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 چکیذه

جبهؼِ ؽٌبعی ٍلتی ثزای ؽبخقی تؼزیف هی ؽَد ثِ ایي دلیل اعت وِ ثؼذ اجتوبػی ٍ تبثیزات آى ؽبخـ در فزآیٌذ جبهؼِ ثزرعی  

ؽَد یؼٌی در رؽذ فزآیٌذّبی اجتوبػی ثبیذ ثِ هحیو ٍ عبختبر جبهؼِ تَجِ ؽَد هذیزیت ؽْزی ػالٍُ ثز ایٌىِ ارائِ ثزًبهِ ّبیی 

هذیزیت اعتبًذارد ؽْز ثبیذ ثِ هغبئل فزٌّگی ٍ اجتوبػی ؽْز ٍ ؽْزًٍذاى ًیش تَجِ داؽتِ ثبؽذ اهبوي هذّجی ٍ فزٌّگی ، اعت ثزای 

تفزیحی هتبثز اس فزٌّگ جبهؼِ ثبیذ ثبؽٌذ ٍ ّوجٌیي ثتَاًٌذ در ارتمبی هحیو فزٌّگی ٍاجتوبػی جبهؼِ ًمؾِ داؽتِ ثبؽٌذ . ٍلتی 

هيزح هی وٌین ّذف تحت تبثیز لزار دادى ٍ اػتالی فزٌّگ اجتوبػی ٍ عبخت فنبی ؽْزی جبهؼِ ؽٌبعی را در هذیزت ؽْزی 

اعتبًذارد اعت عبختبر ؽْزّب اگز آگبّبًِ ىزاحی ٍ عبختِ ؽَد ٍ هفبّین هيزح در ػلَم هذیزیتی ٍ جبهؼِ ؽٌبعی در ؽیَُ ػول 

اد ٍ ًْبدّبی هختلف اعت ، فزآیٌذ رؽذ ؽْزی را هیغز هی ًْبدّبی جبهؼِ ثیبى ؽَد عیغتن اجتوبػی یه ؽْز ًیش وِ ثز گزفتِ اس افز

وٌذ . ثب رؽذ تىٌَلَصی ؽْزّب ثب ًگزؽی التقبدی ٍ فزٌّگی تحلیل هی ؽًَذ یؼٌی فمو یه هىبى فیشیىی ًیغتٌذ ثلىِ هحیيی 

بًی ؽذى ؽْزّب . ٍلتی ّغتٌذ وِ ثبیذ اجشا هٌظن ، عبختبر ّب تؼزیف ؽذُ ٍ ّذفوٌذ ثبؽٌذ هحیيی ٍاثغتِ ٍ هتبثز ثز فزآیٌذ جْ

اعتبًذاردّبی جبهؼِ ؽٌبعی را ثزای هذیزیت در عيح یه ؽْز ثزًبهِ ریشی وٌین ٍ الذاهبت ؽْزی را ثز پبیِ ایي افَل اجزا ًوبیین 

هحیو ؽْزی ایذُ آلی را ایجبد خَاّین وزد هحیيی وِ ؽىل گزفتي آى ثِ اعتفبدُ درعت اس عخت افشارّب ٍ ًزم افشارّبی هتبثز در 

 زآیٌذ ٍاثغتِ اعت .ف
 

 .، جبهؼِ ؽٌبعی ؽْزی ، آعیت ؽٌبعی ؽْزی ؽْز ، ، هذیزیت ؽْزی ولوبت ولیذی:

 

 

 مقذمه.    1
 

هَفمیت ٍ رؽذ در ّز همَلِ ای سهبًی حبفل هی ؽَد وِ ثب ثزًبهِ ریشی آگبّبًِ ٍ تخققی آى را اًجبم داد جبهؼِ را اگز در 

ّز حبلت ولی ثزرعی وٌین ثزای ادارُ آى ٍ داؽتي جبهؼِ ای اهي ٍ هيلَة ثزای سًذگی ثبیذ ػلن جبهؼِ ؽٌبعی را درن وزد 

بفز هتفبٍتی دارد وِ درعت ػول وزدى ایي اػنب هیتَاًذ عبختبر درعت یه جبهؼِ ٍ پذیزفت وِ جبهؼِ هجوَػِ ػَاهل ٍ ػٌ

