
 
 

 

کشًر جمًُری  ییپذافىذ ًَا تًان رزمیارتقاء  يحذت فرماوذَی درتأثیر 

 اسالمی ایران  
 1کارةِؼكز جـهیيی

 چكیذٌ
ُام ىضیي زٍگاز  قغق  ارائَ ُام اظیؼ ك ُيچٍیً جْاریف ىعحهفجسؽیَ ك جضهیم زٍگ

کارگیؼم ةَ ةا ،جِازو ظّدکكّرُام ىِازو در اكنیً ىّج صکایث از آف دارٌغ کَ آیٍغق 

 ٌاةّدم صغاکذؼ ؿْی درةَ ىٍُّر کـب ك صفٍ ةؼجؼم ُّایی،  گٌّاگّفك اىکاٌات  جـهیضات

ٌیؼكُام ؿٌضی ك ُّایی  ،جا در اداىَ ٌتؼد ظّاٍُغ ٌيّدرا جسِیؽات پغافٍغم کكّر ُغؼ 

در چٍیً  .گٌَّ جِغیغم اُغاؼ ظّد را دٌتاؿ ٌيّدق ك ةَ پیؼكزم دؿث یاةٍغةحّاٌٍغ ةغكف ُیچ

ركاةي فؼىاٌغُی ٌلف ، پغافٍغ ُّایی جسِیؽاتىیً جأك ُا ٌیازىٍغم اؿحعؼاجويً  قؼایٌی

کارگیؼم ةِحؼ اىکاٌات ىّزّد در ؿٌش کكّر َ یاةی ةَ كصغت جالش ك ةةَ ىٍُّر دؿث

ٌیؽ دارام ُام ایً ّؼمَ زِث رؿیغف ةَ ىّفلیث در ىأىّریثزيِّرم اؿالىی ایؼاف 

ىضلق ؿْی دارد جا ةا ارائَ جْؼیفی از فؼىاٌغُی ك اٌّاع آف ٌـتث ةَ ، نػا ام اؿثزایگاق كیژق

کكّر زيِّرم اؿالىی  ییپغافٍغ ُّا جّاف رزىیارجلاء  درفؼىاٌغُی كصغت جأدیؼ ةؼرؿی 

ةاقغ ةپؼدازد. در ایً راؿحا از زاىَْ ىٌانَْ کَ قاىم کَ ُغؼ امهی ایً پژكُف ىیایؼاف 

مّرت ُغفيٍغ َ ةکَ صسو ٌيٌَّ ةاقٍغ ك ةا ىّوّع ىی ٌُؼاف ىؼجتياؿٍاد ك ىغارؾ ك ماصب

ةَ ٍّّاف یک ىحغیؼ ىـحلم  "كصغت فؼىاٌغُیجأدیؼ "اٌغ، در ظنّص جْییً گؼدیغق ؿادق

ةَ ٍّّاف یک ىحغیؼ  "کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ییپغافٍغ ُّا جّاف رزىیارجلاء "کالف ك 

ُام ىیغاٌی )ىناصتَ ركیکؼد کیفی ةا ركشجاةِ، جضلیلی از ٌّع کارةؼدم ةا ركش جّمیفی ك 

ٌحایر  پػیؼفحَ كُام ایٍحؼٌحی( مّرتىغارؾ ك ؿایثام )اؿٍاد، ٌاىَ( ك کحاةعاٌَك پؼؿف

 صامهَ ةَ ركش آىیعحَ )کيی/کیفی( ىّرد جسؽیَ ك جضهیم ك جتییً كؼار گؼفحَ اؿث.
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 قذمٍم

 در راُتؼدم ؿیاؿی ك دالیم ىعحهف ىٍسيهَ ىّكْیثةَ ایؼاف اؿالىی زيِّرم کكّر

ك دیگؼ ىٍاةِ  گاز ٌفث، زیؼزىیٍی فؼاكاف قاىم ذظائؼ دارا ةّدف ىٍاةِ زِاف، ك ىٌٍلَ

ٌُؼ ؿایؼ کكّرُام ىـحلم، آزاد ك اؿالىی کَ از  صکّىث جؼ،ىِو ُيَ از ىّزّد ك

-جؼیً ظٌؼ در ؿؼىكق گؼفحً کكّرُام دیگؼ زِاف ىیام ةؽرگىٌٍلَ ك فؼاىٌٍلَ

کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف  .دارد كؼار دقيٍاف جِغیغ ىْؼض در ُيّارقجّاٌغ ةاقغ، 

ك  ُام دٌیا ك ٌلف ىِوپؾ از اٌلالب اؿالىی ةَ ٍّّاف یک ركیب در ةؼاةؼ اةؼكغرت

ر ىٌٍلَ ُيیكَ ىّرد جّزَ ةّدق ك از ًؼؼ دیگؼ جاریط داةث کؼدق د ایً کكّرگػار ادؼ

پٍغارد در ُيّارق کكّرُام كغرجيٍغم ُيچّف آىؼیکا کَ ظّد را صاکو زِاف ىی

غؼب آؿیا  زٍّبُام کالٌكاف ّهی انعنّص در ىٌٍلَ مّرت ّغـ جّفیق در ؿیاؿث

 ىحّؿم ةَ زٍگ ظّاٍُغ قغ.

کارگیؼم جسِیؽات ك اىکاٌات َ آفٍغم ك ة جِازوُام آیٍغق ةا از آٌسایی کَ ىضیي زٍگ

ةَ ىٍُّر کـب ةؼجؼم ُّایی ك ٌاةّدم صغاکذؼم جسِیؽات پغافٍغم کكّر  ىعحهف

األٌتیاء نػا ٌلف كؼارگاق پغافٍغ ُّایی ظاجو ،آغاز ظّاُغ قغدر اكنیً ىّج جِازو  ُغؼ

کكّر زيِّرم اؿالىی  آزا ةَ ٍّّاف ىحّنی صفاَث ك میاٌث از صؼیو فىایی )ص(

 ُام آجیزٍگ ىّفلیث درزام قکی ٌیـث کَ  كاةم اٌکار ظّاُغ ةّد.ؼاف ةغیِ ك غیؼای

ریؽم الزـ ٌـتث ةَ کَ در زىاف مهش ةا جغاةیؼ ك ةؼٌاىَ ظّاُغ ةّد کكّرم آف از

ىكی جْییً ُا در راؿحام ظياٌغیكی در زِث رفِ آفٌلاط وْف ظّد ك چارق اؿحعؼاج

ایساد قغق اكغاـ ٌيایغ. در ایً ظنّص جْییً ركاةي فؼىاٌغُی ك ؿاظحار ؿازىاٌی در 

ةاقغ کَ ٌحیسَ كصغت فؼىاٌغُی ىیىسيَّّ جضث اىؼ ك ارجلاء جّاف رزىی كصغت جالش 

 اؿث.ةَ ىٍُّر کـب ىّفلیث در رؿیغف ةَ ُغؼ ىكحؼؾ ةـیار صائؽ اُيیث 

پغافٍغ  جّاف رزىیارجلاء  یؼ كصغت فؼىاٌغُی درجأد جتییًُغؼ امهی از ایً جضلیق 

ؿاظحار ىٍاؿب ركاةي ك کارگیؼم َ ةاقغ جا ةا ةىیکكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف  ییُّا

 .اكغاـ گؼدد ارجلاء جّاف رزىی در ؿایَ كصغت فؼىاٌغُی ٌـتث ةَ ،فؼىاٌغُی ك ؿازىاٌی

ارجلاء  كصغت فؼىاٌغُی درجأدیؼ "ةؼام رؿیغف ةَ ایً ُغؼ ةایغ ةَ ایً ؿّاؿ پاؿط داد 

کَ ةا ىغ ٌُؼ كؼار  "؟چیـثکكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف  ییپغافٍغ ُّا جّاف رزىی

 جتییً ىی گؼدد  (1پٍر ىحغیؼ امهی در كانب انگّم ىفِّىی  )گؼفحً 
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   ادتیات تحقیق

   فرماوذَی

ةاقغ جا در اظحیارم اؿث کَ یک فؼىاٌغق ةَ ؿتب درزَ یا قغم ظّد دارا ىی فؼىاٌغُی

فؼىاٌغُی قاىم  ادارق ؿازىاف یا یگاف جضث فؼىاٌغُی ظّد اؿحفادق ك اّياؿ ٌيایغ.

-ىّزّد ةَ ىٍُّر ًؼحُایی اؿث کَ ةؼام اؿحفادق ىؤدؼ از ىٍاةِ اظحیارات ك ىـئّنیث

اىؼ در ازؼام  ریؽم، ةکارگیؼم، ؿازىاٌغُی، ُغایث، ُياٍُگی ك کٍحؼؿ ٌیؼكُام جضث

 (1392:21 ظؼازیاف، ،ىضيغم) گیؼد.ةؼدارم كؼار ىیىأىّریث كاگػارم ىّرد ةِؼق

ٌيایغ ىٍُّر اٌساـ ىأىّریث فؼاُو ىیاظحیار فؼىاٌغُی ةؼام فؼىاٌغق، کٍحؼؿ الزـ را ةػَ

اظحیار كاگػارم ةَ یک فؼىاٌغق  آیغ. ىی ظّد ةؼ ىـئػػّنیث از ّػِغق آفم كاؿٌََةکَ 

 (1390:6ك ُيکاراف ٌیازم) ىـئّنیث ىضّنَ ةَ كم ةاقغ. ةا ىحٍاؿب ةایغ

، فؼىاٌغُی ّيهیاجی، فؼىاٌغُی کاىمرا از نضاظ اظحیارات ةَ  فؼىاٌغُیجّاف  ىی

زىاٌیکَ  جلـیو ٌيّد. کٍحؼؿ جاکحیکیك  کٍحؼؿ ّيهیاجی، فؼىاٌغُی ىٍِام ّيهیاجی

-ُام جاةَْ ةَىافّؽ ةؼام مغكر دؿحّرات ةَ یگاف (فؼد ٌُاىیفؼىاٌغق )یک  اتاظحیار

، را قاىم گؼدد ك آىاد ك پكحیتاٌیّر ادارم اى ،ُام ّيهیاجیزٍتَ مٌضّم کَ کهیَ

 (ُياف) قّد.فؼىاٌغُی کاىم ٌاىیغق ىی

ةا فؼىاٌغُی کاىم، ةَ ىؼاجب ىضغكدجؼ ةّدق ك  ىلایـَ، در فؼىاٌغُی ّيهیاجیاظحیار 

ُغایث ُا ك جْییً ُغؼَایف، جْییً ك، ؼکیب ٌیؼكُام جاةَْم ُيچّف جقاىم ىّارد

اىّر كتیم  ازىّوّّاجی  فؼىاٌغُی ّيهیاجیةاقغ.ىی ىاىّریث ةؼام ازؼامآىؼاٌَ الزـ 

اظحیار زىاٌیکَ صغكد  قّد.ادارم، اٌىتاط، ؿازىاف داظهی ك آىّزش یگاٌی را قاىم ٌيی

 ىٍِام کارةؼد آف ٌیؼك در ّيهیاتركم یک ٌیؼك، ك آىاد ك پكحیتاٌی فؼىاٌغق از ٌُؼ ادارم 

