍغ کَ ىضیٌی غیؼظٌی ایساد ٌيایٍغ .ىضیي غیؼظٌی ةَ دك
ىفِّـىیةاقغ.

 غیؼظٌیةّدفةَىٍْیغیؼكاةمپیفةیٍیةّدفٌّ،عكٌلاطدرگیؼیدردركفیک
مضٍَّيهیاجی.

 غیؼظٌیةّدفةَىٍْیازحٍابازظٌّطىكعل،یٍْیپؼُیؽازاٌساـىاٌّرُای
زتَِایكّغـىّازیؿازیآرایفكگـحؼشیگافُا،یٍْیدقيًةَزایّيهیات

ىیکٍغ ىاٌٍغّ :يهیاتُایی ةا
زتَِای از ّيهیاتُای ؿٌضی یا ىـٌش اؿحفادق  

ُایّيهیاجیغیؼ-
ُایٌفّذیّيیق،اٌساـىیدُغكىضیي 

ىاٌّركائوةاّيهیات
پیّؿحَ یا ٌاپیّؿحَ را از ًؼیق ّيهیاتُای ُّاةؼدُ ،هیةؼفّ ،يهیاتُای ٌفّذی
ُایّيهیاتةَ-
یامضٍَ 

ّيهیاتمضٍَ

ّيیقكّيغقاٌساـىیدٍُغ.درایًٌّع

مّرتىٍاًقةَُوپیّؿحٌَیـثکٌَیؼكُاركییکظيصؼکثکٍٍغ،ةهکَایً
ؿٌشاؿثکَصؼکثىیکٍغٌَ،ظي(ؿالىی.)271:1386

تَاى ائتالفسبسی

ّيهیػاتدرزٍگآیٍغقٌلفاؿاؿیدارد

مضٍَ 
ُای

یکیازىتاصذیکَدراٌحعاب 
ؿازیىیةاقغکكّرُایغؼةیةَؿؼکؼدگیآىؼیکاةاجّزَةَ

ىّوّعائحالؼكازػياع
انيههیكارجتاًاتگـحؼدقایکَازنضاظ اكحنادی


کَدرٌِادُایؿیاؿیةیً
ٌفّذی
ةا کكّرُای ةؽرگ دٌیا دارٌغ ،كػادر ُـحٍغ در ةـیاری از ىّوّّات ؿیػاؿی ُػو-
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ظهیرفارسدرؿاؿ1991

راؿحاییؿیاؿیایسادکٍٍغ.ةٍَّّافىذاؿدرزٍگ دكـ
ىیالدیككحیکَآىؼیکاكنغجِازوةَّؼاؽ(ةؼایةیؼكفراٌغفایًکكّرازکّیث)را
داقث،جّاٌـث28کكّرازکكّرُایّؼةی،اركپایی،قؼؽآؿیاكىٌٍلَپاؿفیکراةا
ظّدُيؼاقكُياٍُگٌيایغ(ؿالىی.)276:1386،
تحزک ٍ چبالکی

زغؼافیاییكّؼضكّيقمضٍَ ّيهیاجیدرزٍگُایآیٍغق

ةا جّزَةَ گـحؼدگی 
مضٍَّيهیاجیدرپیؼكزییگافُایىاٌّری

نؽكـجضؼؾكؿؼّث ّيم دردركفیک 
ٌلفىؤدؼیظّاُغداقث.)Baken. 2006 -114(.
جضؼؾكؿؼّثّيمككاةهیث زاةساییؿؼیِدرؿٌّحّيهیاجیكجاکحیکیدرزٍگ
آیٍغق ةا اؿحفادق از كاصغُای زىیٍیُّ ،ایی (ُّاپیيا ،ةانگؼدُا) ةا كركد اٌتُّی از
كاصغُای زرُی ك یگافُای ؿّارق ٌُاـ ك كاصغُای پیادق ةا ایساد ك ُوپایی در
ؿاىاٌَُای آىادرؿاٌی ك پكحیتاٌی ُّایی ٌؽدیک (ُّاپیيای جاکحیکی) ك ةانگؼدُا در

مضٍَّيهیاتُ،يچٍیًةاجضؼؾدرآجفُاكةااؿحفادقازاىکافىضيّؿؿازیُّایی

ىیدُغ
زىیٍیراةَىیؽافزیادیافؽایف 

ازكاصغُا،جضؼؾكؿؼّثّيمكاصغُایرزـ
(ىضيغی.)126:1386،


ػولیبت رٍاًی

جغییؼیاجلّیثاؿحٍتاطةكؼىیةاقغكاىؼكزٌَجٍِاةَ

ّيهیاتركاٌیدرآیٍغقةَدٌتاؿ
ىأىّریثُای ٌیؼكُای ىـهش کيک ىیکٍغ ةهکَ ةَ ىؼدـ ىّرد ُغؼ ّيهیات ٌیؽ

ىیٌيایٍغ(اؿهیٍؽ.)216:1384،
ىـاّغت 
ّيهیاتركاٌیةاجّزَةَجغییؼدردٌیایاًالّاتكٌلفافکارّيّىیدرقؼكعكپایاف
زٍگوؼكریاؿث(ًِياؿتیپّركىؼادی.)48:1387
ُایّيهیات
دیگؼازاُغافیاؿثکَآىؼیکادرمضٍَ 

جؼؿیوكانبُایداةثذٍُییکی
کٍغایًكانبُادرذًُكادراؾافؼاد،جذتیثقغقكةَ


ُایآیٍغقدٌتاؿىی
درزٍگ
مّرتىاٌغگاركپایغارةاكیىیىاٌٍغكةاّخىیقٌّغکَافؼادازركزٌَكزاكیَدیغی-
ظاصةَپغیغقُا،ىضیيكزِافةٍگؼٌغ(ؿالىی.)277:1386،
اؿاؿیدرزٍگآیٍغقىّوّعّيهیاتركاٌیظّاُغةّد.

یکیازةضخُای

پؾ
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ّنسهبىسبسی حوالت

ُوزىافؿازیّيهیاتّتارتازُياٍُگٌيّدفُيَاكغاـُادرزىاف،فىاكُغؼ ةَ-
ىٍُّرىحيؼکؽٌيّدفصغاکذؼجّاف رزىی ٌـتی درزىافكىکافؿؼٌّقثؿازاؿث.در
زٍگ آیٍغق ةغكف ُياٍُگی ك ُوزىاٌی ُیچ ٌّع جيؼکؽی از ادؼات جّاف رزىی كزّد

ىیکٍٍغجا
ىیغافٌتؼدراادارق 

ٌعّاُغداقث.فؼىاٌغُافازًؼیقُوزىاٌیؿاىاٌَّاىم
ایً کَ ادؼات جّاف رزىی را در ىکاف ك زىاٌی اٌحعاةی ىحيؼکؽ ٌيّدق ك ةغیً كؿیهَ
دقيًراؿؼکّبٌيایغ(.اصيغیاف)68،1386،ةاایًصاؿىیؽافُياٍُگیةؼایایساد
جأدیؼكاصغكیکپارچَایکَدرآفیکایکاكغاـُایٌَجٍِایکغیگؼراظٍذیٌکٍغ،ةهکَ

ةاّخُوافؽاییقٌّغةاّخةاالرفحًجّافرزـكقغتّيهیاتكکاُفزىافرزىی در
اىؼىـحهؽـىّازَِىٍاؿبةاپیچیغگیُای

مضٍَّيهیاجیظّاُغةّدكجضلقایً

یک
ُای ّيهیاجی ظّاُغ ةّد ك ُؼ كغر ّيهیاتُا پیچیغق ك گـحؼدق ةاقغٌ ،یاز ةَ
مضٍَ 
ُياٍُگیكُيؽىافؿازیةیكحؼیظّاُغةّدكةانْکؾ(Thomson & Adams, 2005-
.)98
اضزاف اطالػبتی

ّيهیاتاًالّاجیةایغدریکمضٍَكدركانبیکؿاىاٌَىٍـسویافحًَؼحریؽیك
ازؼاقّد.درزٍگآیٍغقةاجّزَةَپیكؼفثفٍاكریكؿیاؿةّدفیگافُاةٌَکاتزیؼ

ةایغجّزٌَيّد.
درزٍگآیٍغق،اًالّاتغیؼكاةمجفکیکازّيهیاتاؿثكدرمّرجیکَایً دكاز


یکغیگؼ زغا قٌّغ فؼىاٌغُاف دچار ؿؼدرگيی ك ةی ُغفی ظّاٍُغ قغ( .ةالنی،
)29:1381
ىّكِىّفلیثدرزٍگراجىيیًىیکٍغ.