را ؽىل ثذّذ پظ ثزای یه هذیزیت ؽْزی هيلَة ثبیذ اس توبهی پبراهتزّبی هَثز ثْزُ ثزد یؼٌی ّن هذیزیت ؽْزی هٌبعت ، 

ثیز گذار ثِ درعتی ثزًبهِ ریشی ٍ اجزا التقبد ؽْزی هٌبعت ، فزٌّگ عبسی ؽْزی ... ایٌگًَِ اعت وِ ٍلتی ایي هَلفِ ّبی تب

ؽًَذ جبهؼِ ؽٌبعی ؽْزی در هؼٌبی ولی آى ؽىل خَاّذ گزفت . ؽْز ٍ ؽْزًٍذ دٍ ػٌقز افلی ّغتٌذ هزتجو ٍ هىول ثب 
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یىذیگز در ؽىل دّی ثِ جبهؼِ ؽْزی ، اگز دعتَرات ٍ ثزًبهِ ریشی ّبی ؽْزی ثزای ّز دٍ ػٌقز درعت تؼزیف ؽَد 

در یه تجبدل ٍ تؼبهل آگبّبًِ لزار خَاّذ گزفت وِ ًتیجِ ایي تؼبهل پَیب ٍ عبسًذُ ، ؽْزی هيلَة ثب  عیغتن جبهؼِ ؽْزی

ىجؼب ّز فزدی ًیبس ثِ یه هحیو هيلَة ثزای سًذگی دارد ٍ عبخت یه هحیو  دارا ثَدى ٍیضگیْبی جبهؼِ ؽٌبعی اعت .

رؽذ ٍ پزٍرػ افزاد اعت هی تَاى ایٌگًَِ ثیبى وزد وِ هيلَة هٌَه ثِ آؽٌبیی ثب هبّیت افزاد ٍ ًمؼ عبختبر یه ؽْز در 

اگز یه ؽْز ثز پبیِ جبهؼِ ؽٌبعی ؽْزی ؽىل گزفتِ ثبؽذ ثذیْی اعت وِ عبختبر ٍ لَاًیٌی دارد وِ ارائِ دٌّذُ خذهبت 

بی ؽْزًٍذاى ؽْزی هٌبعت ثِ افزاد اعت چَى اهٌیت ٍ رفبُ ، ثزىزف وٌٌذُ ًیبسّبی افزاد ٍ ّوچٌیي تَجِ وزدى ثِ خَاعتِ ّ

پظ اگز یه ؽْز ثب چٌیي رٍیىزدی ػول ًوبیذ ٍ ایٌگًَِ هحیيی را ثزای ؽْزًٍذاى فزاّن ًوبیذ ّن افزاد آى ؽْز اس لحبً 

خذهبت ؽْزی تبهیي خَاٌّذ ؽذ ٍ ّن افزاد دارای فؼبلیت ٍ ػول هيلَة ثب عبختبر ؽْز لزار خَاٌّذ گزفت لذا ّن ؽْز ٍ ّن 

فت . ًیبس ثِ داؽتي چٌیي فنبی ؽْزی ثزای تحمك ثخؾیذى ثِ عبیز اّذاف ٍ آرهبى ّب ؽْزًٍذ درعت ؽىل خَاٌّذ گز

مزٍری اعت هَردی وِ ؽبیذ ووتز هَرد تَجِ ٍ تحلیل وبرؽٌبعبى ٍ پضٍّؾگزاى ثزخی وؾَرّب لزار گزفتِ ثبؽذ ٍ ثبػث 

، لذا ّذف ارائِ هيبلجی اعت تب ؽذُ ثبؽذ وِ عبختبرّبی ًبهيلَة ؽْزی را دیذُ ثبؽین ثب عختی ّب ٍ هؾىالت خبؿ آى 

هَاًغ ٍ هؾىالت پیؼ رٍ در ایي سهیٌِ را ثزرعی وزدُ ٍ ثزًبهِ ّبیی را ثزای ًظن ثخؾیذى ٍ ادراُ وزدى جَاهغ ؽْزی هيزح 

 ثیبى وزدین وِ ػٌبفز ٍ هَلفِ ّبی تبثیز گذار یه ًوبیذ تب ثب ثىبرگیزی آى ثتَاى عبختبرّبی ؽْزی را تؼوین ٍ تَعؼِ ثخؾیذ .

