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 چکیدُ

ةار امعالصات زغیغی از زٍگ در ىضافم ٌظاىی داظم کكّر  ُای اظیؼ ُؼ چٍغىغت یک در ؿاؿ

ُای آىّزقی ك ...، ةؼای ارائَ پاؿط ةَ ایً ٌیاز زغیغ،  ىعؼح ك ؿیم غظیيی از کحب، ىلاالت، ظؼح

ك فؼىاٌغُاف ٌظاىی ةؼای غلب ٌياٌغف از دٌتاؿ آف، ىـئّنیً قّد ك ةَ ُای ٌظاىی ىی ركاٌَ ؿازىاف

ظّر دائو امعالح زغیغ را جکؼار ٌيّدق ك از جضّؿ  ُا ك ...، ةَ ُا، ُيایف ایً زؼیاف، در ؿعٍؼاٌی

دُغ کَ كاصغُای رزىی غيالً از  آكرٌغ؛ كاكػیث غیٍی ٌكاف ىیىیاف ىیكزّد آىغق ؿعً ةَةَ

صات زغیغ جٍِا ةاغخ ؿؼدرگيی ك ٌلناف ُياف قیّق كغیيی زٍگ اؿحفادق کؼدق ك ایً امعال

پژكُف، ایً پژكُف ىاُیث ىّضّع   ةا جّزَ ةَ .آىّزش ك درٌحیسَ کاُف جّاف رزىی گكحَ اؿث

از ٌّع کارةؼدی ةّدق، ركش جضلیق ىؼجتط ةا آف ةا ركش جّمیفی اٌعتاؽ دارد ك از ركیکؼد جسؽیَ ك 

گؼدیغق اؿث. ةؼای اٌساـ ایً پژكُف،  مّرت کارآ ك ادؼةعف اؿحفادقُا ةَجضهیم آىیعحَ دادق

در ركش ىیغاٌی ٌیؽ  ای مّرت پػیؼفحَ اؿث. آكری اظالغات ةَ دك ركش ىیغاٌی ك کحاةعاٌَ زيع

آكری قغق اؿث. پایایی ؿئّاالت پؼؿكٍاىَ ةا  غيغق اظالغات از ظؼیق پؼؿكٍاىَ ظّدؿاظحَ زيع

کَ ایً ىعهب ىؤیغ ظّریؼدیغ؛ ةَ% ىضاؿتَ گ89اؿحفادق از ركش جٍنیف )دك ٌیيَ کؼدف(، غغد 

ةاقغ.زاىػَ آىاری درٌظؼ گؼفحَ آف اؿث کَ ؿئّاالت پؼؿكٍاىَ از پایایی ةاالیی ةؼظّردار ىی

از اؿاجیغ ظتؼق ك کارکكحَ داٌكگاق کَ در ىـائم ىؼجتط ؼ ٌف 32قغق در ایً جضلیق، قاىم جػغاد 

ُای  یافحَ ةاقٍغ.ای ىیهی ةؼزـحَُای غهيی ك غيُای دفاغی ك اىٍیحی دارای مالصیثةا صّزق

ةّدق، جغییؼ  چَقغق ةَ زٍگ جؼکیتی، ةا آف ُای ٌـتث دادق  جضلیق ىكعل ٌيّد کَ ىؤنفَ

 دُغ.  ىضـّؿی را ٌكاف ٌيی

 کلیدی ّبیٍاش
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 هقدهِ

ی از ٍُؼقٍاؿاف ك يیغظآكرد، ظیم  كزّد ةَپیکاؿّ، ؿتک کّةیـو را در ٌلاقی  کَ یٍُگاى

، مضتث از ظؼیق ٌلاقی یفکؼ ركقًىحسغدیً ةَ ؿتک كی جيایم ٌكاف دادق ك در ُيَ ىضافم 

از  یدار ظؼؼ ُؼگٌَّ کَ یظّر ةَةّد؛  آكردق كزّد ةََ ك ىغرٌی ةّد کَ پیکاؿّ اٌیىػٍاگؼا

ك از ٍُؼ ٌلاقی گػقحَ  غیگؼد یىی ىضـّب کالؿ یة، یک ٌّع اٌَیگؼا كاكعُای گػقحَ ك  ؿتک

، كنی ظّد پیکاؿّ در ةیاف ایً ؿتک قغ یىُای کالؿیک )ةَ ىػٍای كغیيی( یاد  ؿتک غٍّاف ةَ

 را قياىً "در ایً ىلانَ اؿث  قغق ىعؼح ٌظؼات ٌلعَ گؼ افیةای را ةیاف داقث کَ  زغیغ زيهَ

 (.79: 1986ی ةَ آف چـتیغیغ. )ىاجیً، دكدؿحز جٍتهی جيـعؼ ٌيّدـ ك قيا ُو ا

ىحػغد ك ىحٍّع اززيهَ  یُا صّزقدر  ٍغٌجّا یىپؼكاضش ك ىتؼًُ اؿث کَ ىذاؿ ةاال ك ٌظائؼ آف 

ایو کَ ُؼ  ُای گػقحَ قاُغ آف ةّدق آیٍغ. ظی ؿاؿ کار ةَ یا گـحؼدق مّرت ةَصّزق ٌظاىی ٌیؽ 

در اةحغا،  کَ یظّرقّد؛ ةَ  از چٍغ گاُی، امعالصی زغیغ در ؿعش ٌیؼكُای ىـهش ىعؼح ىی

کٍغ؛ كنیکً ةا ىؼكر  ىی پا ةَىٍؽنَ اٌلالةی در اىّر ٌظاىی ىضـّب قغق ك ؿؼكمغای زیادی  ةَ

؛ غیٌيا یٌيزغیغی را در اىّر ٌظاىی اضافَ  کَ ایً امعالح زغیغ، ُیچ داٌف ویاةی یدرىزىاف 

، ةارُا گؼفحَ قکمجا امّؿ ك كّاغغ اؿاؿی ٌتؼد کَ ةؼاؿاس ىٍعق ریاضی  قّد یىةهکَ ةاغخ 

اؿث، ةَ  قغق ًیجغك ُا ٌاىَ رقك  ُا ٌاىًَ یآئ، جسؼةَ غيهی داقحَ ك ةؼای آىّزش آف قغق فیآزىا

ی ىحعننیً ٌظاىی ك ىیغاف دادف جفاكج یةی ك اٌگار ؿِمدؿث فؼاىّقی ؿپؼدق قّد ك در ادؼ 

ی ازؼایی ةاقیو ك ٌياد ةارز آف، اٌساـ ُا گاف، قاُغ ؿؼدرگيی در یؿّاد کو یفکؼٌياُا ركقًةَ 

کَ ةا  ةاقغ یىی ةَ یک انگّی ىٍاؿب ةؼای زٍگ ٌاُيحؼاز اةی دؿثرزىایف ةؼای  ُا دق

ی ٌغاقحَ ك ٌحّاٌـحَ اؿث صحی یک ا ارائَ كاةم آكرد دؿثىیهیاردُا جّىاف ُؽیٍَ، جاکٍّف ُیچ 

 ةّدق ةٍيایغ. كتالً  چَ آفىٍاؿب، زایگؽیً  ٌاىًَ ئیآ

ای را ؿؼاغ ٌغاریو کَ جّاٌـحَ ةاقغ ىغت زىاف ىغیغی را فارغ از  در ظّؿ جاریط، ىا زاىػَ

ةؼای صنّؿ ك كمّؿ ةَ اىٍیث ىعهّب ك  ةٍاةؼایً؛ ةتؼد ؿؼ ةَی، حیاىٍُا ك ىػضالت  دغغغَ

پیّؿحَ در ىضیط پیؼاىٌّی زيِّری اؿالىی ایؼاف،  ككّع ةَفسایع رخ دادق ك ر جکؼازهّگیؼی از 

اصحيانی آجی آىادق ٌيّدق ك ةا امّؿ ك كّاغغ  ُای زٍگالزـ اؿث ٌیؼكُای ىـهش ظّد را ةؼای 

 ُای كاةم جنّر آیٍغق، ةیف از پیف آقٍایی جياـ ك کياؿ پیغا ٌيائیو. اؿاؿی زٍگ

از جػاریف ىؼجتط ةا اٌّاع ك اكـاـ زٍگ، آراء ك ٌظؼات ارزٌغق ك ارزقيٍغ  در ایً ىلانَ ةا اؿحفادق

زٍگ ٌاُيحؼاز »ٌظؼاف ك ظتؼگاف ك ةا اٌساـ یک ىلایـَ جعتیلی ىیاف دك امعالح زغیغ  ماصب

ةّدق اؿث،  گػقحَ در چَ آفزغیغ ةا  امعالصاتی ىػٍایی ایً ُا جفاكتةَ  «ك زٍگ جؼکیتی
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اقارق ك درٌِایث راُی مضیش ك امّنی ةؼای اؿحفادق از دؿحاكردُای ٌظاىی زِاف ارائَ گؼدیغق 

 اؿث.

