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چکیده:
ةؼكؼاری اىٍیث ك صفغ کكّر در ةؼاةؼ ُسّـ ك ُیيَی دقيٍاف یکی از دغغغَُای اؿاؿی
دكنث ك دكنثىؼداف اؿث .در ركیکؼد یا ةؼداقث ىغرف از ىفِّـ دفاع ىهی ،جِغیغات ظارزی
ؿؼقحی مؼفاً ٌؼاىی ٌغاقحَ ك ىیجّاٌغ قاىم زٍگ ؿیاؿی ،زٍگ اكحنادی ،زٍگ فؼٍُگی
ك زٍگ اظالؾاجی (ةَ ىفِّـ گـحؼدق آف) ٌیؽ ةكّد ك ؾالكق ةؼ ایًُ ،يَ ایً ؿعّح ك اٌّاع
گٌّاگّف زٍگُا ىیجّاٌٍغ از اةؿاد ؿعثافؽاراٌَ ك ٌؼـافؽاراٌَ ،ةَگٌَّای جّأىاف ةؼظّردار
ةاقٍغ ،ةانعتؽ در چٍیً قؼایعی ك ةؼای دؿحیاةی ةَ اُغاؼ ىٍعتق ةا ىٍافؽ ىهی کكّر ،اكحغار
اظالؾاجی  -اىٍیحی اىؼی ازحٍابٌاپػیؼ ظّاُغ ةّد .ةٍاةؼایً دغغغَ امهی ایً پژكُف قٍاظث
ٌلف اكحغار اظالؾاجی در دفاع ُيَزاٌتَ ةّدق کَ ةَ ركش جّمیفی – جضهیهی ىّردپژكُف
كؼارگؼفحَ اؿثٌّ .ع جضلیق جّؿؿَای -کارةؼدی ،ركش زيؽآكری دادقُا اؿٍادی -کحاةعاٌَای
ةا اةؽار فیفةؼداری ك ركش جسؽیَكجضهیم ةَمّرت کیفی ك ىتاصذَای ةا جؿغاد ٌ 15فؼ از
ٌعتگاف اظالؾاجی ك اىٍیحی اؿثٌ .حایر جضلیق صاکی از آف اؿث کَ ةا جّزَ ةَ گـحؼدگی
ىؤنفَُای دفاع ُيَزاٌتَ در صّزقُای فؼٍُگی ،ؿیاؿی ،ازحياؾی ،اكحنادی ك ٌؼاىیٌ ،گاق
اظالؾاجی ٌیؽ ةا ركیکؼد ایساد اكحغار اظالؾاجی کكّری ةَ ىضاىیً جِغیغقٍاؿی ك
دقيًؿحیؽی ىٍعتق ةا كیژگیُای ةؼرؿیقغق در ایً ىلانَُ ،يّارق در ٌؼاـ جنيیوگیؼی
کكّری ةا اىکاف پیٌّغ ةعكی ركشىٍغ فیىاةیً صّزقُای دفاؾی ،اىٍیحی ك اظالؾاجی ٌلف
ةـؽایی ظّاُغ داقث.
واژههای کلیدی:

اظالؾات ،اكحغار اظالؾاجی ،دفاع ُيَزاٌتَ ،اىٍیث

 -1کارقٍاس ارقغ ىغیؼیث اىّر دفاؾی داٌكگاق فؼىاٌغُی ك ؿحاد آزاhahe1003@yahoo.com .
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مقدمه
ةكؼ در ظی ىـیؼ جکاىهی زٌغگی ظّد زّاىؽ ىحؿغدی رك پكث ؿؼ گػاقحَ ك جسؼةیات
گٌّاگٌّی را اٌغكظحَ اؿث .اظحؼاع رایاٌَ در اكاؿط كؼف ةیـحو (ؾنؼ مٍؿحی) ،گـحؼش
قتکَُای ارجتاظی ك اُيیث اظالؾات ك ةِؼقگیؼی از آف در صیات ازحياؾی ،ىٍكأ جضّالت
ٌّیٍی در زٌغگی اٌـاف گؼدیغ کَ از آف دكراف ةَ دكراف ٌّ ك ؾنؼ اظالؾات یاد ىیکٍٍغ ك پیاىغ
آف اٌلالب اظالؾات ك فٍاكری ارجتاظاجی اؿث .اىؼكزق اٌـاف ،زاىؿَای ىتحٍی ةؼ فٍاكری اظالؾات
ك ارجتاظات را جسؼةَ ىیکٍغ کَ از كیژگیُای ظاص ظّد ةؼظّردار اؿث؛ چٍیً زاىؿَای ةا
ىفاُیو زغیغی از صّزقُای كغرت ُيچّف اظالؾات ك فٍاكری اظالؾات ؿؼكکار دارد ك ٌیازىٍغ
جّاٌيٍغؿازی در ایً ةعفُا در زِث جأىیً ىٍافؽ ظّد ةا ركیکؼد صفغ ىٍافؽ صـاس ك
صیاجی کكّر ،کاُف ُؽیٍَُای اىٍیث ىهی ك زهّگیؼی از غافمگیؼی اؿث ،کَ ىتحٍی ةؼ ىّارد
ذیم اؿث:
 قٍاظث مضیش ك دكیق جِغیغ.
 ارزیاةی جّاف ك ػؼفیثُای جِغیغ.
 قؼایط ك كضؿیث ىعهّب جضلق جِغیغ.
 ارزیاةی ظعؼات ٌاقی از ككّع جِغیغ.
در صاؿ صاضؼ ةَ دنیم صفغ ؿیاؿث اؿحلالؿظّاُی ك ةؼٌاىَ مهشآىیؽ ُـحَای ،جِغیغُای
ىحؿغدی از ؿّی كغرتُای اؿحکتاری ىحّزَ زيِّری اؿالىی ایؼاف اؿث ،ارزیاةی ایً
جِغیغات ك ظعؼات ٌاقی از آف در اةؿاد گٌّاگّف ك ُيچٍیً آىادگی پاؿط ةَ آفُا از
اؿاؿیجؼیً اكغاىات یک ؿاىاٌَ اظالؾاجی اؿث کَ ةایغ كتم از اِؾياؿ جِغیغ اٌساـ قّد.
ةٍاةؼایً كزّق انؽاـآفؼیً در اُحياـ ةؼ ىتضخ صاضؼ ٌیازىٍغ پیٌّغ ىاُیحی ىیاف انگّی ىّردٌؼؼ
یؿٍی اكحغار اظالؾاجی در دفاع ُيَزاٌتَ ةا جيِیغات اىٍیحیػ دفاؾی (ةَؾٍّاف پكحّاٌَای
اؿاؿی ةؼای جضلق ُغؼُا ك ىٍافؽ ىهی) ،جٍؼیو ىٍعلی اؿٍاد راُتؼدی ىٍعتق ةا آرىافُا ك
ىعانؿَُای ىهی ك ؿیاؿث اىٍیث ىهی اؿث کَ ىٍسؼ ةَ جضلق راُتؼدُای دفاع ىهی ظّاُغ
قغُ .غؼ امهی ایً جضلیق جتییً ىتاٌی ك دالیم الزـ ةؼای پیٌّغ ىیاف اكحغار اظالؾاجی ك دفاع
ُيَزاٌتَ ةّدق کَ زاىؿیث ك فؼاگیؼی ركیکؼد دفاع ُيَزاٌتَ ك اىکاف جؿيیو ركشقٍاؿاٌَ آف
ةَ ىلحضیات ٌّیً اىٍیحی ػ دفاؾی کكّر ،از ٌافػجؼیً دالیم ةؼای پیٌّغ آفؼیٍی ىیاف ركیکؼد
دفاع ُيَزاٌتَ ك اكحغار اظالؾاجی ىضـّب ىیقّد .ةٍاةؼایً ایً پژكُف ةَ دٌتاؿ پاؿط ةَ ایً
ؿؤاؿ اؿث کَ ٌلف اكحغار اظالؾاجی در دفاع ُيَزاٌتَ چیـث ك ؾّاىم ىؤدؼ در ایً صّزق
کغـاٌغ؟
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ُيکاری ىؤدؼ ةیً ؿعّح ىعحهف اظالؾاجی صػاکی از آف اؿػث کػَ ةػَ ؾهػث جٍػّع اظالؾػات،
ركشُای زيؽآكری اظالؾات ،ؿاىاٌَُا ك ؿازىافُای زيؽآكریکٍٍغق اظالؾات ،ةایغ ةَ ٌضػّی
زىیٍَ جؿاىم ىؤدؼ ةیً جياىی ؿاىاٌَُا ك ركشُا را ةؼكؼار ٌيّدق جا ىأىّریث ك كػایف ىضّنَ ةػَ
ؿؼىٍؽؿ ىلنّد رٍُيّد قػّد .ازایػًرك اظالؾػات ىحٍاؿػب ةػا قػؼایط دقػيً در اةؿػاد ٌیػؼك،
جسِیؽات ك ضؼكرتُای ژئّپهیحیک ىٍعلَ كاةم ارزیاةی اؿث .از ظؼفی ٌّع ؿػاىاٌَُای ةػَ کػار
گؼفحَقغق جّؿط دقيً ك ىیؽاف کارایی آفُا ةَؾٍّاف یک پػاراىحؼ ىِػو در ایػً ؾٍنػؼ ٌلػف
ةـؽایی دارٌغ .ؿؼىایَگػاری ؿػٍگیً دقػيٍاف ٌؼػاـ ك صاکيیػث ج.ا.ایػؼاف در زيػؽآكری ُػؼ
چَةِحؼ ك دكیقجؼ اظالؾات ،ةیاٌگؼ ایً پیاـ ٌگؼافکٍٍغق اؿث کَ در یک اكغاـ ىحلاةم الزـ اؿػث
گاـُای ؿؼیؽجؼی در زِث ٌیم ةَ اُغاؼ اظالؾاجی ٌؼیؼ :جّزَ ةَ فؼآیٍغ زيؽآكری ،پؼدازش ك
جضهیم اظالؾات ،دؿحؼؿی ةَ فٍاكری اظالؾاجی ك ؿِیو ٌيّدف اظالؾات ىؿحتؼ در جنػيیوگیؼی
کالف اظالؾاجی ةؼداقحَ قّد.
در ُيیً راؿحا در ایً پژكُف اةحغا ةَ جؿؼیف ىتاصذی ُيچّف اظالؾات ،اكحغار اظالؾاجی ،دفاع،
دفاع ُيَزاٌتَ ك اىٍیث پؼداظحَقغق ك ؿپؾ ؾّاىم ىؤدؼ ك ٌلفآفؼیً اكحغار اظالؾاجی در دفاع
ُيَزاٌتَ ىّرد كاکاكی كؼارگؼفحَ اؿث.
ىفاُیو ك ىتاٌی ٌؼؼی جضلیق
دفاع ُيَزاٌتَ
دفاع ُيَزاٌتَ را ىیجػّاف کارةـػث جيػاىی ػؼفیثُػا ك ىلػغكرات ىّزػّد ةػؼای ىّازِػَ ةػا
جِغیغُای فؼاكاف ٌؼاـ داٌـث .دفاع ُيَزاٌتَ ،ىفِّىی ةا ػؼفیث ىؿٍایی فؼاكاف اؿػث .چٍػیً
ػؼفیحی ازازق ىیدُغ کَ از زكایای گٌّاگّف ةَ ایً ىفِّـ ٌگؼیـحَ قّد .دفاع ُيَزاٌتَ ،دفػاع
از ارزشُایی اؿث کَ ىّرد جِغیغ ُـحٍغ ك یا ظّاٍُغ ةّد .اٌلالب اؿالىی در ظّؿ صیات ظػّد
ةا ظیف کاىهی از جِغیغُا ركةَرك قغق اؿث .اىػاـ ظيیٍػی(رق) ةػَ ؾٍػّاف ةٍیاٌگػػار زيِػّری
اؿالىی ،ةؼای جّنیغ ك ةازجّنیغ اىٍیث در زاىؿَ ،ىفِّـ دفاع ُيَزاٌتَ را ىعؼح کؼدٌغ .ةَ دنیم
ىاُیث اٌلالب« ،ىؼدـؿازی» کارُا ةَ كیژق ىلّنَ دفاع ك اىٍیث«دفاع ُيَ زاٌتَ» از ىِوجػؼیً
ایً جغییؼات اٌلالب اؿالىی اؿث (آكازاٌی ك ؾـگؼی)9 : 1390 ،
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امنیت