 اًالّاتمضیش،دكیقكةَ
ىیةاقغ،چّففٍاكریجغییؼکؼدقكؿؼّث-
جؼازگػقحَ 

 اُيیثاًالّاتةـیارىِو
ّيمٌکحَةـیارىِوكصـاسىیةاقغ.

در ةضخ ّيهیات اًالّاجی آىؼیکا ةَدنیم دارا ةّدف اةؽارُای كّی در زيِآكری -
اًالّات ،از كغرت اقؼاؼ اًالّاجی ةاالیی ةؼظّردار ىیةاقغ .از نضاظ فٍاكری ةَ
قتکَُایاًالّاتاٌـاٌیدؿحؼؿیدارد(.داٌكپّر)68،1387،
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کكّرُاییکَدرگؼدآكریاًالّاتكغرتةاالجؼیداقحَةاقٍغاُغاؼراةَدرؿحی
قٍاؿایی ك ؿٌشةٍغی (راُتؼدیّ ،يهیاجی ك جاکحیکی) ىیٌيایٍغ ةٍاةؼایً در زٍگ
آیٍغق ّيهیات ةؼ اًالّات ىحکی اؿث ،اىا در گػقحَ اٌساـ ّيهیات ،ىّزب جّؿَْ -
اًالّاتىیقغ(.زيانی)259:1387،



ّذفگذاری ػویق ٍ راّجزدی

ُادرزىاف،ىٍاةِكىکافىیةاقغ.

ازؼایّيهیاتُایّيیقّتارتازگـحؼشّيهیات
فؼىاٌغُافةؼایةَدؿثآكردف ىکافكفىایالزـةؼایازؼایّيهیاتىؤدؼاززىاف
ىٍاؿب ةؼایُغایث ّيهیاتُا ،ك ىٍاةِ ىّزّد ةؼای دؿحیاةی ةَاُغاؼ ّيیق اؿحفادق
جلّیثقحابّيهیاتآفٍغیك

ُایّيهیاتىّزب
مضٍَ 

ىیکٍٍغّ.يقةعكیغفةَ
 
اٌٌْاؼپػیؼیدرّيهیاتُایآفٍغیكپغافٍغیظّاُغقغ(.صـٍیكُيکاراف:1384،

)26
ازؼایٌتؼدُایّيیقدرزٍگُایآیٍغقةَىٍُّردؿحیاةیةَىؼاکؽدلمّيهیاجی
تؼدیدرصّزقُایؿیاؿی،اكحنادیكٌُاىیظّاُغةّدكجازىاٌیکَّيهیاتُا

كراُ
ةَ ّيق گـحؼش ٌیاةٍغ ،جْادؿ ٌُاـ پغافٍغی دقيً از ُو گـیعحَ ٌعّاُغ قغ.
(ّالىاجی)17:1382،
اجزای ػولیبتّبی سزًَضتسبس

ةًَّركاًِ
ّيهیاتُایآفٍغیؿؼٌّقثؿازدرزٍگُایآیٍغقىضکُاییُـحٍغکَ 
مضٍَ ّيهیاجی،

ُایامهیٌتؼدُاكدرگیؼُاراجْییًىیکٍٍغ.دریک 

ٌحیسَّيهیات
رزـىیةاقغ.

ّيهیاتُایؿؼٌّقثؿازٌ،ائمقغفةَاُغاؼُؼىؼصهَازٌتؼددرٌّاصی
ّيهیاتُای زىیٍی در چارچّب ّيهیاتُای زٌسیؼقای ىيکً اؿث قاىم چٍغیً -
ٌیؽىیجّاٌغیکّيهیاتؿؼٌّقث-

ىؼصهًَؼحریؽیكازؼاقّدكدردركفُؼىؼصهَ
ؿاز كزّد داقحَ ةاقغ کَ ٌحایر آف اؿاؿاً ةؼ دكرق ّيهیات رٌسیؼقای جأدیؼگػار
اؿث(.فالحٌّ،ذری)77:1387،
اًؼطبفپذیزی فزاگیز

ةاجّزَةَىاُیثكاةْادزٍگُایآیٍغقكٌّپغیغةّدفجاکحیکُاكركشُاً،تیْی-
اؿثکَُؼگٌَّراُتؼدٌُاىیداةثةؼایپاؿطگّییةَىكکالتکافیٌعّاُغةّدكةا
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جّزَةَجضّالتؿؼیِدرىضیيزىیٍیكدریاییزِاف،ةایغجغییؼاتدرراُتؼدٌُاىی
اىکافپػیؼ ةاقغ ك در مّرجیکَ جاکحیکُا ك ركشُا ،جسِیؽات ،ؿاظحارُا ك گـحؼش
ٌیؼكُایظّدیازؿّیدقيًکكفقغةایغكادرةاقغةالفامهَقیّقزغیغیکَةؼای
دقيًقٍاظحَقغقٌيیةاقغرااةالغكازؼاٌيایغ.دركاكِجّافكاکٍفؿؼیِكىٍاؿب

درىلاةمقؼایيزغیغكصّادثپیفةیٍی ٌكغقكاؿحفادقةَىّكِازفؼمثُایةَ-
دؿثآىغقراّهیَدقيًةَکارگیؼیغ(.رىىاٌیجکيیهی)371:1387،


چٌذ هٌظَرُ ثَدى

ىأىّریثُای

كپكحیتاٌیظغىاترزىی در 

پكحیتاٌیرزىی 

اؿحفادقاز یگافُایرزىی،
ُایٌُاىیىحٍّعدرازؼایاٌّاعىأىّریثُای

ةاّخاٌٌْاؼپػیؼیدرؿازىاف

گٌّاگّف 
آٌِا ظّاُغ قغ .داقحً قایـحگی ك ىِارت در ىأىّریثُای گٌّاگّف ةَ یگافُای
ىاٌّریازازقظّاُغدادکَةااّياؿجغییؼاتزؽئیدرؿاظحاركؿازىاف،یگافةَىّكِ-

گـحؼشیافحَكازٌّّیّيهیاتةٌَّّیدیگؼاٌحلاؿكوْیثدُغ.چٍغىٍُّرقةّدف
در زٍگ آیٍغق ةَ فؼىاٌغُاف جٌتیقپػیؼ ،ؿؼةازاف قایـحَ ك آىّزشدیغق ك كاصغُای
کاىالً ىسِؽ ةـحگی دارد ك ةَ جضؼؾ ك چاالکی كاصغُای رزىی کيک ىیکٍغ کَ ةَ
ىّكِةحّاٌغّهیَدقيً كاردّيم قغقكؿؼیِجغییؼكوْیثدٍُغ(.اچآنً:1995،
)164