 هسئلِثیبى 

ُای جؼکیتی اؿث.  جؼیً ؿتک زٍگیغف کَ جاکٍّف ىعؼح قغق، زٍگ زغیغجؼیً ك پیچیغق

ٍظو ك ٌاىحلارف ك جّأىاف جؼکیتی از اةؽارُای ىحػارؼ، ٌاى زىاف ُوی ؼیکارگ ةَزٍگ جؼکیتی، 

ی اةؽارُازٍگ جؼکیتی قاىم اؿحفادق یک ةازیگؼ دكنحی یا غیؼدكنحی از ُيَ  کًَ یاك  ةاقغ یى

ی در کكّر ُغؼ دتاج یةدر دؿحؼس دیپهياجیک، اظالغاجی، ٌظاىی ك اكحنادی ةا ُغؼ ایساد 

ی جؼکیتی کَ در ىٍاةع ك ىآظػ ىػحتؼ ك دؿث ُا زٍگُای ىؼجتط ةا  جػغادی از كیژگی ةاقغ. ىی

ی زاىع ك ُا یةؼرؿك  ةضخ ُا آفاقارق قغق ك پیؼاىّف ُؼیک از  ُا آفاكؿ داظهی ك ظارزی ةَ 

صضّر غٍامؼ غيغق ٌیؼكُای ىٍظو ك ٌاىٍظو دكنحی ك ىحلً مّرت پػیؼفحَ اؿث غتارجٍغ از: 

كزِی، چٍغ ، اةؽارُای زىاف ُواكغاـ ، فؼىاٌغُی چٍغكزِی، ىكارکث راُتؼدی، غیؼدكنحی

 جِغیغات ةَ قکم ؿؼیع ك ُيچٍیً فلغاف دکحؼیً غيهیاجی ىكعل.

آیا امّؿ ك كّاغغ ك ظؼز زٍگیغف ٌیؼكُای ىـهش ایً اةِاىات پیف ىی آیغ کَ  دةا ایً ركیکؼ 

ی ظّد ُا ٌاىًَ ئیآىا در زٍگ جؼکیتی ةا گػقحَ ىحفاكت ظّاُغ ةّد ك ةایغ در امّؿ ك كّاغغ ك 

ی ةؼای ركیاركیی کارآىغ ك ىؤدؼ ةا كّای دقيً در غیزغٌيائیو؟ آیا ةایغ اكغاىات  غٌظؼیجسغ

ُو ةَ ُيیً قکم ك یا  درگػقحَزٍگ جؼکیتی  کًَ یاقؼایط زٍگ آیٍغق اٌساـ دُیو؟ ك یا 

 اقکاؿ ىحفاكت كزّد داقحَ اؿث ك ةایغ ؿػی ٌيائیو ةَ آىّزش ك داٌف گػقحَ ظّد ةیفؽائیو؟

یکی از  كزّد دارد؟ گػقحَ در قغق قٍاظحَیی ةیً زٍگ جؼکیتی ك امّؿ ك كّاغغ ُا جفاكتچَ 

جياىی )ىغٌظؼ كؼار دادف  ی جؼکیتی، اؿحفادق از اةؽارُای چٍغكزِیُا زٍگی اؿاؿی ُا یژگیك

 .ةاقغ یى ُا یؽیر ظؼحك  ُا یؿازىاٌغُدر  (داظم ك ظارج ىیغاف ٌتؼدٌظاىی ك غیؼٌظاىی ىٍاةع 

ُای امعالح زٍگ  ی ىّزّد ىیاف ىؤنفَُا جفاكتةؼرؿی  ٌیؽ اٌساـ ایً جضلیق،ُغؼ امهی از 

یی ةؼای ایساد یک ركش کارُا راقك ارائَ  گػقحَ در قغق قٍاظحَجؼکیتی ةا امّؿ ك كّاغغ 

 .ةاقغ یىمضیش ك یکٍّاظث ةؼای ىلاةهَ ةا اٌّاع زٍگ  آىّزش

ؼق زتَِ ىلاكىث در ىلاةم زؼیاف ای اؿث از زٌسی صهلَ زيِّری اؿالىی ایؼافقکی ٌیـث کَ 

ةّد، كغرت ةازدارٌغگی دفاغی ك ظّاُغ ؛ زىاٌی كادر 1جارقگؼی -جکفیؼی یُا گؼكقاؿحکتار ك 

، ظّد را ةؼای ىلاةهَ کارآىغ ك ةعكغ کَکارآ ك ادؼةعف ارجلاء  مّرت ةَرا  ثاىٍیحی زتَِ ىلاكى

کَ ةحّاف  قّد ىیاىٍیث كاكػی زىاٌی صامم زیؼا،  .کٍغىؤدؼ ةا اٌّاع ك اكـاـ ٌتؼد آىادق 

                                                           
 جؼكریـحی - 1
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گؼدد جا  اؿث کَ ىّزب ىی فؼض فیپةازدارٌغگی ىٍاؿتی ایساد ٌيّد، ةازدارٌغگی یک 

  (.121: 2007فایغق اجعاذ قٌّغ )ٌغنتّ،  -از ىضاؿتات ُؽیٍَ یٌّغ ةَجنيیيات در پاؿط 

 

 هجبًی ًظری تحقیق

 ترکیجی ّبی جٌگ

اف پیچیغق ك ؽٌیؽ ةَ ُياف ىی ُا غقیپغ ،ىضیعی در زِاف اىؼكزیٍغق آفؽ یُا یغگیچیدنیم پةَ 

غيهیاجی آف  قکمكیژگی ك  ،کَ ةَ دنیم ىاُیث ؿثا ُا غقیاٌغ. زٍگ یکی از پغ چٍغكزِی قغق

 دفاغی ك ٌظاىی ؿیاؿی،غهّـ  اؿاؿی زٍگ یکی از ىفاُیو .دچار جضّؿ ةٍیادیً قغق اؿث

 ٍییادیةٍ ؼاتییجغ یعیجار ىعحهف یُا دكرق در یگـحؼدگ ك ىضحّا م،کقٌظؼ  از زٍگ. اؿث

 یُا ٌـمُای اؿاؿی زّاىع اٌـاٌی اؿث کَ اٌّاع ك اكـاـ  زٍگ یکی از پغیغق .اؿث ٌيّدق غایپ

، ٌّع مضٍَ ٌتؼد، ٌّع ؿالح، ؽقیاٌگٌظاىی از ٌظؼ كؿػث، قغت، ىغت،  یُا زٍگىؼجتط ةا 

ُای ؿٍحی )جسؼةَ ىضّر(،  ث ٌیؼكُای رزىٍغق ك...، ىعاةق ةا چِار دؿحَ کهی زٍگیُّ

 ُای ً )پـث ىغرف( )جأدیؼ ىضّر( ك زٍگیفؼاٌّ ُای ٍغ ىضّر(، زٍگیُای ىغرف )فؼآ زٍگ

 .(3-6: 1394)یارٌغی،  ةاقغ یى یةٍغ ظتلَك  یةٍغ دؿحَظهتاٌَ )آرىاف ىضّر( كاةم  آرىاف