اىٍیث 1اٌحؼار ٌعـث اٌـافُا از صکّىثُاؿث کَ اىؼكزق اةؿاد گـحؼدق ك ىحٍّؾی یافحَ اؿث.
« اىٍیث اززيهَ دیؼپاجؼیً آىاؿ ةكؼ ك یکی از نّازـ ك قؼكط ةِؽیـحی ك ةِؼكزی كی جهلی
گؼدیغق ك از دیغگاق آةؼاُاـ ىازنّ ،2اةؽار صؼکث ةَؿّی «ظّدقکّفایی اٌـاٌی» ىضـّب
ىیقّد؛ ةَگٌَّای کَ كی در اكنّیثةٍغی ٌیازُای ةكؼ ةالفامهَ پؾ از ٌیازُای اكنیَ (ُّا ،غػا،
ىـکً ،پّقاؾ)ٌ ،یاز ةَ اىٍیث را زایدادق ك ؿایؼ ٌیازُای اٌـاٌی را ةاكزّد ضؼكرت
غیؼكاةماٌکار آفُا ،در اكنّیثُای ةؿغی آكردق اؿث» (ىؼادیاف .)88 :1385 ،اگؼ در جؿاریف
اىٍیث دكث قّد ىیج ّاف چٍیً ةؼداقث ٌيّد کَ ٌلعَ ىكحؼؾ در جياـ جؿاریف ،ركی ضؼكرت
«صفغ كزّد ظّد» ىحيؼکؽ اؿث .ةَؾتارتدیگؼ ىیجّاف اىٍیث را «صفغ ذات ك میاٌث ٌفؾ از
اؿاؿیجؼیً ظعؼات» داٌـث .ةؼظی ماصبٌؼؼاف صفغ ظّد یا «میاٌث ذات ك ٌفؾ» را در
پٍر ىلّنَ «صفغ زاف ىؼدـ»« ،صفغ دیً ،ةاكرُا ك ارزشُای ىؼدـ»« ،صفغ جياىیث ارضی»،
«صفغ ٌؼاـ اكحنادی ؿیاؿی» ك «صفغ اؿحلالؿ ك صاکيیث کكّر» ظالمَ ٌيّدقاٌغ.
(ىؼادیاف.)178 :1387 ،
اىٍیث ىهی از دك ةؿغ ةَُوپیّؿحَ اىٍیث داظهی ك اىٍیث ظارزی جكکیمقغق اؿث .زٍتَ
داظهی اىٍیث ىهی ،اىٍیث یک ىهث در ةؼاةؼ جِغیغُای پیغا ك پٍِاف در دركف ىؼزُا ىهی را
قاىم ىیقّد .ایً جِغیغُا ىیجّاٌٍغ ؿیاؿی (قّرش ،زغاییظهتی ك  ،)....اكحناد (ٌاةـاىاٌیُا
ك ةضؼافُای اكحنادی ك ٌ ،)...ؼاىی (کّدجا ك زٍگ داظهی ك  )...ك ازحياؾی (آقّب ك قّرش
ازحياؾی ك  )...ةاقٍغ ،کَ ُؼکغاـ ةٌَّؾی دكنث ىهی را جضث جأدیؼ كؼار دادق ك ىّزّدیث آف را
ىّرد جِغیغ كؼار ىیدٍُغ .زٍتَ ظارزی اىٍیث ىهی ةَ جِغیغُای ةؼكفىؼزی ؾهیَ یک دكنث
ىؼةّط ىی قّد کَ دارای اةؿاد ؿیاؿی (اٌؽكا ك اؾياؿ فكارُای ؿیاؿی)ٌ ،ؼاىی (صيهَ ٌؼاىی یا
جِغیغ ةَ صيهَ ،جلّیث ةٍیَ ٌؼاىی دقيً) ،اكحنادی (ىاٌٍغ جضؼیوُای اكحنادی) ك فؼٍُگی ك
ازحياؾی اؿث .اىؼكزق ایً اىؼ پػیؼفحَ قغق کَ ةَ دنیم ارجتاظات گـحؼدق ك ٌؽدیکی ىهم ةا
یکغیگؼ ،اىٍیث ىهی در اةؿاد ظارزی ك داظهی ةَ یکغیگؼ ىؼجتط ةّدق ك جضث جأدیؼ یکغیگؼ كؼار
دارٌغ( .ىؼادیاف.)178 :1387 ،
اطالعات

اظالؾات ىتٍا ك پایَ ُؼ ةؼآكرد ك جنيیوگیؼی ةّدق ك اظالؾات دكیق ،مضیش ك ةَىّكؽ ،ىیجّاٌػغ
در دؿحیاةی ةَ کاىیاةی ةَؾٍّاف یک رکً اؿاؿی ؾيم ٌيایغ ،ازایػًرك دررؿػیغف ةػَ اظالؾػات
1- security

-Abraham Maslow
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مضیش فؼآیٍغی جضث ؾٍّاف "ىغار اظالؾاجی" ظی ىیقّد کَ ؾالكق ةؼ ؾهيی ةّدف ،از کارُػای
اضافی ك اجالؼ ككث كؿایم ك اٌؼژی ىیکاُغ (ُغایث.)14 ،1387 ،
ازنضاظ ٌؼؼی اظالؾات ةَ ُؼ ٌّع دادقای اظالؽ ىیقّد کَ ةا اؿحفادق از ركشُای ىعحهف
ىعانؿَ ،ىكاُغق ،قایؿَ ك ...زيؽآكری ىیقّد ك داٌف اظالؾاجی اؿث کَ از ةنیؼت ةَ درؾ
جتغیمقغق ةاقغُ( .یم.)27 :1381،
كاژق الجیً «ایً فّرىیكً »1در زةاف فارؿی ةَ ىؿٍای ؾيّىی اظالؾات اؿث كنیکً در ادةیات
ؾهيی دَُُای اظیؼ در كانب ُای ىعحهفی ىاٌٍغ ىغیؼیث اظالؾات ،ؾنؼ اظالؾات ،زاىؿَ
اظالؾاجی ،ؿیاؿث اظالؾاجی ،راُتؼد اظالؾاجی ك ...ةکار رفحَ اؿث (ؾؼب اٌناری .)16 :1390،در
کارةؼد ىحغاكؿ در زاىؿَ ،كاژق اظالؾات 2ىحؼادؼ ةا داٌف یا داٌایی اؿث (ُياف.)17 :
اظالؾات ىسيّؾَ داٌـحٍی ُای ىؿحتؼ ىٍحِی ةَ ایساد قٍاظث ىتحٍی ةؼ صلایق ُـحٍغ ك كاةم
ةِؼقةؼداری در صّزقُای ىعحهف ؿیاؿی ،ازحياؾیٌ ،ؼاىی ،اىٍیحی اؿث.
جضّؿ اظالؾاجی
جؿؼیف دكیق زِاٌی کَ ىّرد كتّؿ ُيَ ةاقغ از زاىؿَ ك جضّؿ اظالؾاجی كزّد ٌغارد .اکذؼ
ٌؼؼیَ پؼدازاف ةؼ ایً ٌکحَ جّافق دارٌغ کَ جضّؿ زاىؿَ اظالؾاجی صامم جغییؼاجی اؿث کَ از
دَُ  1970قؼكع قغ ك اىؼكزق ظؼز کار زّاىؽ را از ةٍیاد ىحضّؿ کؼدقاؿث .ةؼظی افؼاد ٌؼیؼ
آٌحٌّیّ ٌگؼی زاىؿَ اظالؾاجی را زاىؿَای جّمیف کؼدقاٌغ کَ ىؼدـ آف کار غیؼىادی اٌساـ
ىیدٍُغ کَ ةَ جّنیغ داٌف ك فؼٍُگ اقارق دارد .ىكکهی کَ ایً جؿؼیف دارد ایً اؿث کَ
پایَُای ىادی ك مٍؿحی زاىؿَ را ٌغیغق ىیگیؼد ژاف فؼاٌـّا نیّجارد گفث کَ اظالؾات ٌیؼكی
امهی جّنیغ در دَُُای اظیؼ قغقاؿث ك داٌف ةَ قکم یک کاال درآىغقاؿث .اك افؽكد کَ
زّاىؽ پـامٍؿحی داٌف را در دؿحؼس ؾّاـ كؼار ىیدٍُغ زیؼا اظالؾات ك فٍاكریُا در زاىؿَ
گـحؼش ىییاةغ ك ركایث ةؽرگ ؿاظحارُا ك گؼكقُای جيؼکؽیافحَ را ىیقکٍغ .اك ایً قاظنَ را
كیژگی زاىؿَ پـث ىغرف ىیداٌـث  ) Beniger, James R.1986).ردكاف ریچا ىؿحلغ ةّد کَ
زاىؿَ ةَ یک جيغف ؾهيی ةؼ پایَ ظغىات ،آىّزش ك فؿانیثُای ظالكاٌَ در صاؿ جغییؼ قکم
اؿث .ایً دگؼدیـی صامم پیكؼفث ك ٌفّذ فٍاكریُای ٌّیً ةَ كیژق فٍاكریُای رایاٌَای
اؿث .در ؿاؿُای اظیؼ ىفِيّـ زاىؿَ قتکَای اُيیث كیژقای در ٌؼؼیَ زاىؿَ اظالؾاجی پیغا
کؼدقاؿث .ىٍعق قتکَای در کٍار اظالؾات ،جّؿؿَ ،اٌؿعاؼپػیؼی ك یک پارچگی یکی از
1

