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 چكیده 
 قسٜ ٚیػٜ ای تٛرٝ ا٘ؿب٘ی ٞبی اضظـ ٚ ا٘ؿبٖ ،فّٓ، فطًٞٙ ثٝ اؾت اؾالٔی ٔسیطیت ظا ٌطفتٝ ثط وٝ رٟبزی زض ٔسیطیت

اؾت وٝ ؾقی زاضز ثب اؾتفبزٜ اظ ِٔٛفٝ  فطٍٞٙی انبِت ٚ ثب اضظقی ٔسیطیت ٘ٛؿ یه رٟبزی ٔسیطیت تطتیت ثسیٗ .اؾت

ط ثٝ ٔحمك قسٖ اٞساف ٞبی فطٍٞٙی زض ؾبیٝ تقّیٕبت اؾالٔی ٚ اِٟی ثٝ یه تٛؾقٝ ٕٞٝ رب٘جٝ زؾت یبثس ٚ ٔٙز

٘یع ثب ؾرٙطا٘ی ٞب ٚ اقبضاتی  ضٞجطیٔقؾٓ  ٔمبْثٝ ٘ؾط ٔی ضؾس  رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض زٞٝ پیكطفت ٚ فساِت ٌطزز.

ثیبٖ فطٔٛزٜ ا٘س ؾقی زض تفٟیٓ إٞیت فطًٞٙ رٟبز ضا زاقتٝ ا٘س ٚ ٔی تٛاٖ ثب تٛرٝ ثٝ ٕٞیٗ ثیب٘بت، ثٝ  ضاثغٝ ایٗ وٝ زض

   تٛؾقٝ ٚ تطٚیذ فطًٞٙ ٚ ٔسیطیت رٟبزی زؾت یبفت. زض ذهٛل ییضاٞىبضٞب

 

 .ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی تٛؾقٝ فطٍٞٙی، ٔسیطیت رٟبزی، پیكطفت ٚ فساِت، فطًٞٙ،های كلیدی:  واژه
 

 

 همقدم -1
تغییط ٚ تحٛالت ٚؾیقی زض فطنٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ وكٛض ثٝ ٚلٛؿ پیٛؾت. اظ رّٕٝ ٟٔٓ  ،ثٝ ز٘جبَ پیطٚظی ا٘مالة اؾالٔی

، تغییط زض ایسئِٛٛغی ٚ عطظ تفىط ٔسیطاٖ وكٛض ثٛز. ثب تٛرٝ ثٝ قطایظ ذبنی وٝ، وكٛض زض اثتسای بزٌطٌٛ٘ی ٞ تطیٗ ایٗ

پیطٚظی ا٘مالة زض آٖ لطاض ٌطفت ٚ ٞٓ اوٖٙٛ ٞٓ زض ؾغح ثؿیبض رسی تطی ثب آٖ زؾت ٚ پٙزٝ ٘طْ ٔی وٙس، ٔسیطاٖ ٚ 

 ذهٛنب ثب تحطیٓ ٞب ٚٚ ٔمبثّٝ ل ٔسیطیتی رٟت ٔٛارٟٝ ٔؿئِٛیٗ ّٕٔىتی ٘بٌعیط ثٝ عطاحی ٚ پیبزٜ ؾبظی اٍِٛی ذب

ؾبَ زفبؿ ٔمسؼ ثٝ ٚرٛز آٔسٜ ثٛز قس٘س وٝ ثٝ ٘بْ ٔسیطیت رٟبزی ّٔمت قس ٚ ثب تحمیمبت ٚ  8ٔحسٚزیت ٞبیی وٝ زض ظٔبٖ 

     رعء ٔغّٛة تطیٗ ٚ ٔٛفك تطیٗ ٘ٛؿ ٔسیطیت ٞبٔكرم قس وٝ ، نٛضت ٌطفتٔغبِقبتی وٝ ضٚی ایٗ ٘ٛؿ ذبل ٔسیطیت 

لبثُ ٔالحؾٝ ای ثٝ پیكجطز اٞساف  حس تب رٟبزی ثتٛا٘سٔسیطیت ثٝ ٘ؾط ٔی ضؾسوٝ ٔسز ٌطفتٗ اظ فٙبنط فطًٞٙ ٔی ثبقس ٚ 

 .یبضی ضؾب٘سزض زٞٝ پیكطفت ٚ فساِت  ،اؾالٔی رٕٟٛضی فبِیٝ ٘ؾبْ ٔمسؼ

آحبض فبِٕبٖ نبحت ٘ؾط  یرٟبزی اظ عطیك ثطضؾ ٔسیطیتوّیسی  ٔفبٞیٓثط ٕٞیٗ اؾبؼ، ایٗ ٘ٛقتبض ثب ٞسف ثبظقٙبؾی 

ٚ ِعْٚ ارطایی ، رٙجٝ ٞبی افتطاق پیكطفت ٚ تٛؾقٝ، پیكطفت ٚ فساِتٔمِٛٝ ٞبی ٚ ٕٞچٙیٗ ٔفبٞیٓ ٔطثٛط ثٝ زض ایٗ حٛظٜ 

 .، ٔٛضز ٍ٘بضـ لطاض ٔی ٌیطزؾغح والٖزض ثط٘بٔٝ ٞبی تٛؾقٝ فطٍٞٙی قسٖ 

                                                        

 ثط٘بٔٝ ضیعی أٛض فطٍٞٙی -٘ٛیؿٙسٜ ٔؿئَٛ: وبضقٙبؼ اضقس ٔسیطیت فطٍٞٙی -*ٚ  1

 MBAوبضقٙبؼ اضقس ٔسیطیت  -2
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ٚ ؾقی ٘ٛیؿٙسٌبٖ ثط آٖ اؾت تب اظ ثیٗ  ،طزاذتٝزض ازأٝ ثٝ تجییٗ ٚ تٛضیح ٔفبٞیٓ وّیسی زض ذهٛل ایٗ ٔٛضٛؿ پ

ٔفبٞیٓ ٘حّٝ ٞبی ٔرتّف فىطی ٚ ایسئِٛٛغیىی ٔٛرٛز زض ذهٛل فّْٛ ٔسیطیتی ٚ ٔفبٞیٓ پیكطفت ٚ تٛؾقٝ، ثٝ تجییٗ 

   زض ایٗ ذهٛل ثپطزاظ٘س. ایطا٘ی -اؾالٔی

 

 مدیریت جهادی -2
زا٘كٕٙساٖ ٚ نبحت ی اٍ٘یعز ٚ ٔی تٛاٖ ٌفت ثٝ تقساز ضا ثط ٔ ذبنی ٔفبٞیٓؾت وٝ زض شٞٗ ٞط وؽ ا ٔسیطیت ٚاغٜ ای

ٔرتّفی اظ ایٗ قبذٝ اظ فّٓ یب ٞٙط زاضیٓ. ِٚی ٔفٟٛٔی وٝ زض ایٙزب ثٝ ٘ؾطا٘ی وٝ زض حٛظٜ ٔسیطیت فقبِیت ٔی وٙٙس، تقبضیف 

 آٖ ٔی پطزاظیٓ ٔفْٟٛ ٔسیطیت رٟبزی اؾت ٚ تجییٗ اثقبز ٔرتّف ایٗ ٘ٛؿ ٔسیطیت ٚ ٚیػٌی ٞبی آٖ.