 :قٌّغ یى یةٍغ ظتلَظعؼات ىؼجتط ةا اظحالفات ٌظاىی در غنؼ صاضؼ ةَ ؿَ دؿحَ کهی زیؼ 

کَ در چارچّب اؿحاٌغاردُای پػیؼفحَ قغق از ٌظؼ جسِیؽات ك  ییُا ؿازىاف . هتداٍل )هؼوَل(:1

 .ؼٌغیگ یىرفحار كؼار 

کَ در چارچّب اؿحاٌغاردُای پػیؼفحَ قغق از ٌظؼ  ییُا ؿازىاف . غیرهتداٍل )غیرهؼوَل(:2

 .ؼٌغیگ یٌيجسِیؽات ك رفحار كؼار 

ىحغاكؿ ك غیؼىحغاكؿ در یک  یُا ركش، جسِیؽات ك ُا ؿازىافاز : اؿحفادق جّأىاف . ّیجریدی3

 ُا آف یافؽا ُواز ادؼات راُتؼدی  یىٍغ ةِؼقزِث  فؼد ىٍضنؼةَىضیط 

اؿث.  یتکیجؼ یُا ٍّف ىعؼح قغق، زٍگکَ جاکغف یزٍگ کً ؿتیجؼ غقیچیً ك پیغجؼیزغ

قاىم  یتکی. زٍگ جؼةاقغ یىىحػارؼ، ٌاىٍظو ك ٌاىحلارف  ی، جؼکیتی از اةؽارُایتکیزٍگ جؼ

، ی، اظالغاجیکپهياجیدر دؿحؼس د یاةؽارُااز ُيَ  یؼدكنحیا غی یگؼ دكنحیةاز یکاؿحفادق 

 ةاقغ. یكّر ُغؼ ىکدر  یدتاج یةساد یةا ُغؼ ا یك اكحناد یٌظاى

 یُا ةا قغت یُا زٍگ ك زٍگ یٍغُایفؼآزٍگ،  یُا ب اٌّاع غؼمَکیاز جؼ یتکیزٍگ جؼ

 غ.یآ یةَ كزّد ى یا ك فؼاىٍعلَ یا ، ىٍعلَیم ىضهکىحفاكت در ق
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 یحیب ىهکیغف، قغت ك جؼیٍغ زٍگیاٌّاع زٍگ از ٌظؼ غؼمَ زٍگیغف )كهيؼك زٍگیغف(، فؼآ

 :ةاقغ یىؼكُا ةَ قؼح ىّارد ذیم یٌ
 دىیاًَاع جٌگ از ًظر ػرصِ جٌگ 

مّرت كهيؼك زٍگ( ةَ ) غفیاز ٌظؼ غؼمَ زٍگرا زٍگ جّاف  یى یارةؼدک یةٍغ زيع یکدر 

 ٌيّد: یةٍغ ؼ دؿحَیز
 :ییٍ َّا ییبی، دریٌیالف: جٌگ زه

زٍگ  یىٍعل یؽیر ا ك ُّا از انؽاىات ظؼحیً، دریزٍگ در زى ییایزغؼاف یُا قٍاظث غؼمَ

، یٍیزى یؼكُایی اٌگاقث )ٌیؼكیٌ کات جیاز غيه یزٍگ را ىؼاصه جّاف یٌيؼا اىؼكزق یةاقغ؛ ز یى

 ث دارٌغ(.کىكحؼؾ در زٍگ قؼ ظّر ةَ ییایك در ییُّا
 ِ:یة: جٌگ فضبپب

 یُا کىّق یدفاغ یُا ـحویضغ ىاُّارق ك ؿ یُا ، ؿالحیٌظاى یُا اؿحفادق از ىاُّارق

پؼجاب قغق از  یُا زّ ك دفاع در ىلاةم ؿالح یىٍاظق ىاكرا یٍحؼؿ ةؼ ركکةَ ىٍظّر  یکةانـح

 ٍغ.یگّ یَ ىیً را زٍگ فضاپایا زىیفضا 

 (:یا بًِی)را یجریح: جٌگ سب
ا ی یق ظعّط ارجتاظیاز ظؼ یا اٌَیرا یُاَ کقتُا ك  ؿاىاٌَةَ ؼىساز یغغتارت اؿث از رظٍَ 

َ کقت یافؽارُا ٌؼـ یُا چَیدرك  یافؽار از ٌلاط ضػف ؿعث یؼیگ ةِؼقةا آف  یُا یؼ كركدیؿا

 اظالغات. یکار دؿثب ك یَ، جعؼیةَ ىٍظّر جعه یا اٌَیرا

 :یت: جٌگ شٌبخت

ذًُ  ٍغآیفؼ یکارکؼدُا غیك ةازجّن یؿازَ یقت ش،یجّض یاؿث ةؼا یا صّزق یغهّـ قٍاظحصّزق 

ار ك اصـاؿات کث قغق افیُغا یکار دؿث) ىّرد ٌظؼ یُا یفٍاكراٌـاف در ىضنّالت ك 

 دقيً(. یؼكُایٌ

 دى:یٌد جٌگیاًَاع جٌگ از ًظر فرآ

 یانف: زٍگ ركاٌ

 یکترًٍکالب: زٍگ 

 ً(ی)زٍگ ٌّ یؼكةیکك ى ییایيیپ: زٍگ ق

 یکیت: زٍگ چؼ

 ث: زٍگ ىٍظو

 (یکُّقيٍغ )رةاج یُا ج: زٍگ ةا ؿالح
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ػث زِث یث قغق در ظتیُغا یکار دؿثؿث از ا غتارت یعی)زٍگ ىض یعیچ: زٍگ ىض

 (یك اكحناد یغف ةَ اُغاؼ ٌظاىیرؿ

 اًَاع جٌگ از ًظر شدت:

ً صانث یکَ در ا یظّر ةَ؛ ةاقٍغ یى یةٍغ ظتلَك  یةٍغ ؽ كاةم دؿحَیُا از ٌظؼ قغت ٌ زٍگ

 :ؼدیگ یىزٍگ ك ىغت آف ىغٌظؼ كؼار  ییایُا، كؿػث زغؼاف ؿالح یكٍغگکقغت 

 یا انف: زٍگ ُـحَ

 یزٍگ غيّى: 1-انف

یا  ُا َ قاىم صيهَ اةؼكغرتکاؿث  یزٍگ ی، زٍگ غيّىجػاریف ىّزّداز  یکیظتق 

ای اؿحفادق ظّاُغ  ُـحَ یُا از ؿالح یً زٍگی. در چٍقّد یگؼ ىیغیکَ یغهةؼ ی ةؽرگُا كغرت

ك  یاٌات ىادکك ُيَ اى یافحَزِاف گـحؼش  یكّرُاکذؼ کزٍگ ةَ ا ،ّجاقک یقغ ك در زىاٌ

 ؼ زٍگ ظّاُغ قغ.یآٌاف درگ یىػٍّ

 یا ُـحَزٍگ ىضغكد : 2-انف

ً ىفِّـ، زٍگ یای آف اؿث. در ا زٍگ ىضغكد، ىفِّـ ُـحَ جػاریف ىّزّد ىؼجتط ةااز  یکی

ی ةؽرگ ُا كغرتیا  ُا اةؼكغرت ؾَ قاىم ظاکای اؿث  زٍگ ُـحَ یک ،ای ىضغكد ُـحَ

 (.6: 1393)ىؼادیاف،  قّد یٌي

 یا ؼُـحَیزٍگ غب: 

 (اةؽارك  ُغؼ، ییایاز نضاظ زغؼاف) زٍگ ىضغكدپ: 

 قغت وکت: زٍگ 

 اًَاع جٌگ از ًظر ترکیت هلیتی ًیرٍّب: 