 (ُياف) گّیٍغ. را فؼىاٌغُی ىٍِام ّيهیاجی ةاقغ

 فؼىاٌغُی کاىم

 

 فؼىاٌغُی ىٍِام ّيهیاجی

 

 کٍحؼؿ ّيهیاجی

 

 فؼىاٌغُی ّيهیاجی

 

 کٍحؼؿ جاکحیکی

 كصغت فؼىاٌغُی 
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اگؼ  ةاقغ. ام دیگؼ ىی گٌَّ ك کٍحؼؿ جاکحیکی قؼایي ةَ کٍحؼؿ ّيهیاجیدر ظنّص 

ُغایث گـحؼش ٌیؼكُام كاگػارم، ىضغكد ةَ فؼىاٌغق  یکاظحیار جفّیه قغق ةَ 

 ُا ك جکانیف ىْیٍی را کَ ىْيّالنٌیؼكُام كاگػارم ةَ ًّرم کَ فؼىاٌغق ةحّاٌغ ىاىّریث

صفٍ یا كاگػارم کٍحؼؿ ك ٌِایحان  قّد، ازؼاء ٌيایغةا كَیفَ، زىاف ك ىضم ىضغكد ىی

کٍحؼؿ ّيهیاجی، اظحیار گّیٍغ.  کٍحؼؿ ّيهیاجیُام ىؽةّر ةاقغ، ةَ آف کحیکی یگافجا

-ُام ىػکّر را قاىم ٌيیکارگیؼم ىسؽام ٍّامؼ یگافكاگػارم ىأىّریث در زِث ةَ

ُيچٍیً، کٍحؼؿ ّيهیاجی، ةَ ظّدم ظّد، کٍحؼؿ ادارم ك آىاد ك پكحیتاٌی را در  ك قّد

یا ىضهی صؼکات  ُغایث ك کٍحؼؿ زؽء ةَ زؽء ك ىْيّالن کٍحؼؿ جاکحیکیدر  گیؼد.ةؼ ٌيی

 گیؼد. ، مّرت ىیالزـ اؿثُا یا جکانیف كاگػارم ىّریثىاٌّرُا کَ ةؼام اٌساـ ىأ

 (ُياف)

 اطل يحذت فرماوذَی

یک امم ىِو کَ ُيیكَ ىّرد جّزَ جياـ ىـئّنیً ةّدق ك ٌلف ةـیار صیاجی را در 

اؿث کَ ةؼاةؼ فؼىایكات ىلاـ فؼىاٌغُی  كصغتٌيایغ، امم  کـب ىّفلیث اّياؿ ىی

كصغت  پیؼاىّفك ایكاف  "آكرد اگؼ ٌتاقغ وایَْ ةّزّد ىی" انْانی()ىغ َهَرُتؼمىُْو 

چیؽم کَ در ىّرد پغافٍغ ُّایی ُيیكَ » فؼىّدٌغ:فؼىاٌغُی در فؼازم از فؼىایكاجكاف 

کَ آكرد، ایًٌگؼاف ُـحو، جيؼکؽ ك كصغت فؼىاٌغُی اؿث. کَ ٌتاقغ وایَْ ةّزّد ىی

گیؼد در ُياف ىسيَّّ پغافٍغ ُّایی )كؼارگاق پغافٍغ امؼار دارـ ُؼ کارم اٌساـ ىی

 (www.khamenei.ir) «اؿث. ایً ظاًؼةَ ةگیؼد اٌساـ آزا( )ص( األٌتیاءظاجو ُّایی

در از امّؿ زیؼىسيَّّ امم اظحیار اؿث کَ ةٍاةؼ آف  یامم كصغت فؼىاٌغُی یک

ةایـث كصغت فؼىاٌغُی ك صحی كصغت ىغیؼیث ىی ،ؿهـهَ ىؼاجب اظحیار در ؿازىاف

ك ؿؼدرگيی ةَ صغاكم  اءآركزّد داقحَ ةاقغ ك افؼاد از یک ٌفؼ دؿحّر ةگیؼٌغ جا جكحث 

  (www.31shab.parsiblog.com) .ةؼؿغ

گّ ةاقغ. افؼاد ةایغ ةغاٌٍغ ةؼ اؿاس ایً امم ُؼ کارىٍغ فلي ةایغ در ةؼاةؼ یک ىغیؼ پاؿط

دٍُغ ك ىغیؼاف ٌیؽ ةایغ ةغاٌٍغ کَ در ةؼاةؼ چَ کـی ىـئّؿ ىی کَ ةَ چَ کـی گؽارش

گیؼٌغ ك ركقً ةاقغ کَ چَ کـاٌی جنيیو ىی ةایغ کاىالن گّ ُـحٍغ ويً ایٍکَك پاؿط

  (www.verdinejad.com) .چَ کـاٌی ةایغ ازؼا کٍٍغ

فلي ةایغ از یک ىافّؽ دؿحّر ةگیؼد. ىْيّالن ةِحؼ اؿث کَ یک ىافّؽ داقحَ  یک کارىٍغ

ةاقیغ جا ایٍکَ دؿحّرُام دكگاٌَ ةؼام یک کارىٍغ كزّد داقحَ ةاقغ. 
(www.myindustry.ir) 

http://www.31shab.parsiblog.com/
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کَ كؼار اؿث  ىػّریث كاگػارم ك ُغفیأىکٍغ ك  اُغافی را دٌتاؿ ىیؿازىاف فؼىاٌغُی 

  ایساد ؿازىاف فؼىاٌغُی اؿث.در  امم اؿاؿی دك ،آیغ دؿثَ ىّریث ةأىػدر ادؼ جکيیم 

ركش ك  ازؼام غیؼجيؼکؽم ،ُغایث جيؼکؽمکٍحؼؿ ك ؿازىاف فؼىاٌغُی ىٌٍلی ةایغ 

 (1390:8ٌیازم ك ُيکاراف، ). فؼاُو ٌيایغ را زارم ؿازىاف

ُام ٌیؼكُام جضث فؼىاٌغُی  ةؼام ُياٍُگ کؼدف جالش ُغایث جيؼکؽمکٍحؼؿ ك 

ةَ جٍِایی ام  ةایغ ةنّرت غیؼجيؼکؽم ةاقغ، زیؼا ُیچ فؼىاٌغق  ازؼاء وؼكرم اؿث.

یا اقعاص ىعحهف را  ُایگافاز زؽئی جْغاد زیادم  اكغاىات ك كَایف جّاٌغ کهیَ ٌػيی

  کٍحؼؿ ٌيایغ.

یکغیگؼ، جِیَ ةا ث ك ُيچٍیً ایً ٍّامؼ زیؼدؿ ٍّامؼ ةؼام درؾ ىحلاةم ةیً فؼىاٌغق ك

یا اكغاىات  ، در مّرت فلغاف دؿحّرات كم آفیک دکحؼیً ّيّىی وؼكرت دارد. ةا جِیَ

 (ُياف) ىّرد ازؼاء گػاقحَ ظّاُغ قغ.َىؼةًَّ ة جّؿي کهیَ ٍّامؼ ىّكِ ك ىؤدؼةَ
 

 َای آني مؤلفٍ 1تًان رزمی

قّد ك ّتارت از كغرجی اؿث کَ در ىی ةَ ٍّّاف كغرت رزىی ٌیؽ یاد جّاف رزىیاز 

دقيً ك جّاٌغ از ایً كغرت ةؼام از ةیً ةؼدف اظحیار فؼىاٌغق یک یگاف ةّدق ك اك ىی

 (1386:291رؿحيی، اٌساـ ىأىّریث در ىیغاف رزـ اؿحفادق ٌيایغ. )

ُام جؼکیتی از ّّاىم فیؽیکی )آجفُام ىعحهفی اؿث کَ قاىم ىؤنفَدارام جّاف رزىی 

ی ك غیؼ ؿازىاٌی، ٍّامؼ رزىی، ٍّامؼ پكحیتاٌی رزىی، ٍّامؼ ظغىات رزىی( ك ؿازىاٌ

ّزش، ّادات، رؿّـ، ىػُب ك صيیث كـيحی، كغرت رُتؼم، آىركصی )اٌىتاط، ركصیَ، 

اًالّات، پػیؼم ك كتّؿ ظٌؼ، ژم( ك ؿایؼ ّّاىم )کٍحؼؿ ك ُياٍُگی، آؿیبایغئّنّ

ُام انکحؼكٌیکی، آب ك ّيهیات ركاٌی، زٍگپّقف ك فؼیب، ّيهیات ایػایی ك ىياٌْث، 

 ()ُيافةاقغ. ىیُّا ك زّ ك زىیً( 

ُا در ةغؿث آكردف پیؼكزم ٌِایی جّاف رزىی ٌـتی اؿث. جؼیً قاظنَاز زيهَ ىِو

ظّدم ٌـتث ةَ جّاف رزىی دقيً ؿٍسیغق قّد ةَ آف جّاف جّاف رزىی  ٍُگاىی کَ

ةا گؼدد جا فؼىاٌغُاف ىضـّب ىی قّد ك از زيهَ كَایف ىِوگفحَ ىیٌـتی رزىی 

جّاف رزىی ظّد را ةَ صغاکذؼ ىیؽاف  ،گیؼم ىٍاؿب از اىکاٌات ىّزّد ك در اظحیارةِؼق

  .ظّد کٍٍغاز آف را مّرت مغ در مغ َ کـب پیؼكزم ة كىيکً ارجلاء دٍُغ 
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جّاف رزىی افؽایف یا کاُف ُؼ یک از ىحغیؼُام ایً ىْادنَ ریاوی ةـحگی ةَ ٌحیسَ 