ٌصاضی  ٔسیطیت زض ٘ؾبْ رٟبزی ثط پبیٝ ضٞجطی ٚ ٞسایت ا٘ؿبٟ٘ب ثٝ ؾٛی ٚؽبیف ذٛزقبٖ ٚ ثٝ ؾٛی ؾبظ٘سٌی پبیٝاؾبؼ 

قس. ٔسیطاٖ زض رٟبز ٚؽیفٝ ٞسایت، ضٞجطی ٚ ٘مف ؾٛق زازٖ اٍ٘یعٜ ٞبضا ثطای وبض ٚ تالـ زاقتٙس. ٔسیطاٖ رٟبزی زض ٕٞٝ 

ٞبی حؿبؼ ا٘مالة  س وٝ ثب أط ضٞجطی ٚ اعبفت اظ ضٞجطی زض تٕبْ نحٙٝا٘ ٞب، تالـ ذٛز ضا ثط ایٗ ٌصاقتٝ ٞب ٚ ظٔیٙٝ فطنٝ

 . (1386،ٔٛحس )حضٛض ضؾب٘ٙس ٚ ثٝ فٙٛاٖ ثبظٚی ا٘مالة ثبقٙس

 ضیعی پبیٝ زا٘ف ٔسیطیت زض ٔغطح لٛا٘یٗ ٚ ٞب فطَٔٛ اؾبؼ ثط وٝ اؾت فّٕی ٔسیطیت رٟبزی زض ٚالـ ٕٞبٖ  ٔسیطیت

تكىیُ قسٜ اؾت ثب ٔسیطیت نطف زض ایٗ اؾت وٝ ٔجٙبی  اضبفی رٟبزی تطویت اظ وٝ ٔسیطیت ٘ٛؿ ایٗ فطق اؾت. قسٜ

ی اؾالٔی ٚ اضظقی ثٛزٜ ٚ ٔی تٛاٖ ٌفت ٔسیط ٔؿّٕبٖ ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ اثقبز زیٙی ٚ ایٕب٘ی ثٝ ٔسیطیت یٔسیطیت رٟبزی، ٔجٙب

  تقطیف تبظٜ ای ٔی ثركس ٚ ٔفْٟٛ ٔسیطیت رٟبزی ضا ثٝ ٚرٛز ٔی آٚضز.

 ٚیػٜ ای تٛرٝ ا٘ؿب٘ی ٞبی اضظـ ٚ ا٘ؿبٖ ٚ فّٓ، فطًٞٙ ثٝ اؾت اؾالٔی ٔسیطیت اظ ٌطفتٝ ثط وٝ زیرٟب ٔسیطیتزض 

اؾت  ٕٞبًٞٙ فّٕی ٔسیطیت ثب وٝ اؾت فطٍٞٙی انبِت ٚ ثب اضظقی ٔسیطیت ٘ٛؿ یه رٟبزی ٔسیطیت تطتیت ثسیٗ .اؾت قسٜ

ٚ ازغبْ آٖ ثب ٔفبٞیٓ اؾالٔی ٚ ٚؽیفٝ انّی یه ٔسیط  5ٚ ٔی تٛاٖ ٌفت ثب اؾتفبزٜ اظ تقبضیف فّٕی ٔسیطیت ٚ ثٝ وبض ٌیطی 

 ٚ ا٘ؿب٘ی، ٟٔطثب٘ی ٚ اِٟی حك، تٛرٝ ٚ ٔحٛض لطاض زازٖ اضظقٟبی ثٝ فُٕ زیٙی ثٝ ؾجه رسیسی اظ ٔسیطیت تجسیُ قسٜ اؾت.

ا٘قغبف   ،طای ذسأسیطیت ث ٚ فالٜٚ ثط ایٗ ٞب ٘فؽ ٞٛای ثط غّجٝفیٗ تٛرٝ ثٝ وبضوٙبٖ ٚ ظیط زؾتبٖ، ٔطزْ زض  ثب ضفتبضی ذٛـ

تٛرٝ  ،ذٛزثبٚض ،پصیط زض ٔأٔٛضیتٟب ٔسیطیت زاٚعّجب٘ٝ، تحَٛ آفطیٗ، پٛیب ٚ ا٘قغبف  ،پصیطی ؾبذتبض ٚ تكىیالت ٔٙبؾت ثب قطایظ

ضا ٔی تٛاٖ اظ ِٔٛفٝ  وٛـ، ذؿتٍی ٘بپصیطی ٚ ؾطفت فُٕ زض وبضٞب پطوبض، ؾرت ،ثٝ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ثٝ فٙٛاٖ ٔٙبثـ ٟٔٓ وبضی

زض زیسٌبٜ ٔسیط رٟبزی، ٔسیطیت غٙیٕت ٘یؿت ثّىٝ ٔؿئِٛیتی ؾٍٙیٗ اؾت وٝ ثطای ٔٛفمیت  رٟبزی ثط قٕطز.ٞبی ٔسیطیت 

ٌصقت. ٚرٛز فٙهط ذاللیت ٚ اثتىبض زض زضٖٚ ٔسیطاٖ رٟبزی اظ  ذٛقی ٞب ٚ ِصت ٞبزض ا٘زبْ آٖ حتی ثبیس اظ ثؿیبضی اظ 

. ذیّی اظ فقبِیتٟب ٚ ذسٔبت آ٘بٖ اؾتتٙی اظ زیٍط ٚیػٌیٟبی ٞبی ٔرتّف اؾت. ضٚحیٝ تٛاضـ ٚ فطٚ زض نحٙٝ آ٘بٖٞبی  ٔكرهٝ

 .(1386،ٔٛحس )ٔب٘س ثٝ ِحبػ ٚرٛز ایٗ ذهیهٝ ثبضظ پٛقیسٜ ٔی آ٘بٖ

 در مِ گيزد بز هي در را هشتزمي اًتظارات ٍ فزضيات ، ًگزشْا باٍرّا، ساسهاى، یل اس دیدگاُ آرهستزاًگ، فزٌّگ    

 چٌيي ایي هدیزیتي ّاي هَقعيت غالب ساسهاًْا، امثز در ٍ مٌد هي ّدایت را ح، رفتارّاصزی العول دستَر یا قاًَى یل ًبَد

اس سَي دیگز بٌياًگذاراى، هدیزاى  باشد. اًعطاف پذیز رٌّوَد ٍ ّدف هشتزك َّیت، اس ًيزٍهٌدي هٌبع تَاًد هي فزٌّگ است.
 هاًي جْاد ٍ یا فزٌّگ جْادي را بِ ٍجَد آٍردًد.عالي ٍ جْادگزاى در طَل عوز پز بزمت جْاد، فزٌّگي بِ ًام فزٌّگ ساس

ّاي  هَسساى ٍ بٌياًگذاراى تصَیزي اس آًچِ باید باشد در پياهْا ٍ بياًات خَد هطزح ًوَدُ اًد؛ ّويي تصَیز، خالق ارسش 
ي در تصوين ٍ هشارمت پذیز ،ًَ آٍري ٍ خالقيت هْن بزاي فزٌّگ ساسهاًي جْاد گزدید. اس جولِ ٍیژگي ّاي بارس ایي فزٌّگ:

)خشایي،  هي باشد …خَد باٍري بزاي مارّاي ًشدًي ٍ ،تحَل آفزیٌي ٍ فزٌّگ ساسي، اًسجام ساسهاًي، ارسش هداري ،اجزا

3131.) 
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اقبضٜ ای ٔرتهط زاقتٝ ثبقیٓ ٔی تٛاٖ اظ ٔٛاضز شیُ  (1388فغفٛض ٔغطثی، )ِٔٛفٝ ٞبی ٔسیطیت رٟبزیاٌط ثرٛاٞیٓ ثٝ 