--Information
-Intelligence

2

44

فنهٍاىَ ؾهّـ ك فٍّف ٌؼاىی ،ؿاؿ یازدُو قيارق 34 ،زىـحاف1394 ،

ؿحّفُای امهی پارادایو فٍاكری اظالؾات اؿث .ةعفُای ىعحهف یک زاىؿَ در ؾنؼ اظالؾات
در ةـحؼ قتکَ ةَ یکغیگؼ ىحنم ىیقٌّغ .ةَ ؾتارت دیگؼ قتکَُای ُيچّف قتکَ ؾنتی
پیکؼق زاىؿَ اظالؾاجی ىیةاقٍغ)ibid( .
سلسلهمراتة اطالعات (ساختار اطالعات)

انف) دادقُا (اظالؾات ظاـ یا ظتؼ) :داٌـحٍیُای از دقيً ىیةاقٍغ کَ ٍُػّز ىػّرد ارزیػاةی ك
پؼكرش كؼار ٌگؼفحَ ك مضثكؿلو آفُا ىكعل ٌیـث .ایً دادقُا پایَ ،اؿاس ك اكنیً ىؼصهػَ
از چؼظَ زيؽآكری اظالؾات ىیةاقٍغ ایً دادقُا قػاىم ُؼگٌّػَ ىكػاُغق ،ارجتػاط ،گػؽارش،
قایؿَ ،جنّیؼ ،ؾکؾ ،فیهوٌ ،يّدار ،نّح ،ؿیگٍاؿ ك  ...کَ ىؼةػّط ةػَ یػک دقػيً صلیلػی یػا
اصحيانی یا ىٍعلَ ؾيهیات ك یا یک ىّضّع صائؽ اُيیػث اؿػث( .رٍُاىػَ ُػغؼیػاةی آىؼیکػا،
)20 ،2009
ب) اظالؾات پؼدازش (پؼكرش) قغق :قاىم پػؼدازش ك جنػفیَ اظالؾػات ظػاـ (دادقُػا) اؿػث.
پؾازایً ىؼصهَ اظالؾات جا صغكدی زِث جسؽیَكجضهیم آىادق ىیگػؼدد .ىاٌٍػغ جفـػیؼ اكنیػَ
جناكیؼ ،فیهوُا ك جؼزيَ اظالؾات رقگیؼی قغق ك...
اظالؾات جسؽیَكجضهیم قغق :در ایً ؿعش ،اظالؾػات صامػهَ از ىٍػاةؽ ىكػاةَ ك ىعحهػف ةػاُو
ىلایـَ ك جؼکیبقغق جا یک ٌحیسَ کهی ةَ دؿث آیغ( .دُلاٌی)43 ،1389 ،
كیژگیُای اظالؾات
اظالؾات ةَدؿثآىغق از ىٍاةؽ زيؽآكری اظتار درمّرجیکَ دارا ةّدف یػک ؿػؼی از كیژگیُػا
ارزقيٍغ ظّاٍُغ ةّد در غیؼ ایً مّرت ٌَجٍِا در جنيیوگیؼی کيکی ٌعّاُغ کؼد ةهکَ ةاؾػخ
اٌضؼاؼ فؼىاٌغُاف ٌیؽ ظّاُغ قغ .ىِوجؼیً ایً كیژگیُا ؾتارتاٌغ از:
انف) دكث :ةَىٍؼّر ُؼ چَةِحؼ پكحیتاٌی ٌيّدف ؾيهیات ٌؼاىی ،ىضنّالت صامهَ از اظالؾػات
ةایغ جا ؿؼ صغ اىکاف دكیق ةاقغ .دكث ىّزب اظيیٍاف ك مضث ىیگؼدد .ایً ىـػلهَ ىـػحهؽـ
جأییغیَ ك جضهیم کهیَ اظتار ىّزّد اؿث .یکی از كػػایف ةـػیار دقػّار کارکٍػاف اظالؾػات در
ظالؿ پیغایف ةضؼافُاٌ ،یاز ایساد جؿادؿ ةؼای دكػث ُيػؼاق ةػا پاؿػعگّیی اؿػث .كضػاكت در
جؿادؿ ىٍاؿب ةیً دكث ك ىنهضثاٌغیكیٌ ،یازىٍغ ُياٍُگی ةـیار ٌؽدیک ةا ظؼاصاف ؾيهیػات
اؿث جا كغرت كاکٍف ك ؾکؾانؿيم افؽایف یاةػغ .اظالؾػات ،ةایػغ جنػّیؼی ىحؿػادؿ ،کاىػم ك
ؾيهی ،از ىضیط ؾيهیاجی دقيً ارائَ دُغ .ایً اظالؾات کَ از ىٍاةؽ ك راقُػای ىعحهػف کـػب
ىیقّد ،ةؼای کاُف اىکاف فؼیب جاکحیکی ك ؿّءجؿتیؼ ةَ کار ىیركد( .ایؽدی)16 ،1386 ،
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ب) ىؼجتط ةّدف :ىؼجتط ةّدف ةَ ىفِّـ ؿازگاری اظالؾات ةا ٌیازىٍػغیُای اظالؾػاجی ؿػازىاف
اؿث .اظالؾات ك ٌیازىٍغیُای زيؽآكری ةایغ ىـحلیياً ةَ جكعیل ،ظؼحریؽی ،ازؼا ك ارزیػاةی
ؾيهیات ىؼجتط ةاقغ .اظالؾات ىکحـتَ ةایغ ةؼ اكغاىات ةانلّق ،ظؼحریؽیقػغق ك زػاری ؿػازىاف
ىحيؼکؽ ةاقغ .ةٍاةؼایً ةایغ در ٍُگاـ زيؽآكری اظالؾات ؾٍامػؼ امػهی اظتػار ك ٌیازىٍػغیُای
ارائَقغق از ؿّی ؿازىاف را در ٌؼؼ داقث( .ایؽدی)18 ،1386 ،
پ) ةَىّكؽ ةّدف :ةَىّكؽ ةّدف ةَ ایً ىفِّـ اؿث کَ اظالؾات جّنیغقغق ةایغ در زىاف ٌیػاز در
اظحیار جنيیو گیؼاف ؿازىاف كؼار گیؼد .اىؼكزق ةا پیكؼفث فٍاكری ،زىاف ىضػغكد ةػّدق ك ةـػیار
ىِو اؿث ك ىيکً اؿث اظالؾات جّنیغقغق درمّرجیکَ در ككث ضؼكرت زِػث جنػيیوگیؼی
در دؿحؼس ىـلّنیً ٌتاقغ ؾالكق ةؼ از داؿث دادف ارزش ظّد ةاؾخ غافهگیؼی ةَكؿیهَ دقيً
ٌیؽ قّد .ةٍاةؼایً صنّؿ اظيیٍاف از ىغاكىث قتکَ ارجتاظی در ظػّؿ ؿػاىاٌَ اظالؾػات اؿػاس
ارائَ اظالؾات ةَىّكؽ ةَ ىنؼؼکٍٍغق اؿث .ك در کيحؼیً زىاف ىيکً در اظحیػار ىنػؼؼکٍٍغق
كؼار گیؼد( .آزادقدؿ)31 ،1382 ،
ت) كاةهیث دؿحؼؿی :اظتار ك اظالؾات دریافحی ةایغ ةَؿادگی در دؿحؼس ةاقغ جا ةحّاٌػغ ىػّرد
اؿحفادق كؼار گیؼد .در اكنّیث اكؿ اظالؾات ةایغ ةَؿادگی كاةم ةازیاةی ةاقغ .کارکٍػاف اظالؾػات
ةایـحی كادر ةاقٍغ جا ةَ اظالؾات دؿحؼؿػی داقػحَ كتػم از ایًکػَ اظالؾػات را ةحػّاف ارؿػاؿ،
پػػؼدازش ،اؿػػحفادق ك یػػا جسؽیػػَكجضهیم ٌيػػّد .اكنّیػػث دكـ؛ ُػػو کارکٍػػاف اظالؾػػات ك ُػػو
ىنؼؼکٍٍغگاف ةایغ دؿحؼؿی ىٍاؿب ةَىٍؼّر دؿحیاةی ك کارةؼد اظالؾات داقحَ ةاقٍغ .اكنّیث
ؿّـ؛ ىضنّالت اظالؾات ،قٍاؿایی ك ىؼاكتث ةایغ ُيیكَ در پاییًجؼیً ؿعش ىيکً ؿازگار ةػا
صفاػث ،ظتلَةٍغی قّد .ىحلاةالً ةؼظی اظالؾات ٌیازىٍغ صفاػث فّؽانؿادق اؿػث (ةػؼای ىذػاؿ
صفاػث ىٍاةؽ ك ركشُای صـاس ك یا صلایلی کػَ داٌػف ىعيلٍػی را در ةػؼدارد) .ةػَُؼصاؿ،
جّنیغکٍٍغگاف اظالؾات ةایغ از ظتلَةٍغی ةیفازصغ اظالؾات پؼُیؽ ٌيّدق جا كاصغُای ؾيهیاجی
ةحّاٌٍغ از اظالؾات ةَىّكؽ ةِؼقىٍغ قغق ك ةاؾخ افؽایف كغرت كاکٍف قػٌّغ( .دُلػاٌی،1389 ،
)3
ؿعّح ىعحهف اظالؾات
اظالؾات ىتحٍی ةػؼ ؿػَ ؿػعش اظالؾػات در ؿػعش راُتػؼدی ،اظالؾػات در ؿػعش جػاکحیکی ك
اظالؾات در ؿعش ؾيهیاجی اؿث.