یٍْی جّاف ىیؽاف کَ مّرت کـؼ ظّدم یا جّاف رزىی دقيً دارد ك ةغیِی اؿث ةَ ُؼ 

ةیكحؼ ك فامهَ آف از ىعؼج کـؼ یٍْی جّاف رزىی دقيً افؽایف یاةغ رزىی ظّدم 

 ّّاىمةیكحؼیً ةا جّزَ ةَ ایٍکَ  .جؼ ظّاُغ ةّدقّد، ٌحیسَ صامهَ ركيی ةؽرگ

ةٍاةؼایً  ،ةاقغدقيً ظارج از کٍحؼؿ ك دؿحؼس ىا ىیىحغیؼ جّاف رزىی جأدیؼگػار در 

یٍْی افؽایف جّاف  افؽایف مّرت کـؼ ،افؽایف ٌحیسَ ایً ىْادنَراق ك ةِحؼیً جٍِا 

كاةم كتّؿ در  ٌحایركردف آکـب ىّفلیث ك ةغؿث رؿیغف ةَ ةَ ىٍُّر رزىی ظّدم 

وؼیب ةاال در کـب ةؼام رؿیغف ةَ فؼىاٌغُاف رك اؿث. از ایًٌتؼدُام اصحيانی آیٍغق 

دظیم در  ّّاىمگیؼم از جياـ جّاف رزىی ظّدم ةا ةِؼقىستّر ةَ افؽایف جٍِا ىّفلیث، 

 .ظّاٍُغ ةّد آف

اؿث، نیکً  ُام ىْؼفی قغق فّؽىؤنفَىـحهؽـ ارجلاء اگؼ چَ رؿیغف ةَ جّاف رزىی ةاال 

كصغت  ٌيایغٌُؼُا را در ایً راؿحا ةَ ظّد زهب ىی ُؼ چیؽمچَ کَ ةیف از آف

ُؼ یک از ىحغیؼُام ٍّّاف فؼىاٌغُی اؿث کَ ىٍحر ةَ كصغت جالش در افؽایف ؿٌش 

 ظّاُغ گؼدیغ.ظّدم جّاف رزىی  افؽایفقغق ك در ىسيّع، 

 األوثیاء )ص( آجا:قرارگاٌ پذافىذ ًَایی خاتم

ٍّّاف قتکَ یکپارچَ پغافٍغ ُّایی ٌِازا  جضث، اةحغا ق.ش 70پغافٍغ ُّایی از دَُ      

ةَ ةْغ ةؼاةؼ جغاةیؼ داُیاٌَ ىلاـ ىُْو رُتؼم ك فؼىاٌغُی کم  ق.ش. 1387ك از ؿاؿ 

در ؿاظحارم ىـحلم ك ىسؽا از ٌیؼكم ُّایی ارجف زيِّرم اؿالىی ایؼاف  )ىغ َهَ انْانی(كّا

گاق پغافٍغ ُّایی كؼار ك ةؼگؼفحَ ك ىؽیً ةَ ٌاـ ىتارؾ پیاىتؼ ظحيی ىؼجتث ةٍاـ

دفاع ىّدؼ، ىـحيؼ ك پایغار از آؿياف کكّر زيِّرم "األٌتیاء )ص( آزا ةا ىأىّریث ظاجو

، رُگیؼم، درگیؼم ك قٍاؿاییاؿالىی ایؼاف در ةؼاةؼ ُؼگٌَّ جِغیغ از ًؼیق کكف، 

ُام پغافٍغ ُّایی کكّر پایَ ٌِازا ك جياىی َؼفیث گیؼم از اىکاٌات ُّااٌِغاـ ةا ةِؼق

 ٌيایغ.اٌساـ كَیفَ ىی "کیغ ةؼ امم پغافٍغ زىیً ةَ ُّاةا جأكانب قتکَ یکپارچَ ك  در

ام در گٌَّ ككفَُیچ ةغكفةاقغ ك مّرت فؼآیٍغم ىـحيؼ ك ىغاكـ ىیَةایً ىأىّریث 

ُام ةا پایف فْانیثدر قؼایي مهش ٌیؽ  ،ك فارغ از زىاف زٍگ ك ةضؼاف زٌسیؼق ىأىّریحی

قتکَ یکپارچَ  ىؼزُام کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف از ًؼیق ُّایی داظهی ك ةیؼكٌی

 پػیؼد.مّرت ىیپغافٍغ ُّایی 

قتکَ یکپارچَ پغافٍغ ُّایی کَ ةَ آف ؿاىاٌَ یکپارچَ فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ كؼارگاق 

-جؼیً قتکَجّاف زؽ كغیيیرا ىیقّد  األٌتیاء )ص( آزا ٌیؽ گفحَ ىیپغافٍغ ُّایی ظاجو
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ةَ ایٍکَ قاکهَ آف ةا اؿحفادق از  جّزَُام فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ ایؼاف ةؼقيؼد ك ةا 

ُام ىحْغد ةا دریافث اًالّات كاكْی از کارگیؼم رایاٌََُام ارجتاًی ك ةزیؼؿاظث

جّاف ةا ٌاـ مضٍَ ٌتؼد ك اٌساـ ىـحيؼ ّيهیات ىؼاكتث ك قٍاؿایی قکم گؼفحَ اؿث ىی

گػارم را ٌاـآف 1اًات، رایاٌَ، اًالّات، ىؼاكتث ك قٍاؿاییقتکَ فؼىاٌغُی، کٍحؼؿ، ارجت

 ٌيّد. 

اًالّات، آكرم ُام فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ ٌُاىی كَیفَ زيِایً قتکَ ُياٌٍغ ؿایؼ قتکَ

ؿازم اًالّات، جٌتیق اًالّات، ٌيایف اًالّات مضٍَ ٌتؼد یکپارچَ جسيیِ اًالّات،

یارم ةؼاةؼ اًالّات جنيیو ،راق کٍكیك  ّيهیاجیراُتؼدم، ؿٌّح ىعحهف  فةَ فؼىاٌغُا

دؿحی، ُام ةاالدؿحی ةَ پاییًاز ردقجغاةیؼ، فؼاىیً ك دؿحّرُا كتهی ك ىّزّد، اةالغ 

جؼاز، ُام ُودؿحی ةَ ةاالدؿحی، جتادؿ اًالّات ةا ردقُام پاییًاز ردق ُاارؿاؿ گؽارش

رؿاٌی ركزمادرق ك ُيچٍیً ةَ ُامّيم آىغق پیؼاىّف دؿحّرگیؼم از اكغاىات ةٌَحیسَ

ىّریث ُام جْییً قغق در ىأمّرت ىـحيؼ ةَ ىٍُّر جضلق گاـَ اًالّات مضٍَ ٌتؼد ة

 جِازو ُّافىایی ّهیَ ىٍاةِ صیاجی، صـاس ك ىِوزِث ىياٌْث از ُؼ گٌَّ  ذاجی

 کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف را ةؼ ِّغق دارد.

ارجتاًی ىّزّد از ؿٍـّرُا ك رادارم ك را از ًؼیق قتکَ  اكنیَایً ؿاىاٌَ اًالّات 

ُام ىٌٍلی، جتغیم ىعحنات  )چک ُام کكف دریافث ك ؿپؾ ىّرد  پؼدازشصـاؿَ

ُام کكف ةَ ىعحنات ؿاىاٌَ، جٌتیق ىـیؼُا، قيارق گػارم ىـیؼُا، ىضاؿتَ صـاؿَ

ؼؿ جضؼکات ُّایی کٍح ارزیاةی ىـیؼ، جٍُیو ك ، قٍاؿایی ك ؼاُام پؼكازم اُغ پاراىحؼ

دُغ. پؾ از اٌساـ قٍاؿایی ك جْییً درزَ جِغیغ ُغؼ، در مّرت كؼار ىی ىٌٍلَ ك ...(

ةاال ةّدف درزَ جِغیغ اكغاـ جاکحیکی الزـ ك ىحٍاؿب ةا قؼایي صاکو از ًؼیق قتکَ 

ّيم پایَ ةَ پایَ یا زىیً ةؼدارم از جسِیؽات ُّایکپارچَ فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ ةا ةِؼق

ك ةا جّزَ ةَ ٌّع ؿالح اٌحعاةی زِث اٌساـ اكغاـ جاکحیکی الزـ، ؿاىاٌَ  ردآك ىی

جؼیً ًؼح ىيکً ةا جْییً ك اّالـ  ٌـتث ةَ ارائَ پیكٍِاد ىٌهّب فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ

 یک از جسِیؽات ُّا جْغاد، چگٌّگی ك ُيچٍیً درمغ اصحياؿ اٌِغاـ ُغؼ جّؿي ُؼ

ُام پغافٍغ زىیً ةَ ُّا( ةَ فؼىاٌغق ٌتؼد )ؿاىاٌَ پایَ )ُّاپیياُام رُگیؼ( یا زىیً پایَ

 . ٌيایغ ىیاكغاـ 
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 تحلیل تًطیفی

 )ص( آجا األوثیاءقرارگاٌ پذافىذ ًَایی خاتم يحذت فرماوذَی در

ٌگؼ ٌیاز ىتؼـ ااألٌتیاء )ص( آزا ٌيایةؼرؿی ىأىّریث اةالغی ةَ كؼارگاق پغافٍغ ُّایی ظاجو