 ٘بْ ثطز:

 ٚائی زض فقبِیت ٔبزیرٛز اٍ٘یعٜ ذس 

  افتمبز ثٝ اؾتمالَ ٚ ِعْٚ ذٛز وفبئی 

  ٗفاللٝ ثٝ وبض ایخبض ٌطا٘ٝ ثطا ی ٔحطٚٔی 

  احؿبؼ تقٟس ٚ ٔؿئِٛیت  قسیس زض ضؾیسٖ ثٝ ٞسف ٚ  ؾطفت زض وبض 

  ٖتٛاٖ وبض زؾتٝ رٕقی ٔكبضوتی قٛضائی ٚ افتمبز ثٝ فسْ تٕطوع زض تهٕیٓ ٌیطی ٞبی وال 

 ّت ٔكبضوت آ٘بٖ ٚ إٞیت زازٖ  ثٝ آٖ ٕٞسِی ثٝ ٔطزْ ٚ تٛاٖ ر 

  ثط لطاضی ضٚاثظ فبعفی ٚ غیط ضؾٕی زض ا٘زبْ فقبِیت ٞبی ضؾٕی 

  لٙبفت ؾبزٜ ظیؿتی قرم ٚ ؾبظٔب٘ی نطفٝ رٛئی أب٘ت زاضی  ٚ زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٔٙبفـ فٕٛٔی 

  ؾبزٌی ؾبظٔب٘ی 

 افتٕبز ثٝ ٕٞىبضاٖ ٚ ٔؿبفس ٕ٘ٛزٖ ٔحیظ ؾبظٔبٖ ثطای ضقس افضبء 

  ٚ ؾطظ٘سٌی زض وبض ٚرٛز ضٚحیٝ رٛا٘ی ٘كبط 

 زاٚعّجب٘ٝ ثٛزٖ فقبِیت ٚ ٕٞىبضی 

 

تكىیُ وٝ ثب ٞسف ا٘زبْ وبض رٟبزی ٚ ٔسیطیت رٟبزی  ٟ٘بز ٞبییاٌط ثرٛاٞیٓ ثٝ نٛضت ٕ٘ٛ٘ٝ اظ یىی اظ ؾبظٔبٖ ٞب ٚ 

ؽ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔبٔٛضیت ٞبی وٝ ثب تٛرٝ ثٝ قطایظ ذبل ظٔبٖ تبؾی ،٘بْ ثجطیٓ ٔی تٛاٖ ثٝ رٟبز ؾبظ٘سٌی اقبضٜ وطزقسٜ اؾت 

ٔحِٛٝ ثٝ ایٗ ؾبظٔبٖ تب حس ظیبزی ٔٛفك ثٝ پیبزٜ وطزٖ یه ٔسیطیت ٔٛفك  ٚ ثٝ ٔقٙی ٚالقی رٟبزی قسٜ ثٛز. زض حبَ حبضط 

ٚرٛز زاضز ٔطٖٞٛ ظحٕبت ، وبضایی ٚ وبضآٔسی آٖ ٔمساض ظیبزی اظ تزطثٝ ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ اعالفبتی وٝ زض ضاثغٝ ثب ٔسیطیت رٟبزی

٘یع ثب ؾرٙطا٘ی ٞب ٚ اقبضاتی وٝ  ضٞجطیٔقؾٓ  ٔمبْثٝ ٘ؾط ٔی ضؾس  ایٗ زالٚض ٔطزاٖ زض فطنٝ ؾبظ٘سٌی ٔی ثبقس. ٚ تالـ ٞبی

ؾقی زض تفٟیٓ إٞیت فطًٞٙ رٟبز زض فطنٝ ٔسیطیت ثٝ ٔؿئٛ ِیٗ ٚ ٔسیطاٖ وكٛض ضا  ثیبٖ فطٔٛزٜ ا٘سزض ضاثغٝ ثب ایٗ ٟ٘بز 

تٛؾقٝ ٚ تطٚیذ فطًٞٙ ٚ ٔسیطیت رٟبزی زؾت یبفت  زض ذهٛل ییضاٞىبضٞبثٝ  ،زاقتٝ ا٘س ٚ ٔی تٛاٖ ثب تٛرٝ ثٝ ٕٞیٗ ثیب٘بت

 وٝ زض شیُ ثٝ ٔٛاضزی اظ آٖ ٞب اقبضٜ ٔی ٌطزز:

 تٛرٝ وطزٖ ثٝ حفؼ اضظقٟبی رٟبزی 

ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی: ٔٗ ثٝ رٟبز ذیّی أیسٚاضْ، أب ایٗ أیسٞب ثطآٚضزٜ ٘رٛاٞس قس ٍٔط آٖ ٚلتی وٝ قٕب ایٗ 

 ض ثٝ اضظقٟبی اِٟی ٚ اؾالٔی ضا زاقتٝ ثبقیس.پبیجٙسی ٚ انطا

 حفؼ ٞٛیت ا٘مالثی ٚ اضظقی رٟبز 

ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی: ثبضٞب ٌفتٓ، ایٗ اؾت وٝ رٟبز، ایٗ ٞٛیت ا٘مالثی ٚ اضظقی ذٛزـ ضا زٚ زؾتی حفؼ وٙس. ایٗ 

 اؾت وٝ ٔی تٛا٘س قٕب ضا وبضآٔس ثىٙس.

 ٙسی ثٝ اضظقٟبی اِٟی ٚ اؾالٔیاحؿبؼ ٔؿئِٛیت ٚ ٔسیطیت ٔؿئٛال٘ٝ ٚ ٔٙؿزٓ ثب پبیج 

ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی: آٖ تكىیالت ا٘مالثی ٔٛٔٗ ٔٙؿزٓ، وبٔالً ثب احؿبؼ ٔؿئِٛیت، وبٔالً ثب ٔسیطیت ٔؿئٛال٘ٝ ٚ ثب 

پبیجٙسی ثٝ اضظقٟبی اِٟی ٚ اؾالٔی ٚ ثب زٚضی ٌعیسٖ اظ آٖ آفتٟبیی وٝ زچبض تكىیالت ٌٛ٘بٌٖٛ زض وكٛض ٔب ٔی 

 اظ ثیٗ ثطزٜ قٛز ٚ ٔٗ ا٘تؾبضْ اظ رٟبز ایٗ اؾت.قٛز ... ثبیس آٖ آفبت، 

 حفؼ ضٚحیٝ رٟبزی ٚ حعة اِٟی 

ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی: ٟٔٓ تطیٗ نفبتی وٝ رٟبز ثبیس ثٝ آٖ ٔزٟع ثبقس، ضٚحیٝ حعة اِٟی، رٟبزی،اضظـ 

طٔبیٝ ٔی ثبقس. ٚؽیفٝ ٔؿئٛالٖ رٟبز ؾ ٌطایی،ٔقٙٛی ٚ احؿبؼ ٚاثؿتٍی ثٝ پبیٝ ٞبی اضظقی ٘ؾبْ رٕٟٛضی اؾالٔی

 ٌصاضی زض حفؼ اضتمب ایٗ نفبت اضظقی زض ٟ٘بز رٟبزؾبظ٘سٌی اؾت.
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 اٍِٛ ثٛزٖ زض ٕٞٝ وبضٞب ذهٛنبً زض ٘ؾبْ ازاضی اؾالٔی 

ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی: رٟبز ٕٞبٖ رطیبٖ ا٘مالثی اؾت وٝ ٔتٙبؾت ثب ا٘مالة ضٚییسٜ اؾت ٚ ثطای حفؼ آٖ ثبیس ٞط چٝ 

 ٛی رطیبٖ ؾٙتی ثىٛقیٓ.ٔی تٛا٘یٓ ثط وبضآیی ٚ فسْ ٌطایف آٖ ثٝ ؾ

  ٚ رٌّٛیطی اظ تزعیٝ یب ٔحٛ رٟبزإٞیت ٚرٛز رٟبز ٚ رٟبز ٌطی 

ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی: فسٜ ای ٔبیُ ثٛز٘س رٟبزؾبظ٘سٌی ضا تزعیٝ وٙٙس، ِٚی ٔب ٔمبثُ ایٗ أط ایؿتبزیٓ ٚ تب آذط ٞٓ 

ٔتٕبزی ثٝ ذسٔبت ٚ وبض قٕب ٚ  ذٛاٞیٓ ایؿتبز ٚ لجَٛ ٘رٛاٞیٓ وطز وٝ رٟبز تزعیٝ قٛز. ایٗ وكٛض ٞٙٛظ ؾبِٟبی

 تالـ ذبِهب٘ٝ قٕب احتیبد زاضز.

 ٔسیط پطٚضی ٚ ا٘ؿبٖ پطٚضی 

ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی: ٞٓ ثبیس ثٝ ؾبظ٘سٌی وكٛض ٚ ٞٓ ثٝ ؾبظ٘سٌی ا٘ؿبٟ٘ب ثپطزاظیس. زض زضٖٚ ذٛزتبٖ ٔسیطاٖ الیك، 

 اقربل ثطرؿتٝ، زؾتٟبی وبضآٔس ٚ ٔغعٞبی فقبَ تطثیت وٙیس.

 ٘مالثی ٚ رٟبزیتٕؿه ثٝ ایٕبٖ ا 

 ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی: ضاظ ٕٞٝ ایٗ ٔٛفمیتٟب زض ثركٟبی ٔرتّف تٕؿه ثٝ ایٕبٖ ا٘مالثی اؾت.

 ٗذؿتٍی ٘بپصیطی ٚ اثتىبض فُٕ ثٝ ذطد زازٖ ٚ ٘ٛآٚضی ٚ ذاللیت زاقت 

بپصیط ٚ ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی: ٔقّْٛ ٞٓ ثٛز وٝ زض ایٗ تكىیالت)رٟبز( آ٘چٝ الظْ اؾت وبض ٚ اثتىبض اؾت. وبض ذؿتٍی ٘

 اثتىبض ٚ ٘ٛآٚضی ثطای ٘زبت وكٛض.

 ضفبیت ٔقیبضٞبی زیٙی ٚ ا٘مالثی رٟبزی 

ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی: رٟبز اظ اَٚ ایٙغٛض ثٛز ٚ وؿب٘ی ثطاؾبؼ ٔقیبضٞب آٔس٘س ٚ زض رٟبز ٔؿئِٛیت ٌطفتٙس وٝ 

 ٔقیبضٞبی ا٘مالثی زض آٟ٘ب ثهٛضت وبُٔ ٚرٛز زاقت.

 

ٟبزی وٝ ثٝ تفضیُ ثٝ آٖ ٞب اقبضٜ قس، یىی اظ ٔٛضٛفبت ٚ ٔٛاضز ٟٕٔی وٝ ثب تجییٗ ٚیػٌی ٞب ٚ ٔكرهبت ٔسیطیت ر

 ٌٛضزٖ آٔٛظـ ٚ تطٚیذ آٖ ٔی ثبقس.ثبظؾبظی، زض زٚاْ ٚ لٛاْ ایٗ فطًٞٙ ٚ ؾجه ٔسیطیتی ٘مف اؾبؾی ایفب ٔی وٙس ٔٛضٛؿ 

ٞب اؾت وٝ وبضوطز ٘ؾبْ ظ٘سٜ ضا ثبظؾبظی ٘یطٚٔٙس وطزٖ آٖ فطاٌطزٞبی ا٘ؿب٘ی زضؾبظٔبٖ "ِیپت زض ٔٛضز ثبظؾبظی ٔی ٌٛیس: 

 "ثطتطی ٔی ثركٙس تب آٖ ؾبظٔبٖ ثتٛا٘س ثٝ ٞسف ٞبی ذٛز زؾت پیسا وٙس.

 ٚ رسیس قطایظ ثٝ تٛرٝ ثبفطاتط اظ ٌصقتٝ ٚ قیٜٛ  ایٗ ٚ وٙیٓ رٌّٛیطی یرٟبز ٔسیطیت ظٚاَ ٚ افَٛ اظ ثرٛاٞیٓ اٌط

 ؾجه یه فٙٛاٖ ثٝ ٞٓ ثبظ ثیطٚ٘ی ٚ زضٚ٘ی احطٌصاض أُفٛ تٟسیسٞبی ٚ التهبزی ، ؾیبؾی ، فطٍٞٙی ، ارتٕبفی چبِكٟبی

 ٚ زِؿٛظ ؾبظ٘سٌبٖ ٚ فطًٞٙ ایٗ نبحجبٖ ثبیس ثبقس، اضائٝ ٚ عطح لبثُ اؾالٔی ٘ؾبْ ٚ وكٛض ٔسیطیتی ٘ؾبْ زض ثطتط ؾبظٔب٘ی

 ایٗ انِٛی ٔجب٘ی رسیس، ؾبظٔب٘سٞی ٚثبظ ؾبظی  ثب ٚ ثع٘ٙس فّٕی ٚ فّٕی رٟبزی، ٚؾیـ تالـ یه ثٝ زؾت ،آٖ فطٞیرتٝ

 نٛضت ثٝ ، آٖ اِٚیٝ ٚ انّی ٔجب٘ی ٚ انَٛ حفؼ ضٕٗ ضٞجطی ٔقؾٓ ٔمبْ ٚ )ضٜ(ذٕیٙی أبْ ٞبی تٛنیٝ ثٝ تٛرٝ ثب ضا فطًٞٙ

 انَٛ اؾالٔی ٚ ایطا٘ی ثب ٚ رسیس قطایظ ثب آٖ ا٘غجبق ٚ ظٔبٖ عَٛ زض آٖ اضبفی ٞبی پیطایٝ انالح ثٝ ٚ وٙٙس اضائٝ فّٕی

 ٚ ٌؿتطـ ، تٛؾقٝ ، اضائٝ لبثّیت وٝ ثع٘ٙس زؾت ٘ٛیٗ رٟبزی ٚ ثٛٔی ثطتط، ٔسیطیتی ٔسَ یه ٚیٗتس ٚ عطاحی ثٝ ٚ ثپطزاظ٘س

 ثٝ ٚ قٛز ذبضد ٚ یب چٙس ؾبظٔبٖ یه وٛچه چبضچٛة ٚ لبِت اظ ٚ ثبقس زاقتٝ ضا ّٕٔىتی ٞبی زؾتٍبٜ تٕبٔی زض ؾبظی پیبزٜ

 .ٛزق ٔغطح ٔسیطیتی ٘ؾبْ زض ٘ٛیٗ تحَٛ ٚیه ٔسیطیتی ضاٞىبض یه فٙٛاٖ
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 فطًٞٙ پیكطفت ٚ فساِت -3
 ٔٗ ٘ؾط ثٝ ایطا٘ى، اؾالٔى پیكطفت اٍِٛى تسٚیٗ ٚ عطاحى ایٗ - وطزْ ٞٓ اقبضٜ لجال وٝ - ایٙىٝ ٞٓ زیٍط ى ٘ىتٝ یه "