انف) اظالؾات در ؿعش راُتؼدی :امّالً راُتؼد کهی یػک کكػّر ،دارای اةؿػاد ىعحهػف ٌؼػاىی،
ؿیاؿی ،اكحنادی ك ...اؿث .اؿاؿاً زىیٍَ ةضخ راُتؼد ،ىـائم اىٍیحػی اؿػث جػا اُػغاؼ دیگػؼ،
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ایًکَ جّزَ ظؼاصاف راُتؼدی ،جٍِا ةَ ایً اىؼ ىؿعّؼ اؿث کَ چگٌَّ ىیجّاف ةَ ٌضّی ىػؤدؼ
از ىٍاةؽ ٌؼاىی ىكعل ،ةؼای جضنیم اُغاؼ ؿیاؿی ىّردٌؼؼ اؿػحفادق کػؼد .پػؾ ةػؼای ةػَ
دؿث آكردف جفّؽ ةؼ دقيً ،الزـ اؿث ىسيّؾَ کاىهی از اةؽارُػا ك كؿػایم در اظحیػار اُػغاؼ
راُتؼدی كؼار گیؼٌغ کَ آگاُی ك ظتؼگیؼی ،گفحاری از ایػً اةؽارُػا را ىیجّاٌػغ پّقػف دُػغ.
ةٍاةؼایً ،ةؼای اٌحعاب ةِحؼیً ك ىٍاؿبجؼیً كؿیهَ ،الزـ اؿث کػَ ةَكؿػیهَ ایػً اةػؽارٌ ،لػاط
ضؿف دقيً را قٍاظث ك ةا كّی کؼدف ظّد ،زىیٍَ را ةؼای ىنّف ىاٌغف از صيهَ دقػيً ةػَ
کيک امم ةازدارٌغگی فؼاُو ٌيّد( .دُلاٌی)39 ،1389 ،
ب) اظالؾات در ؿعش ؾيهیاجی
در ؿعش ؾيهیاجی ،اظالؾات ةَ ىـلّنیً ؿعش ؾيهیاجی ك ىـلّنیً ؿػعّح پػاییًجؼ ىـػحلؼ در
ىٍاظق ؾيهیاجی ایً اىکاف را ىیدُغ کَ از ٌیؼكُػای ظػّد در ىلاةػم اٌػّاع جِغیػغات دقػيً
ىضافؼث ٌيای غ .ؾالكق ةؼ آف ةا کـػب اظتػار ك اظالؾػات الزـ ،ىضػم اؿػحلؼار ك ٌػّع ؾيهیػات
اصحيانی آٌاف ٌیؽ ىّرد قٍاؿایی كاكؽ ىیقػّد .اظالؾػات در ایػً ؿػعش ،ةػؼ ركی كاةهیثُػا ك
جيایالت دقيً ك اؿحؿغاد جِازيی كی جيؼکؽ دارد( .ظادـدكیق)43 :1390 ،
اظالؾات در ؿعش راُکٍكی
اظالؾات راُّردی قاىم جسؽیَكجضهیم ك اٌحكار ىؤدؼ اظتار ك اظالؾاجی ىیقّد کَ ىتحٍی ةؼ آف،
جنيیياجی در ؿؼجاؿؼ ؿاظحار فؼىاٌغُی اجعاذ ىیقّد .فؼىاٌغُاف مضٍَ ٌتؼد ةؼای ظؼحریؽی،
ُغایث ٌیؼكُا ،ارائَ جنّیؼی ىكػعل ك گّیػا از مػضٍَُای ٌتػؼدٌ ،یػاز ةػَ اٌػّاع ىعحهفػی از
اظالؾات دارٌغ جا ةا ةؼرؿی ك جضهیػم ایػً اظالؾػات ،ةحّاٌٍػغ ةػا اٌحلػاؿ جنػيیيات ،ظؼحُػا ك
فؼىافُا ظّد ةَ فؼىاٌغُاف ؾيهیػاجی ،جفکػؼات ظػّد را از كػّق ةػَ فؿػم جتػغیم کٍٍػغ .اظتػار
راُّردی از ركشُایی قاىم ىؼاكتث زىیٍی ك ُّایی ،زاؿّؿی (اظالؾات اٌـاٌی) ك قٍاؿػایی،
اٌّاع گٌّاگّف اظالؾات فٍی (ىاٌٍػغ اظالؾػات ؿػیگٍانی یػا اظالؾػات جنػّیؼی ،ضػغاظالؾات،
ةاززّیی ،دادقُای صـی ةَدؿثآىغق از كؿایم ُغؼیاب یا دیغ در قب) اؿحضناؿ ىیگػؼدد.
(آزادقدؿ.)1382:40،
اكحغار اظالؾاجی
اكحغار یک كغرت كاٌٌّی كظتیؿی جهلی ىی گؼدد ،ؿازىاٌِا ةيذاةَ ای یک كغرت كاٌٌّی ىفؼكض
داٌـحَ قغق از یک كغرت ىؿيّنی ىحيایؽ ىی گؼدد .اكحغار ةؼای ىّزّدقغف كىّزّدیث یافحً
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ةَ یک ؿازىاف کَ كغرت ُؼىی دارد ٌیازىٍغ اؿث ك چٍیً ؿازىاف كغرجی ةایغ كاٌٌّی جهلی
گؼدد كاٌٌّی ةّدف ایً كغرت ىی جّاٌغ ىتٍی ةؼ جلغیؾ درمّرت ىػُتی ةّدف یا صلّؽ ظتیؿی
اؿحّار ةاقغ .افؼاد کَ در ایً راةعَ كغرجی قؼکث دارٌغ در ىّرد پػیؼش ةغكف كیغ كقؼط آف
كرؾایث كّاٌیً ةَ اداىَ ایً كغرت كجغاكـ ؿهعَ آف کيک ىی کٍغ(.رصیق اغناف ،ىارؾ گهی،
 ).30،1384اىا در ایً زـحار اكحغار در ارجتاط ةا زاىؿَ اظالؾاجی جتییً ىی گؼدد ك زاىؿَ
اظالؾاجی زاىؿَای اؿث کَ ةؼای جّنیغ اٌّاع کاال ك ظغىات كاةـحگی ؾيیلی ةَ کارةؼد
فٍاكریِای اظالؾاجی دارد .ایً زاىؿَ از كیژگیِای ظامی ةؼظّردار ةّدق ك در ركٌغ جؿاىم ةا
صاکيیث قؼایط زغیغی را پیف ركی صاکيیث ىهی در ؿعش داظهی ك ظارزی كؼار ىیدُغ ك
ةَ جضغیغ اف ىی پؼدازد .نػا ةا جّزَ ةَ فؼایٍغ ػِّر زاىؿَ اظالؾاجی صاکيیث در ىفِّـ ؿٍحی
آف در اةؿاد داظهی ك ظارزی ىؿٍایی اؿاؿا مّری ك صلّكی پیغا ىیکٍغ ك صاکيیثُا دیگؼ
ٌعّاٍُغ جّاٌـث ةؼاصحی ةؼ ظالؼ ىـیؼ جضّالت ؿیاؿی ك اكحنادی ك فؼٍُگی زِاف جنيیو-
گیؼی کٍٍغ  .ایً جّاٌيٍغی ةؼای کكّرُا ركیکؼدی را انلا ىی ٌيایغ کَ ةَ آف اكحغار اظالؾاجی
ىی گّیٍغ .ىلاـ ىؿؼو رُتؼی ك فؼىاٌغُی ىؿؽز کم كّا پیؼاىّف اكحغار اظالؾاجی ىیفؼىایٍغ:
«كاكؿاً اگؼ ةگّییو کَ اىؼكز ٌفّذ ك اكحغار ؿیاؿی در دٌیا ركی ؿَپایَ اؿحّار اؿػث :اكؿ دػؼكت ك
اىکاٌات پّنی ك ىانی؛ دكـ جّاٌائیُای ؾهيػی ك فٍّاكراٌػَ؛ ؿػّىیف كعؿػاً جّاٌائیُػای ظتػؼی ك
ؿهعَی ظتؼی اؿث) www.khamenei.ir1369/12/21( ».
صضؼت ؾهی ؾهیَانـالـ ُو ىیفؼىایٍغ:
«اَنؿِهوُ ؿُهعافٌ ،ىًَ كَزَغَقُ ماؿَ ةَِِ ،كىًَ نَو یسِغقُ میمَ ؾَهَیَِ»
یؿٍی ؾهو اكحغار اؿث ك ُؼکؾ آف را ةَ چٍگ آكرد ،ىیجّاٌغ جضکو کٍغ ك ُؼ کؾ کَ ةَ دؿث
ٌیاكرد ةؼ اك غهتَ ظّاٍُغ داقث.
جسؽیَكجضهیم
ةغیِی اؿث اكحغار اظالؾاجی در زيِّری اؿالىی ایؼاف ةا ىحغیؼُای دفاع فؼٍُگی ،دفاع ٌؼاىی،
دفاع ؿیاؿی ،دفاع اكحنادی ؿٍسیغق ىی قّد .در ایً دیغگاق زىیٍَُای فکؼی ىحؿغدی دارد.
غانب زىیٍَ ُای فکؼی در ایً زـحار  ،دیغگاق اىاـ ظيیٍی (رق) ىی ةاقغ
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دفاع ُيَزاٌتَ از ٌگاق اىاـ ظيیٍی (رق)
ردیف