حولِ ثِ هزاکش ثقل

درزٍگ آیٍغق-

ٌیؼكُا ،زاةساییُاییگافُای رزىی
ىؼکؽدلمدرصلیلثةؼآیٍغُيَ  
ىیگیؼدیاظنّمیات،ىلغكرات
آفىؼةّطىیقّدیاازآفٌكأت 

اؿثکَُيَچیؽةَ
یاىّاوْیاؿثکَاٌٌْاؼپػیؼیك آزادیّيمیکٌیؼكی ٌُاىی،كغرت فیؽیکی،یا
ىیگیؼدُ .ـحَ
اقحیاؽ ةَ زٍگیغف یگافُای ظّدی ك دقيً از ایً ىؼکؽ ؿؼچكيَ  
امهی در ُؼ مضٍَ ّيهیات در قٍاظث ىؼکؽ دلم دقيً اؿث ك جيؼکؽ دادف جالش
ظّدی ّهیَ آف ىیةاقغ .ةٍاةؼایً فؼىاٌغُاف ك افـؼافؿحاد ةایغ در کكف ىؼاکؽ دلم
ظّدیكدقيًجالشٌيّدقك ةایغ ارزیاةیمضیشكىٌٍلیازآف داقحَؿپؾُغؼ-
ُایجاکحیکیّ،يهیاجیكراُتؼدییظّدراجْییًٌيایٍغ(.فالحٌّ،ذری)89:1387،
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ىؼکؽدلم یک اةؽار جضهیهی صیاجی در ًؼاصی ّيهیاتُای ّيغق ك زٌسیؼقای در
ىضـّبىیقّدُ.يیًکَىؼکؽدلمدقيًىكعلقغ،ىضّرىؼکؽ

زٍگُایآیٍغق
جّزَفؼىاٌغقكًؼاحّيهیاتكاكِظّاُغقغ(.آییًٌاىَّيهیاتارجفآىؼیکا،1993،
،144ةاجهعیل)


ًقبط سزًَضت سبس

ؿازدرصّزقُای ؿیاؿی،اكحنادی،زغؼافیاییكٌُاىی

درزٍگآیٍغقٌلاط ؿؼٌّقث

ظّاُغةّدكدرصّزقزغؼافیاییّتارجٍغاز:ارجفاّات،قِؼُا،پایگاقّيهیاجی،پاؿگاق-
ُایفؼىاٌغُیّيغق،فىایىٌٍلَیاقتکَارجتاًییگافٌلاط ؿؼٌّقثؿازىؼکؽ-
ركٌغ.دریکمضٍَ ّيهیات


قيارىی
دلمدقيًٌیـث،اىاکهیغرؿیغفةَىؼکؽ دلمةَ
ةََاُؼىيکًاؿثةیفازچٍغٌلٌَؿؼٌّقثؿازكزّدداقحَةاقغكفؼىاٌغقٌحّاٌغ
آٌِاراجنؼؼ،جاىیًیاىٍِغـٌيایغٌ.لاط ؿؼٌّقثؿازکَىِوجؼیًجأدیؼدرىأىّریث
ٍّّافُغؼاٌحعابىیقّد(.صـیٍی)35:1373،

رادارد،ةَ
هحَرّبی ػولیبتی:

گػاردرزٍگآیٍغقاؿحفادقازىضّرُایىعحهفّيهیات

یکیازّّاىماؿاؿیجأدیؼ
ُوؿازی زِثدار یگاف را در زىاف ك فىا در ارجتاط ةا
ّيهیاتُا  

ىیةاقغ .ىضّرُای 

ىیکٍغ.ایًىضّرُا ،یگافراةاپایگاق ك ّيهیاتُای آفراةا اُغاؼآف-
دقيًجْؼیف  
ىیدُغ.درىفِّـ زغؼافیایی ،ىضّرُای ّيهیاجی یکؿؼیازٌلاط ؿؼٌّقثؿاز
ارجتاط  
ُایاقکـثٌیؼكیدقيًىیقّد.


ؿازد.کَىٍسؼةَکٍحؼؿُغؼ

ىؼجتيىی
راةَُو
ّيهیاتُا در چٍغیً ىضّر  كاةهیث اٌٌْاؼ را افؽایف دادق ك چٍغیً

زٍگآیٍغق ،
در  
آكردّ.يهیاتدرچٍغیًىضّر،کارراةؼایدقيً-


فؼمثراةؼایىّفلیثةَكزّدىی
كادارىیکٍغجا

ىیؿازدجااُغاؼ ٌیؼكُایظّدیرا جكعیلدُغ كدقيًرا 
ىكکم  
ىٍاةِظّدراّهیَچٍغیًىضّرجِغیغىيکًپعفٌيایغ(.صـٍی)59:1384،
اتکب ثِ فٌبٍریّبی ًَیي

ُایّيهیات راظّاُغداقثكدر
مضٍَ 

درزٍگآیٍغق فٍاكریٌلفاؿاؿیدراٌحعاب 

ایًىیافکكّرُایپیكؼفحَفٍاكری ةؼجؼزِافرادراظحیارداردكایًةؼجؼیفٍاكریک،
اىحیازات فؼاكاٌی را ةؼای اك ایساد ٌيّدقاؿث ،از زيهَ ایً اىحیازات را ىیجّاف ةَ ایً
ىّارداقارقٌيّد:اىکافصىّردرىٍاًقدكردؿث،جّافةَکارگیؼیٌاكُایُّاپیياةؼ،
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پایگاقُایُّاییكزىیٍی،ىّقکُایةانـحیک،كغرتُـحَای،كغرتزٍگازراق-
دكر،زٍگُایانکحؼكٌیک،جضؼؾكّيهیاتُایّيیق،ادارقزٍگُایپؼقغتكغیؼق
آیٍغقىضـّبىیقّد.ويً


فٍاكریکیدرزٍگ
ُيَاززيهَكاةهیثُاكجّاٌيٍغیُای

ایٍکَ كاةـحگی ك جکیَ ةیف از صغ ةَ فٍاكری ةَ ٍّّاف یک ٌلٌَ وْف ةاّخ ةؼكز
کكّرُاقغقاؿث)67،Hanion 2000(.

ىكکالجیةؼایایًگٌَّ
خلق صحٌِّبیػولیبتی جذیذ

ُایّيهیاجیىحٍّعكىعحهفظّاُغةّدکَدرُؼمضٍَىضیي-
آیٍغقمضٍَ 

درزٍگ

ُای ّيهیاجیازٌُؼّؼضكّيقىحغیؼظّاُغةّد.ىضیيّيهیاجیجؼکیتیازمضٍَ-

زغؼافیایی ىٌٍلَ ّيهیات ،زٍتَُای جاکحیکی ك ّيهیاجی ،ىضیي فٍاكریکی مضٍَ ك
ىیةاقغكةؼایفؼیبك
درآفمضٍَ 

ركشُا،جاکحیکیكجکٍیکُایةَکارگؼفحَقغق
غافهگیؼٌيّدفدقيًپیغایفیکىضیيزغیغوؼكرتداردكالزـاؿثدرركشُا،
جاکحیکُا ك جکٍیکُا ،جغییؼاجی ةَ كزّد آیغ ك ىحضّؿ قّد .ایً کار ىّزب ىیقّد
دقيًجسـوىٍاؿبكدكیقازّيهیاتآیٍغقراٌغاقحَةاقغ(.ؿالىی)17:1380،