جبهؼِ ؽْزی ٍلتی آگبّبًِ در یه راعتب فؼبلیت داؽتِ ثبؽٌذ جبهؼِ ؽٌبعی ؽْزی درعت اجزا خَاّذ ؽذ . یؼٌی اگز یه 

جبهؼِ در ثؼذ اهٌیتی هؾىل داؽتِ ثبؽذ ٍ ًتَاًذ اهٌیت افزاد یه ؽْز را تبهیي ًوبیذ ليؼب آى ؽْز ٍ افزاد آى اس سٍایبی هتفبٍت 

لحبً التقبدی هذیزیتی هيلَة فَرت ًپذیزد جبهؼِ دچبر ثحزاى خَاّذ ؽذ یب اس لحبً آعیت خَاٌّذ دیذ ّویٌيَر اگز اس 

آهَسػ ٍ پزٍرػ افزاد ، ٍ چَى یه ؽْز در تؼبهل ثب عبیز ؽْزّب اعت ایي آعیت ّب هی تَاًذ عبیز ؽْزّب را هتبثز ًوبیذ لذا 

ز هی گیزد ٍ ّن ػٌبفز سیبدی را تحت تبثیز لزار همَلِ جبهؼِ ؽٌبعی ؽْزی اّویت سیبدی دارد ّن اس پبراهتزّبی سیبدی تبثی

هیذّذ . ّز ؽْزی دارای هىبى ّبی هتفبٍتی اعت چَى ادارات ، هذارط ٍ داًؾگبُ ّب ، ثیوبرعتبى ّب ، اهبوي تفزیحی ٍ 

ی آًىِ تبریخی ... وِ ّز وذام اس ایي ثخؼ ّب ًیبس ثِ هذیزیت خبؿ دارًذ تب در عیغتن ؽْزی ثِ درعتی ػول ًوبیٌذ پظ ثزا

ثتَاى جبهؼِ ؽٌبعی یب تَفیفی درعت اس یه ؽْز هيلَة را ارائِ داد ثبیذ تخققی تز ٍ جذی تز هَمَع را ثزرعی ٍ تحلیل 

 وزد ٍ ایٌگًَِ هی تَاى راّىبرّبیی وبرؽٌبعبًِ درثبرُ هحیو اعتبًذارد ؽْزی ثیبى وزد .
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رٍاًؾٌبعی هحیيی ٍاثغتِ ثِ ػلَهی چَى هؼوبری یب ثَم ؽٌبعی اعت در ٍالغ تؼبهل فزد ثب هحیو اعت ایٌىِ چگًَِ یه هحیو 

هيلَة اثزات هثجتی را ثز افزاد هی گذارد ٍ یه هحیو ًبهٌبعت اثزات هٌفی ٍ ایي هَرد ثحث رٍاًؾٌبعی هحیيی اعت . اگز 

ْز اس لحبً هؼوبری ٍ فنبّبی آهَسػ ٍ تفزیحی ،  در سیز ثخؼ ّبی آى هثال هحیو را یه ؽْز فزك ًوبین هحیو هٌبعت ؽ

هحیو یه ادارُ در یه ؽْز ، الجتِ ػالٍُ ثز هحیيی فیشیىی هيلَة ٍ سیجب رٍاًؾٌبعی هحیيی ثبیذ ثتَاًذ ارتجبىبت افزاد را ًیش 

ی دارًذ افزادی ثبؽٌذ وِ در تنبد ثب ّن تَعؼِ دّذ هثال اگز در یه هجوَػِ وبری افزادی وِ ثب یىذیگز فؼبلیت ٍ ّوىبر

ثبؽٌذ هحیو هيلَة وبری ایجبد ًؾذُ اعت پظ رٍاًؾٌبعی هحیيی ثبیذ ػالٍُ ثز عبخت هحیو فیشیىی سیجب ، هتٌبعت ٍ 

آراهؼ ثخؼ ثبیذ در عبهبًذّی ثِ فؼبلیت ّبی گزٍّی افزاد یه هحیو ًظبرت داؽتِ ثبؽذ تب هحیو هيلَة ثزای فؼبلیت 