عناوین

1

دفاع فؼٍُگی

2

دفاع اكحنادی

3

دفاع ؿیاؿی

4

دفاع ٌؼاىی

جدول ( :)1دفاع همهجانبه از نگاه امام خمینی (ره)

توضیحات
ةا جّزَ ةَ ركیکؼد اٌـافگؼای اىاـ ظيیٍی (رق) ،ىیجّاف گفث کَ فؼٍُگ ك ىضاىیً كاةـحَ ةَ آف ،زؽء
راُتؼد دفاؾی ایكاف اؿث (مضیفَ ٌّر :1378 ،ج  237 :6ػ  .)236ةَ گياف كی ،ةِؼقگیؼی از ایً ىٍتؽ
ٌؼـافؽاری كغرت ةؼای دفؽ جِغیغ ك افؽایف اىٍیثٌ ،یازىٍغ نّازـ ك قؼایط ظامی اؿث .در ایً ىّرد ىیجّاف
ةَ ٌکاجی ىاٌٍغ «ضؼكرت ُياٍُگی ةا پیاـُا ك ؿازكکارُای فؼٍُگ اؿالـ»« ،پؼُیؽ از كّـىغاری فؼٍُگی»
(مضیفَ ٌّر ،1378 ،ج  284 :6ػ  )283اقارق کؼد ،کَ ةاؾخ جلّیث «ُّیث» ك «ظّدةاكری فؼٍُگی» ظّاُغ
قغ (مضیفَ ٌّر ،1378،ج  .)155 :8در ؿعش ىهی انگّی ةِؼقگیؼی از ىؤنفَُای فؼٍُگی در ؾؼمَ دفاع ،از
امّؿ ظامی پیؼكی ىیکٍغ؛ کَ ةؼای ٌيٌَّ ىیجّاف از «ضؼكرت جضلق اؿحلالؿ فؼٍُگی» (مضیفَ ٌّر،
 ،1378ج  234 :14ك ج  110 :17كج )194 :21؛ ؿعً گفث .ایً ٌّع ٌگؼش دفاؾی در ؿعش فؼاىهی ٌیؽ ةا
رٍُيّدُای ظامی ىاٌٍغ «دؾّت از ىـحضؿفاف زِاف ةؼای پػیؼش اؿالـ» (مضیفَ ٌّر ،1378 ،ج :15
 )158ك « ىأىّریث ؾهيا ك اٌغیكيٍغاف در ؿؼاؿؼ زِاف ةاُغؼ جضؼیک زّاىؽ ةؼای ىلاةهَ ةا اؿحیالظهتی
زِاٌی» (مضیفَ ٌّر ،1378 ،ج ُ )102 :19يؼاق ىیگؼدد.
در ؿعش ىهی ،چارچّب ةـیر ىٍاةؽ اكحنادی در ىـیؼ پیكتؼد ُغؼُای ٌاػؼ ةؼ ؿیاؿث دفاؾی ،ىضّرُایی
ىاٌٍغ «اؿحلالؿ اكحنادی ىلغىَای ةؼ اؿحلالؿ ؿیاؿی» (مضیفَ ٌّر ،1378 ،ج  64 :10ػ  63ك ج 222 :11
ك ج  175 :17ػ  )169ك «ضؼكرت ىلاةهَ ةا جؼفٍغُای كغرتُای اؿحکتاری درزىیٍَی چپاكؿ ىٍاةؽ اكحنادی
کكّر» (مضیفَ ٌّر ،1378 ،ج  153 :14ػ  152كج  34 :16ػ  )33را در ةؼىیگیؼد .ایً ىؿٍا در صّزق زِاف
اؿالـ ةَ ىّاردی ىاٌٍغ «ةِؼقگیؼی از ازحياع اؿالىی ىاٌٍغ صر ةؼای افكای جّظلَُای اكحنادی اؿحکتار در
زِاف اؿالـ» (مضیفَ ٌّر ،1378 ،ج  )156 :1ك در ؾؼمَ زِاف ىضؼكىاف ك ىـحضؿفاف ٌیؽ ةَ قاظلُایی
ىاٌٍغ «جؼكیر ك جؿيیو ظّدةاكری در زِاف ىـحضؿفاف درزىیٍَی اىکاف صنّؿ ةَ ظّدکفایی اكحنادی»
(مضیفَ ٌّر ،1378 ،ج  195 :14ػ  )193اقارق دارد.
دفاع در صیعَ اىّر ؿیاؿی ،ةَ کارکؼد ٌِادُای ؿیاؿی زاىؿَ در زِث جضلق ةاالجؼیً ضؼیب دفؽ جِغیغ ك
اىٍیث زایی اظالؽ ىیقّد .ایً ىتضخ در ؿعش ىهی (ایؼاف اؿالىی) امّنی ىاٌٍغ «كالیثفلیَ ىاٌؽ امهی در
ةؼاةؼ ُؼ ٌّع آؿیب ك جِغیغ» (مضیفَ ٌّر ،1378 ،ج  218 :13كج  138 :17كج  )18:134ك «ىؼدـگؼایی،
ضاىً ىلاةهَ ةا دقيٍاف» (مضیفَ ٌّر ،1378 ،ج  98 :9ك ج  )16:8را در ةؼىیگیؼدٌ .کحَ ىِو ایٍکَ داىٍَ
ایً ٌّع ةِؼقگیؼی از ىٍاةؽ ؿیاؿی در صّزق دفاع ،ةَ فضای ؿیاؿثگػاری ظارزی ٌیؽ کكیغق قغق اؿث ك
ىتاصذی ىاٌٍغ «پایتٍغی کاىم ةَ صفغ اؿحلالؿ ك آزادی ،ةَؾٍّاف ةٍیاف ؿیاؿث در راةعَ ةا ةیگاٌگاف»
(مضیفَ ٌّر ،1378 ،ج  )237 :20ك «ةؼكؼاری راةعَ ةا کكّرُای غؼةی ىـهياف ةؼ اؿاس ىیؽاف دكری آٌاف
از جؿغی ،پؼُیؽ از اؾياؿ ؿهعَ ةؼ ایؼاف ك پػیؼش ؾغانث» (مضیفَ ٌّر ،1378 ،ج  35 :11كج  )234 :19را
ىغٌؼؼ كؼار ىیدُغ .در ؿعش فؼاىهی ،دفاع ؿیاؿی درمغد «جتییً ظعّط فامم ىكعنی ىیاف زِاف اؿالـ
ك رؿاٌغف فامهَ ظّد از ىؼز كغرتُای ةؽرگ زِاف اؿث» (مضیفَ ٌّر ،1378 ،ج  )233 :20ك یا «ضؼكرت
ایساد صکّىث ةؽرگ اؿالىی جّؿط ةـیسیاف زِاف اؿالـ ُيؼاق ةا ُـحَُای ىلاكىث در ةؼاةؼ قؼؽ ك غؼب»
(مضیفَ ٌّر ،1378 ،ج  )53 :21جسّیؽ ىیقّد .در ُيیً ظنّص ىیجّاف ةَ راُکارُایی ىاٌٍغ «كیاـ ىهی
در ةؼاةؼ كغرتُای ةؽرگ» (مضیفَ ٌّر ،1378 ،ج  ،)30 :16جّزَ کؼد کَ «زتَِ زِاٌی ىضؼكىاف ك
ىـحضؿفاف» ىعاظب امهی آف اؿث.
داىٍَ جسّیؽُای ٌؼاىیگؼایاٌَ اىاـ ظيیٍی (رق) کَ ةَظّر ىـحلیو ك مؼیش انگّی اىٍیحی ػ دفاؾی ىعهّب
ایكاف را در ةؼىیگیؼد ،ىاٌٍغ ىّارد پیكیً در ؿعّح گٌّاگٌّی كاةمجفکیک اؿث .دفاع ٌؼاىی در ؿعش ىهی،
از امّنی ىاٌٍغ «ضؼكرت صضّر جياىی اككار زاىؿَ درمضٍَ دفاع از کكّر اؿالىی ُيؼاق ةا آىادگی دفاؾی
الزـ» (مضیفَ ٌّر ،1378 ،ج  245 :11ػ  244كج  44 :12ك ج « ،)165 :13اُحياـ ظاص ةَ امم
ةازدارٌغگی در زِث ظهؽ ؿالح ركاٌی دقيً» (مضیفَ ٌّر ،1378 ،ج  46 :12ػ  44كج  60 :13كج :19
 )104پیؼكی ىیکٍغ .در ؿعش فؼاىهی ك ظعاب ةَ زِاف اؿالـ ٌیؽ ىّاردی ىاٌٍغ «ضؼكرت جكکیم ةـیر در
ؿعش زِاف اؿالـ» (مضیفَ ٌّر ،1378 ،ج  )53 :21ىعؼحقغق ك در ظنّص زتَِ زِاٌی ىـحضؿفاف ٌیؽ
ةَ امّنی ىاٌٍغ «ُّقیاری ٌـتث ةَ اةؼكغرتُا درزىیٍَی زٍگ آفؼیٍی ىیاف زّاىؽ» (مضیفَ ٌّر،1378 ،
ج  )53 :13جّزَ دارد.
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ماصبٌؼؼاف ؾهو اظالعرؿاٌی ،كیژگیُای ىحؿغدی از زاىؿَ اظالؾاجی ك ػّاُؼ آف ارائَ دادقاٌغ
کَ ىِوجؼیً آفُا ؾتارتاٌغ از:
انف) كیژگی فٍاكراٌَُ :يگؼایی ك پیٌّغ ىیاف رایاٌَ ك ىعاةؼات ،اىؼكزق از كاكؿیثُای ىؿيّنی
زٌغگی در جياىی ازحياعُای ٌّیً اؿث کَ در ُيَ جؼزيافُای زٌغگی ٌيایاف قغق اؿث.
ٌؼاـ جنيیوگیؼی در ةعف اؾؼيی از صّزقُای كاكؽ در زِاف پیكؼفحَ اىؼكز ،ةَ ٌؼاـُای
پیچیغق فٍاكری اظالؾات ك ٌؼـافؽارُای جّاٌيٍغ كاةـحَ اؿث( .اؿؿغی )61 :1376 ،كیژگی
فٍاكراٌَ ،قؼط الزـ ةؼای زاىؿَ اظالؾاجی اؿث اىا قؼط کافی ٌیـث .ةؼ اؿاس ایً كیژگی،
زاىؿَ اظالؾاجی در ادؼ جّؿؿَ قحاةاف فٍاكری اظالؾات ػِّر کؼدق اؿث .ایً كیژگی دارای
چٍغیً ظنینَ ةّدق ك ٌعـحیً ظنینَ آف ،جكکیم رؿاٌَُا اؿث کَ ٌؼاىی فؼاگیؼ ،زاىؽ ك
گـحؼدق را ةَ ُيؼاق آكردق ك ىـهط ةؼ صیات ةكؼی اؿث ك ایً ظّد جؼکیتی از فٍاكری
اظالؾاجی ،رایاٌَ ،دكرٌگار ،چاپگؼ ،كیغئّ ،ىاُّارق ،جهّیؽیّف ك زؽ آف اؿث.