کَ ةعكی از جسِیؽات  چؼا ةاقغ.ُا ىیجياـ زىیٍَ ایً كؼارگاق ةَ كصغت فؼىاٌغُی در

ىّرد ٌیاز قتکَ یکپارچَ پغافٍغ ُّایی در اظحیار فؼىاٌغُاف ىـحلم دیگؼ ةّدق کَ در 

جْاىم ك ُياٍُگی ك مّرت ّغـ كزّد كصغت فؼىاٌغُی، كصغت جالش زِث ایساد 

ارجلاء آف ةَ ؿٌش ىٍاؿتی کَ ىٍحر ةَ کـب ىّفلیث ك پیؼكزم در ٌتؼدُام آجی ك 

  گؼدد، ایساد ٌعّاُغ قغ.ُيچٍیً كَایف ىؼةّط ةَ زىاف مهش 

ُام ٌّّی از فؼىاٌغُیاّياؿ رؿیغف ةَ كصغت فؼىاٌغُی ةؼاةؼ قؼایي صاکو ٌیازىٍغ 

ُا دارام اظحیارات فؼىاٌغُیاٌّاع ُؼ یک از  ةاقغ.گفحَ ىیدر ىتاصخ پیفجكؼیش قغق 

ُام ىؼجتي ُـحٍغ کَ ىیؽاف اّياؿ دؿحّرانْيم ٌاىَ كىكعل ك ىْهّىی ةؼاةؼ آییً

ریؽم، ، ؿازىاٌغُی، ًؼحىـئّنیث پػیؼم ك كاگػارمگیؼم، ، جنيیوك کٍحؼؿ فؼىاٌغُی

ىسيَّّ جضث اىؼ را ُغایث ك کٍحؼؿ اىکاٌات ك ىٍاةِ، ُياٍُگی ك ك ةـیر کارگیؼم َ ة

 کٍٍغ.ىْهّـ ىی ىكعل ك

ىيکً اؿث در گیؼد،  در رؿیغف ةَ كصغت فؼىاٌغُی ىغ ٌُؼ كؼار صاکوچٍاٌچَ قؼایي 

ی گیؼم كصغت جالش ٌیؼكُام جضث اىؼ کافٌّّی از فؼىاٌغُی در قکم ،یک ىأىّریث

جؼ فؼىاٌغُی ةا ؿٌش ركاةي ةاالجؼ ك یا پاییً کَ در قؼایي دیگؼ،ةاقغ در مّرجی

نؽكـ كصغت فؼىاٌغُی در پغافٍغ ُّایی ةـیار زیاد ك از   .ىیً ٌيایغٌیازىٍغم ىا را جأ

األٌتیاء )ص( جوام ةؼظّردار اؿث چّف ىأىّریث كؼارگاق پغافٍغ ُّایی ظااُيیث كیژق

ىیً ایً أةاقغ ك جىی ىیً اىٍیث ىهی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼافآزا در راؿحام جأ

ٌیـث، ةهکَ در زىاف مهش ةَ ىٍُّر  زٍگاىٍیث فلي ىؼةّط ةَ زىاف ةضؼاف ك 

ام از آف غفهث ٌُؼ كؼار گؼفحَ ك نضَُ ةایـث ىغپیكگیؼم از ُؼ گٌَّ غافهگیؼم ٌیؽ ىی

 ٌٍيّد.
 

 مؼادلٍ الوكستر

جاةْی از ىىؼب ادؼ ةعكی  م ىـهشیک ٌیؼك  ةؼاؿاس ىْادنَ الٌکـحؼ كغرت ٌُاىی 

 ةاقغ. یٍْی: ىی م ىـهشآف ٌیؼكٌیؼكم اٌـاٌی/جسِیؽات افؽارُا ك جّاف دكـ جْغاد زٍگ

یک  ( * ادؼ ةعكی زٍگ افؽارُا; كغرت ىؤدؼ ٌُاىی ٌیؼكم اٌـاٌی/جسِیؽات )جْغاد2 

 قغف ةا ٌیؼكم ىـهضیدُغ کَ در مّرت ىّازَ ایً ىْادنَ ةَ ىا ٌكاف ىی م ىـهشٌیؼك
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افؽارُایی اؿحفادق ةایـث از زٍگاز ٌُؼ جْغاد ٌـتث ةَ ىا ةؼجؼم دك ةَ یک دارد، ىی کَ

افؽارُام ٌیؼكم ىلاةم ٌـتث ةَ ادؼةعكی زٍگ مٌيّد کَ دارام ادؼ ةعكی چِار ةؼاةؼ

ةاقغ جا ةحّاف در زىیٍَ جلاةم جسِیؽاجی ةَ جـاكم الزـ دؿث یافث. ةؼكؼارم جْادؿ در 

-ُام فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ ك از ًؼیق جيؼکؽ ٌیؼك ةَجّؿي ؿاىاٌَىْادنَ الٌکـحؼ ّيالن 

ىٍُّر دؿحیاةی ةَ ىّفلیث ك کـب ةؼجؼم ُّایی از ٌُؼ جْغاد ك جٍاؿب ك درگیؼم ةا 

ةغالیم ذیم ةَ ىؼصهَ َِّر افؽار ةا ادؼ ةعكی ةیكحؼ( افؽارُا )اؿحفادق از زٍگزٍگ

  رؿغ: ىی

ام فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ، ُياٌگٌَّ کَ ةؼاةؼ ُ ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ؿؼکّةی ؿاىاٌَانف( 

ىْادنَ الٌکـحؼ جكؼیش گؼدیغ، کاُف قغیغ ٌیؼكم اٌـاٌی/جسِیؽاجی را در ةؼ ظّاُغ 

ىٍسؼ ظّاُغ قغ جا ّاىم ةؼجؼ ؿاز ُام ةَ ٍّّاف  ؿاىاٌَایً کارگیؼم َ ةداقث، نػا 

 جهلی ٌيایغ.  جِازوُا را ةَ ٍّّاف اُغافی ةا اكنّیث ةاال زِث ازؼام دقيً آف

ك ّغـ  ظغىثّهث كغىث ةاالم ةعكی جسِیؽات ىّزّد ةَاز آٌسایی کَ جْغاد ك ادؼب( 

ُام ىعحهف ّهیَ کكّر زيِّرم دنیم كزّد جضؼیوةَ جسِیؽات زغیغ اىکاف ظؼیغ

كصغت فؼىاٌغُی ك كزّد نػا ةیف از پیف ةَ  ،ةاقغاؿالىی ایؼاف ىِیا ك فؼاُو ٌيی

ؿازىاٌی کارگیؼم جسِیؽات َ ةا ة از ایً ًؼیق جا ةحّافةّدق ٌیاز ُا ُياٍُگی جالش

دف ٌلاط وْف ف دادر كانب قتکَ فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ ىٍـسو ٌـتث ةَ پّق ىّزّد

 (1387:8ىّزّد کيک قایاٌی ٌيّد. )ةضیؼائی، 

 :َای تحقیق یافتٍ ي تحلیلتجسیٍ 

وظاران ي   مظاحثٍ تاا طااحة  گیری از مطالؼٍ مىاتغ،  الف. تجسیٍ ي تحلیل کیفی تا تُرٌ

 وامٍ: پرسش

افؽایف جّاف از ًؼیق جيؼکؽ ٌیؼك ك پّقف  ،جّاف یافثآٌچَ کَ از ىْادنَ الٌکـحؼ ىی

ةاقغ کَ در كاكِ ُياف ایساد كصغت جالش جّؿي ؿاىاٌَ فؼىاٌغُی ك ٌلاط وْف ىی

ُایی رؿیغف ةَ كصغت کارگیؼم چٍیً ؿاىاٌََ کَ ُغؼ از ًؼاصی ك ةاؿث کٍحؼؿ 

ُام زىیٍَ افؽایی در جياـ. یٍْی ایٍکَ كصغت فؼىاٌغُی ىٍحر ةَ ُوةاقغىیىاٌغُی فؼ

کَ ىـحلیيان در دُغ افؽایف ىیجسِیؽاجی ك ٌیؼكم اٌـاٌی قغق ك ٌِایحان ادؼةعكی را 

در كاكِ ةا  دٌتاؿ ظّاُغ داقث.ك کـب ىّفلیث را ةَ ةّدقگػار صامهَ جأدیؼ ایرٌح

 ٌنیب ظّد ظّاُیو ؿاظث.ُام ىيکً صغاکذؼ را صغاكم

جؼ یافحٍی ويٍان كصغت فؼىاٌغُی ك ىحْاكب آف كصغت جالش، ويً ایٍکَ ُغؼ را دؿث

ىً اىـاؿ »ىُْو رُتؼم ىتٍی ةؼ ایٍکَ از گػقحَ ظّاُغ ٌيّد در راؿحام ىٍّیات ىلاـ 
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 از  اـ. ایً ىٍْایف ایً اؿث کَ ىهث ایؼاف در ایً ةؼَُ را ؿاؿ زِاد اكحنادل اّالـ کؼدق

از  .(www.khamenei.ir) «ل اكحناد اؿث. زىاف، زِادش ةَ ًّر ّيغق در ّؼمَ

-ّيم ظّاُغ آكرد کَ گاىی ىؤدؼ در راؿحام زِاد اكحنادل ىیىّازم کارم ىياٌْث ةَ

، ك اظحیار ُغایث اىّر آىاد ك پكحیتاٌی گـحؼش كصغت در آىادرؿاٌیةا ُيچٍیً  ةاقغ.

-اىّر، مؼفَُام غیؼ الزـ در اؿحفادق از جـِیالت ك جغاظم کارمّالكق ةؼ صػؼ دكةارق

 داقث. ظّاُیو را ٌیؽُام ایً ةعف ُؽیٍَگیؼ زّیی ك کاُف چكو

ؿازم ؿاظحار ؿازىاٌی در ٌیؼكُام ىـهش، ةا کؼدف ك چاةکجغةیؼ کّچکاز ؿّم دیگؼ 

در ؿایَ جىيیً ٌيّد. ایً ىِو جٍِا ىی جّاف  صغاكم ٌیازىٍغم ؿازىاٌی کـب ىّفلیث 

کارم جضلق ظّاُغ یافث جا ُؼ كصغت فؼىاٌغُی ك ایساد یکٍّاظحی ك ىياٌْث از دكةارق

 فلي ةَ كَایف ىضّنَ پؼداظحَ ك در ىـیؼ جْییً قغق ةازدُی را افؽایف دُغ.زؽئی 

ةؼؿؼ پا ىاٌغف ك از کار اٌغاظحً ، كاةهیث اًيیٍافآىادگی،  ةغٌتاؿ كصغت فؼىاٌغُی، 

 .ظّاٍُغ یافثارجلاء ةاقٍغ ٌیؽ نات ٌیؼكُام پغافٍغ ُّایی ىیكغرت دقيً کَ از ىكع

از کارکٍاف ةا ؿاةلَ در كؼارگاق کَ ىناصتَ قٌّغگاف ٌحایر صامم از ىناصتَ صىّرم ةا 

، ىغیؼیحی، ؿحادم ك در اىّر ّيهیاجی ُيگی كةّدق آزا االٌتیاء)ص(  پغافٍغ ُّایی ظاجو

 ةاقغ: ىیاٌغ ةَ قؼح ذیم ظغىث ٌيّدق فؼىاٌغُی

ةؼاةؼ جّاٌٍغ  ٌیؼكُام ىـهش ىیجياىی ىناصتَ قٌّغگاف ةَ اجفاؽ ىْحلغٌغ کَ  .1

دائيی یا ىّكث، یک ٌّع اّو از ًّالٌی یا کّجاق ىغت،  ،ُام ىعحهف اةالغیىأىّریث

ىّرد اؿحفادق كؼار داد جا  كاگػار قغق،ىأىّریث  جكؼیشفؼىاٌغُی را ةا جّزَ ةَ اٌّاع از 