ثال در یه ثیوبرعتبى ػالٍُ ثز ایٌىِ هحیو ثیوبرعتبى اس لحبً هؼوبری ثبیذ هحیيی اعتبًذارد ثبؽذ ثبیذ افزادی ّن ایجبد ؽَد ه

وِ در آى ًْبد فؼبلیت هی وٌٌذ ىَری ثب یىذیگز ّوغَ ٍ ّوبٌّگ ثبؽذ وِ آراهؼ آى هحیو حفٌ ؽذُ ٍ افزاد اس لحبً 

ّویت ثِ هَلفِ ّبی رٍاًؾبعی وِ رٍاثو اػنب ثب یىذیگز را ثحث هی وٌذ فىزی ٍ رٍاًی آعیت ًجیٌٌذ سیزا در جبهؼِ ؽٌبعی ا
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مزٍری اعت یؼٌی ّوچٌبًىِ رٍاًؾٌبعی در پزٍرػ رٍاى افزاد ٍ عبلن ًگِ داؽتي آى تالػ دارد در جبهؼِ ؽٌبعی ّن رٍاى 

در هحیو یب ؽْزی درعت اجزا افزادّبیی وِ ثب یىذیگز در تؼبهل ّغتٌذ اّویت اعبعی دارد چزا وِ سهبًی ػلن جبهؼِ ؽٌبعی 

ؽذُ اعت وِ افزاد در هحیيی هيلَة ٍ ّوبٌّگ ثب یىذیگز فؼبلیت ًوبیٌذ یب ثب ثْزُ ثزدى اس ػلن جبهؼِ ؽٌبعی هحیيی 

. درن درعت داؽتي اس تبثیزات هحیو هيلَة ٍ ًبهيلَة عجت خَاّذ فزاد یه هجوَػِ ایجبد وزدُ ثبؽیناعتبًذارد را ثزای ا

یت ّز هجوَػِ ای چِ یه عبسهبى ، هذرعِ ، یه ؽْز ... اس هَلفِ ّبی تبثیز گذار در عالهت هجوَػِ ثِ ؽذ تب ثزای هذیز

 .فَرت وبرؽٌبعبًِ ثْزُ گزفت تب ّن هحیو فیشیىی هيلَة ٍ ّن هحیو رٍاًی هيلَة را ایجبد وزد
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ادارُ وزدى یه جبهؼِ ثِ وبر هی ثزین وِ ثتَاًین هحیو ٍ ؽزایو اعتبًذاردی لَاًیي ٍ ًظبم ّبی اجتوبػی را ثِ ایي خبىز ثزای 

را ثزای افزاد ایجبد وٌین ٍ ىجؼب ػذم تَجِ ثِ افَل ؽْزعبسی یب جبهؼِ ؽٌبعی ؽْزی عجت ليوِ سدى ثِ افزاد ٍ هؼوبری ؽْزی 

ؽٌبعی ؽْزی ثزای درعت اجزا خَاّذ ؽذ آعیت ؽٌبعی ؽْزی هَمَػی اعت وِ پیبهذ ایي ثی تَجْی اعت ٍلتی جبهؼِ 

ؽذى ًیبس ثِ ػول درعت عبیز هَلفِ ّبی تبثیز گذار دارد پظ ٍلتی هثال یه هجوَػِ ای اس افزاد را در یه ؽزایو ًبهغبػذ 

سیغتی لزار دّین ثذٍى ارائِ اهىبًبت السم ، در ایٌقَرت عجت آعیت ّن ثِ ثبفت ؽْزی ٍ ّن رٍاى افزاد ؽذُ این ٍ ثِ ًحَیی 

وزدُ ٍ ثبػث اتفبق افتبدى همَلِ ای ثِ ًبم آعیت ؽْزی یب ؽْزًٍذی خَاّین ؽذ در ثحث جبهؼِ ًمل  ٌبعی ؽْزی راجبهؼِ ؽ

ؽٌبعی ؽْزی ثبیذ دلت ًوبین ّن ثِ رٍاى افزاد ٍ ّن ثِ عبختبر هؼوبری ؽْز تَجِ وٌین ًجبیذ ثزای رعیذى ثِ یه ّذف ٍ 