 تٟٙب ضؾس ٔی ٘ؾط ثٝ زاز، ا٘زبْ قٛز ٔی ضا وبض ایٗ وزب وٝ وٙس ٔی فىط ا٘ؿبٖ چٝ ٞط ٘ساضز. ٚرٛز زِٚت رع ربئى ٞیچ زض

 اٍِٛى ثٙكیٙٙس ٚ ثكٛز اؾتفبزٜ ٞٓ ٔتفىط افطاز اظ ٚالقب. اؾت زِٚتى ٞبى زؾتٍبٜ ٕٞیٗ ثسٞس، ا٘زبْ ضا ایٗ تٛا٘س ٔی وٝ ربئى

 زضؾت یقٙى آٚضزیٓ؛ ٞٓ ثب فساِت ثب ضا پیكطفت ٔب .اؾت فساِت ٚ پیكطفت ى زٞٝ زٞٝ، ایٗ چٖٛ .وٙٙس عطاحى ضا پیكطفت

 ٔؿبئُ ایٗ ضفبیت پیكطفت، زض ثرٛاٞیٓ اٌط ٔب ٌٛیٙس ٔی آٟ٘ب .اؾت ٔغطح ٚظأط ٔبزى ز٘یبى زض وٝ چیعى آٖ ٔمبثُ ى ٘مغٝ

 آٖ .وطزیٓ حبنُ ضا پیكطفت آ٘ىٝ اظ ثقس ٌصاضیٓ ٔی ضا فساِت ثٙبثطایٗ آٔس، ٘رٛاٞس زؾت ثٝ پیكطفت آٖ ثىٙیٓ، ضا فساِتى

 ٔی ٔب. وٙیٓ ٔی رجطاٖ - قٛز ٕ٘ی ٞٓ غبِجب وٝ - ثكٛز وٝ حسى آٖ تب ٞب، وٕه ٚ ٞب ثیٕٝ ٕٞیٗ ٔخُ رجطا٘ى ضاٟٞبى ثب ٚلت

 ثٙكیٙیس زاضز؛ الظْ اٍِٛ ایٗ ذٛة، .ثبقس قسٜ ّٔحٛػ ثبیؿتى فساِت پیكطفت، ایٗ شات زض. فساِت ثب ٕٞطاٜ پیكطفت ٘ٝ، یٓیٌٛ

 تٛا٘س ٔی ؾبَ چٟبض ایٗ زاضیس؛ فطنت ؾبَ چٟبض قٕب ٚ وكٛض ى آیٙسٜ ثٝ ثٛز ذٛاٞس وال٘ى ٍ٘بٜ ایٗ، .وٙیس تطؾیٓ ضا اٍِٛیف

  " .(1388)ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی، ثبقس اٚ ضإٞٙبى قٕب ٌصاضى پبیٝ ایٗ آٔس، قٕب اظ ثقس ٞٓ وؿى ٞط وٝ ثبقس ٌصاضى پبیٝ یه

 

 

ٚ  ٔی ثبقس 18/6/1388 ضٞجطی زض زیساض ٞیئت زِٚت زض تبضید  ٔمبْ ٔقؾٓ ٌعاضٜ ای وٝ زض ثبال ثٝ آٖ اقبضٜ قس ثیب٘بت

ت ٚ ٕٞچٙیٗ ِعْٚ عطاحی یه اٍِٛی ربٔـ ٚ ثط٘بٔٝ والٖ ضا رٟت تحمك پیكطفت ٚ زٞٝ پیكطفت ٚ فساِ ٔی تٛاٖ إٞیت

ِعْٚ ٚرٛز زض ضا ثغٝ ثب  ٞٗ ٔتٛاتط ٔی قٛز ایٗ اؾت وٝ انبِتب زغسغٝ ٔقؾٓ ِٝؾٛاِی وٝ زض ایٗ رب زض ش فساِت اؾتٙتبد وطز.

 والٖ ثّٙس ٔست وكٛضی چیؿت؟یه چٙیٗ ثط٘بٔٝ ای ثب ٚرٛز ثط٘بٔٝ ٞبی 

 

  تمبَ لسضت اظ غطة ثٝ قطقاِف( ا٘

وٓ ا٘تمبَ  ٘ؾطاٖ رٟب٘ی اؾت وٝ اوٖٙٛ ٞػٔٛ٘ی ایبالٖ ٔتحسٜ آٔطیىب ضٚ ثٝ افَٛ ٌصاقتٝ ٚ وٓ ایٗ یه ثبٚض زض ٔیبٖ نبحت

لسضت اظ غطة ثٝ قطق ضا قبٞس ٞؿتیٓ. ثط ٔجٙبی ٘ؾطیبت ا٘سیكٕٙساٖ غطثی ٞط تٕس٘ی تِٛسی ضا تزطثٝ ٔی وٙس؛ زٚضٜ ای اظ 

ٕبیس ٚ ؾپؽ ثٝ قىٛفبیی ٔی ضؾس. ٞط تٕس٘ی زض ٟ٘بیت ثقس اظ ٔستی ظٔبٔساضی ضٚ ثٝ افَٛ ٔی ٟ٘س ٚ ربیف ضا ثٝ ضقس ضا ٔی پی

تٕس٘ی زیٍط ٔی ؾپبضز. ایٗ ٚضقیتی اؾت وٝ اوٖٙٛ تٕسٖ غطثی ثساٖ زچبض اؾت. یقٙی پؽ اظ یه زٚضٜ قىٛفبیی ؾیطی 

ؾبٔٛئُ ٞب٘تیٍتٖٛ ضییؽ ٔطوع . ساٖ غطثی ٘یع ٔبیٝ ٍ٘طا٘ی اؾتٔقىٛؼ ضا آغبظ وطزٜ ٚ ایٗ ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ثطای ثطذی ا٘سیكٕٙ

٘بْ ٔی ثطز. اٚ ٔقتمس اؾت ضٚح  "ضٚح تٕس٘ی"یب  "پبضازایٓ تٕس٘ی"ٔغبِقبت اؾتطاتػیه زا٘كٍبٜ ٞبضٚاضز اظ ٔفٟٛٔی ثٝ ٘بْ 

زض ؾطاؾط رٟبٖ ذٛاٞس ثٛز. زاض ضٚح تٕس٘ی رسیس  تٕس٘ی اظ ٘مغٝ ای ثٝ ٘مغٝ زیٍط ٔٙتمُ ٔی قٛز ٚ ٞط ثبض ّٔیتی ذبل زافیٝ

ٌٛیس ثطای زٚاْ تٕسٖ غطة ثبیس ذب٘ٝ ثقسی ضٚح تٕس٘ی ضا قٙبذت ٚ آٖ ذب٘ٝ ضا ذطاة وطز. ذطاة وطزٖ ذب٘ٝ  ٞب٘تیٍتٖٛ ٔی

ٞبی تٕس٘ی ضا زض زؾتٛض وبض لطاض زاز، ثٝ ربیٍعیٙی انَٛ تٕس٘ی  تٕس٘ی ِعٚٔب ثٝ ٔقٙی رًٙ ٘یؿت. ٔی تٛاٖ تضقیف حٛظٜ