اًجبم جٌگ درهذت سهبى کَتبُ

کكّرُای پیكؼفحَ در زٍگ آیٍغق ةا جکیَ ةؼ فٍاكری ةؼجؼ ك ةِؼقگیؼی از جسِیؽات
پیكؼفحَدرارجفظّدةؼایجأىیًاُغاؼظّددرىغتزىافکّجاقكکاُفجهفاتك
زهّگیؼیازىكکالتداظهیکَىيکًاؿثةاًّالٌیقغفزٍگپیفآیغیاایٍکَ
ریؽیُایٌُاىیظّدجکیَةؼاٌحعاب
ٌحیسَىّردٌُؼآٌِاجغییؼکٍغُ،يّارقدرًؼح 
زىافىٍاؿبكکّجاقىغتدارد.درایًقیّقآىؼیکاییافىْحلغةَزٍگ21ركزقكیاؿَ
ُفحَای ُـحٍغ کَ ًی آف ةٍیاد ك ؿاظحارُای اؿاؿی دقيً را ُغؼ كؼاردادق ك ةا

ُغؼةؼاٌغازیكاردزٍگكاًِكؿؼیِىیقٌّغ(ةاكؼی.)66:1387،


روش تحقیق

ایً جضلیق ىّردی  -زىیٍَای اؿث کَ ةَ ركش جّمیفی -جضهیهی ةا ركیکؼد آىیعحَ
اٌساـقغقاؿثزیؼادرایًجضلیق،ىضللیًكنغدارٌغمؼفاًةَجّمیفىحغیؼُاكركاةي
ةیً ىحغیؼُا ةغكف دؿحکاری آٌِا پؼداظحَ ك ٌِایحاً انگّی ىٍاؿب فؼىاٌغُی ىكحؼؾ
ىٌٍلَایىتحٍیةؼجِغیغاتآیٍغقراپیكٍِادٌيّدقاٌغ.
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جبهؼِ هَرد تحقیق (هطبلؼِ):

زاىَْ آىاری ك ركش ٌيٌَّگیؼی ایً جضلیق دارای كیژگیُای زیؼ ةاقغ .کهیَ ماصب-
ٌُؼاف،ظتؼگافكفؼىاٌغُافٌُاىیکَدارایىغرؾکارقٍاؿیارقغىغیؼیثدفاّییا
دکحؼی در رقحَُای ىؼجتي ةّدق ك در رأس ؿازىافُای ٌُاىی ك غیؼٌُاىی ىـئّنیث
دارٌغ.ىیجّافةًَّرظالمَىكعناتزیؼراةؼایزاىَْآىاریةؼقيؼد:
 زاىَْآىاری،اىیؼاف،ؿؼدارافكافـؼافارقغقاغمدرآزاكٌیؼكُایىـهش
زيِّریاؿالىیایؼافةاصغاكمىغرؾجضنیهیکارقٍاؿیارقغىیةاقٍغ.
 فؼىاٌغُاف ك ىغیؼاف ىیاٌی ةَ ةاال از (ردق جیپ ىـحلم ك ُيحؼاز آف در ؿایؼ
ٌیؼكُاةَةاال)ىیةاقٍغ.
 زاىَْآىاریّالكقةؼٌیؼكُایىـهشدركزارجعاٌَُایىؼجتيٌیؽىیةاقٍغ.
ةاجّزَةَىّاردگفحَقغقزاىَْآىاریایًجضلیق،جْغادٌ 200فؼازفؼىاٌغُافك
ىغیؼاف ؿٌّح ّيهیاجی ك راُتؼدی ٌیؼكُای ىـهش زيِّری اؿالىی ایؼاف ك ىغیؼاف
كزارجعاٌَُا ك ؿازىافُای دكنحی ىؼجتي ةا ىّوّع جضلیق ىیةاقٍغ کَ ةا وؼب در
وؼیتیجْغادآٌِادرٌُؼگؼفحَقغقاؿث.
حجن ًوًَِ ٍ رٍش ًوًَِگیزی:

صسوٌيٌَّجْغادٌ 53فؼىیةاقغکَةَركشٌيٌَّگیؼیجنادفیؿادقةؼگؽیغق
اٌغ.ازآٌساییکَدادقُایایًجضلیقدارایىلیاسفامهَایةّدقكىیاٌگیًپػیؼ

قغق
جْییًاٌغازقٌيٌَّازجعيیًفامهَایىیاٌگیًاؿحفادققغ.

ىیةاقٍغ.نػاةؼای

N ( Z / 2)  
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2842.139
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53.81



2
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2

ةا وؼیب اًيیٍاف  %95کَاز ًؼیق زغكؿىؼةًَّىضاؿتَ قغق اؿث ،کَ ىلغار آف
یةاقغ.
1/96كوؼیبDةؼاةؼ0/2ى 
رٍشّبی تجشیِ ٍ تحلیل دادُّب:

درایًجضلیق،اةحغاىضللیًةَىٌانَْاؿٍادكىغارؾىّزّددرارجتاطةافؼىاٌغُی-
ُای ىكحؼؾ در داظم ك ظارج از کكّر پؼداظحَ ك در کٍار ایً کار ،ةا ًؼح ؿؤاالت
ٌُؼؿٍسیدركانبیکىٌانَْاکحكافیكازؼایىناصتَةاظتؼگافٌـتثةَاؿحعؼاج
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قاظلُای ىحغیؼُای ىّوّع جضلیق اكغاـ ىیکٍٍغ .پؾ از جْییً قاظلُا ك
زیؼقاظَُای آف ىضللیً اكغاـ ةَ جٍُیو پؼؿكٍاىَ ٌيّدق ك ةا ازؼای آف در ٌيٌَّ

آكریكةااؿحفادقازآىارجّمیفیكآىاراؿحٍتاًیدادقُای


آىاریجضلیقٌ،حایررازيِ
ةَدؿثآىغقراجسؽیَكجضهیمٌيّدقكدرآظؼةاجضهیمٌِاییٌحایرٌُؼؿٍسی،اؿٍاد
ٌُؼافكپؼؿكٍاىَُاٌـتثةَارائَانگّیفؼىاٌغُیىكحؼؾ


كىغارؾٌُ،ؼاتماصب
ىٌٍلَایىتحٍیةؼجِغیغاتآیٍغقاكغاـىیٌيایٍغ.


تجشیِ ٍ تحلیل

ىضللیًزِثغٍاكةاالةؼدفركاییجضلیق،ةاماصبٌُؼافصّزقدفاعكّيهیاتىكحؼؾ
ىناصتَُاییرااٌساـدادقاٌغکَظالمَآفةَقؼحزیؼارائَىیگؼدد:
الف -حذٍد اختیبرات فزهبًذّی هطتزک هٌطقِای ثب تَجِ ثِ تْذیذات آیٌذُ چقذر است؟

ةا جّزَ ةَ ةؼرؿی ٌُؼات ىناصتَ قٌّغگاف ایًچٍیً ىیجّاف ٌحیسَ گؼفث کَ ماصب-
ٌُؼاف در ىّرد صغكد اظحیارات فؼىاٌغُی ىكحؼؾ ىٌٍلَای ،اّحلاد دارٌغ کَاظحیارات
ىّنفَُایكغرتٌیؽدر
ؿیاؿثُایّانیٌُاـجتْیثىیکٍغكؿایؼ 