را فمو هؼوبری ٍ ًوبی یه ؽْز ٍ هىبى ّبی آى ثذاًین ثلىِ یه ؽْز  هٌظَر ثِ ثخؼ دیگز آعیت ثزعبًین ٍ ًجبیذ ؽْزعبسی

هحیو سًذگی افزاد اعت هثال اگز یه هجتوغ هغىًَی سیجب ثب اهىبًبت خبؿ را ىزاحی وزدُ ٍ در آى ثیؼ اس تؼذاد هجبس 

ا ثبػث ؽذُ این وِ افزاد عبوي ًوبیین ثِ ىَری وِ افزاد در ؽزایو دؽَاری سًذگی وٌٌذ ًَػی آعیت ؽْزی ٍ ؽْزًٍذی ر

ایي هغبیز ثب جبهؼِ ؽٌبعی ؽْزی هی ثبؽذ . تخزیت اهبوي ثبعتبًی در یه ؽْز ًیش ًَػی آعیت ؽْزی هحغَة هی ؽَد . 

آعیت ّبی ؽْزی ؽبهل ػٌبٍیي سیبدی ّغتٌذ وِ ليوِ ثِ عبختبر ٍ افزاد آى ؽْز هی رعبًٌذ وِ ثبیذ اس آًچِ ایي رًٍذ را ثبػث 

 .دارُ وزدى اعتبًذارد ؽْزی جلَگیزی وزدهی ؽَد ثب هذیزیت ٍ ا
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اس عَیی دیگز ؽْز را ثبیذ ثب ًگزؽی جْبًی دیذ یؼٌی یه ؽْز فمو هتؼلك ثِ ؽْزًٍذاى آى ؽْز ًیغت ثلىِ هىبًی اعت ولی 

جت اس اهبوي تبریخی ٍ عبخت هحیو ّبی هٌبعت تز وِ عبیز افزاد اس هٌبىك دیگز ّن هی تَاًٌذ ثِ آى عفز وٌٌذ  تَجِ ٍ هزال

تجبری ٍ تفزیحی ػالٍُ ثز ایٌىِ ثبػث سیجبیی هؼوبری ؽْزی هی ؽَد ٍ ؽْز را ثزای ؽْزًٍذاى هحیو هيلَة هی وٌذ اس 

لحبً جذة تَریغت ًیش هْن اعت ٍ درآهذسایی وِ اس ایي ىزیك حبفل هی ؽَد . گزدؽگزی ثِ ػٌَاى یه تجبرت هَفك در 

پیؾزفتِ هَرد اّویت اعت درآهذی وِ ّن هی تَاًذ ثِ التقبد یه وؾَر ووه وزدُ ٍ ّن عجت آؽٌبیی عبیز  وؾَرّبی

. اس ىزفی ثب هيزح ؽذى ثحث ؽْزعبسی جْبًی ثبیذ تَجِ ولی تزی ثِ هؼوبری ب فزٌّگ ٍ تبریخ یه ؽْز خَاّذ ؽذافزاد ث

ات دیگزی ّن ثزای آى ؽْز در پی خَاّذ داؽت ٍ ؽْزی داؽت ىجؼب ثب هيزح ؽذى یه ؽْز اس لحبً گزدؽگزی اهتیبس

عزهبیِ گذاراى ثزای تجبرت ٍ عزهبیِ گذاری در چٌیي ؽْزّبی تَریغتی توبیل پیذا خَاٌّذ وزد ٍ ثِ ایٌقَرت التقبد یه 

ثبػث ؽْز هتحَل خَاّذ ؽذ ٍ ّوغَ ثب آى عبیز ٍیضگیْبی ثیؾتزی ثزای آى ؽْز اتفبق خَاّذ افتبد . جبهؼِ ؽٌبعی ؽْزی وِ 

 .جذة تَریغت ٍ گزدؽگز ثِ یه ؽْز ؽَد ؽیَُ ای درعت اس ادارُ ؽْز هحغَة هی ؽَد
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ىجؼب جبهؼِ ؽٌبعی ؽْزی ثخؼ ّبی هتؼذدی دارد ٍ ثِ ؽیَُ ّبی هتٌَػی لبثل ثزًبهِ ریشی ٍ اجزا اعت ٍلی اگز ولی تز 