 یحیب ىهکیَ جؼکغق زٍگ، ؿتب قغق اؿث یقغف پغ یُا؛ از زيهَ زِاٌ غقیقغف پغ یزِاٌ

ُا از  داقحَ ةاقغ. زٍگ یا جّزَؼ كاةم یجأد یات ٌظاىیم غيهکؼ در زٍگ در قیدرگ یؼكُایٌ

ك  یةٍغ ؼ دؿحَیجّاف ةَ اٌّاع ز یُا را ى ٍٍغق در آفکث کقؼ یؼكُایٌ یحیب ىهکیٌظؼ جؼ

 ٌيّد: یةٍغ ظتلَ

 یانف: زٍگ ائحالف

 ىاٌٍغ زٍگ ٌاجّ در افغاٌـحاف( یٌظاى یُاَ ی)اجضاد یاَ یب: زٍگ اجضاد

 (یکی)ىٍظو ك چؼ 1یاةحیپ: زٍگ ٌ

                                                           
1.Proxy War 



 97           یٌظاى ىتاصخ در یجکؼار یاقحتاُ ،یتیجؼک زٍگ یـحیچ

 

 یاةحیرا زٍگ ٌ یو ٌظاىیصضّر ىـحل یةَ زا ياٌافیپ ُوث از یك صيا یا ساد ىٍازغات ىٍعلَیا

 .(10: 1393 ك ُيکاراف، غیرق ( ٍغیگّ

 )ؿؼةازاف ةغكف ىؼز( یحیت: زٍگ فؼاىه

 یرؿي یىؼزةٍغكّر ةا کً دك یث: زٍگ دكظؼفَ ة

 (1یدیجری)ّ یجکیجٌگ تر

 یتکیىحػارؼ، ٌاىٍظو ك ٌاىحلارف اؿث. زٍگ جؼ یاز اةؽارُا یتکیةا جؼ ی، زٍگیتکیزٍگ جؼ

، یکپهياجیدر دؿحؼس د یاةؽارُا ُيَاز  یؼدكنحیا غی یگؼ دكنحیةاز یکقاىم اؿحفادق 

 .ةاقغ یىكّر ُغؼ کدر  یدتاج یساد ةیةا ُغؼ ا یك اكحناد ی، ٌظاىیاظالغاج

جضث  زىاف ُو ظّر ةَ یىٍظو ك ٌاىٍظو كاةم جّزِ یؼكُایَ ٌکاؿث  یزٍگ یتکیزٍگ جؼ

 (.73: 1996ّةؼ، یٍٍغ )ُک یرزـ ى یكاصغ یفؼىاٌغُ

ىحغاكؿ،  یُا ییجّاٌااز صاالت ىحفاكت زٍگ؛ از زيهَ  یا گـحؼقُیتؼیغی قاىم  یُا زٍگ

 ُا دكنثجّؿط  جّاٌٍغ یىك اغحكاقات زٍایی ةّدق ك  َیرك یةٌاىٍظو، اٌساـ ظكٌّث  یُا کیجاکح

ؽ گفحَ یٌ 2یجؼکیتی، زٍگ چٍغ كزِ یُا زٍگغیؼدكنحی ُياٍُگ قٌّغ. ةَ  یٌِادُایا 

  (.21: 1389، ٌاةی)قّد  یى
 

 یجکیجٌگ تر یّب یصگیٍ

 یؼدكنحیك غ یىٍظو ك ٌاىٍظو دكنح یؼكُایصضّر غٍامؼ غيغق ٌانف:  

 یؼكُایب غٍامؼ غيغق ٌکیغ، جؼیٌيا یؽ ىیگػقحَ ىحيا یُا را از زٍگ یتکیزٍگ جؼ چَ آف

 یُا یکب ارجف ىٍظو اٌگهـحاف ةا چؼکیجؼ ؛ ىاٌٍغةاقغ یى یؼدكنحیك غ یىٍظو ك ٌاىٍظو دكنح

 ا در زٍگ ةا ٌاپهئّفیكّر اؿپاٌک

 یث راُتؼدکىكارب: 

ك  یغٍامؼ كغرت ىه یؼ قغف جياىی، درگی، چٍغ ةػغیحیث چٍغ ىهیم ىاُیةَ دن یتکیزٍگ جؼ

ٍّف کةاقغ )جا یك ازؼا ى یؽیر كاةم ظؼح یىغت، جٍِا در ؿعش راُتؼد یؼ ك ظّالٌیادؼات فؼاگ

 ارائَ ٌكغق اؿث(. یکیحکك جا یاجیدر ؿعش غيه یتکیزٍگ جؼ یةؼا ییانگّ
  

                                                           
1. Hybrid War 

2. Multi-Modal Conflicts 
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 یچٌد ٍجْ یفرهبًدّح: 

ك اةِاـ  یغگیچیپ غهث ةَ ؽ جفاكت دارد.کىحيؼ یفؼىاٌغُ یُا ةا ركش یّق از فؼىاٌغُیً قیا

ىّازَ  یكزِ جکزٍگ ک فؼىاٌغق یَ ک چَ آفكحؼ از یة یةا ىكکالج اف، فؼىاٌغُیتکیزٍگ جؼ

َ در ىـائم ک ی، فؼىاٌغُاف ك ىـئّالٌیتکیزٍگ جؼ یّق فؼىاٌغُیدر ق غ.ٍةاق یى رك ركةَاؿث 

ساد یث ایٍٍغ ظؼفک یَ ىكعل ىک یاُغاف یغ ُـحٍغ، ةؼایٍف ك افق دیة یک یىعحهف دارا

 .دارٌغ را ازياع

اؿث اٌحعاب  کار راقً یپٍغارد ةِحؼ یرا کَ ى یكَ آف راُیجّاٌغ ُي یٌي یتکیفؼىاٌغق زٍگ جؼ

ٌيّدق ك  یاةیغّاىم ىّرد اظحالؼ را ارز یغ ىضاؿً ٌـتیفؼىاٌغق اةحغا ةا یً اكضاغیغ؛ در چٍیٌيا

ً ركش ةِحؼ از آف اؿث کَ یگؼ ٌلاط ضػف دارد. اید یُا غ کَ کيحؼ از راقیرا اٌحعاب ٌيا یراُ

غ یٌاى صم راقً یةَ غٍّاف ةِحؼ رااق کَ ةحّاف آف یا ؿیغ یؿف صم راقِّدق در اٌحعاب یجالش ة

 آكرد. غيم ةَ

 از ؿؼی "پیغایف زٍگ ُیتؼیغ"جضث غٍّاف  2)گؽارش پژكُكی قيارق  زىاف ُواكغاـ ت: 

 (.17: 1389اٌحكارات ىؼکؽ آىّزقی ك پژكُكی قِیغ ؿپِتغ میاد قیؼازی، 

در  یا ك رؿاٌَ ی، اظالغاجی، اكحنادی، صلّكیاؿی، ؿیٌظاىىعحهف  یُا غؼمَدر زٍگ ادارق 

 ىعحهف یدر فازُا زٍگ یزا ةَ ،ٍَیُؽ کوك  ىّكع ةَؼات یدأةَ ج یاةی دؿث یةؼا یدكرق زىاٌ یک

 ٍغ.یگّ یى یتکیدر زٍگ جؼ زىاف ُورا اكغاـ 

 یكزِچٍغ  یث: اةؽارُا

زٍگ  یؽیر ظؼحك  یغُؿازىاٌدر غاف ٌتؼد یداظم ك ظارج ى یؼٌظاىیك غ یٌظاىىٍاةع  یجياى

 .ؼدیگ یىىغٌظؼ كؼار  یتکیجؼ

 عیم ؿؼکغات ةَ قیج: جِغ

، یک جِغیغ زىاف ُوغ یجٍّع ُـحٍغ. چٍغ جِغ یاغهب ٌّظِّر ك دارا یتکیغات زٍگ جؼیجِغ

غات در یاز اٌّاع جِغ جّاف یُا را ى در اةؽارُا ك جاکحیک یـیچٍغ كزِی ك جِغیغ كاةم دگؼد