فؼىاٌغقىكحؼؾاز
اظحیار فؼىاٌغُی ىكحؼؾ كؼار ىیگیؼد اظحیارات فؼىاٌغُی ىكحؼؾ ىٌٍلَای ةایغ در
صّزقُای جكکیالجیّ ،يهیاجی ك پكحیتاٌی ةَ مّرت کاىم جفّیه گؼدد ك در ؿٌّح
ّيهیاجی ك جاکحیکی اةحکار ّيم را در ىٌٍلَ ٌتؼد ةَدؿث آكردق ّالكق ةؼ اظحیار در
ُغایث ك ًؼحریؽی ىٍاةِ ٌُاىی ،ةایـحی ةؼ ىٍاةِ ةّىی ك َؼفیثُای ؿیاؿی،
اكحنادی ،ازحياّی ،فؼٍُگی ك فٍاكری ُو جـهي داقحَ ك اظحیارات كاگػاری ىٍاةِ آىاد
كپكحیتاٌیكپؼؿٍهیٌیؽجفّیهاظحیارككاگػارگؼدد
ةًَ -ع فزهبًذّی فزهبًذُ هطتزک هٌطقِای ثب تَجِ ثِ تْذیذات آیٌذُ چِ ًَع فزهبًذّی هیثبضذ؟

ةا جّزَ ةَ ةؼرؿی ٌُؼات ىناصتَ قٌّغگاف جْغادی از ماصبٌُؼاف در ىّرد ٌّع
فؼىاٌغُی فؼىاٌغق ىكحؼؾ ىٌٍلَای مؼیضا ةیاف ٌيّدق ك جْغادی از ایً افؼاد ٌّع
فؼىاٌغُی فؼىاٌغق ىكحؼؾ ىٌٍلَای را جّمیف ٌيّدق اٌغ ك در ىسيّع ىیحّاف ٌحیسَ
گؼفثکٌَّعفؼىاٌغُیىكحؼؾىٌٍلَایدرقؼایٌیفؼىاٌغُیکاىمكدرقؼایٌیاز
ٌّع فؼىاٌغُی ّيهیاجی جْییً قّد ك فؼىاٌغق ٌیؼكی ىكحؼؾ ىٌٍلَای ةا پیكٍِاد
فؼىاٌغق کم آزا ك جنّیب فؼىاٌغُی کم كّا ىٍنّب ىیگؼددفؼىاٌغُی کاىم ةؼ یگاف-
ُای پكحیتاٌی رزىی ك پكحیتاٌی ظغىات رزىی در ىٌٍلَ در کهیَ قؼایي ّادی ك
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ةضؼاٌیكفؼىاٌغُیّيهیاجیدرزىافكتمازةضؼافكفؼىاٌغُیکاىمدرزىافةضؼافةؼ
ٍّامؼكاگػاریازٌیؼكُاككؼارگاقپغافٍغُّایی.


حًَ -ع ستبد فزهبًذّی هطتزک هٌطقِای ثب تَجِ ثِ تْذیذات آیٌذُ چیست؟

ةا جّزَ ةَ ةؼرؿی ٌُؼات ىناصتَ قٌّغگاف ایًچٍیً ىیجّاف ٌحیسَ گؼفث کَ اکذؼیث
كؼیبةَاجفاؽماصبٌُؼافدرىّردٌّعؿحادفؼىاٌغُیىكحؼؾىٌٍلَایةًَّرمؼیش
ةیاف ٌيّدقاٌغ کَ ؿحاد فؼىاٌغُی ىكحؼؾ ىٌٍلَای ةایغ یک ؿحاد ىكحؼؾ ةـیي ك
کاىم ةاقغكويً ؿازىاٌغُی ٌیؼكُای ّيغق در اظحیار ٌـتث ةَ جعنیل ىـئّنیث
ةؼای آٌِا اكغاـ ٌيایغ ،جؼکیب ؿحاد فؼىاٌغُی ىكحؼؾ ىٌٍلَای ةایغ ىحٍاؿب ةا جؼکیب
ٌیؼكُایی ّيغقای (ردق جاکحیکی) ك ؿایؼ ٍّامؼ پكحیتاٌی ك پكحیتاٌی رزىی ةاقغ کَ
زِثازؼایىأىّریثدراظحیارآفكؼارىیگیؼد).
ت -سبختبر ٍ سبسهبى هٌبست فزهبًذّی هطتزک هٌطقِای ثب تَجِ ثِ تْذیذات آیٌذُ چگًَِ است؟

ةا جّزَ ةَ ةؼرؿی ٌُؼات ىناصتَ قٌّغگاف ایًچٍیً ىیجّاف ٌحیسَ گؼفث کَ ماصب-
ٌُؼاف در ىّرد ؿاظحار ك ؿازىاف ىٍاؿب فؼىاٌغُی ىكحؼؾ ىٌٍلَای ُؼ چٍغ ةٌّر
مؼیشةیافٌٍيّدقاٌغاىاةاجّزَةَجّمیفاٌساـقغقاّحلاددارٌغکَؿاظحارفؼىاٌغُی
ىكحؼؾ ىٌٍلَای ةایغ ىتحٍی ةؼ كیژگیُای ؿازىافُای کَ ركاةي دركٌی  ك ةیؼكٌی
فؼىاٌغُی ىكحؼؾ ىٌٍلَای را ةَركقٍی ةیاف ٌيّدقةّدقكجيؼکؽ ةؼ ركی ؿاظحارُای
قتکَای داقحَ كجّزَ ةَ كیژگی زٍگُای آیٍغق ٌیؽ داقحَ ةاقغ ك در قؼایي ةضؼاف
جفّیه اظحیارات ىٍاؿب ةا ٌیازُای ؿٌّح ىعحهف ّيهیات را ةؼای فؼىاٌغُی ىكحؼؾ
ىٌٍلَای ةَ ُيؼاقداقحَ ةاقغ.درایًؿاظحار،ؿحاد،ؿحادیىكحؼؾاؿثکَةایـحی
ةاٍّامؼجعننیٌُاىیكٍّامؼىؼجتياىٍیحی-اٌحُاىیكُوچٍیًٍّامؼىحعنل
غیؼٌُاىی ىؼجتي جلّیث قّد .در ایً ؿاظحارٍّ ،امؼ ّيغق ٌیؼكُای ؿَگاٌَ آزا ك
كؼارگاق پغافٍغ ُّایی ةٍا ةَ اكحىای ىٌٍلَ جضث اىؼ كؼار ىیگیؼدٍّ .امؼ ىّرد ٌیاز
پكحیتاٌی رزىی ك پكحیتاٌی ظغىات رزىی ةَ مّرت ؿازىاٌی ةایـحی اظحناص یاةغ.
ٍّامؼاٌحُاىی-اىٍیحیكُوچٍیًٍّامؼؿپاقپاؿغارافىّزّددرىٌٍلَجضثکٍحؼؿ
ّيهیاجیكؼارىیگیؼٌغ.
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تجشیِ ٍ تحلیل پزسصًبهِ

ةاجّزَ ةَاؿٍادكىغارؾىّزّددرارجتاطةافؼىاٌغُیُایىكحؼؾدرداظمكظارج
ازکكّركازؼایىناصتَةاظتؼگاف،ؿؤاالتٌُؼؿٍسیدركانبیکىٌانَْاکحكافی
ًؼاصیگؼدیغكجسؽیَكجضهیمؿؤاالتةَمّرتزیؼارائَىیگؼدد.
الف -تجشیِ ٍ تحلیل استٌجبطی سؤال هزثَط ثِ حذٍد اختیبرات فزهبًذّی هطتزک هٌطقِای:
زغكؿ:1اكنّیثةٍغیقاظل
ىیاٌگیً
قاظل
اكنّیث
4/71
اظحیارجكکیمفؼىاٌغُیىكحؼؾجاةِ
اكؿ
4/61
اظحیارجكکیمٌیؼكییگاٌَىـحلم
دكـ
4/61
ریؽی،جنيیوگیؼیكُغایثجيؼکؽی


كاگػاریاظحیارًؼح
ؿّـ
4/5
اظحیارجكکیمگؼكقُایرزىیىكحؼؾ
چِارـ
4/42
ةَکارگیؼیاةؽارُایكغرتٌؼـ