ام از ىّاكِ یٍْی ایٍکَ ىيکً اؿث در پارق صامم گؼدد.ؼ ك ىغٌٌُحیسَ ىٌهّب 

یا از اٌّاع دیگؼ ّيهیاجی  از ٌّعکاىم ك در قؼایٌی دیگؼ فؼىاٌغُی  از ٌّع فؼىاٌغُی

 ىأىّریث ىضّنَ ةاقغ.گّم پاؿطآف 

ةِحؼ کارگیؼم ةَكصغت جالش ك ارجلاء ىناصتَ قٌّغگاف ةَ اجفاؽ ىْحلغٌغ کَ  اکذؼ .2

ّؼمَ پغافٍغ ُّایی در  ؿٌش کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼافاىکاٌات ىّزّد در 

ةاقغ. یٍْی كصغجی کَ کاىم ىیىـحهؽـ كصغت فؼىاٌغُی از ٌّع فؼىاٌغُی 

اّو از اٌساـ ىأىّریث، اىّر آىاد ك یک ؿازىاف ٌُاىی درةؼگیؼٌغق جياـ زّاٌب 

ةّدق ك جضث اىؼ یک ُام ىؼجتي تاًی، آىّزقی ك ؿایؼ قاظلىپكحیتاٌی، اٌ

 دُغ. ُام اةالغی پاؿط ىیفؼىاٌغق ةَ ىأىّریث

ٌتایغ ُؼ ٌّّی از فؼىاٌغُی  کارگیؼم ةَ ةؼ ایً ةاكرٌغ کَ درىناصتَ قٌّغگاف  جياىی .3

اؿاؿی در کـب پیؼكزم كصغت در صّزق آىاد ك پكحیتاٌی را کَ زؽء یکی از امّؿ 
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در ؿٌش ةاقغ ٌادیغق گؼفث ك ایً ةغاف ىٍْا اؿث کَ چٍاٌچَ كصغت فؼىاٌغُی ىی

کهیَ  جؼُؽیٍَ، ىٍاؿب ك کوّيهیاجی ٌیؽ اّياؿ گؼدد، زِث ةؼظّردارم یکٍّاظث

 ةاقیو.ٌیاز ةَ ایساد كصغت در ةْغ آىاد ك پكحیتاٌی ٌیؽ ىی ،ُام جضث اىؼیگاف

دالیم ذیم ةَکاىم کارگیؼم فؼىاٌغُی از ٌّع  ةَاکذؼ ىناصتَ قٌّغگاف ىْحلغٌغ کَ  .4

 ةاقغ:ىیفؼىاٌغُی یؼ ؿٌّح دارام اكنّیث اكؿ ٌـتث ةَ ؿا

در ظنّص اكحناد ىلاكىحی در  )ىغَهَ انْانی(ازؼام ىٍّیات ىلاـ ىُْو رُتؼم انف. 

اؿحفادق ىسغد  ُام جضث اىؼ دریگافکارم، ىياٌْث دكةارق راؿحام زهّگیؼم از

ُام اصحيانی از جـِیالت، صفٍ ك ذظیؼق ىٍاةِ ىّزّد زِث اؿحيؼار ىأىّریث

 آیٍغق ك غیؼق.

 ُام اجعاذ قغق در اكغاىات جاکحیکی ىّرد ٌیاز.ىّكِ جنيیوازؼام ةَ . ب

ةا  جضث اىؼدرپی در ظنّص آقٍایی کارکٍاف ُام پیّغـ ٌیاز ةَ ارائَ آىّزش . ت

 ُام ىعحهف.فؼىاٌغُی اٌّاع

 ُام جعننی.ؿازم آىّزشُيـاف . ث

 کارم در اىّر ّيهیاجی ك غیؼّيهیاجی.کاُف ىّازم . ج

ُا در اىّر ىّفلیث در ىأىّریثجؼیً از زيهَ ىِوتاط کَ ؿٌش اٌىافؽایف  . ح

  ةاقغ.گیؼم كصغت جالش ىیقکم

ؿاؿ، صغاكم ؿٌش ىلٌش جضنیهی  15زاىَْ ٌيٌَّ ىٍحعب دارام ؿاةلَ ظغىحی ةاالم 

ُام فؼىاٌغُی، ىغیؼیحی ك ؿحادم، آقٍا ةا كصغت  کارقٍاؿی ارقغ، قاغم در پـث

در یک ٌگاق کهی ةاقٍغ ك  ُام آف ىیىؤنفَ فؼىاٌغُی ك اٌّاع فؼىاٌغُی، جّاف رزىی ك

آكرم قغق ةا جّزَ ةَ ؿّاةق ةغؿث ُام زيِگٌَّ ٌحیسَ گؼفث کَ پاؿطجّاف ایًىی

جّاف آىغق از زاىَْ آىارم، دارام اّحتار ةاال ك كاةهیث اًيیٍاف ك اّحياد ظّةی اؿث ك ىی

-ِث ارجلاء ؿیاؿثٌحایر کيی ىضاؿتَ قغق را ةَ ٍّّاف ىْیارُایی كاةم كتّؿ در ز

 گػارم دفاّی کكّر ج.ا.ا ىّرد اؿحفادق كؼار داد.

دٍُغق آف اؿث  ٌاىَ ٌكافؿّاالت پؼؿفاز جسؽیَ ك جضهیم پاؿط دؿث آىغق از ٌحایر ةَ

 کَ:

-كصغت فؼىاٌغُی در ُغایث آىؼاٌَ ةؼام ازؼام ىأىّریث )اكغاـ جاکحیکی ك جنيیوجأدیؼ 

 ظیهیةا گؽیٍَ کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف  ییپغافٍغ ُّا جّاف رزىیارجلاء گیؼم( در 

کكّر  ییپغافٍغ ُّا جّاف رزىیارجلاء  ك ُاكصغت فؼىاٌغُی در جْییً ُغؼ، جأدیؼ زیاد

كصغت فؼىاٌغُی در جؼکیب ٌیؼكُام جاةَْ ، جأدیؼ زیادةا گؽیٍَ زيِّرم اؿالىی ایؼاف 
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، زیادظیهی ةا گؽیٍَ ؿالىی ایؼاف کكّر زيِّرم ا ییپغافٍغ ُّا جّاف رزىیارجلاء در 

کكّر  ییپغافٍغ ُّا جّاف رزىیارجلاء  ككصغت فؼىاٌغُی در جْییً كَایف جأدیؼ 

ك اٌىتاًی كصغت فؼىاٌغُی در اىّر ، جأدیؼ زیادظیهی ةا گؽیٍَ زيِّرم اؿالىی ایؼاف 

، جأدیؼ ىحّؿيةا گؽیٍَ کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف  ییپغافٍغ ُّا جّاف رزىیارجلاء 

کكّر زيِّرم  ییپغافٍغ ُّا جّاف رزىیارجلاء ك  كصغت فؼىاٌغُی در اىّر آىّزقی

جّاف ارجلاء كصغت فؼىاٌغُی در اىّر ادارم در ، جأدیؼ ىحّؿيةا گؽیٍَ اؿالىی ایؼاف 

كصغت فؼىاٌغُی ، جأدیؼ کوةا گؽیٍَ کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف  ییپغافٍغ ُّا رزىی

کكّر زيِّرم اؿالىی  ییپغافٍغ ُّا جّاف رزىیارجلاء در اىّر آىاد ك پكحیتاٌی در 

كصغت فؼىاٌغُی در ُغایث ٌیؼكُام كاگػار قغق کَ ةَ ، جأدیؼ زیاد ظیهیةا گؽیٍَ ایؼاف 

کكّر زيِّرم  ییپغافٍغ ُّا جّاف رزىیارجلاء اٌغ در كَیفَ، زىاف ك ىکاف ىضغكد قغق

جّاف ارجلاء كصغت فؼىاٌغُی در گـحؼش ٌیؼكُا در ، جأدیؼ زیادةا گؽیٍَ یؼاف اؿالىی ا

كصغت ، جأدیؼ زیاد ظیهیةا گؽیٍَ کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف  ییپغافٍغ ُّا رزىی

جّاف ارجلاء ُام پغافٍغم در فؼىاٌغُی در صفٍ ك یا كاگػارم کٍحؼؿ جاکحیکی یگاف

كصغت ك ٌِایحان جأدیؼ  زیادةا گؽیٍَ ایؼاف  کكّر زيِّرم اؿالىی ییپغافٍغ ُّا رزىی

پغافٍغ  جّاف رزىیارجلاء ُام پغافٍغم در فؼىاٌغُی در ُغایث ك کٍحؼؿ زؽ ةَ زؽ یگاف

 ةاقغ.یى ىؤدؼ زیادةا گؽیٍَ کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف  ییُّا

 وامٍ:آيری شذٌ از طریق پرسشگیری از اطالػات جمغ ب. تجسیٍ ي تحلیل کمی تا تُرٌ
 وامٍپرسش فراياوی پاسخ تٍ َر یک از سؤاالت  شاخض

 ٌاىَپؼؿف فؼاكاٌی پاؿط ةَ ُؼ یک از ؿؤاالت ُام قاظل )1 زغكؿ
ُا گؼكق  
 

ُا دادق  

 (Fiفؼاكاٌی )
 ؿؤاؿ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 0 0 0 0 0 25 3 0 0 0 0 0 ظیهی کو