ط زٍگ یىضغات ةا در ٌظؼ گؼفحً یجِغ یُّایً اؿاس ؿٍاریداٌـث. ةؼ ا یتکیط زٍگ جؼیقؼا

 دارٌغ. یاز ةَ ةازٌگؼیٌ یتکیجؼ

 ىكعل یاجیً غيهیحؼکچ: فلغاف د

ات یغيه یةَ ىػٍ یتکیاقحتاق از آف اؿث، زٍگ جؼ ی، جهلیتکیزٍگ جؼ یالت ازؼاکاز ىك یکی

غٍامؼ  یجياى یافؽا َ اكغاىات ُياٍُگ ك ُوکـث؛ ةهیىٍعلَ ٌ یکؼك، در یُو زىاف چٍغ ٌ

ؼ ىحٍاؿب ةا یً ىٍظّر ةَ جغاةیا یةاقغ. ةؼا یُغؼ ى یکةَ  یاةی دؿث یةؼا یك فؼاىه یكغرت ىه
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ؼاف یفؼىاٌغُاف ك ىغ یاز اؿث. جسؼةَ غيهیُا ٌ آف یـب ىِارت در ازؼاکث ك یُؼ ىأىّر

ك درس گؼفحً از ةازظّرد اكغاىات در  یك فؼاىه یكغرت ىهب غٍامؼ کیدر جؼ یؼٌظاىیغ

 یُا زٍگ یك ازؼا یؽیر ظؼح یؼاف ةؼایفؼىاٌغُاف ك ىغ یً انگّیجؼ ، ىِویكاكػ یُا زٍگ

 اؿث. یتکیجؼ

 یچٌد ٍجْ یفرهبًدّ یّب یصگیٍ

ك  یٌظاى یُا اف ارگافیگـحؼدق ى یُا یارکىـحهؽـ ُي یتکیجؼ یُا ث زٍگیؼیىغ

ك  یدكنحً یة یُا ُا، ؿازىاف از دكنث یٍغق ىسيّغَ ىحٍّغیَ ٌياکظّاُغ ةّد  یا یؼٌظاىیغ

از رُتؼاف  یادرکساد یا یا در پیکُـحٍغ. كزارت دفاع ایاالت ىحضغق آىؼ یؼدكنحیغ یُا ؿازىاف

اؿث  یچٍغ كزِ یُا در ىٍازغَ یات راُتؼدیغيه یفؼىاٌغُ یةؼا ؾىكحؼ یؼكُایارقغ ٌ

 (.79: 2010، یىٌّ )ؿاؿ

 غتارجٍغ از: یتکیجؼ یُا در زٍگ یرُتؼاف راُتؼد یُا یژگیك

 یك فؼاىه یىه ىِارت ةَ اجفاؽ رؿاٌغف ٌعتگافانف: داقحً 

 یانيههً یك ة یدر ؿعش ىه یَ ازحياغیف ؿؼىایٍاف ك افؽاکارکىِارت زهب اغحياد ب: 

 ىغار اظالؽ یفؼىاٌغُپ: 

 ك صم ىـائم طیىض میَ ك جضهیدر جسؽ یٌگؼش فازت: 

 (یٌگار ٍغقیآ) یؿاز ویدر جني یٌگؼ ٍغقیآك ؼ ییط در صاؿ جغیىض ؾدرث: 

 یؿاز ك ىغؿ یيکم یَ ك جضهیةؼاؿاس جسؽ یؿاز ویجنيج: 

 یٌظاى یمٍف یساد ٌِادُایةَ ا کيکچ: 

 یدفاغ یپهياؿیىِارت در دح: 

 غاتیىحٍاؿب ةا جِغ غیف ؿالح زغیجػؼدر ىِارت خ: 

قاىم  یغیتؼیٌتؼد ُ ؛اؿث قغق ارائَط یىٌّ یحیاىٍ ازالس جّؿط کَ زاىع فیجػؼ کی در

جا زٍگ  یپهياؿیً اةؽارُا از دیا ؛ةاقغ یى ؼىحػارؼیغىعحهف ىحػارؼ ك  یاز اةؽارُا یتیجؼک

 یغیتؼیزٍگ ُ ،طیىٌّ یحیاىٍ ازالسدر  قغق ارائَف ی. ةؼاؿاس جػؼقّد یىرا قاىم  یٌظاى

 ؼ اؿث:یز گاٌَ ُكثقاىم ىّارد 

 یپهياؿید. 1

 ا )جتهیغات(ك پؼكپاگاٌغ یاظالغاجزٍگ . 2

 یىضه یُا قّرشك  ُا یٌاةـاىاٌث از یصيا. 3

 یکیٌاىٍظو ك چؼ یؼكُایٌ. 4
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 ژقیك یؼكُایٌ. 5

 یک ٌظاىیکالؿ یؼكُایٌ. 6

 یزٍگ اكحناد. 7

 یتؼیؿا یُا صيهَ. 8

 :یتکیاؿ قٍاظحَ قغق زٍگ جؼکاق

 بکا ىؼی یانف: زٍگ ائحالف

 یُا ثیةا ىهژق( یك یؼكُایك ٌ یی، ُّاییای، دریٍیؼك )زىیٌ ا چٍغیدك غٍامؼ غيغق ب کیجؼ

 ىحفاكت

 ىضّر قتکَب: زٍگ 

ـحو دقيً ك در یم ؿیث ك جضهیكضػاز  یآگاُ یارجلا یةؼا یاجیط غيهیىض یاَ کقت یىػيار

 ؼىضّریدأات جیسَ اٌساـ غيهیٌح

 یپ: زٍگ ىّاز

 ی( ةؼایك راُتؼد یاجیغيه، یکیحکاز ؿَ ةػغ زىاف، فضا ك ؿعّح زٍگ )جا یىّاز یُا اتیغيه

 ٍٍغ.ک یاؿحفادق ى زىاف ُو یاةی دؿث

 ژقیط كیٌاىٍظو در ىض یؼكُایَ ٌیت: زٍگ غه

 ث: زٍگ ٌاُيگّف )ٌاىحلارف(

 ج: زٍگ ٌاُيحؼاز

 ـحایزٍگ دكراچ: 

صيالت  بکیجؼاز ةؼد غيهیاجی دقيً ةا اؿحفادق از  دكرجؼای  كاةهیث ضؼةَ زدف از فامهَ

 ك ... یات ركاٌی، غيهیکحؼكٌکان ، پِپادُا، زٍگکیىّق

 

 هرتجط ثب اًَاع ٍ اقسبم جٌگ یّب یثٌد نیتقسسبیر 

 :قّد و ىییىعحهف ةَ چٍغ كـو جلـ یارُایٍگ ةؼاؿاس ىػز

: 1317)ٌعسّاف،  ؼغادالٌَیُای غ زٍگ ،ُای غادالٌَ زٍگ :ةؼاؿاس ُغؼ زٍگ یةٍغ ویجلـ

3519) 

، یا ىٍعلَ ُای ، زٍگیىضه ُای زٍگ :ییایُای زغؼاف ةؼاؿاس ىلیاس زٍگ یةٍغ ویجلـ

 (ی)غيّى یُای زِاٌ زٍگی، ا فؼاىٍعلَ ُای زٍگ
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 ُای ٌاىٍظو زٍگ ،ک(ی)کالؿ ُای ىٍظو زٍگ :کیةؼاؿاس اٌضتاط ك جاکح زٍگ یةٍغ ویجلـ

 (یکی)چؼ

ُای  زٍگ ،ییُای ُّا ، زٍگییایُای در زٍگ :ییایةؼاؿاس ؿعش زغؼاف زٍگ یةٍغ ویجلـ

 یٍیزى

 یُای ظارز زٍگ ،یُای داظه زٍگ :ةؼاؿاس كهيؼك زٍگ یةٍغ ویجلـ

ی )انّیث ك ا ؼُـحَیغ ُای زٍگ ی،ا ُـحَ ُای زٍگ :ةؼاؿاس ٌّع اةؽار زٍگ یةٍغ ویجلـ

 (421: 1378رزیٍانغ، 

 :م اؿثیةَ دك دن اٌّاع ك اكـاـ زٍگ ىعاةق ةا ىّارد ذکؼ قغق ةاال یةٍغ ویجلـث یاُي

، ىذاؿ غٍّاف ةَ ؛دارٌغ دكر اؿث دیگؼ زٍگ یُا یةٍغ ویجلـکَ  یاز اةِاىاج یادیجا صغ ز .1