دكىیً ظنینَ كیژگی فٍاكراٌَ ،دكؿّیَ ةّدف آف اؿث کَ ىعاظب را از كضؿیحی ىٍفؿم
ظارزی ىیکٍغ ك ةَمّرت ىؤدؼ در فؼایٍغ ارجتاط قؼکث ىیدُغ .رقغ اٌغیكَ ،پیغایف صق
اػِارٌؼؼ ك صق رأی درٌحیسَ جيؼیً ةؼظّرد فؿاؿ ك ىـلّالٌَ در زىیٍَُای ازحياؾی ،از آدار
ارجتاط دكؿّیَ اؿث کَ ٌحایر ؿیاؿی ك فؼٍُگی ةَ دٌتاؿ داردُ( .ياف)
ؿّىیً ظنینَ كیژگی فٍاكراٌَ ،پّیایی ك جتغیمپػیؼی اؿث .یؿٍی ارجتاط ازُؼ زا ،ةا ُؼکؾ ك
درُؼصاؿ اىکافپػیؼ اؿث کَ ٌيٌَّ آف ٌیؽ جهفً ُيؼاق اؿث .جتغیمپػیؼی ةَ ایً ىؿٍاؿث کَ
اىؼكزق ةَراصحی ىیجّاف پیاـُا را از مّرجی ةَ مّرجی دیگؼ جتغیم کؼد؛ ك درٌِایث زِافقيّؿ
ةّدف ،از ىِوجؼیً ظنّمیات كؿایم ارجتاظی ٌّیً اؿث؛ ةَ ایً ىؿٍی کَ قتکَُا ةَجغریر
ؿؼاؿؼ ؿیارق زىیً را پّقف ىیدٍُغ ك ىؼزُای ؿیاؿی را درىیٌّردٌغ .فٍاكریُای اظالؾاجی
اىکاف ىیدٍُغ کَ ظؼاصی ك ؿاظث کاال ةا ةِحؼیً کیفیث ك کيحؼیً زىاف ةَمّرت ظّدکار
اٌساـ پػیؼد ك ظط جّنیغ چٍاف اٌؿعاؼپػیؼ گؼدد کَ ةَراصحی ةحّاف ةا ظط جّنیغ كاصغی ،چٍغ
ٌّع کاال جّنیغ کؼدٌ( .كاط)40 :1388 ،
ب) كیژگی ازحياؾی :زاىؿَ اظالؾاجی ؿاظحار زاىؿَ قتکَای ك ارجتاظات انکحؼكٌیکی زٌغگی
ازحياؾی را در ىؿؼض جضّالت ؾؼیو كؼار دادق اؿث .پیكؼفث ظیؼقکٍٍغق در پؼدازشٌ ،گِغاری
ك اٌحلاؿ اظالؾات دركاكؽ ةَ کارةؼد فٍاكری اظالؾاجی در جياـ زكایای زٌغگی ازحياؾی اٌساىیغق
اؿثُ .يچٍیً ارزاٌی فٍاكریُای پؼدازش ك ٌگِغاری اظالؾات ىّزب قغق اؿث جا گـحؼق
آفُا در اةؿاد زِاٌی كؿؿث یاةغ( .ؾؼب اٌناری )36 :1388 ،اززيهَ اقحغاؿ ،جلـیوکار ،ركاةط
ظاٌّادگی ،كیؽای انکحؼكٌیکی ك  . ...ةؼای ىذاؿ ،ككحی ىكاغم اظالؾاجی ةَ كزَ غانب در ىیاف
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ىكاغم ىّزّد در زاىؿَ جتغیم ىیقٌّغ .ىا ةَ یک زاىؿَ اظالؾاجی دؿث ىییاةیو .زاىؿَ
اظالؾاجی ٌّع زغیغی از جلـیوکار را ىعؼح ىیکٍغ ك درٌحیسَ ىكاغهی از ىیاف ىیركد ك
ىكاغم زغیغی پغیغ ىیآیغ .جضّؿ ازحياؾی ىتحٍی ةؼ اظالؾات ،قاىم جأدیؼ آزادی جغكیً
كاٌّف صاکو ةؼ ىتادنَ اظالؾات اؿث کَ در آف ایساد قتکَ اظالؾات ك ارجتاظات انکحؼكٌیکی
ىیجّاٌغ ةَ جسغد صیات ظاٌّادق ك زاىؿَ ىٍسؼ قّد.
اٌؽكای ككؼ دارای فلؼ اظالؾاجی در زاىؿَ انکحؼكٌیکی ةَ قکمگیؼی ىسغد ككؼ ىضکّـ ك
ضؿیف در زاىؿَ اظالؾاجی کَ جّؿط کارفؼىایاف اؿحذيار ىیقٌّغ ك ٌادیغق گؼفحً صلّؽ ایً
ككؼ در اٌؿلاد كؼاردادُا ،ةار دیگؼ ةَ قکم زغیغی ةؼكز ىیٌيایغ« .ىاؿّدا»1یکی از ىحفکؼاف
زاىؿَ اظالؾاجی ،در ؿاؿ  1985ةَ ظؼح زاىؿَ اظالؾاجی ىیپؼدازد کَ در آف ىضّر امهی
ارزشُای اظالؾاجی ةؼ ارزشُای ىادی غهتَ ىیکٍغ ك در اكحناد ایً زاىؿَ ؿؼىایَ اظالؾات ك
داٌف فٍی ةؼ ؿؼىایَ ىّاد ةؼجؼی ىییاةغ( .ةِكحی)25 :1376 ،
ج) كیژگی اكحنادی :در زاىؿَ اظالؾاجی ،اظالؾات اكحنادی از ىِوجؼیً ىتاصخ اظالؾات اؿث
ك از ىِوجؼیً اةؿاد اكحناد در زِاف اىؼكز ىضـّب ىیقّد .ةَگٌَّای کَ ىیجّاف گفث اىؼكزق
در ةازارُای زِاٌی ،اداىَ فؿانیث ةغكف ىغد گؼفحً از كغرت رایاٌَ ك ؿاىاٌَُای ىعاةؼاجی
اىکافپػیؼ ٌیـث( .ىضـٍی)1380:40 ،
اكحناد ىتحٍی ةؼ اظالؾات دركاكؽ ٌّؾی اكحناد ظغىاجی اؿث کَ ةا اكحناد کكاكرزی ك مٍؿحی
کَ در زىؼق اكحنادُا ی جّنیغی ُـحٍغ ،جفاكت اؿاؿی دارد .ركیکؼد اكحنادی ةَ ٌلف ركزافؽكف
اظالؾات در فؼآیٍغ جّنیغ ،جّزیؽ ك ىنؼؼ ،ةَكیژق درزىیٍَی ٌّآكری ك ركاةث اقارق دارد .انتحَ
ؿاظحار اكحنادیٌ ،اگؽیؼ ،ظّد را ةا صّزقُای جازق ُياٍُگ ىیکٍغ .در ایً زّاىؽ ،اظالؾات
ىٍتؿی اكحنادی جهلی ىیگؼددٌ( .كاط )42 :1388 ،ؿازىافُا ةؼای افؽایف کارایی ظّد ،ةؼ
اؿحفادق ةیكحؼ از اظالؾات جأکیغ ىیكرزٌغ جا ٌّآكریُا جلّیث گؼدد ،ىّكؿیث اكحنادی ك
ركاةثظهتاٌَ آفُا ةِتّد یاةغ ك ؿتب ارجلای کیفیث اةؽارُا ك ظغىات قّد.
د) كیژگی ؿیاؿی :جيؼکؽ كغرتٌ ،فّذ ؿیاؿی ك جضّالت ازحياؾی ٌاقی از اظالؾات ،دنیم
آقکاری ةؼ ىؽایا ك ىٍافؽ ایساد یکكعب اظالؾاجی اؿث کَ ؿتب جغییؼات ةٍیادیً ؿیاؿی از
ظؼیق پّقف ظتؼی اؿث .اگؼ پعف آظؼیً ركیغادُا از ظؼیق رؿاٌَُای ُيگاٌی را ازٌؼؼ
«فلؼ اظالؾاجی» ك «غٍای اظالؾاجی» ةٍگؼیو ،پیاىغ آف ،جتغیم زاىؿَ زِاٌی ةَ دك گؼكق
ىعاظتاف ىٍفؿم ،ىنؼؼکٍٍغق ك رؿاٌَُای زيؿی از یکـّ ك قيار كهیهی از کكّرُای ةؼجؼ ك
ٌیؽ افؼاد ؿؼآىغ کكّرُا ك جّنیغکٍٍغگاف فؿاؿ ك کارةؼاف اظالؾات انکحؼكٌیکی ،از ؿّی دیگؼ
ظّاُغ ةّدُ( .ياف)
1-Masuda
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ُػ) كیژگی فؼٍُگی :ػِّر زاىؿَ اظالؾاجی ،جضّؿ ؾيیلی در ارزشُای فؼٍُگی ك آدابكرؿّـ
ىهثُا ك اكّاـ ك ُّیثُا ةَ كزّد آكردق ك ةازیاةی ك جكعیل ُّیث آفُا درؾیًصاؿ ،ةا
دقّاریُای جازقای ىّازَ قغق اؿث ك ىا اىؼكزق قاُغ ػِّر فؼٍُگُای انکحؼكٌیکی ىحفاكجی
ٌیؽ ُـحیو )Martin,1995:6( .ةٍاةؼایً آٌچَ ُيؽىاف ةا پیغایف ك جّؿؿَ زّاىؽ اظالؾاجی در دٌیا
ىعؼح قغق ،جضيم ك ىغارای فؼٍُگی اؿث کَ ٌاقی از قٍاظث ةیكحؼ اؿث .ةـیاری از ٌاػؼاف
گؼایف کَ ٌاقی از قٍاظث ةیكحؼ اؿث .ةـیاری از ٌاػؼاف گؼایف ةَ دیغف ٌكاٌَُای جضّؿ در
ارزشُای فؼٍُگی ةَ دٌتاؿ پیكؼفث زاىؿَ اظالؾاجی رادارٌغ ،اگؼچَ ةایغ ظاظؼٌكاف کؼد کَ
زّاىؽ ىعحهف كاکٍفُای ىحفاكجی در ةؼاةؼ صضّر فٍاكریُای پیكؼفحَ دارٌغ ك صحی فؼٍُگ
زِاٌی انکحؼكٌیکی ىـحؿغ پػیؼش جأدیؼات ىضهی ك ىهی اؿث .در صلیلث آٌچَ در صاؿ ككّع
اؿث ،جّؿؿَ ك جؿاىم گـحؼدق فؼٍُگُا اؿث ٌَ ،ةَامعالح فؼٍُگ ٌّپایی کَ جضّؿ ك جغییؼ
اؿاؿی قیّق زٌغگی را در ؿؼاؿؼ زِاف ةَ دٌتاؿ داقحَ ةاقغ .زاىؿَ اظالؾاجی ةا ایً كیژگیُا،
جأدیؼ قگؼفی ةؼ ىفاُیو ازحياؾی اززيهَ زٍگ گػاقحَ اؿث( .ةِكحی)26 :1376 ،
فؼٍُگی -ازحياؾی