 0 0 0 0 0 45 6 4 0 0 0 0 کو
 19 6 2 8 3 9 49 52 4 2 7 4 ىحّؿي

 26 41 31 52 22 6 17 21 11 17 36 13 زیاد
 41 39 53 26 61 1 11 9 71 67 43 69 ظیهی زیاد

 آماریای میاوگیه جامؼٍ  تخمیه فاطلٍ

 P X-Z .S X+ Z .S =1-
XX X2 2

  
 
 
  

 
 

Z = 1.96
2

 
 

0.0252α/5%α95%α1P   
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 آىارمام ىیاٌگیً زاىَْ  جعيیً فامهَ( 2 زغكؿ

84.8739.83 ؿؤاؿ اكؿ 
X

89.3336.26 ؿؤاؿ ُفحو  
X

 

57.8118.76 ؿؤاؿ دكـ 
X

26.8671.81 ؿؤاؿ ُكحو  
X

 

65.8758.83 ؿؤاؿ ؿّـ 
X

19.7718.72 ؿؤاؿ ٌِو  
X

 

26.8890.83 ؿؤاؿ چِارـ 
X

63.8409.80 ؿؤاؿ دُو  
X

 

76.6152.55 ؿؤاؿ پٍسو 
X

77.8058.75 ؿؤاؿ یازدُو  
X

 

60.6092.52 ؿؤاؿ قكو 
X

98.7826.72 ؿؤاؿ دكازدُو  
X

 

% 95افؼاد زاىَْ آىارم ةا اًيیٍاف ، آىارمام ىیاٌگیً زاىَْ  فامهَجعيیً  جضهیمدر 

 :اّحلاد دارٌغ کَ
گیؼم( كصغت فؼىاٌغُی در ُغایث آىؼاٌَ ةؼام ازؼام ىأىّریث )اكغاـ جاکحیکی ك جنيیو

ُا صغاكم كصغت فؼىاٌغُی در جْییً ُغؼ، درمغ 84/87ك صغاکذؼ  39/83صغاكم 
كصغت فؼىاٌغُی در جؼکیب ٌیؼكُام جاةَْ صغاكم  ،درمغ 57/81ك صغاکذؼ  18/76
ك  90/83كصغت فؼىاٌغُی در جْییً كَایف صغاكم ، درمغ 65/87ك صغاکذؼ  58/83

ك صغاکذؼ  52/55صغاكم اٌىتاًی كصغت فؼىاٌغُی در اىّر ، درمغ 26/88صغاکذؼ 
 60/60ك صغاکذؼ  92/52كصغت فؼىاٌغُی در اىّر آىّزقی صغاكم ، درمغ 76/61

كصغت ، درمغ 89/33ك صغاکذؼ  36/26كصغت فؼىاٌغُی در اىّر ادارم صغاكم ، درمغ
كصغت ، درمغ 26/86ك صغاکذؼ  71/81فؼىاٌغُی در اىّر آىاد ك پكحیتاٌی صغاكم 

اٌغ فؼىاٌغُی در ُغایث ٌیؼكُام كاگػار قغق کَ ةَ كَیفَ، زىاف ك ىکاف ىضغكد قغق
اٌغُی در گـحؼش ٌیؼكُا صغاكم كصغت فؼى، درمغ 19/77ك صغاکذؼ  18/72صغاكم 

كصغت فؼىاٌغُی در صفٍ ك یا كاگػارم کٍحؼؿ ، درمغ 63/84ك صغاکذؼ  09/80
كصغت ك ٌِایحان  درمغ 77/80ك صغاکذؼ  58/75ُام پغافٍغم صغاكم جاکحیکی یگاف

ك صغاکذؼ  26/72ُام پغافٍغم صغاكم فؼىاٌغُی در ُغایث ك کٍحؼؿ زؽ ةَ زؽ یگاف
 ىؤدؼکكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف  ییپغافٍغ ُّا جّاف رزىیجلاء اردر درمغ  98/78

 غ.ٍةاقیى

پغافٍغ ُّایی  کـب ىّفلیث صحيی در ّؼمَقّد کَ از ىضاؿتَ اكنیَ چٍیً ةؼآكرد ىی
ُغایث آىؼاٌَ ةؼام كصغت فؼىاٌغُی در  کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ىـحهؽـ ایساد

، جؼکیب ٌیؼكُام جاةَْ، ُاجْییً ُغؼ، گیؼم(ازؼام ىأىّریث )اكغاـ جاکحیکی ك جنيیو
ُغایث ٌیؼكُام كاگػار قغق کَ ةَ كَیفَ، زىاف ك ، اىّر آىاد ك پكحیتاٌی، جْییً كَایف

ُام صفٍ ك یا كاگػارم کٍحؼؿ جاکحیکی یگافاٌغ، گـحؼش ٌیؼكُا، ىکاف ىضغكد قغق
انتحَ ایً ةغاف ىٍْا ةاقغ. ىی ُام پغافٍغمُغایث ك کٍحؼؿ زؽ ةَ زؽ یگافك  پغافٍغم
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-تاًی، اىّر آىّزقی ك اىّر ادارم ٌیازم ةَ كصغت فؼىاٌغُی ٌيیىاىّر اٌ ٌیـث کَ در

جّاف در اكنّیث ةاقغ ةهکَ اكنّیث اكؿ ةا ىّارد ىّرد اقارق فّؽ ةّدق ك ایً ىّارد را ىی
ةْغم ىغ ٌُؼ كؼار داد. ُيچٍیً رؿیغف ةَ كصغت فؼىاٌغُی در ؿٌش فؼىاٌغُی کاىم 

 قّد.تاًی، اىّر آىّزقی ك اىّر ادارم ٌیؽ ىیىظّدم ظّد قاىم اىّر اٌةَ 

پذافىاذ   تًان رزمیارتقاء  در َافرماوذَیَر یک از اوًاع تأثیر میاوگیه محاسثٍ  – ت

 کشًر جمًُری اسالمی ایران     ییًَا
اسالمی کشًر جمًُری  ییپذافىذ ًَا تًان رزمیارتقاء  در میاوگیه تأثیر فرماوذَی ػملیاتی

 ایران:

 ىیاٌگیً جأدیؼ فؼىاٌغُی ّيهیاجی (3 زغكؿ

 صغاکذؼ ىیاٌگیً صغاكم ىیاٌگیً ُام فؼىاٌغُی ّيهیاجیقاظل

ُغایث آىؼاٌَ ةؼام ازؼام ىأىّریث )اكغاـ 

 گیؼم(جاکحیکی ك جنيیو
39/83 84/87 

 57/81 18/76 ُاجْییً ُغؼ

 65/87 58/83 جؼکیب ٌیؼكُام جاةَْ

 26/88 90/83 جْییً كَایف

 33/86 76/81 ىیاٌگیً ٌِایی جأدیؼ فؼىاٌغُی ّيهیاجی

 ییپغافٍغ ُّا جّاف رزىیارجلاء  در جأدیؼ فؼىاٌغُی ّيهیاجی صغاكم ىیاٌگیً جضهیم

 :کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف

پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی  جّاف رزىیارجلاء جأدیؼ فؼىاٌغُی ّيهیاجی در 

ةاقغ. ایً ٌحیسَ ةیاٌگؼ اُيیث ةـیار ةاالم ایساد درمغ ىی 76/81ایؼاف صغاكم 

ُام كاگػارم فؼىاٌغُی در ؿٌش فؼىاٌغُی ّيهیاجی ةّدق کَ در زىیٍَ ازؼام ىأىّریث

ةاقغ، نیکً یکی از امّؿ امهی کـب ىّفلیث ةهٍغ ك کّجاق ىغت ةـیار صائؽ اُيیث ىی

 گیؼد.را در ةؼ ٌيیةاقغ ُا کَ اىّر آىاد ك پكحیتاٌی ىیدر ىأىّریث
کشًر جمًُری  ییپذافىذ ًَا تًان رزمیارتقاء  در میاوگیه تأثیر فرماوذَی مىُای ػملیاتی

 اسالمی ایران:

ىیاٌگیً جأدیؼ فؼىاٌغُی ىٍِام ّيهیاجی( 4 زغكؿ  

 صغاکذؼ ىیاٌگیً صغاكم ىیاٌگیً ُام فؼىاٌغُی ىٍِام ّيهیاجیقاظل

 76/61 52/55 اىّر اٌُتاًی

 60/60 92/52 آىّزقیاىّر 

 89/33 36/26 اىّر ادارم

 26/86 71/81 اىّر آىاد ك پكحیتاٌی

 63/60 13/54 ىیاٌگیً ٌِایی جأدیؼ فؼىاٌغُی ىٍِام ّيهیاجی
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پغافٍغ  جّاف رزىیارجلاء  در جأدیؼ فؼىاٌغُی ىٍِام ّيهیاجی صغاكم ىیاٌگیً جضهیم

 :کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ییُّا

پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم  جّاف رزىیارجلاء در  ىٍِام ّيهیاجیفؼىاٌغُی جأدیؼ 

ةاقغ. اگؼ چَ ٌحیسَ ةغؿث آىغق، ایساد كصغت درمغ ىی 13/54اؿالىی ایؼاف صغاكم 

از ٌحایر دُغ نیکً فؼىاٌغُی در ؿٌش فؼىاٌغُی ىٍِام ّيهیاجی را ىحّؿي ٌكاف ىی

ُام ىِو فؼىاٌغُی  کَ یکی از قاظل اىّر آىاد ك پكحیتاٌیدؿث آىغق پیؼاىّف  ةَ

پّقی غیؼ كاةم چكوةاقغ، ىكعل اؿث کَ اىّر آىاد ك پكحیتاٌی  جی ىیىٍِام ّيهیا

گػار در کـب پیؼكزم ىغ ٌُؼ كؼار ُام ادؼةایـث ةَ ٍّّاف یکی از ىؤنفَةّدق ك صحيان ىی

 گیؼد.
کشًر جمًُری اسالمی  ییپذافىذ ًَا تًان رزمیارتقاء  در میاوگیه تأثیر کىترل ػملیاتی

 ایران:

 ىیاٌگیً جأدیؼ کٍحؼؿ ّيهیاجی (5 زغكؿ

 صغاکذؼ ىیاٌگیً صغاكم ىیاٌگیً ُام کٍحؼؿ ّيهیاجیقاظل

 19/77 18/72 اٌغُغایث ٌیؼكُام كاگػار قغق کَ ةَ كَیفَ، زىاف ك ىکاف ىضغكد قغق

 63/84 09/80 گـحؼش ٌیؼكُا

 77/80 58/75 ُام پغافٍغمصفٍ ك یا كاگػارم کٍحؼؿ جاکحیکی یگاف

 86/80 95/75 ىیاٌگیً ٌِایی جأدیؼ کٍحؼؿ ّيهیاجی

کكّر  ییپغافٍغ ُّا جّاف رزىیارجلاء  در جأدیؼ کٍحؼؿ ّيهیاجی صغاكم ىیاٌگیً جضهیم

 :زيِّرم اؿالىی ایؼاف

پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف  جّاف رزىیارجلاء جأدیؼ کٍحؼؿ ّيهیاجی در 

 ةاقغ. درمغ ىی 95/75صغاكم 
کشًر جمًُری اسالمی  ییپذافىذ ًَا تًان رزمیارتقاء  در میاوگیه تأثیر کىترل تاکتیكی

 ایران:

 ىیاٌگیً جأدیؼ کٍحؼؿ جاکحیکی -6 زغكؿ

 صغاکذؼ ىیاٌگیً صغاكم ىیاٌگیً ُام کٍحؼؿ جاکحیکیقاظل

 99/78 27/72 ُام پغافٍغمُغایث ك کٍحؼؿ زؽ ةَ زؽ یگاف

 99/78 27/72 ىیاٌگیً ٌِایی جأدیؼ کٍحؼؿ جاکحیکی

کشًر  ییپذافىذ ًَا تًان رزمیارتقاء  در تأثیر کىترل تاکتیكی حذاقل میاوگیه تحلیل

 :جمًُری اسالمی ایران

پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف  جّاف رزىیارجلاء جأدیؼ کٍحؼؿ جاکحیکی در 

جّزَ ةَ ایٍکَ کٍحؼؿ ّيهیاجی ك کٍحؼؿ جاکحیکی زؽئی ةاقغ. ةا درمغ ىی 27/72صغاكم 
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ایساد  ةا ةاقغ کَدٍُغق آف ىیجؼ از فؼىاٌغُی ّيهیاجی ُـحٍغ، ٌحایر فّؽ ٌكافکّچک

 جّاف اصحياؿ کـب ىّفلیث را افؽایف دُغ.فؼىاٌغُی در ایً ؿٌّح ٌیؽ ىی
کشًر جمًُری اسالمی  ییپذافىذ ًَا تًان رزمیارتقاء  در فرماوذَی کامل تأثیرمیاوگیه  - ح

 ایران:

 ىیاٌگیً جأدیؼ فؼىاٌغُی کاىم (7 زغكؿ
 صغاکذؼ ىیاٌگیً صغاكم ىیاٌگیً ُام فؼىاٌغُی کاىمقاظل

-ُغایث آىؼاٌَ ةؼام ازؼام ىأىّریث )اكغاـ جاکحیکی ك جنيیو

 گیؼم(
39/83 84/87 

 57/81 18/76 ُاجْییً ُغؼ
 65/87 58/83 جؼکیب ٌیؼكُام جاةَْ

 26/88 90/83 كَایف جْییً
 76/61 52/55 تاًیىاىّر اٌ

 60/60 92/52 اىّر آىّزقی
 89/33 36/26 اىّر ادارم

 26/86 71/81 اىّر آىاد ك پكحیتاٌی
ُغایث ٌیؼكُام كاگػار قغق کَ ةَ كَیفَ، زىاف ك ىکاف ىضغكد 

 اٌغقغق
18/72 19/77 

 63/84 09/80 گـحؼش ٌیؼكُا
 77/80 58/75 ُام پغافٍغمجاکحیکی یگافصفٍ ك یا كاگػارم کٍحؼؿ 

 98/78 26/72 ُام پغافٍغمُغایث ك کٍحؼؿ زؽ ةَ زؽ یگاف
 78/75 31/70 ىیاٌگیً ٌِایی جأدیؼ فؼىاٌغُی کاىم

کكّر  ییپغافٍغ ُّا جّاف رزىیارجلاء  در فؼىاٌغُی کاىم جأدیؼ صغاكم ىیاٌگیً جضهیم

 :زيِّرم اؿالىی ایؼاف

پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف  جّاف رزىیارجلاء  درفؼىاٌغُی کاىم  جأدیؼ

ایً ٌحیسَ ةیاٌگؼ اُيیث ةاالم ایساد فؼىاٌغُی در ؿٌش  ةاقغ.ىیدرمغ  31/70صغاكم 

ةغیِی اؿث گؼدد ك جؼیً ٌّع فؼىاٌغُی ىضـّب ىیفؼىاٌغُی کاىم ةّدق کَ کاىم

 ىؼجفِ ظّاُغ ؿاظث.ُام ّؼمَ پغافٍغ ُّایی را دغغغَ

 

 وتیجٍ گیری

گٌَّ ٌحیسَ گؼفث کَ ةا ایساد كصغت جّاف ایًّيم آىغق ىیُام ةَك جضهیم جسؽیَاز 

-ُام ُغایث آىؼاٌَ ةؼام ازؼام ىأىّریث )اكغاـ جاکحیکی ك جنيیوفؼىاٌغُی در زىیٍَ

یؼكُا، گیؼم(، جؼکیب ٌیؼكُام جاةَْ، جْییً كَایف، اىّر آىاد ك پكحیتاٌی ك گـحؼش ٌ

 ارجلاءةَ ىیؽاف ظیهی زیادم  کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ییپغافٍغ ُّا جّاف رزىی

تاًی، ىُا، اىّر اٌُام جْییً ُغؼظّاُغ یافث ك چٍاٌچَ كصغت فؼىاٌغُی در زىیٍَ

اٌغ، اىّر آىّزقی ك ُغایث ٌیؼكُام كاگػار قغق کَ ةَ كَیفَ، زىاف ك ىکاف ىضغكد قغق
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ُام پغافٍغم ك ُغایث ك کٍحؼؿ زؽ ةَ زؽ ؼؿ جاکحیکی یگافصفٍ ك یا كاگػارم کٍح

کكّر  ییپغافٍغ ُّا جّاف رزىی ارجلاءُام پغافٍغم مّرت پػیؼد، جأدیؼ آف در یگاف

 زيِّرم اؿالىی ایؼاف زیاد ظّاُغ ةّد.

ُغایث آىؼاٌَ ةؼام ُام ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ىیاٌگیً ایساد كصغت فؼىاٌغُی در ىؤنفَ

جْییً كَایف  ك گیؼم(، جؼکیب ٌیؼكُام جاةَْ)اكغاـ جاکحیکی ك جنيیوازؼام ىأىّریث 

ُام ةغؿث آىغق ك جياـ قاظلزیاد گؽیٍَ ُا جْییً ُغؼك در ىؤنفَ ظیهی زیاد گؽیٍَ 

 ییپغافٍغ ُّا جّاف رزىی ارجلاءنػا  ُـحٍغ،ّيهیاجی ىّمّؼ زیؼ ىسيَّّ فؼىاٌغُی 

فؼىاٌغُی  از ٌّعزیادم ةَ ایساد كصغت کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ةَ ىیؽاف ةـیار 

 ةاقغ.ىٍغ ىیّيهیاجی ٌیاز

اىّر اٌىتاًی ك اىّر آىّزقی ُام ایساد كصغت فؼىاٌغُی در ىؤنفَىیاٌگیً اگؼ چَ 

در ىؤنفَ ایً ىیاٌگیً کو ةغؿث آىغق نیکً  گؽیٍَ ىحّؿي ك در ىؤنفَ اىّر ادارمگؽیٍَ 

 (1392:35پّر، رزب )ظؼازیاف، 1پكحیتاٌی ةؼاةؼ امّؿ آىاد كکَ اىّر آىاد ك پكحیتاٌی 

ىیغاف در کـب ىّفلیث در ةاقغ ك ىیُام ّيهیاجی ام در ىأىّریثاُيیث كیژق دارام

جّاف ٌحیسَ گؼفث کَ چٍاٌچَ ىیظیهی زیاد گؼدیغق ك گؽیٍَ ٌتؼد ةـیار جأدیؼگػار اؿث، 

ىِیا ٌگؼدد، در ةعف آىاد ك كصغت فؼىاٌغُی  اىکاف ایساددر فؼىاٌغُی ىٍِام ّيهیاجی 

کفایث پكحیتاٌی صحيان ٌیازىٍغ ایساد كصغت فؼىاٌغُی ةَ ىٍُّر ُياٍُگی اكغاىات، 

-ُا ك غیؼق ىیىّازم کارم، جاىیً ةَ ىّكِ ٌیازىٍغمزهّگیؼم از آىاد، مؼفَ زّیی، 

 ةاقیو جا پیؼكزم صحيی را از آف ٌیؼكُام ظّدم ٌياییو.

ظیهی گؽیٍَ گـحؼش ٌیؼكُا  ایساد كصغت فؼىاٌغُی در ىؤنفَةا جّزَ ةَ ایٍکَ ىیاٌگیً 

ُغایث ٌیؼكُام كاگػار قغق کَ ةَ كَیفَ، زىاف ك ىکاف ىضغكد ُام زیاد ك در ىؤنفَ

زیاد گؽیٍَ  ُام پغافٍغمصفٍ ك یا كاگػارم کٍحؼؿ جاکحیکی یگاف ك ُيچٍیًاٌغ قغق

-اصـاس ىیَ كصغت فؼىاٌغُی نػا در فؼىاٌغُی ّيهیاجی ٌیؽ ٌیاز ىتؼـ ة ةغؿث آىغق،

 گؼدد.