ٞبی  ایٙىٝ زضنسز حُ وطزٖ ٔفبٞیٓ تٕس٘ی رسیس زض انَٛ غطثی ثطآٔس. ؾٝ حٛظٜ تٕس٘ی ثب فٙٛاٖ ذب٘ٝٚ یب  فتزؾت یب

زض ایٗ ثیٗ اٌط  .یبثٙس. ایٗ ؾٝ حٛظٜ فجبضتٙس اظ: ضٚؾیٝ، چیٗ ٚ ایطاٖ احتٕبِی رسیس تٕسٖ ثكطیت زض ایٗ ٔیبٖ ٔٛضٛفیت ٔی

ٛضزاضی اظ حىٛٔت ٔتفبٚت ٔجتٙی ثط تقبِیٓ اِٟی ٚضقیتی ٔتفبٚت چٝ ٞط ؾٝ وكٛض ٔبٞیتی قطلی زاض٘س، أب ایطاٖ ثٝ رٟت ثطذ

  .پیسا ٔی وٙس

  

  ة( ٘بوبضآٔسی اٍِٛٞبی ضایذ رٟب٘ی

اٌط اظ وبضآٔسی ٔبزی اٍِٛٞبی ضایذ رٟب٘ی ثٍصضیٓ، ثبیس ثپطؾیٓ ظیؿت رٟبٖ غطثی چمسض ؾقبزت ٚ آؾبیف ضا ثطای 

تهبزی وٝ ٔجتٙی ثط ٘فی فطزی ٚ آظازی حساوخطی ٚ ٘یع ضلبثت قىُ ا٘ؿبٖ غطثی ثٝ اضٔغبٖ آٚضزٜ اؾت ٚ حبنُ آٖ انَٛ ال

    ٌطفت اوٖٙٛ چیؿت؟
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آٖ ضٚظی وٝ رٛا٘بٖ فطا٘ؿٝ زض ذیبثبٖ ٞب ضیرتٙس ٚ "  پطٚفؿٛض ضٚغٜ ٌبضٚزی زض وتبة ؾطٌصقت لطٖ ثیؿتٓ ٔی ٘ٛیؿس:

ب٘قكبٖ ٘ىطزٜ اؾت؛ چٖٛ زض ٘ؾبْ ٞط چیع ضا آتف ظز٘س، ٔب ٔتٛرٝ قسیٓ ثب ٘ؿّی ضٚثطٚ ٞؿتیٓ وٝ ظ٘سٌی ٔسَ غطثی ل

ٚلتی ظ٘سٌی ٔسَ غطثی قىؿت ذٛضز، زیٍط ": ضٚغٜ ٌبضٚزی ازأٝ ٔی زٞس ".حىٛٔتی، ایٕبٖ ٚ ٔقٙٛیت ٔٛضز غفّت لطاض ٌطفتٝ

ا٘مالثی ثٛزٖ ایٗ ٘یؿت وٝ ٔكىالت التهبزی ایٗ ٘ؾبْ ضا ضفـ وٙیٓ، ثّىٝ ا٘مالثی ثٛزٖ آٖ اؾت وٝ ٘ؾبْ تبظٜ ای ضا رب٘كیٗ 

غطثی ثؿبظیٓ، ٔسِی وٝ ا٘ؿبٖ ضا اظ ٚضـ ٔٛرٛزِ حبوٓ ثط رٟبٖ غطة ٘زبت زٞس... ثعضي تطیٗ زضؾی وٝ زض پبیبٖ لطٖ ٔسَ 

ثیؿتٓ ٔی تٛاٖ فطاٌطفت آٖ اؾت وٝ ٞیچ فّٕی ٚ ٞیچ ؾیبؾتی لبزض ٘یؿت ٔب ضا اظ چٍٙبَ ٘بثٛزی ضٞبیی ثركس ٍٔط آٖ وٝ 

 "ز. میمت ٚرٛزی ذسای ٔتقبَ ؾبظٌبض قٛا٘سیكٝ ٞبی ٔب ثب ح زؾت ثٝ زأبٖ ثُقس اِٟی ٚ ٔتقبِی ا٘ؿبٖ قٛیٓ تب

  

   د( ربیٍبٜ لسؾی ا٘مالة اؾالٔی

ذٛز تهطیح ٔی وطز وٝ ا٘ؿبٖ اظ ذسأحٛضی ثٝ ذٛزٔحٛضی ضؾیس ٚ زض پبیبٖ تبضید  "پبیبٖ تبضید"اٌط فٛوٛیبٔب زض وتبة 

ط حصف وٙس، اٌط ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ فهط ٔسضٖ ٚ فطأسضٖ ایسئِٛٛغی ِیجطاِیؿٓ ٔٛفك قسٜ اؾت ٍ٘بٜ ذسأحٛضی ضا اظ ظ٘سٌی ثك

ٔجتٙی ثط فمُ ذٛزثٙیبز ثكطی وّیس ذٛضز ٚ ا٘ؿبٖ ٔحٛض ٞؿتی لطاض ٌطفت تب ثٝ ربی چیؿتی اظ چٍٍٛ٘ی ؾٛاَ وٙس، ا٘مالة 

ثبظٌطزا٘س. ایٗ اؾالٔی ضرقتی زٚثبضٜ ضا ضلٓ ظز ثٝ تقبِیٓ اِٟی ٚ ٚحیب٘ی ٚ ا٘ؿبٖ ٌؿیرتٝ اظ ٔبٚضاءاِغجیقٝ ضا ثٝ ٔٙعَ ٘رؿت 

طوت ثٝ ؾٕت ضؾتٍبضی عّجس. زض ؾبیٝ تجییٗ ایٗ اٍِٛٞبؾت وٝ ح ٞبی ذٛز ضا زاضز ٚ اٍِٛٞبی ذٛز ضا ٔی رٙؽ ظیؿتٗ پطؾف

 . (1389)تٟطا٘ی،تثكطی ٕٔىٗ اؾ

ٌؿتطـ فطًٞٙ پیكطفت ٚ فساِت زض تجییٗ ٚ اضائٝ اٍِٛی وبض آٔس ٚ تبویس ایكبٖ ثط تٛرٝ رسی ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی ثٝ 

ى  ایٓ وٝ ایٗ زٞٝ، زٞٝ افالْ وطزٜ: »تهطیح وطز٘س 1388زض ذطزاز ٔبٜ ضٚز وٝ ٝ پیكطفت ٚ فساِت تب آ٘زب پیف ٔی زٞ

قٛز ٚ ٘ٝ فساِت؛ أب ثب تجییٗ وطزٖ، تىطاض وطزٖ  اِجتٝ ثب ٌفتٗ ٚ ثب افالْ وطزٖ، ٘ٝ پیكطفت حبنُ ٔی .پیكطفت ٚ فساِت ثبقس

ى پیكطفت ٚ فساِت، زض  ذٛاٞیٓ ٔؿئّٝ قٛز ٚ ٞٓ فساِت. ٔب ٔی یكطفت حبنُ ٔیٞب ضا ضاؾد وطزٖ، ٞٓ پ ٞب ٚ فعْ ٚ ٕٞت

ضیعى ٚ فّٕیبت تحمك  ى چٟبضْ ثٝ یه ٌفتٕبٖ ّٔى تجسیُ ثكٛز. ٕٞٝ ثبیس آٖ ضا ثرٛاٞیٓ؛ تب ٘رٛاٞیٓ، عطاحى ٚ ثط٘بٔٝ زٞٝ