ایساد فؼٍُگ اظالؾاجی ىٍعتق ةا جضّالت ؾيیق
ایسادقغق در ارزشُای فؼٍُگی ك آدابكرؿّـ
ىهثُا ك اكّاـ ك ُّیثُا

فؼٍُگی -ازحياؾی

اكحنادی

ایساد ىّكؿیث اكحنادی ىحٍاؿب ك ركاةثظهتاٌَ
ةازارُای زِاٌی ةا کـب اظالؾات اكحنادی
ةَركز

اكحنادی

ؿیاؿی

زغكؿ ( :)2قاظلؿازی ٌلف اكحغار اظالؾاجی در دفاع ُيَزاٌتَ ةؼ اؿاس ىتاٌی ٌؼؼی ك پٍم ظتؼگی

پّقف ك جفـیؼ ظتؼی زِاٌی ةا جيؼکؽ ةؼ
كغرتٌ ،فّذ ؿیاؿی از ظؼیق ةَکارگیؼی دكنث
انکحؼكٌیکی زِاٌی ةّىی ك ظّداجکا

ضؼكرت ُياٍُگی ةا پیاـُا ك ؿازكکارُای
فؼٍُگ اؿالـ
پؼُیؽ از كّـىغاری فؼٍُگی
جلّیث «ُّیث» ك «ظّدةاكری فؼٍُگی»
ضؼكرت جضلق اؿحلالؿ فؼٍُگی

دفاع همهجانبه

اقتدار اطالعاتی

اؿحلالؿ اكحنادی ىلغىَای ةؼ اؿحلالؿ ؿیاؿی
ضؼكرت ىلاةهَ ةا جؼفٍغُای كغرتُای اؿحکتاری
در زىیٍَ چپاكؿ ىٍاةؽ اكحنادی کكّر
جؼكیر ك جؿيیو ظّدةاكری ك صنّؿ ةَ ظّدکفایی
اكحنادی
كالیثفلیَ ىاٌؽ امهی در ةؼاةؼ ُؼ ٌّع آؿیب ك
جِغیغ
ىؼدـگؼایی ،ضاىً ىلاةهَ ةا دقيٍاف

ؿیاؿی

پایتٍغی کاىم ةَ صفغ اؿحلالؿ ك آزادی،
ةَؾٍّاف ةٍیاف ؿیاؿث در راةعَ ةا ةیگاٌگاف
ةؼكؼاری راةعَ ةا کكّرُای غؼةی ىـهياف ةؼ
اؿاس ىیؽاف دكری آٌاف از جؿغی ك پؼُیؽ از
اؾياؿ ؿهعَ ةؼ ایؼاف ك ُيچٍیً پػیؼش ؾغانث
زِاٌی
ضؼكرت ایساد صکّىث ك ٌؼاـ ةؽرگ اؿالىی
كیاـ ىهی در ةؼاةؼ كغرتُای ةؽرگ ك جكکیم
زتَِ زِاٌی ىضؼكىاف ك ىـحضؿفاف
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ضؼكرت صضّر جياىی اككار زاىؿَ درمضٍَ دفاع
از کكّر اؿالىی ُيؼاق ةا آىادگی دفاؾی الزـ

فٍاكراٌَ

ٌؼاىی

پّیایی ،جتغیمپػیؼی ك ارجتاط دكؿّیَ ةا جكکیم
رؿاٌَُای ةّىی ةا ةَکارگیؼی جؼکیتی از فٍاكری
اظالؾات ك قتکَُای اظالؾاجی ك ارجتاظات
انکحؼكٌیکی ةّىی ةا ركیکؼد پؼدازشٌ ،گِغاری ك
اٌحلاؿ اظالؾات در جياـ زكایا

اُحياـ ظاص ةَ امم ةازدارٌغگی در ةؼاةؼ ؿالح
ركاٌی دقيٍاف
ضؼكرت جكکیم ةـیر در ؿعش زِاف اؿالـ
ُّقیاری ٌـتث ةَ زٍگ آفؼیٍی اةؼكغرتُا در
ىیاف زّاىؽ

زغكؿ ( :)3ارزیاةی ؿعش جأدیؼگػاری ك جأدیؼپػیؼی ىؤنفَُای اكحغار اظالؾاجی ك دفاع ُيَزاٌتَ ةؼ ُو از ٌگاق ظتؼگاف
اظالؾاجی  -اىٍیحی
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ؿیاؿی

66.79

7.37

63.84

8.00

69.58

8.4

72.49

8.11

70.53

فؼٍُگی

8.05

8.11

65.95

7.68

63.21

7.32

60.47

8.05

65.68

8.21

7.53

62.11

8.74

68.68

8.47

68.68

7.32

60.47

4.8725

ازحياؾی

8.63

8.21

70.84

8.32

72.84

7.79

68.11

8.26

72.00

8.16

70.79

8.53

74.21

8.68

75.26

8.68

75.26

7.79

68.11

264760

ٌؼاىی

جأدیؼ

اُيیث

جأدیؼ

اُيیث

جأدیؼ

اُيیث

جأدیؼ

اُيیث

جأدیؼ

اُيیث

جأدیؼ

اُيیث

جأدیؼ

اُيیث

جأدیؼ

اُيیث

جأدیؼ

اُيیث
406784

اكحنادی
نهایی

كزف

نتیجه

24.746

ىؤنفَُای
دفاع
ُيَزاٌتَ

دكنث رؿاٌَُای ٌفّذ
انکحؼكٌیک ةّىی ؿیاؿی

فؼٍُگ
اظالؾاجی

فٍاكری
ةّىی

اظالؾات
اكحنادی

كغرت ك
پّیایی ٌفّذ
ظتؼی

قتکَُای
ارجتاظی

ٌحیسَ ٌِایی

ىؤنفَُای اكحغار اظالؾاجی

6.6

6.6725

621740

62971

624720

62176.