کَ کغاـ زٍگ غادالٌَ ك  آكرد یً اةِاـ را ةَ كزّد ىیا ؼغادالٌَیو زٍگ ةَ غادالٌَ ك غیجلـ

 اؿث؟ ؼغادالٌَیکغاـ زٍگ غ

 هٍغجار داقحً ُاری)ؿاةق( ةا در اظح یقّرك کؼدٌغ یفکؼ ى ییکایىؼداف آىؼ اف ك دكنثیٌظاى

 یً، جٍِا راُیکا( صيهَ کٍغ. ةٍاةؼای)ىحضغ آىؼ یغؼة یةَ اركپا جّاٌغ یىی راصح ً(، ةَی)كهب زى

ؼا یاؿث؛ ز یا ُـحَی ُا جّؿػَ ؿالح ،را ؿغ کؼد( )ؿاةق یقّرك یرك فیپ یکَ ةحّاف زهّ

جؼ از  ک ك ىِویك غيق اؿحؼاجژ قيار یةَ غهث دارا ةّدف ؿؼةازاف ة جّاف ی)ؿاةق( را ٌي یقّرك

. داد كؼار صيهَ ا ىّردیً ك دریق زىی، از ظؼیاٌّس ىٍسيغ قيانیاك یكگیُي ةٍغاف طیآف، 

 (113: 1363)كانحؼز، 

. حٍاـ اجفاؽ افحادیً، کّةا ك كیدر چ یکیةؼزـحَ زٍگ چؼ ُای ٌيٌَّ ،دكـ یةػغ از زٍگ زِاٌ

 (253: 1366)آكایی، 

ىحساكز  یؼكُایؼكف راٌغف ٌیىٍظّر ة ا ةَیصاکو  یؿؼٌگّف کؼدف صکّىث ضغىؼدى یُؼگاق ةؼا

ً یةغ یکیفؼاُو ٌتاقغ، ىيکً اؿث زٍگ چؼ یكغرت کاف ثیاةؽار، اىکاٌات ك درٌِا ؛اؿحػيار

 یؽ، ةَ كغرت ك اىکاٌات ىؼدىیف از ُؼ چیة یکیچؼ یؼكُایً اؿاس، ٌیىٍظّر آغاز قّد. ةؼ ا

الزـ را فؼاُو آكرٌغ.  ی، پكحّاٌَ ىؼدىیؼكزیةَ پ یاةی دؿث یاٌغ ةؼا ك در جالش ُـحٍغ یىحک

 َ دقيًیکّچک ىـهش، غه یُا اؿث کَ جّؿط دؿحَ ی، زٍگ ٌاىٍظو ك درازىغجیکیزٍگ چؼ

ساد یچّف ا یُا، ةؼ امّن ؼ زٍگیف از ؿایً زٍگ ةی. در اؼدیگ ی( مّرت ىیا ظارزیك  ی)داظه

 یارجتاظ یُا ، ةَ ؿحّق آكردف دقيً، ٌااىً کؼدف ك كعع راقیاٌفسار در پكث ظعّط امه

)زیاپ،  قّد. َ ىییؼ آف جکیغاف زٍگ ك ٌظایؼ دائو ىییَ آف، جغیغه یات ٌاگِاٌیدقيً، غيه

1359 :6) 
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 :قّد در ؿَ ىؼصهَ اٌساـ ىی ةاالاكغاىات  (،ًیچ رُتؼ اٌلالب) غق ىائّ جـَ جٌّگیةَ غل

 کیدفاع اؿحؼاجژ ىؼصهَ اكؿ:

 یاؿیك ؿ یات ٌظاىیغيه یةؼا ریجغر ضيً جالش در زِث ىحضغ کؼدف ىؼدـ، ةَ ایً ىؼصهَ،

 .ؼدیپػ ی)ىاٌٍغ اغحناةات( مّرت ى

 یجغارؾ آفٍغ ىؼصهَ دكـ:

جغارؾ  ،جغارؾ ؿالح ،اتیكحؼ ىؼدـ، جّؿػَ غيهیة یکپارچگیدر زِث  ُا کیچؼ ،ً ىؼصهَیر اد

 .کٍٍغ یك جغارؾ آذككَ اكغاـ ى ینّازـ پؽقک

 کیآفٍغ اؿحؼاجژ ىؼصهَ ؿّـ:

 یؼكزیم ةَ پیٌ یالزـ را ةؼا یی، جّاٌایدك ىؼصهَ كته ؽیآى ثیدر مّرت گػراٌغف ىّفل ُا کیچؼ

ا اٌِغاـ دقيً اكغاـ یو یً، ةا اؿحفادق از كغرت صامهَ در زِث جـهی. ةٍاةؼاکٍٍغ یغا ىیپ

 (8779: 1370)کانیٍؽ،  .کٍٍغ یى

 

 ًَع ٍ رٍش تحقیق

پژكُف، ایً پژكُف از ٌّع کارةؼدی ةّدق ك ركش جضلیق ىؼجتط ةا ىّضّع  ثیىاُ ةا جّزَ ةَ

از ٌّع آىیعحَ )جؼکیتی( ةّدق ك  ُا دادقآف ةا ركش جّمیفی اٌعتاؽ دارد. ركیکؼد جسؽیَ ك جضهیم 

مّرت  یا حاةعاٌَکاظالغات ةَ دك ركش ىیغاٌی ك  یآكر ً پژكُف، زيعیاٌساـ ا یةؼا کًَ یا

گؼاف، یىّدق اٌساـ قغق جّؿط د یغاٌیات ىّضّع ك ىعانػات ىیادةار، کً یا یپػیؼفحَ اؿث. ةؼا

، یا حاةعاٌَک یق زـحسّیاز از ظؼیاظالغات ىّردٌؼ یىّرد کٍکاش ك ىغاكَ كؼار گؼفحَ ك ؿا

در ركش ىیغاٌی ٌیؽ غيغق . دؿث آىغق اؿث ةَ یك ظارز یاظالغات داظه یُا ةاٌک ك یٍحؼٌحیا

آكری قغق اؿث. پایایی ؿئّاالت پؼؿكٍاىَ ةا  زيعاظالغات از ظؼیق پؼؿكٍاىَ ظّدؿاظحَ 

ایً ىعهب  کَ یظّر ةَ% ىضاؿتَ گؼدیغ؛ 89اؿحفادق از ركش جٍنیف )دك ٌیيَ کؼدف(، غغد 

 .ةاقغ یىىؤیغ آف اؿث کَ ؿئّاالت پؼؿكٍاىَ از پایایی ةاالیی ةؼظّردار 

 اؿث.( درٌظؼ گؼفحَ قغق قيار جياـ مّرت ةٌَفؼ ) 32ی ةؼاةؼ زاىػَ آىارصسو 

 جبهؼِ آهبری

کَ ایً ٌفؼات از ظتؼگاف ىـائم  ةاقٍغ یىؼ ٌف 32زاىػَ آىاری در ایً جضلیق ىكحيم ةؼ جػغاد 

. جياىی اغضاء ىحكکهَ زاىػَ آىاری غالكق ةؼ اٌغ قغقٌظؼ گؼفحَ راىٍیحی ك فؼىاٌغُاف ٌظاىی د

ُایی ٌظیؼ؛  كیژگیدارای ك ً در صّزق ىؼةّظَ ةّدق یك ىـئّن یی، ازؼایاز ظتؼگاف غهي کًَ یا
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ر دف غيغق رزىی، جضلیق ك پژكُ یُا گافیث یؿاةلَ ظغىث در ىكاغم ٌظاىی ك اىٍیحی، ُغا