پٍسو
ة -تجشیِ ٍ تحلیل استٌجبطی سؤال هزثَط ثِ ًَع فزهبًذّی:
زغكؿ:2اكنّیثةٍغیقاظل
ضبخص

اٍلَیت

هیبًگیي

یکن

دکحؼیًدفاّیج.ا.ا،ىاىّریثككَایفارجف

4/65

دٍم

جضثکٍحؼؿكؼاردادفٌِادُایٌُاىی،اٌحُاىی،اىٍیحی-اًالّاجی

4/58

سَم

جّزَةَركشُایزاریٌیؼكیی


4/36

چْبرم

جّزَةَفؼٍُگؿازىاٌیٌیؼكُا

4/11

پٌجن

ىاُیثكگـحؼقّيهیات

3/96

ح -تجشیِ ٍ تحلیل استٌجبطی سؤال هزثَط ثِ ًَع ستبد فزهبًذّی هطتزک هٌطقِای
زغكؿ:3اكنّیثةٍغیقاظل
اٍلَیت

ضبخص

اٍل

ةَکارگیؼی ٌيایٍغگاف جعننی ك جاـاالظحیار ؿیاؿی،

اىٍیحی،اكحنادی،فؼٍُگیكازحياّیىٌٍلَ

دٍم

اؿحفادق از کارکٍاف جعننی ىؼجتي ةا صّزقُای اٌحُاىی،
اًالّاجی
اىٍیحی-
ارجفكىؼدـ
ىْاكٌث
ایساد

سَم

هیبًگیي
4/48
4
3/96
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ت -تجشیِ ٍ تحلیل استٌجبطی سؤال هزثَط ثِ سبختبر ٍ سبسهبى
زغكؿ:4اكنّیثةٍغیقاظل
اكنّیث قاظل

ىیاٌگیً

اكؿ

گـحؼشكاؿحلؼارٌیؼكُایٌُاىیىّزّددرُؼىٌٍلَ

4/61

دكـ

اٌحعابؿاظحارراُتؼدی

4/42

ؿّـ

ؿازىافدُیكاصغُایاًالّاجی

4/42

چِارـ

ةَکارگیؼیٌیؼكُایاصحیاط


4/38

پٍسو

ایسادیگافّيهیاتركاٌی

4/3

قكو

ایسادیگافُایؿایتؼی


4/23

ُفحو

ؿاظحار،اؿحْغادكگـحؼشٌیؼكُایٌُاىیدقيً

4/2

ُكحو

كزّد ىؼکؽآىّزقی در ىٌٍلَ ةَىٍُّر آىّزش ك جأىیً ٌیؼكی
اٌـاٌی

3/75

ًتیجِگیزی ٍ پیطٌْبدات

ًتیجِ

سئَال

اختیبرات ثب تَجِّ ثِ هقذار ثحزاًی ( ٍ )9/49هقذار آهبرُ آسهَى ( )72/11ثذست آهذُ در ثبال ،اس آًجب کِ آهبرُ
حذٍد
-1
آسهَى ثب درجِ آسادی  ٍ 4سطح هؼٌی دار  0/05اس هقذار ثحزاًی جذٍل ثشرگتز است ،لذا تأییذ هی-
فزهبًذّی هطتزک هٌطقِای
گزدد کِ فزهبًذّی هطتزک ثبیذ دارای اختیبراتی تطکیالتی ٍ اجزایی ثبضذ کِ در ایي راثطِ اختیبر

هجتٌی ثز تْذیذات آیٌذُ
چقذر است؟

تطکیل فزهبًذّیّبی هطتزک تبثغ در هٌطقِ تحت هسئَلیت اس ثیطتزیي اٍلَیت ٍ ثِکبرگیزی
اثشارّبی قذرت ًزم اس کوتزیي اٍلَیت ثزخَردار است.

ثب تَجِّ ثِ هقذار ثحزاًی ( ٍ )9/49هقذار آهبرُ آسهَى ( )50/51ثذست آهذُ در ثبال ،اس آًجب کِ آهبرُ
ًَ -2ع فزهبًذّی فزهبًذُ آسهَى ثب درجِ آسادی  ٍ 4سطح هؼٌی دار  ،0/05اس هقذار ثحزاًی جذٍل ثشرگتز است ،ضوي تأییذ
هطتزک هٌطقِای هجتٌی ثز ضبخص ایٌگًَِ هیتَاى ًتیجِ گزفت کِ ثب تَجِ ثِ تْذیذات آیٌذُ ،داکتزیي ج.ا.ا ،هأهَریت ٍ
ٍظبیف آجب ،قزار دادى ًْبدّبی ًظبهی ،اًتظبهی ،اهٌیتی -اطالػبتی تحت کٌتزل ،تَجِ ثِ رٍشّبی
تْذیذات آیٌذُ چِ ًَع
جبری ًیزٍیی ٍ فزٌّگ سبسهبًی ٍ هبّیت ٍ گستزش ًیزٍّب در تؼییي ًَع فزهبًذّی هطتزک

فزهبًذّی هیثبضذ؟

ًَ -3ع ستبد فزهبًذّی

هٌطقِای ثسیبر تأثیزگذار هیثبضذ.
ثب تَجِّ ثِ هقذار ثحزاًی ( ٍ )9/49هقذار آهبرُ آسهَى ( )44/19ثذست آهذُ در ثبال ،اس آًجب کِ آهبرُ
آسهَى ثب درجِ آسادی  ٍ 4سطح هؼٌی دار  ،0/05اس هقذار ثحزاًی جذٍل ثشرگتز است ،ضوي تأییذ

ضبخص ایٌگًَِ هیتَاى ًتیجِ گزفت کِ ،ثب تَجِ ثِ تْذیذات آیٌذُ ثِکبرگیزی ًوبیٌذگبى تخصصی
هطتزک هٌطقِای هجتٌی ثز
ٍ تبماالختیبرسیبسی ،اهٌیتی ،اقتصبدی ،فزٌّگی ٍ اجتوبػی هٌطقِ ،ایجبد هؼبًٍت ارتص ٍ هزدم ٍ

تْذیذات آیٌذُ چیست؟

استفبدُ اس کبرکٌبى تخصصی هزتجط ثب حَسُّبی اًتظبهی ،اهٌیتی -اطالػبتی در تزکیت ستبد
تخصصی فزهبًذّی هطتزک هٌطقِای ثِ هیشاى سیبد ٍ خیلیسیبد تأثیزگذار هیثبضذ.

ثب تَجِّ ثِ هقذار ثحزاًی ( ٍ )9/49هقذار آهبرُ آسهَى ( )48/37ثذست آهذُ در ثبال ،اس آًجب کِ
آهبرُ آسهَى ثب درجِ آسادی  ٍ 4سطح هؼٌی دار  ،0/05اس هقذار ثحزاًی جذٍل ثشرگتز است ،ضوي
 -4سبختبر ٍ سبسهبى هٌبست تأییذ ضبخص ایٌگًَِ هیتَاى ًتیجِ گزفت کِ ثب تَجِ ثِ تْذیذات آیٌذُ ،سبختبر ،استؼذاد ٍ
فزهبًذّی هطتزک هٌطقِای گستزش ًیزٍّبی ًظبهی دضوي ،تَاًبییّب ٍ آسیتپذیزیّبی اٍ ،گستزش ٍ استقزار ًیزٍّبی
هجتٌی ثز تْذیذات آیٌذُ ًظبهی هَجَد در ّز هٌطقِ ثز اسبط آهبیص سزسهیٌی فؼلی ،ثِکبرگیزی ًیزٍّبی احتیبط ،اًتخبة
سبختبر راّجزدی ،ایجبد یگبىّبی سبیجزی ،ایجبد یگبى ػولیبت رٍاًیٍ ،جَد هزکش آهَسضی در
چگًَِ است؟