ُغایث ك کٍحؼؿ  ایساد كصغت فؼىاٌغُی در ىؤنفَاز  ةغؿث آىغقىیاٌگیً  ةاالمىلغار 

زىیٍَ کٍحؼؿ ُام پغافٍغم ٌیؽ صاکی از نؽكـ ایساد كصغت فؼىاٌغُی در زؽ ةَ زؽ یگاف

 ةاقغ.جاکحیکی ىی

                                                           
 ".آىاد ك پكحیتاٌی ك جاکحیک غیؼ كاةم جفکیک ُـحٍغ" 1
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-فؼىاٌغُی کاىم ىی ُامٌاىَ، زؽء قاظلُام ىٌؼح قغق در فؼـ پؼؿفجياـ قاظل

 7زغكؿ قيارق دؿث آىغق از جسؽیَ ك جضهیم کيی کَ در َ ة ٌحایر جّزَ ةَ ةاقٍغ ك ةا

ُا در جْییً ٌحیسَ ُؼ یک از قاظل  ىیؽاف ادؼگػارم کؼدفك نضاظ  درج گؼدیغق اؿث

 ،اّالـ ٌيّد کَگٌَّ ایًگیؼم ٌِایی جّاف در یک جنيیوىی، ٌتؼدُام اصحيانی آجی

آىیؽ ىأىّریث ىضّنَ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ةَ ىٍُّر اٌساـ ىّفقپغافٍغ 

گیؼم از کهیَ کَ صفاَث ك میاٌث از صؼیو فىایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ةا ةِؼق

ةاقغ زِث ارجلاء جّاف رزىی ظّد ىیایَ ك ُّاپایَ ىّزّد در ؿٌش کكّر پاىکاٌات زىیً

اٌغاز چكوؿٍغ ٌـتی ك رؿیغف ةَ ُغؼ جْییً قغق در رزىی ةَ ىٍُّر ةاال ةؼدف جّاف 

در ایً صّزق را دارد جا در ؿایَ ایؽد جكکیم فؼىاٌغُی کاىم  ىتؼـ ةَ ٌیاز ةهٍغ ىغت،

ويً ایساد جيؼکؽ ك كصغت  )ىغ َهَ انْانی(ىُْو رُتؼم ك ةؼ اؿاس ىٍّیات ىلاـ، ىٍاف

ام ّؽیؽ کَ اىاـ ظاىٍَ ، ٌـتث ةَ رفِ ٌگؼاٌیفؼىاٌغُی ك ىياٌْث از ایساد وایَْ

ُام ىّزّد ك ُيچٍیً ظٌؼات ك ىكکالت گؼیؽ از ٌارؿایی چؼاغ راق، ىـیؼُيچّف 

 اكغاىات الزـ مّرت پػیؼد.ةاقغ، زىاف ةضؼاف ىیآیٍغق ظنّمان 

ةاقغ آف  ةایـث ىغٌُؼ کارقٍاؿاف ایً صّزق كؼار گیؼد ك غیؼكاةم اٌکار ىی چَ کَ ىی آف

ُا  در ظنّص ُؼ یک از اٌّاع فؼىاٌغُیّيم آىغق  اؿث کَ اگؼ چَ ٌحایر جضلیلات ةَ

ُا ةا یکغیگؼ  ةاقغ نیکً جهفیق آف دٍُغق یک ىْیار ىكعل ك یک ةازق ىحفاكت ىی ٌكاف

مَ فؼىاٌغُی ك ىغیؼیث مضٍَ ٌتؼد در صّزق پغافٍغ ُّایی افؽایی در ّؼ ةاّخ ایساد ُو

در ىضغكدق ظّاُغ قغ. یٍْی، اگؼچَ ىیاٌگیً صامم از اىّر آىّزقی، اٌىتاًی ك غیؼق 

ُام ىنؼصَ در ایً  ىحّؿي جأدیؼگػارم در ارجلاء جّاف رزىی اؿث نیکً قاظلگؽیٍَ 

ُا جهفیق گؼدٌغ،  ؿایؼ قاظل اٌغ ك چٍاٌچَ ةا مّرت ىسؽا ىغٌُؼ كؼار گؼفحَ ىضاؿتات، ةَ

افؽایی ىذتث، دارام جأدیؼاجی چٍغیً ةؼاةؼ در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی  ةا ُو

 اؿالىی ایؼاف ظّاٍُغ قغ.زيِّرم 

ةَ ىؼاجب  جؼم ایساد قّددر ؿٌّح کاىمةغیِی اؿث ةَ ُؼ ىیؽاف کَ كصغت فؼىاٌغُی 

ُام ادؼات ةِحؼم ٌیؽ در پی ظّاُغ داقث ك ىّفلیث در رؿیغف ةَ اُغاؼ ك ىأىّریث

اىکاٌات ك  ُا،کهیَ جسِیؽات، زیؼؿاظث جؼ ظّاُغ ٌيّد.یافحٍیجْییً قغق را دؿث

ىّرد ٌیاز قتکَ یکپارچَ پغافٍغ پایَ ك ُّاپایَ ىّزّد اّو از زىیًُام پغافٍغم ؿالح

قتکَ  ةَ ىّكِ جضث اظحیار فؼىاٌغُیکارگیؼم ةَةیؼ مضیش ك زِث جغُّایی کكّر 

اكغاىات ؿازىاٌغُی، ریؽم، ًؼحگیؼد جا جيؼکؽ ك كصغت فؼىاٌغُی در  كؼارپغافٍغ ُّایی 



 93 فؼایا یاؿالى مزيِّر کكّر ییُّا پغافٍغ یرزى جّاف ارجلاء در یفؼىاٌغُ كصغت ؼیجأد

ٌُارت ك  ُياٍُگی، ُغایث، کٍحؼؿ،ىٍاةِ ىّزّد، کارگیؼم ةَ، گیؼمجنيیوجاکحیکی، 

 .مّرت پػیؼدؿایؼ ىّارد ىّردٌیاز ىغیؼیحی ةَ ىٍُّر اٌساـ ةِحؼ ىأىّریث ىضّنَ 

األٌتیاء )ص( آزا ةغیِی اؿث ةا جّزَ ةَ ؿؼدىغارم ك جّنیث كؼارگاق پغافٍغ ُّایی ظاجو

در صّزق دفاّی، ٌُؼ ةَ كغىث ىغیؼیث مضٍَ ٌتؼد صؼیو ُّافىایی در ایً ىسيَّّ 

نّمان در ًّؿ ُكث ؿاؿ دفاع ىلغس، جعننی ةّدف اىّر ارزقيٍغ ك گؼاٌيایَ ظ

ُام ىٍاؿب زِث ازؼام اكغاـ جاکحیکی ىحٍاؿب ةا  گیؼم پغافٍغ ُّایی در جنيیو

جِغیغات ىّزّد ك ُيچٍیً ٌّف ةَ قتکَ ىٍـسو ك یکپارچَ فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ 

ّایی ، چٍاٌچَ فؼىاٌغُی پیكٍِادم ةَ كؼارگاق پغافٍغ ُپغافٍغ ُّایی در كؼارگاق

ىضّؿ گؼدد، جأدیؼات آف در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر األٌتیاء )ص( آزا ظاجو

رةي  زيِّرم اؿالىی ایؼاف ٌـتث ةَ كاگػارم ایً ىـئّنیث ظٌیؼ ةَ ؿایؼ ىتادم ذم

 ةَ ىؼاجب چٍغیً ةؼاةؼ ظّاُغ قغ.

 

 ىاتغ  م

  ةضیؼایی، كُاب انغیً ، فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿC4ISR 1386داٌكگاق ُّایی، ، اٌحكارات. 

 ىؼكرم ةؼ ؿیـحو فؼىاٌغُی، کٍحؼؿ، ىعاةؼات ك اًالّات،  ،زی.ریـی، فؼد ك قّجؽر، داٌیم

 .1376ٍّّاف چٍغ ةؼاةؼ کٍٍغق جّاف رزىی ٌیؼكُام ىـهش، ةَ

 1390ُام آیٍغق، اٌحكارات ارجف زيِّرم اؿالىی ایؼاف، صیغرم، کیّىؼث، زٍگ. 

 ریؽم آىاد ك پكحیتاٌی در پغافٍغ ُّایی، جِؼاف، غ، ًؼحپّر، ىسیظؼازیاف، پیياف ك رزب

 .1392داٌكگاق فؼىاٌغُی ك ؿحاد آزا، چاپ اكؿ، 

 اکتؼ، فؼٍُگ ىحّؿي دُعغا، ىؤؿـَ اٌحكارات ك چاپ داٌكگاق جِؼاف، چاپ دُعغا، ّهی

 .1385اكؿ، 

 1386ُام ٌُاىی، جِؼاف، اٌحكارات ایؼاف ؿتؽ، رؿحيی، ىضيّد، فؼٍُگ كاژق. 

 األٌتیاء )ص( آزا. ، كؼارگاق پغافٍغ ُّایی ظاجو27-10ٌاىَ  ىؤنفیً، آییً گؼكق 

 ًاألٌتیاء )ص( آزا. ، كؼارگاق پغافٍغ ُّایی ظاجو27-27ٌاىَ  گؼكق ىؤنفیً، آیی 

 ًاألٌتیاء )ص( آزا. ، كؼارگاق پغافٍغ ُّایی ظاجو27-7ٌاىَ  گؼكق ىؤنفیً، آیی 

 َآرائی  ُام رزـگؼكق ىؤنفیً، قتکC4I  در ىیغاف ٌتؼد، از ىسيَّّ ىٌانْات پژكُكی در

 .1389صّزق فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ، 

  ،ىضيغم، اردقیؼ ك ظؼازیاف، پیياف، ىغیؼیث مضٍَ ٌتؼد )فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ(، جِؼاف

 .1393داٌكگاق فؼىاٌغُی ك ؿحاد آزا، چاپ دكـ، 



 1394زىـحاف،  34فنهٍاىَ ّهّـ ك فٍّف ٌُاىی، ؿاؿ یازدُو قيارق،   94

 ُی ك ؿحاد آزا، چاپ ٌیازم، نٌّی، جّکهی، ٌیؼكُام ىكحؼؾ ك ىؼکب، جِؼاف، داٌكگاق فؼىاٌغ

 .1390اكؿ، 

 C4ISR JOURNAL-2008-Big 5-and-Top 5. 

 FM 101-5. 

 Graffith, Jerry, C4ISR Handbook for integrated planning. 

 Janes C4I Systems,2006-2007. 

 Janes defence C4I,2007. 

 User manual of SOC system The 28 th Research institute of electronic 

industry Nanjing China. 

 W. kometer LT col, Michael, Command in air war : centralized v s 

decentralized (USA). 

 www.31shab.parsiblog.com. 

 www.khamenei.ir  

 www.myindustry.ir 
 www.verdinejad.com. 

http://31shab.parsiblog.com/
http://31shab.parsiblog.com/
http://www.verdinejad.com/