 ةاقٍغ: یؼ ٌیؽ ىیز ؾىكحؼ یُا یژگی؛ كازغ كغةاقٍ ی از ىـائم ركز ىیك آگاُ ىـائم راُتؼدی

 ىـهش زيِّری اؿالىی ایؼاف یؼكُایؿاؿ ؿاةلَ ظغىث در ٌ 25. دارا ةّدف صغاكم 1

 یُا ا رقحَیك  یث دفاغیؼیدر رقحَ ىغ یحؼکا دیارقغ  یارقٍاؿک یهیجضن ؾدارا ةّدف ىغر. 2

 ىؼجتط ةا آف

ىیاٌی ك  یُا ردقؿاؿ ؿاةلَ ظغىث در ىكاغم فؼىاٌغُی یا ىغیؼیحی در  5. دارا ةّدف صغاكم 3

 یٌظاى یُا داٌكگاق یغهي ئثیُا غضّ یك  یةاال، اؿحاد

-ی جکفیؼیُا گؼكقدر راةعَ ةا  ظنّص ةَ؛ یلات غهيیجضل ك چارچّب ی. آقٍا ةّدف ةَ ىتا4ٌ

 جارقگؼی

 ّب ٍتحلیل دادُ رٍش تجسیِ

، یاةی، ارزیةٍغ ، ظالمَ ىػاکؼات اكنیَ ظتلَازیىّردٌاظالغات  یآكر ق پؾ از زيعیً جضلیدر ا

ةػغی َ كؼار گؼفث ك در ىؼصه میكجضهَ یجسؽك  ی، ةؼرؿىّردةضخ یفیجّم مّرت ةَـَ ك یىلا

ر كؼا میكجضهَ ید جسؽىّر ىعانػَ اؿٍاد ك ىغارؾ،ك اظالغات صامهَ از جكکیم اجاؽ فکؼ، ىناصتَ 

کَ ةا اؿحفادق از آزىّف  یی ارؿانُا پؼؿكٍاىَکيی )ت از اظالغام ی غّاىةٍغ رجتَگؼفث ك 

 ةّد( اؿحفادق ك جضهیم ٌِایی مّرت گؼفحَ اؿث. قغق ارائَکيی  مّرت ةَای فؼیغىً  رجتَ
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 ّبی تحقیق ٍ تحلیل دادُ ِیتجس
 ّبی قرى ثیستن ر جٌگی اصطالح جٌگ ترکیجی )ّیجریدی( دّب هؤلفِی ثٌد رتجِالف: 

ُای كؼف  ُای زٍگ جؼکیتی در زٍگ ةٍغی کارقٍاؿاف درظنّص ىیؽاف اُيیث ىؤنفَ ك رجتَ اظِارٌظؼ: 1قيارق زغكؿ 

 ًغىیةیـحو ةؼاؿاس آزىّف فؼ
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1 2 4 1 3 5 8 7 6 

2 3 1 2 6 8 7 4 5 

3 8 3 7 4 2 1 5 6 

4 1 8 2 4 6 3 5 7 

5 8 3 7 4 2 1 5 6 

6 1 3 2 4 7 8 5 6 

7 8 3 7 6 2 1 5 4 

8 1 3 2 4 7 8 5 6 

9 6 7 5 8 3 4 2 1 

10 4 3 6 1 8 5 3 7 

11 5 7 4 8 1 2 6 3 

12 3 1 2 4 7 8 5 6 

13 5 7 4 8 1 2 6 3 

14 1 5 2 4 7 8 5 3 

15 1 3 2 4 7 8 5 6 

16 5 7 4 8 1 2 6 3 

17 1 3 2 4 7 8 5 6 

19 5 7 4 8 1 2 6 3 

20 4 3 6 1 8 5 2 7 

21 1 3 2 4 7 8 5 6 

22 6 7 5 8 3 4 2 1 

23 4 3 6 1 8 5 3 7 

24 5 7 4 8 1 2 6 3 

25 3 1 2 4 7 8 5 6 

26 5 7 4 8 1 2 6 3 

27 1 5 2 4 7 8 5 3 

28 1 3 2 4 7 8 5 6 

29 1 3 2 4 7 8 5 6 

30 6 7 5 8 3 4 2 1 

31 4 3 6 1 8 5 3 7 

32 5 7 4 8 1 2 6 3 

   165 161 149 147 140 135 130 125 
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ىؤنفَ دارد ك فؼضیَ ىعانف،  8در ایً آزىّف، فؼضیَ مفؼ دالنث ةؼ غغـ اكنّیث ةیً ایً 

 داری دارد. ایً اؿث کَ الاكم اكنّیث دك ىؤنفَ ةاُو جفاكت ىػٍی گؼ ٌكاف

ًا ةا فؼاكاٌی تیجلؼدر ُؼ ؿحّف،  8جا  1ُای  اگؼ فؼضیَ مفؼ درؿث ةاقغ؛ اٌحظار داریو کَ رجتَ

ؼضیَ مفؼ ٌادرؿث ةاقغ، یػٍی ارزش دالیم یکـاف ٌتاقٍغ، اٌحظار یکـاف رخ دُغ ك اگؼ ف

 ىحفاكت ةاقغ. ُا ؿحّفُای یک ؿحّف ةا ةلیَ  داریو کَ رجتَ

 دُیو. ٌكاف ىی   ك ىسيّع ؿحّف را ةا ویکٍ یىی ُؼ ؿحّف را ةا ُو زيع ُا رجتَاةحغا 

 :قّد ىیذیم جػؼیف  قؼح ةَ   آىارق آزىّف فؼیغىً

3n(k+1)-   
  

       
∑   

  

   
 

. ىلادیؼ ةاقغ یى)دالیم(  ُا ؿحّفجػغاد  kػغاد کارقٍاؿاف( ك )ججػغاد ؿعؼُا  nکَ در آف 

اؿث؛ ةٍاةؼایً داریو:  آىغقدؿث  ضيیيَ ةَ   ٌیؽ از زغكؿ kك  nةضؼاٌی ةؼای ىلادیؼ ىعحهف 

 (179: 1381)مغكیاٌی ك ُيکاراف، 

   
  

         
                                   

                  

   
  

    
                                          

                  

 0.255ةاقغ، ىـاكی  1.112ةؼاةؼ    کًَ یا؛ اصحياؿ قّد ىیىالصظَ     ةا ىؼازػَ ةَ زغكؿ

( ةیكحؼ از ىلغار آىارق 1.112؛ ك ایً ةَ ایً ىػٍا اؿث کَ ىلغار آىارق آزىّف )ةاقغ یى

ىؤنفَ از ٌظؼ  8ك  قّد ىیرد    ك فؼضیَ ةاقغ یى 0.05زغكؿ ىحٍاظؼ ةا اصحياؿ    ةضؼاٌی

 اكنّیث یکـاف ُـحٍغ.
 ُای كؼف ةیـحو ُای امعالح زٍگ جؼکیتی )ُیتؼیغی( در زٍگ ىیؽاف جأدیؼ ىحغیؼُای ىؤنفَ یةٍغ : رجت2َقيارق ؿ زغك

 ًغىیةؼاؿاس آزىّف فؼ

   رتجِ فریدهي شرح ػبهل 

 165 یک ٌظاىیکالؿ یؼكُایٌ

 161 ك پؼكپاگاٌغا یزٍگ اظالغاج

 149 یپهياؿید

 147 یکیٌاىٍظو ك چؼ یؼكُایٌ

 140 ژقیك یؼكُایٌ

 135 یتؼیُای ؿا صيهَ

 130 یزٍگ اكحناد

 125 یُای ىضه ُا ك قّرش ث از ٌاةـاىاٌییصيا

 1112 جوغ
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32 n= 5k= 8.222 ;   آىارق آزىّف 

 3n(k+1)-   
  

       
∑   

  

   
 

Df=k-1=3 α=0.0005 درزَ آزادی 
ّبی حبل حبضر ٍ آیٌدُ: ّبی اصطالح جٌگ ترکیجی )ّیجریدی( در جٌگ ثٌدی هؤلفِ ة: رتجِ  