هٌطقِ ثِ هٌظَر آهَسش ٍ تأهیي ًیزٍی اًسبًی (ٍظیفِ ،احتیبطً ،یزٍّبی هزدهی ٍ  )....هَرد ًیبس ٍ
سبسهبىدّی ٍاحذّبی اطالػبتی در سبختبر فزهبًذّی هطتزک هٌطقِای ثسیبر تأثیزگذار هیثبضذ.
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پیطٌْبدّبی اجزایی

انف -درارجتاطةاصغكداظحیارات ةایغىغٌُؼداقثکَفؼىاٌغُیىكحؼؾةایـحی
دارای اظحیاراجی جكکیالجی ك ازؼایی ةاقغٌّ .ع ،ىیؽاف ك صغكد اظحیارات فؼىاٌغُی
ىكحؼؾ ىٌٍلَای ىتحٍی ةؼ جِغیغات ،اظحیاراجی اؿث کَ از ؿّی فؼىاٌغُی کم
ٌیؼكُای ىـهش جفّیه قغق ك كی را كادر ظّاُغ ؿاظث ىأىّریث ظّد را ةَ ٌضّ
قایـحَایةَاٌساـةؼؿاٌغ.درُيیًارجتاطةایغدرٌُؼداقثکَفؼىاٌغقىكحؼؾ

ىٌٍلَای ةایغ اظحیارات جكکیالجی قاىم :جكکیم فؼىاٌغُی ىكحؼؾ جاةِ ،فؼىاٌغُی
یگاٌَىـحلمكٌیؼكیرزىیىكحؼؾجاةِراداقحَةاقغُ.يچٍیًاظحیاراتدرصّزق-
ُایًؼصؼیؽیكازؼایىكحؼؾ،اظحیاراتجضثکٍحؼؿّيهیاجیگؼفحًكاصغُاییاز
ؿازىافُایدیگؼ،اظحیارةَکارگیؼیكةِؼقةؼداریازاىکاٌاتكَؼفیثُایىٌٍلَای
ازًؼیقاةالغًؼحٌیازىٍغیُاةَةاالجؼیًىلاـکكّریدرىٌٍلَكاظحیاردظمك
جنؼؼ اٌحناةاجی فؼىاٌغُاف ٍّامؼ ٌیؼكیی جضث کٍحؼؿ ،ةٍا ةَ جكعیل ك وؼكریات
ّيهیاجیفؼىاٌغقفؼىاٌغُیىكحؼؾىٌٍلَایراداقحَةاقغ.
ب-درارجتاطةاٌّعفؼىاٌغُیدریکفؼىاٌغُیىكحؼؾىٌٍلَایازٌّعچٍغؿٌضی
ظّاُغةّدکَدرؿَؿٌشاّياؿىیگؼدد:
 فؼىاٌغُی کاىم :ةؼ ٍّامؼ ؿازىاٌی ىاٌٍغ :ارجتاًات ك ىعاةؼات ،ؿایتؼ ك زٍگاؿ،
ىٍِغؿیكپغافٍغغیؼّاىم،ؿایتؼیكآىادكپكحیتاٌیك،...
 فؼىاٌغُیّيهیاجی:ةؼٍّامؼٌیؼكییكاگػاریةؼصـبگـحؼدگیكهيؼكٌ،یازىٍغی-
ُایّيهیاجیكىاُیثجِغیغ.
 فؼىاٌغُی کٍحؼؿ ّيهیاجی :ةؼ ؿایؼ ٌیؼكُای اٌحُاىی  -اىٍیحی ك ٌیؼكُای ىؼدىی
ىـحلؼدرىٌٍلَ.
درارجتاطةاٌّعؿحادیکفؼىاٌغُیىكحؼؾىٌٍلَایةایغدارایؿحادىكحؼؾ

پ -
جؼکیتیةاقغ.ىكحؼؾازایًزِثکٍَّامؼُيٌَیؼكُایٌُاىیةَکارگیؼٌغقرادر
جؼکیب كدر ؿازىاف ظّد ظّاُغ داقث ك جؼکیتی از زِث ایً کَ ةؼای ایساد اىکاف
ُغایث ك ةَکارگیؼی جعننی ؿایؼ ٌیؼكُای ىـهش ك اىٍیحی  -اٌحُاىی ك ُيچٍیً
اؿحفادق از ؿایؼ ىؤنفَُای كغرت ىهی در ؿاظحار ایً ؿحاد ٍّامؼ ك ّّاىم اٌحُاىی-
اىٍیحیكغیؼٌُاىیكزّدظّاُغداقث.
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ت-درارجتاطةاصغكدكهيؼكُغایثىّدؼةؼٌیؼكُایجضثاىؼاّياؿكازؼایىأىّریث
ىضّنَ ةؼای ىٍاًق ىعحهف کكّر ىحفاكت اؿث نػا ةایغ كزّد اىکاٌات الزـ ةؼای
ًؼحریؽی دفاّی ،قاظل زغؼافیا كجّپّگؼافیزىیً ،زیؼؿاظثُای دفاّی -اىٍیحی،

ُایٌُاىی،كّىیثىٌٍلَای(ةافثزيْیث)،


ای،زیؼؿاظث

ُایىهیىٌٍلَ

زیؼؿاظث
ىؼزُایىكحؼؾةاکكّرُایىٌٍلَ،ىاُیثجِغیغاتدرجْییًصغكدكهيؼكىغٌُؼ
كؼارگیؼد.
ث -در ارجتاط ةا ؿاظحار ك ؿازىاٌی در فؼىاٌغُی ىكحؼؾ ىٌٍلَای ،یک ؿاظحار دك
ؿٌضیكىٌٍْفةایغىغٌُؼكؼارگیؼدکَدرایًراؿحاةایغجّزٌَيّدکَجكکیم
فؼىاٌغُی ىكحؼـ ىٌٍلَای ،از اظحیارات فؼىاٌغُی ىُْو کم كّا ةّدق کَ ةؼاؿاس
درظّاؿثؼکمآزاىنّبىیگؼدد.ارجتاطؿازىاٌیفؼىاٌغُیىكحؼؾىٌٍلَایاز

ٌُؼؿهـهَىؼاجتیةافؼىاٌغقکمآزاةّدقكازًؼیقؿحادآزاراُتؼیىیگؼدد.اظحیار

ُاةَفؼىاٌغُیىكحؼؾىٌٍلَایكیا رُاییآٌِاةافؼىاٌغُیکم


جعنیلٍّامؼٌیؼك
آزا ىیةاقغُ .يچٍیً یگافُای ؿپاق پاؿغاراف ىـحلؼ در ىٌٍلَ کَ ةٍا ةَ جنّیب
فؼىاٌغُیىُْوکمكّاةؼاةؼًؼحُایىنّبجضثکٍحؼؿّيهیاجیدرزىافزٍگكؼار

ىیگیؼٌغ.