 .«پیسا ٘رٛاٞس وطز ٚ ثٝ ٞسف ٞٓ ٘رٛاٞیٓ ضؾیس؛ ثبیس تجییٗ ثكٛز

ٚ پیكطفت ضا ثب یىسیٍط ثؿٙزیٓ ٚ ضاثغٝ آٖ ٞب ضا ثب یىسیٍط ثطضؾی وٙیٓ، ٔی ثبیؿتی ثب ٍ٘بٞی فساِت  تاٌط ثرٛاٞیٓ ٘ؿج

ؾیؿتٕی ثٝ تحّیُ ٚ ثطضؾی فساِت الساْ وٙیٓ. اٌط ٞسف انّی اظ پیكطفت ضؾیسٖ ثٝ وٕبَ ثبقس زض ٞیچ یه اظ قئٖٛ 

ٔفْٟٛ  2زض ایٙزب ثبیس ٔتصوط قس وٝ  ِت ٘رٛاٞیٓ ثٛز.ارتٕبفی، فطٍٞٙی، التهبزی ٚ ... قبٞس فمساٖ ٔفٟٛٔی ثٝ ٘بْ فسا

پیكطفت ٚ تٛؾقٝ تفبٚت ٞبی اؾبؾی ثب یىسیٍط زاض٘س ٚ ثٝ ٞیچ ٚرٝ ٕ٘ی تٛاٖ ایٗ زٚ ٚاغٜ ضا اظ ِحبػ ٔفٟٛٔی ٚ حتی ِغٛی 

 یىؿبٖ پٙساقت.

حطفی ثٝ اذاللی ٚ ٔقٙٛی  یٓٔفبٞتٛاٖ اظ  ٌیطیٓ، زض آ٘زب ٕ٘ی آٖ زض٘ؾط ٔی غطثیإِخُ تٛؾقٝ ضا ثب اٍِٛٞبی  ٚلتی فی

زض آٖ ٞٓ قٛز، ثبظ  رب٘جٝ ٔغطح ٔی ثّىٝ ثبیس ثیكتط ثٝ ز٘جبَ تٛؾقٝ التهبزی ثٛز. حتی ظٔب٘ی وٝ ثحج تٛؾقٝ ٕٞٝ ٔیبٖ آٚضز

ثط ضقس ٔی تٛاٖ قبٞس آٖ ثٛز وٝ ثیكتط غطثی ٞبی ضایذ تٛؾقٝ ٚ ٘ٛؾبظی  تٛاٖ زیس. زض ٘ؾطیٝ اثقبز اذاللی ٚ ٔقٙٛی ضا ٕ٘ی

ُ قبذم ٞب ثب ٔقیبض ثیكتطی ٔی قٛز ٚ ٔقیبض ٚ ٔیعاٖ انّی ٚ اؾبؾی ثطضؾی ٚ تحّی ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ تٛرٝ زی قبذمالتهب

ِٚی ٚلتی نحجت اظ پیكطفت ثٝ ٔیبٖ ٔی آیس وبض ٞٓ ضاحت تط ٔی قٛز ٚ ٞٓ ٔكىُ تط. ٔكىُ تط اظایٗ ثبة  .پِٛی ٔی ثبقس

ٚ ضاحت تط ٔی قٛز چٖٛ ثب ٔفبٞیٕی ّٕٔٛؼ تط ٚ لبثُ زضن تطی  ٘سقٛ اثقبز اذاللی، فطٍٞٙی، ٔقٙٛی ٚ تبضیری ٚاضز ٔی وٝ

ثٝ ذٛز ضا زاضز ٚ ایٗ اثقبز ضا ثٝ ذبل  ٔقطفتى ٔجب٘ىٔٛارٝ ٞؿتیٓ. ّٕٔٛؼ تط اظ ایٗ ثبة وٝ ٞط ربٔقٝ فطًٞٙ، اضظـ ٞب ٚ 

 ٚ ٔی تٛا٘س ِٔٛفٝ ٞبی افتالی ضٚحی ٚ ضٚا٘ی ذٛز ضا ثٝ زضؾتی تٕییع زٞس.ذٛثی ٔی قٙبؾس 

 ّٔتى، ٞط ٚ ربٔقٝ ٞط .زاضز تأحیط ٘بٔغّٛة یب ٔغّٛة پیكطفت ٘ٛؿ زض ٔقطفتى ٔجب٘ى "ْ ٔقؾٓ ضٞجطی ٔی فطٔبیٙس: ٔمب

 پیكطفتى ٘ٛؿ چٝ ٌٛیس ٔی ٔب ثٝ ٚ اؾت وٙٙسٜ تقییٗ ٔجب٘ى آٖ وٝ زاضز اىی اذالل ٔجب٘ى ٚ فّؿفى ٔجب٘ى ٔقطفتى، ٔجب٘ى

 ثبیس وٝ وكیس فطیبز ٚ زاز ققبض ضٚظى یه ٘بثرطزا٘ٝ، ٚ ٘بقیب٘ٝ وٝ وؿى آٖ .اؾت ٘بٔغّٛة پیكطفتى ٘ٛؿ چٝ اؾت، ٔغّٛة
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 پیكطفت وٝ زاضز اى ٔقطفتى ٔجب٘ى ٚ فطًٞٙ ٚ ؾبثمٝ یه اضٚپب وٝ ٘ىطز تٛرٝ اٚ ثكٛیٓ، اضٚپبئى ٚ ثكٛیٓ فطٍ٘ى ؾطتبپب ثطٚیٓ

 ٔب .ثسا٘یٓ غّظ ٚ وٙیٓ ترغئٝ ضا آٟ٘ب ٚ ٘جبقس ٔب لجَٛ ٔٛضز ثقضب ٔجب٘ى آٖ اؾت ٕٔىٗ اؾت؛ ٔقطفتى ٔجب٘ى آٖ اؾبؼ ثط اضٚپب،

 اٍ٘یعٜ زاضز؛ ضا زا٘ف ثب وّیؿب ٔجبضظات تبضیرى ى ؾبثمٝ ٚؾغى، لطٖٚ زٚضاٖ زض اضٚپب .زاضیٓ ضا ذٛزٔبٖ اذاللى ٚ ٔقطفتى ٔجب٘ى

 ٔجب٘ى ٚ طفتىٔق ٔجب٘ى تأحیط .زاقت زٚض ٘ؾط اظ ٘جبیس ضا ٌصقتٝ آٖ ٔمبثُ زض اضٚپب فّٕىِ ض٘ؿب٘ؽ ٚاوٙكى ٚ اِقّٕى فىؽ ٞبى

 ٔی ٔب ثٝ ٔب ٔقطفتى ٔجب٘ى .اؾت اِقبزٜ فٛق تأحیط یه وٙس، ا٘تربة ذٛاٞس ٔی اٚ وٝ پیكطفتى ٘ٛؿ ثط اذاللى ٔجب٘ى ٚ فّؿفى

)ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی،  غیطفبزال٘ٝ یب اؾت فبزال٘ٝ ٘بٔغّٛة؛ یب اؾت ٔغّٛة ٘بٔكطٚؿ؛ یب اؾت ٔكطٚؿ پیكطفت ایٗ ٌٛیس

1388). " 

ٌفت وٝ زض ٔقمِٛٝ پیكطفت ٚ فساِت، ثب آٖ رٟت ٌیطی اِٟی وٝ نحجت اظ آٖ ثٝ ٔیبٖ آٔس، ثٝ ز٘جبَ ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ 

 ،ثٙبثطایٗ ثبیس"یه تٛؾقٝ فطٍٞٙی ٞؿتیٓ ٚ ضؾیسٖ ثٝ وٕبَ زض ٌطٚ تٛؾقٝ فطٍٞٙی ذٛاٞس ثٛز. زوتط فٕبز افطٚك ٔی ٌٛیس: 