هيلَة ؽْزی اعت یؼٌی اگز یه ؽْز ثِ ؽیَُ ای ادارُ ؽَد وِ ّن ؽْز ٍ ّن جبهؼِ ؽٌبعی ؽْزی را تؼزیف ًوبیین هذیزیت 

ؽْزًٍذاى در ؽزایو هيلَثی ثبؽٌذ هی تَاى گفت وِ هذیزیت ؽْزی هَفك ثَدُ اعت . در یه ؽْز هؼوَال فزهبًذاری ، 

ؼ ّبی هختلف ثِ ؽْزداری ، ؽَرای یه ؽْز در ؽىل دّی ٍ ادارُ وزدى ؽْز ًمؼ دارًذ ٍ عبیز ًْبدّبی دیگز در ثخ

ًحَیی در ایي فزآیٌذ هذیزیت ؽْزی ًمؼ دارًذ لذا تؼبهل عبسًذُ ٍ آگبّبًِ ایي ثخؼ ّب ٍ اعتفبدُ اس تخقـ ٍ هْبرت افزاد 

. هذیزیت ؽْزی ثبیذ ثبػث رًٍك التقبدی در یه ؽْز ؽَد ، جذة هذیزیت وزدى ؽْز ًمؼ داؽتِ ثبؽذ هیتَاًذ در درعت

ز ایذُ سیجبی ؽْزی ، اهىبًبت هٌبعت ٍ ثغیبری اس هَلفِ ّبی دیگز وِ هؼیبر ٍ ارسؽی ثزای ؽْ تَریغت ، رفغ ثیىبری ، هحیو

. ؽبیذ مؼف ثزخی اس وؾَرّب ایي ثبؽذ وِ فزآیٌذ هذیزیت ؽْزی را درعت تؼزیف ٍ اجزا ًوی آل در هؼٌبی ولی آى ّغتٌذ

َد هذیزیت ؽْزی ثبیذ تخققی تز ثزرعی ؽَد ثب وٌٌذ ٍ ّویي ثبػث ليوِ ثِ عبختبرّب ٍ هَلؼیت ّبی ؽْز ٍ وؾَرّب هی ؽ

هؾىالت ٍ مؼف ّبی هَجَد در ادارُ وزدى یه ؽْز ثزخَرد جذی ؽَد ٍجَد لَاًیي جبهغ ثبػث خَاّذ وِ افزاد ًتَاًٌذ 

در رًٍذ ؽْزعبسی تخلف ًوبیٌذ ٍ ثزًبهِ ّب ٍ ىزح ّب ثِ درعتی اجزا خَاٌّذ ؽذ ٍ ّویي ٍجَد ًظن ٍ لبًَى وبری ػبهل 

 .ی در اجزایی وزدى اّذاف هذیزاى ٍ هغئَالى اعتافل
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در جبهؼِ ؽٌبعی ؽْزی هَلفِ ّبی سیبدی تبثیز دارًذ اس لحبً عیبعی ، التقبدی ، فزٌّگی ... وِ ًیبس ثِ ثزًبهِ ریشی ّبی 

ّبی هختلف ٍ ؽیَُ ادارُ وزدى اعت ثْزُ ثزدى  هزثَىِ دارًذ ثب هيزح ؽذى ؽْز الىتزًٍیه یب َّؽوٌذ ًیبس ثِ تغییز در ثخؼ

اس ػلَم هختلف هی تَاًذ در ثْتز عبختي یه ؽْز ثب هؼیبرّبی جْبًی ثِ افزاد ووه ًوبیذ . ثزای ثِ ّذف رعیذى ثبیذ تالػ 

ًوبین  وزد ٍ آًچِ تالػ را عجت هیؾَد اًگیشُ اعت ٍ اًگیشُ سهبًی ایجبد هی ؽَد وِ ثخَاّین در یه ؽزایو ثْتزی سًذگی

پظ چٌبًچِ خَاّبى هحیو ؽْزی هيلَة ّغتین ثبیذ ثزای رعیذى ثِ ایي هحیو ثْتز آگبّبًِ تالػ ًوبین ٍ ؽْز ایذُ آلی را 

 .سًذگی ثغبسین
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