دراٌحِاىضلقةاجّزَةَىٌانْاتاٌساـگؼفحَدرزيِةٍغیٌِاییارائَقغقدرارجتاط
ةاُؼیکازؿؤاالتجضلیقپاؿطىلحىیرااصناكُوچٍیًچارتؿاظحارفؼىاٌغق
ىكحؼؾ ىٌٍلَای کَ ةیافگؼ راةٌَ فؼىاٌغُی فؼىاٌغق فؼىاٌغُی ىكحؼؾ ةا ٍّامؼ
كاگػاری ىیةاقغ ك قيای ؿازىاٌی ؿحاد فؼىاٌغُی ىكحؼؾ ىٌٍلَای را ارائَ ٌيّدق
اؿث؛کَوؼكرتدارددر ؿحادکمف.ـكؿحادآزاىّردةؼرؿیكجسؽیَكجضهیمكؼار
دادققّد.چارتؿاظحارؿازىاٌیؼ.ـ.ـةَقؼحزیؼظّاُغةّد.
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ف کل آجب

ستبد آجب
فزهبًذّی هطتزک هٌطقِ ای

ستبد ف .م .م

X

)(X

X

X

X

ػٌبصز ًیزٍیی

)(X

X

)(X

)(X
ػٌبصز اًتظبهی

)(X

سهیٌی

َّایی

َّایی

)(X

ًیزٍی

پذافٌذ

ًیزٍی

ًیزٍی
دریبیی

هٌْذسی
پذافٌذ
غیزػبهل

یگبى

جٌگبل ٍ

ػولیبت

فبٍا

سبیجزی

رٍاًی

)(X

X

ػٌبصز سبسهبًی

ػٌبصز ًظبهی هٌطقِ

یگبًْبی
پطتیجبًی
ٍ آهبد

یگبى
آهَسش
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ضوبی سبسهبًی ستبد فزهبًذّی هطتزک هٌطقِای

فزهبًذُ هطتزک

هٌطقِای

صفاَث
ّلیغجیؿیاؿی

اًالّات

ؿحادقعنی


رئیؾؿحاد(ىْاكفُياٍُگکٍٍغق)



زاٌكیًرئیؾؿحاد



ؿحادّيّىی
ؿحادجعننی



ثْذاضت ٍ
ػولیبت رٍاًی
هخبثزات
حقَقی
سبیجزی
 جٌگبل
درهبى




هؼبًٍت
هؼبًٍت احتیبط
هؼبًٍت هٌْذسی
هؼبًٍت
هؼبًٍت ًیزٍی

هؼبًٍت
هؼبًٍت
هؼبًٍت ػولیبت
فبٍا
ٍ ثسیج
ٍ پذافٌذ
آهبد ٍ پص
اًسبًی
اطالػبت
آهَسش

غیزػبهل

ىغیؼیث
اٌحُاىی

ىغیؼیث

هؼبًٍت ارتص ٍ
هزدم
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هٌبثغ
 اچآنً،ركةؼت(،)1995استزاتضی ػولیبتی اهزیکب؛ؿحادىكحؼؾارجفاىؼیکا
 اؿهیٍؽ،راةؼتاچ(،)1384جٌگآیٌذُ؛جؼزيَّتغانضيیغصیغری؛جِؼافاٌحكاراتداٌكکغقفؼىاٌغُی
كؿحادؿپاقپاؿغارافاٌلالباؿالىی
 ةالنی ىضيغ روا (ً ،)1381قص اطالػبت در جٌگ2003؛ زؽكق ىٍحكؼ ٌكغق ىْاكٌث اًالّات ؿحاد
ىكحؼؾؿپاقپاؿغارافاٌلالباؿالىی
 ةّفؼ ،آٌغرق ( ،)1369هقذهِای ثز راّجزد ،جؼزيَ ىـّْد کكاكرز ،جِؼاف :اٌحكارات دفحؼ ىٌانْات
ًانيههیكزارتاىّرظارزَ.
ؿیاؿیكةی 
 صـٍی ،كاؿو؛ پیؼیُ ،ادی؛ ّالىاجی ،روا ( ،)1384تذٍیي طزح هبًَر ًیزٍی سهیٌی ارتص اهزیکب در
جٌگ سلطِ؛جِؼاف،اٌحكاراتداٌكگاقزاىِاىاـصـیً(ع)
 داٌكپّر،صـً(ً،)1387قص اطالػبت در جٌگآیٌذُ؛جِؼاف،اٌحكاراتداٌكگاقزاىِاىاـصـیً(ع)
 رؿحيی،ىضيّد(،)1378فزٌّگ ٍاصُّبی ًظبهی.چاپاكؿ،جِؼاف،اٌحكاراتایؼافؿتؽ
 رىىاٌیجکيیهی،داكد(،)1387سبختبر ًظبهی اهزیکب؛جِؼاف،اٌحكاراتىؼکؽآىّزشكپژكُفقِیغ
ؿپِتغمیادقیؼازی.
 ؿالىی ،صـیً ( ،)1385صحٌِیجٌگ ٍ ػولیبت؛ جِؼاف ،اٌحكارات داٌكکغق فؼىاٌغُی كؿحاد ؿپاق
پاؿغارافاٌلالباؿالىی
 ؿالىی،صـیً(،)1386هبّیت استزاتضی ًظبهی؛جِؼافزؽكقدرؿیىٍحكؼٌكغقداٌكگاقّانیدفاع
ىهی.
 قِالییٌ،امؼ(،)1385هذیزیت راّجزدی،چاپؿّـ،جِؼاف،اٌحكاراتداٌكگاقفؼىاٌغُیكؿحادآزا.
 مغكی،اصيغ(،)1388هیبًی جٌگآیٌذُ؛داٌكگاقزاىِاىاـصـیً(ع)؛ىؼکؽىٌانْاتراُتؼدی.
ّ الىاجی،روا(،)1382صحٌِیػولیبت؛جِؼاف،اٌحكاراتداٌكکغقفؼىاٌغُیكؿحادؿپاق
 داٌكگاقفؼىادُیكؿحادآزا(ّ)1390يهیاتىكحؼؾكىؼکب،جِؼاف،اٌحكاراتداٌكگاقفؼىادُیك
ؿحادآزا
 فؼقسیّ،هیؼوا(،)1383هقبلِ جٌگآیٌذُ؛جِؼاف،اٌحكاراتداٌكگاقاىاـصـیً(ع)
 ىؼکؽىٌانْاتكجضلیلاتدفاّیٌیؼكیدریاییؿپاق(،)1388دکحؼیًٌُاىیجِؼافٌیؼكیدریایی
ؿپاقپاؿغارافاٌلالباؿالىی
 ىضؼاةی،غالىؼوا(،)1385تحلیل جٌگآیٌذُ ٍ جٌگّبی هؼبصز؛ جِؼاف،اٌحكارات داٌكگاق زاىِ اىاـ
ّانیزٍگ
فؼىاٌغُیكؿحاد؛دكرق 

صـیً(ع)؛زؽكقدرؿیىٍحكؼٌكغقداٌكکغق
 ىضيغیٌسو،ؿیغصـیً(.)1387جٌگآیٌذُ (جٌگ ًبهتقبرى)؛ جِؼاف،اٌحكاراتداٌكگاقزاىِ اىاـ
صـیً(ع)
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ىضيغیٌسو،ؿیغصـیً(،)1388جٌگ ضٌبختی؛جِؼاف،اٌحكاراتىؼکؽىٌانْاتدفاّیكاىٍیث
ىهیداٌكگاقزاىِاىاـصـیً(ع).
ٌٌاؽپّر ٌّری ،ىِغی ( ،)1384صحٌِّبیػولیبت ٍجٌگآیٌذُ؛ جِؼاف ،اٌحكارات داٌكگاق زاىِ اىاـ
ّانیزٍگ
صـیً(ع)؛دكرق 

ٌُاىی،غغیؼ(،)1387هصبحجِ هٌتطز ًطذُ درثبرُ صحٌِّبیػولیبتی؛جِؼاف،داٌكگاقّانیدفاعىهی
جِؼاف.
یاؿیٍی،صـیً(،)1388جٌگآیٌذُ؛جِؼاف،اٌحكاراتداٌكگاقّانیدفاعىهی.