ُای زٍگ جؼکیتی  ةٍغی کارقٍاؿاف درظنّص ىیؽاف اُيیث ىؤنفَ ك رجتَ اظِارٌظؼ: 3قيارق زغكؿ 

 ًغىیُای صاؿ صاضؼ ك آیٍغق ةؼاؿاس آزىّف فؼ در زٍگ
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1 7 6 5 2 3 8 1 4 

2 5 7 4 8 1 2 6 3 

3 1 5 2 4 7 8 5 3 

4 1 3 2 4 7 8 5 6 

5 5 7 4 8 1 2 6 3 

6 8 3 2 4 7 1 5 6 

7 5 7 4 8 1 2 6 3 

8 4 3 6 1 8 5 2 7 

9 1 3 2 4 7 8 5 6 

10 6 7 5 8 3 4 2 1 

11 4 3 6 1 8 5 3 7 

12 5 7 4 8 1 2 6 3 

13 3 1 2 4 7 8 6 5 

14 5 7 4 8 1 2 6 3 

15 1 5 2 4 7 8 5 3 

16 1 3 2 4 7 8 5 6 

17 5 7 4 8 1 2 6 3 

19 1 5 2 4 7 8 5 3 

20 8 3 2 4 7 1 5 6 

21 5 7 4 8 1 2 6 3 

22 1 3 2 4 7 8 5 6 

23 5 7 4 8 1 2 6 3 

24 4 3 6 1 8 7 2 5 

25 1 3 2 4 7 8 5 6 

26 6 7 5 8 3 4 2 1 

27 4 3 6 1 8 5 3 7 

28 5 7 4 8 1 2 6 3 

29 3 1 2 4 7 8 5 6 
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30 5 7 4 8 1 2 6 3 

31 1 5 2 4 7 8 5 3 

32 1 3 2 4 7 8 5 6 

   110 138 170 115 125 175 188 141 

ىؤنفَ دارد ك فؼضیَ  8در ایً آزىّف فؼضیَ مفؼ دالنث ةؼ غغـ اكنّیث ةیً ایً 

 داری دارد. ایً اؿث کَ الاكم اكنّیث دك ىؤنفَ ةا ُو جفاكت ىػٍی گؼ ٌكافىعانف 

ةا  تاً یجلؼدر ُؼ ؿحّف،  8جا  1ُای  اگؼ فؼضیَ مفؼ درؿث ةاقغ؛ اٌحظار داریو کَ رجتَ

فؼاكاٌی یکـاف رخ دُغ ك اگؼ فؼضیَ مفؼ ٌادرؿث ةاقغ، یػٍی ارزش دالیم یکـاف 

 ىحفاكت ةاقغ. ُا ؿحّفُای یک ؿحّف ةا ةلیَ  ٌتاقٍغ؛ اٌحظار داریو کَ رجتَ

دُیو.  ٌكاف ىی   ك ىسيّع ؿحّف را ةا ویکٍ یىی ُؼ ؿحّف را ةا ُو زيع ُا رجتَاةحغا 

 :قّد ىیم جػؼیف ذی قؼح ةَ    آىارق آزىّف فؼیغىً

3n(k+1)-   
  

       
∑   

  

   
 

. ةاقغ یى)دالیم(  ُا ؿحّفجػغاد  kػغاد کارقٍاؿاف( ك )ججػغاد ؿعؼُا  nکَ در آف 

اؿث،  آىغقدؿث  ضيیيَ ةَ   ٌیؽ از زغكؿ kك  nىلادیؼ ةضؼاٌی ةؼای ىلادیؼ ىعحهف 

 ةٍاةؼایً داریو:
   

  

         
                                          

          1.634 

ةاقغ، ىـاكی  1.623ةؼاةؼ     کًَ یا؛ اصحياؿ قّد ىیىالصظَ    ةا ىؼازػَ ةَ زغكؿ

( ةیكحؼ از ىلغار آىارق 1.634ىلغار آىارق آزىّف ) کًَ یا؛ ك ایً یػٍی ةاقغ یى 0.333

از ىؤنفَ  8ك  قّد ىیرد     ك فؼضیَ ةاقغ یى 0.05زغكؿ ىحٍاظؼ ةا اصحياؿ    ةضؼاٌی

 ٌظؼ اكنّیث یکـاف ُـحٍغ.
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ُای صاؿ صاضؼ ك  ُای امعالح زٍگ جؼکیتی )ُیتؼیغی( در زٍگ ىیؽاف جأدیؼ ىحغیؼُای ىؤنفَ یةٍغ : رجت4َقيارق ؿ زغك

ًغىیآیٍغق ةؼاؿاس آزىّف فؼ  

   رتجِ فریدهي شرح ػبهل

 188 یزٍگ اكحناد

 175 یتؼیُای ؿا صيهَ

 170 یپهياؿید

 141 یُای ىضه ُا ك قّرش ٌاةـاىاٌیث از یصيا

 138 ك پؼكپاگاٌغا یزٍگ اظالغاج

 125 ژقیك یؼكُایٌ

 115 یکیٌاىٍظو ك چؼ یؼكُایٌ

 110 یک ٌظاىیکالؿ یؼكُایٌ

 1152 زيع

32 n= 5k= 8.222 ;   

   -3n(k+1) آىارق آزىّف
  

       
∑   

  

   
 

Df=k-1=3 α=0.0005 درزَ آزادی 

 گیری ًتیجِ

 کار ةَگػقحَ ك صاؿ صاضؼ  یُا زٍگُای امعالح زٍگ جؼکیتی در  جياىی ىؤنفَ 

 غّاىم در گػقحَ ك صاؿ كزّد دارد. یةٍغ رجتَگؼفحَ قغق اؿث؛ جٍِا اظحالؼ کيی در 

ُای  ُای امعالح زٍگ جؼکیتی )ُیتؼیغی( در زٍگ در ىیؽاف جأدیؼ ىحغیؼُای ىؤنفَ

ُا  قّد ك ُيیً ىؤنفَ داری دیغق ٌيی ىػٍیاظحالؼ  ًغىیةؼاؿاس آزىّف فؼ كؼف ةیـحو

 یةٍغ دُغ. رجتَ داری را ٌكاف ٌيی ٌیؽ اظحالؼ ىػٍی ُای صاؿ صاضؼ ك آیٍغق در زٍگ

ُای  ُای امعالح زٍگ جؼکیتی )ُیتؼیغی( در زٍگ ىیؽاف جأدیؼ ىحغیؼُای ىؤنفَ

 :ةاقغ یىةَ قؼح ذیم  كؼف ةیـحو
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 رتجِ شرح ػبهل

 1 یک ٌظاىیکالؿ یؼكُایٌ

 2 ك پؼكپاگاٌغا یزٍگ اظالغاج

 3 یپهياؿید

 4 یکیٌاىٍظو ك چؼ یؼكُایٌ

 5 ژقیك یؼكُایٌ

 6 یتؼیُای ؿا صيهَ

 7 یزٍگ اكحناد

 8 یُای ىضه ُا ك قّرش ث از ٌاةـاىاٌییصيا

ُای امعالح زٍگ جؼکیتی )ُیتؼیغی( در  ىیؽاف جأدیؼ ىحغیؼُای ىؤنفَ یةٍغ رجتَ

 :ةاقغ یىةَ قؼح ذیم  ُای صاؿ صاضؼ ك آیٍغق زٍگ
 رتجِ شرح ػبهل

 1 یزٍگ اكحناد

 2 یتؼیُای ؿا صيهَ

 3 یپهياؿید

 4 یُای ىضه ُا ك قّرش ث از ٌاةـاىاٌییصيا

 5 ك پؼكپاگاٌغا یزٍگ اظالغاج

 6 ژقیك یؼكُایٌ

 7 یکیٌاىٍظو ك چؼ یؼكُایٌ

 8 یک ٌظاىیکالؿ یؼكُایٌ
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