6.0720

608706

6267.1
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الف) ؿعش جأدیؼگػاری ؾّاىم اكحغار اظالؾاجی ةؼ ىؤنفَُای دفاع ُيَزاٌتَ:
نمودار( :)1عوامل دفاع همه جانبه متاثر از مولفه های اقتدار اطالعاتی
647.42

660

624.28

640
620
582.04

600

570.63

580
560
540
520

اكحنادی

ٌؼاىی

ؿیاؿی

فؼٍُگی  -ازحياؾی

ب) ؿعش جأدیؼپػیؼی ؾّاىم اكحغار اظالؾاجی از ىؤنفَُای دفاع ُيَزاٌتَ
نمودار( :)2میزان تاثیر مولفه های دفاع همه جانبه برعوامل اقتدار اطالعاتی
278.68

280
272.63

272

269.1

275
270

265.68
261.72

265

261.48

260
255
250
پّیایی

اظالؾات اكحنادی

فٍاكری ةّىی

فؼٍُگ اظالؾاجی

ٌفّذ ؿیاؿی

رؿاٌَ ُای ةّىی دكنث انکحؼكٌیک

یافحَُا
ٌحیسَگیؼی
ةٍاةؼ آٌچَ گػقث ،ازآٌساکَ زّاىؽ اؿالىی ةا زهّقُا ك ؿعّح گٌّاگٌّی از جِغیغُای دركٌی ك
ةیؼكٌی ىّازَ ىیةاقٍغ ،داىٍَ اكغاـُا ك ركیکؼدُای ىلاةهَ گؼا ظنّماً در اةؿاد اظالؾاجی ةا ایً
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کاٌّفُای جِغیغ زا ٌیؽ ةایغ از گـحؼدگی ك زاىؿیث ظامی ةؼظّردار ةاقٍغ .از ایً زاكیَ ،در
ةؼاةؼ «جِغیغ ُيَزاٌتَ»ٌ ،یاز ةَ ظؼاصی ك ازؼای «دفاع ُيَزاٌتَ» ك ةانعتؽ آف اكحغار
اظالؾاجی ةَ ضؼكرجی اٌکارٌاپػیؼ در ؾؼمَ ةؼٌاىَریؽیُای راُتؼدی جتغیم ىیگؼددٌ .کحَ ةؿغ
ةَ داىٍَ ىؤنفَُایی ةازىیگؼدد کَ اةؿاد ىفِّىی ك جضهیهی ایً ٌّع ٌگؼش دفاؾی را در
ةؼىیگیؼٌغ .دركاكؽ ،ازآٌساکَ ایً صّزق در کكّر ىا در اةؿاد ؾلیغجی ػ ژئّپهیحیکی ىؿٍا ك ُّیث
ىییاةغ ،گـحؼق ىؤنفَُای یادقغق ٌیؽ ةـیار فؼاگیؼ ةّدق ك افؽكف ةؼ صّزقی ٌؼاىی ،صّزقُای
فؼٍُگی ،ازحياؾی ،اكحنادی ك ؿیاؿی را ٌیؽ قاىم ىیقّد .از ایً زاكیَ ،در کٍار
جّاٌيٍغیُای ٌؼاىی کَ از کارکؼدی ىٍضنؼةَفؼد در ؾؼمَ دفاع ىهی ةؼظّردار اؿثٌ ،گاق
اظالؾاجی ةَ دیگؼ ىٍاةؽ ةَػاُؼ غیؼٌؼاىی كغرت ىهی ٌیؽ از ایً کارکؼد فارغ ٌتّدق ك ىضاىیً
جِغیغقٍاؿی ك دقيًؿحیؽیُ ،يّارق در ٌؼاـ جنيیوگیؼیُای کكّری دظانث ظّاٍُغ
داقث.
ةا جّزَ ةَ ٌؼؼ ظتؼگاف؛ ةاالجؼیً ؿعش جادیؼگػاری دفاع ُيَزاٌتَ ةؼ ىؤنفَُای اكحغار
اظالؾاجی در صّزقُای ؿیاؿی – ٌؼاىی ةّدق کَ ایً ىؤنفَُا در ىتاصذی ُيچّف پّیایی
اظالؾاجی ،رؿاٌَُای ةّىی ،دكنث انکحؼكٌیک ك فؼٍُگؿازی اظالؾاجی ةـیار صائؽ اُيیث ك
كاةمجّزَ اؿث ك ىیةایـث ؿؼىایَگػاریُای ىهی در ایً صّزقُا ةَىٍؼّر جضلق اكحغار
اظالؾاجی در دفاع ُيَزاٌتَ ةؼٌاىَریؽی ك جتییً گؼدد .ةٍاةؼایً انگّی اكحغار اظالؾاجی در دفاع
ُيَزاٌتَ ةَ قؼح ذیم اؿث:
قکم ( :)1انگّی اكحغار اظالؾاجی در دفاع ُيَزاٌتَ

قٍاؿایی ٌلف ك کارکؼدُای اكحغار اظالؾاجی در دفاع ُيَزاٌتَ
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ىٍاةؽ ك ىأظػ
ىٍاةؽ فارؿی:


















آزادق دؿ ،رىضػػاٌؿهی ( ،)1385ىلانػػَ ىػػؼكری ةػػؼ ؿػػاىاٌَُای اظالؾػػات در ُ ،C4-Iيػػایف
فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ ،جِؼاف ،داٌكگاق مٍؿحی ىانک اقحؼ.
اؿؿغی ،ىضيّد ( ،)1387زاىؿَ اظالؾاجیٌ ،ؼؼیَُا ،چانفُا ك فؼمثُا ،ىسهَ جغةیؼ ،قيارق
.194
آكازاٌی ،اصيغ؛ ؾـگؼی ،ىضيػّد ( ،)1390چیـػحی ك انؽاـُػای دفػاع ُيَزاٌتػَ ،ىاٍُاىػَ
اظالؾات راُتؼدی ،ؿاؿ ٌِو ،قيارق 9 - 25 , 104
ایؽدی ،رضا ( ،)1386ظؼحریؽی ٌّیً اظالؾات در ٌِازا ،جِؼاف ،اٌحكارات دافّس آزا.
ةعكایف ،ىضيغرضا ( ،)1376پایافٌاىَ کارقٍاؿی ةؼرؿی زاىؿَ اظالؾاجی ایؼاف ،جِؼاف،
اٌحكارات داٌكکغق اظالؾات.
ةِكحی ،ىهّؾانـادات ( ،)1367زاىؿَ اظالؾاجی ك جّؿؿٌَ ،كؼیَ ىؼکؽ اظالؾات ك ىغارؾ
ؾهيی ایؼاف ،دكرق دكازدُو ،قيارق .3
ظادـ دكیق ،اىیؼ ُّقٍگ ( ،)1390پایافٌاىَ ةؼرؿی جفـػیؼ اجّىاجیػک جِغیػغات در جنػاكیؼ
ىاُّارقای ك اىکافؿٍسی جّنیغ ٌؼـافؽار ُّقيٍغ جفـیؼ ؾکؾ ،داٌكگاق ؾهّـ ك فٍّف فاراةی.
دُلاٌی ،ؾتاس ( ،)1389ظؼحریؽی اظالؾػاجی در ٌیػؼكی ُػّایی ،جِػؼاف ،اٌحكػارات داٌكػگاق
ُّایی.
رقاد ،افـاٌَ (« ،)1388آىاد ك پكحیتاٌی درؾنؼ زغاؿازی صّزقُای ژئػّپهیحیکی» ،فنػهٍاىَ
راُتؼد دفاؾی ،ؿاؿُفحو ،قيارق .26
رٍُاىَ ُغؼیاةی آىؼیکا (.)2009
ؾؼب اٌناری ،ىِغی (ٌ ،)1388لف ىؤدؼ ىغیؼیث اظالؾات در ؿازىاف ،فنهٍاىَ داٌف
صفاػحی كاىٍیحی ،قيارق  ،11جِؼاف ،اٌحكارات صغیخ کّدؼ.
ؾهی رصیق اغناف ،داٌكٍاىَ ؾهو ؿیاؿث ةا ُيکاری دکحؼ ىارؾ گهی ،اٌحكارات مػتا،1384 ،
ص.30چاپ اكؿ.
ىضـٍی ،ىٍّچِؼ ( ،)1380زاىؿَقٍاؿی زاىؿَ اظالؾاجی ،جِؼافٌ ،كؼدیغار.
ىؼادیاف ،ىضـً ( ،)1385درآىغی ةؼ اةؿاد ك ىؼاُؼ جِغیغات ،جِؼاف ،اٌحكارات راقا.
ىؼادیاف ،ىضـً ( ،)1387قاظلُای امهی ؿػٍسف كػغرت ٌؼػاىی کكػّرُا ،ارائَقػغق در
کٍگؼق ؿؼاؿؼ اكحغار ؾيهی -اكحغار ىهی ،جِؼاف.
ىؽیٍاٌی ،اصيغ ،ؾتاس زادق ،ىِغی ( ،)1389ؾّاىم ىؤدؼ در جضلق اقؼاؼ اظالؾاجی ،جِؼاف،
اٌحكارات داٌكکغق اظالؾات ،چاپ اكؿ.
ٌكاطٌ ،ؼگؾ ( ،)1388آقٍایی ةا زاىؿَ اظالؾاجیwww.hamshahri.org/news- :
40839.aspx.

1394 ، زىـحاف34 ، ؿاؿ یازدُو قيارق،فنهٍاىَ ؾهّـ ك فٍّف ٌؼاىی

. اٌحكارات ىؼکؽ آىّزش قِیغ میاد قیؼازی، جِؼاف، ىغار اظالؾاجی،)1387( ً فؼزی،ُغایث
 اٌحكػارات، جِػؼاف، جؼزيَ ىضـً ٌّ کػاریؽی،َ جأدیؼ اظالؾات ةؼ زاىؿ،)1381(  ىایکم،ُیم
،چاپار
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