ٛؾقٝ فطٍٞٙی ٔتفبٚت اؾت. فطًٞٙ تٛؾقٝ ثٝ ایٗ ٔقٙبؾت ٞٓ ٍ٘بٞی ربٔـ ٚ ٞٓ فطٍٞٙی ثٝ تٛؾقٝ زاقت. فطًٞٙ تٛؾقٝ ثب ت

یبفتٍی ٚ وكٛضٞبی  وٝ تٛؾقٝ اٍِٛی ٚاحسی زاضز ٚ ایٗ اٍِٛ زض غطة قىُ ٌطفتٝ اؾت ٚ أطٚظٜ ٞٓ آٔطیىب زض اٚد ایٗ تٛؾقٝ

تٛؾقٝ ٔغطح  ٞبی زیٍط ٞٓ ثبیس ٔتٛرٝ ایٗ ٔقٙب ثبقٙس وٝ غطة چٍٛ٘ٝ تٛؾقٝ یبفتٝ اؾت. یىی اظ اٍِٛٞبیی وٝ زض ٘ؾطیٝ

قٛز وٝ چٝ اتفبلبتی زض غطة ضخ زازٜ وٝ ٔٙزط ثٝ  قٛز، اٍِٛی فطٍٞٙی اؾت. زض اٍِٛی فطٍٞٙی تٛؾقٝ ثطایٗ تىیٝ ٔی ٔی

 ".(1389)افطٚك، قٛز ٞبی ضٚا٘كٙبذتی ٚ تبضیری ٔغطح ٔی تٛؾقٝ قسٜ اؾت. حبَ زض شیُ ایٗ اٍِٛ، ٘ؾطیٝ

 

 



 اولین همایش علمی مدیریت جهادی

www.JahadiConf.Com 
 

8 

 

 نتیجه گیری -4
ثط٘بٔٝ تٛؾقٝ زض وكٛض، زٞٝ پیكطفت ٚ فساِت ضا  4ظ پیطٚظی ا٘مالة اؾالٔی ٚ ارطای زٞٝ ا 3حبَ پؽ اظ ٌصقت حسٚز 

،  ٔسیطاٖ ارطایی ٔی ثبیؿت 1404پیف ضٚ زاضیٓ ٚ ٔقتمسیٓ وٝ ثطای ثٝ ثبض ٘كؿتٗ ٔیٜٛ ا٘مالة ٚ ضؾیسٖ ثٝ اٞساف چكٓ ا٘ساظ 

ٚ ضٕٞٙٛز ٞبی ایكبٖ زض ذهٛل ِعْٚ پیكطفت ثب یه فؾٓ رسی ٚ ضٚحیٝ رٟبزی ٚ تٛرٝ ٚیػٜ ثٝ ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی 

پیكجطز اٞساف ٔمسؼ رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ اٞتٕبْ ٚیػٜ زاقتٝ ثبقٙس ٚ ثسٖٚ زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٚ ثٝ وبض  طزض ؾبیٝ فساِت، ث

 ثؿتٗ ایٗ ٔیطاث اضظقٕٙس، عجقب قبٞس فمت ٔب٘سٌی زض فطنٝ ٞبی ٔرتّف ذٛاٞیٓ ثٛز. 

ؾیٓ یه ٘مكٝ ضاٜ زض ذهٛل ٔسیطیت رٟبزی، ٚیػٌی ٞب، ثطتطی ٞب ٘ؿجت ثٝ ؾبیط تب ثب تطزض ایٗ ٔمبِٝ ٘یع ؾقی قس 

بِ ًظز  ؾجه ٞبی ٔسیطیتی ٚ ٕٞچٙیٗ ضاٞىبضٞبی تطٚیذ ٚ اضتمب ؾغح احط ٌصاضی آٖ زض ؾبظٔبٖ ٔٛضز ثحج ٚ ثطضؾی لطاض ٌیطز.

ٍ ّوچٌيي پيادُ ساسي  ّاي هدیزیتي ٍشعالٍُ بز هَرد تَجِ قزار دادى، بزرسي ٍ اصالح ر ساسهاًيهي رسد بزاي هَفقيت ّز 
بِ عٌَاى یل رمي  يفزٌّگتَسعِ  ّاي هَلفِبِ ، تَجِ ٍیژُ هدیزیت جْادي مِ بِ طَر ماهل در رابطِ با آى تَضيح دادُ شد

اجزایي شدى اهزي ضزٍري است. بز ایي اساس ّا ٍ در ًتيجِ مشَر، اساسي تاثيزگذار در بْبَد بْزُ ٍري ٍ مارآهدي ساسهاى 
هٌجز بِ بِ ماربزدى شيَُ ّاي هدیزیت جْادي در پيادُ ساسي آى ٍ ّوچٌيي در مشَر بِ عٌَاى یل اصل  يفزٌّگَسعِ ت

 اجزایي شدى بزًاهِ ّاي پيشزفت، بِ عدالت ًيش دست خَاّين یافت. گزدیدُ ٍ با پيشزفت 
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 ٔطارـ

، اِٚیٗ ٕٞبیف ّٔی فطًٞٙ ٚ ٔسیطیت رٟبزی، ایطاٖ ٔسیطیت رٟبزی تزطثٝ ای ٔٛفك زض رٕٟٛضی اؾالٔی ،(1386)، ذؿطٚ ٔٛحس[ 1]

 تٟطاٖ.

 فطا. ا٘تكبضات تٟطاٖ؛ ا٘ؿب٘ی، ٔٙبثـ ٔسیطیت ضٞجطزٞبی (.1380اثیّی. ) ذسایبض ْ. تطرٕٝ آضٔؿتطاً٘، [2]

 ٚ زْٚ. (. فهّٙبٔٝ فطًٞٙ رٟبز، ؾبَ ٟ٘ٓ، قٕبضٜ ا1382َٚزض زیساض ثب رٟبزٌطاٖ ٚ وكبٚضظاٖ. ) ضٞجطیٔقؾٓ  ٔمبْثیب٘بت  [3]

 فطًٞٙ ؾبظٔب٘ی رٟبز تزطثٝ زیطٚظ اٍِٛی أطٚظ پكتٛا٘ٝ فطزا، فهّٙبٔٝ فطًٞٙ رٟبز، ؾبَ زٞٓ، قٕبضٜ اَٚ.(، 1383[ ذعایی، )4]

ٕٞبیف ّٔی فطًٞٙ ٚ ٔسیطیت  زٚٔیٗضاٜ وبضٞبی ٔؤحط زض رٌّٛیطی اظ افت ٔسیطیت ٚ فطًٞٙ رٟبزی، (، 1386، )فغفٛض ٔغطثی [5]

.  رٟبزی، تٟطٖا

 . (1388، )زِٚت ٞیئت زیساض ثب زض ضٞجطیٔقؾٓ  ٔمبْ ب٘بتثی [6]

 . 83135وس ذجط: (، ؾبیت ذجطی ضرب ٘یٛظ،1388، )ٔحٕس ٟٔسی  تٟطا٘ی [7]

 وطزؾتبٖ .(،1388، )زا٘كزٛیبٖ ٚ اؾتبزاٖ زیساض زض ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی[ 8]

 . 2/10/1389تبضید (، ؾبیت ذجطی ذجطآ٘الیٗ، 1389افطٚك فٕبز، ) [9]

 

 


