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 30/04/1398: پزيشؽتبسيخ        04/11/1396تبسيخ دسيبفت: 

 
 چكيدٌ

 و سيیسلی  هلی   نظلی   ملثر  د  ربلی    مبنلییی  عوامل   ملی از بعذ دینی هویت
 پليی    جیمعل   اصللی  هلی   حلوز   و اهلذا   از بنلیب ای  یيلی   اجتمیعی است،

ای  مقولل  اسلتا ایل  مقیلل       هی  بیزتوليذ ضیخص و احصیء و تقویت سيیسی
ضنیسلی    کوضذ بی استفید  از  وش نخبگلی، مایلعلی   اهبل د  و م لي      می

 اهب دهی  تقویلت بعلذ دینلی هویلت مللی احصلیء و        SWOTمبتنی ب  تينيک 
بنذ  ضونذا ب اسیس نتلیی  حیصلل ، اهب دهی  اوليل  بل  حفلن کيلی         اولویت

هلی، ابلرا  هنل   و     کی ک دهی  مذا س و دانطلگی   خینواد ، تقویت و تص يح
سیز  نهیدهلی   سلمی و اجل ا      سیز  م اجع اجتمیعی، یيپی چ  علمی، فعیل

د سللت نللینو  ت کيللذ دا نللذ و  اهب دهللی  رینویلل  مللوا د  هم للو  تلل وی  
سلیر       جهلید ، صليینت و تل وی  ملذل مل د       خودبیو  ، اضیع   وحي 

، مطی کت ضییستگی  انوا ، وحلذ  مسللمینی  و   دینی، افرایص کی آمذ  نظی 
 سیزدا تعیم  فعیل بی جهی  اسال   ا ب جست  می

 
 اSWOTویت دینی، هویت، هویت ملی، ه :َا ياشٌ كليد

                                                           

 ی هؼؤٍل ، ًَیؼٌذُػلَم ساّبشدی ٍ هذسع داًـگاُدوتشی  *

 اػتادیاس ػلَم ػیاػی داًـگاُ اهام كادق)ع( **
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 ي طرح مسألٍ ٍقدمم
داًٌدذ ٍ   هی« چیؼتی»ؿٌاػی آى سا بِ هؼٌی  َّیت اص هفاّین بٌیادیٌی اػت وِ دس راهؼِ
. دس هفَْم َّیت (120: 1390صایدی،   )لهاًذ  تؼبیش پاػخ بِ هاّیت سا بشای آى باصگَ وشدُ
ّدای بداطٌی دس    ٍیظگی باؿٌذ، بِ طَسی وِ دٍ بؼذ رٌّی ٍ ػیٌی با ّوذیگش هوضٍد هی

ا َّیت ٍ بیاى هـخلات ظاّشی هىٌَى اػت وِ ؿٌاخت آًْدا  ٍسای پاػخ بِ ویؼتی ی
ّدای هؼدلب بدش سفتاسّدای ارتوداػی سا فدشاّن        ًَػی ًگشؽ ٍ گشایؾ ایزداد گفتوداى  

 بؼتش ودٌؾ  ػیٌی ٍ دس ٍالؼیت ٍ خَدآگاّی بایذ دس سا رٌّی ػاصد. دس ٍالغ ٍالؼیت هی
ِ  ٍ گدشٍُ  ؿدخق،  آگاّی َّیت، اػاع ایي وشد ٍ بش ٍرَ ارتواػی رؼت ِ  راهؼد  بد

: 1373)گیدذًض،  گیدشد   هدی  ؿىل تذسیزی كَست بِ ارتواػی ّای وٌؾ دس اػت وِ خَد
 ٌّزاسّدا،  اػتمدادات،  ّدا،  اسصؽ ؿداهل  رٌّی هؼاًی َّیت،». یا دس تؼشیف رٌىیٌض (31

احؼداع   ٍ ارتوداػی  یا فشدی« خَد» یه بِ هختق ّای آگاّی ٍ ّا طشص تلمی ًوادّا،
 .(3: 1381)رٌىیٌض، « اػت آى بِ ًؼبت تؼْذ ٍ تؼلك

وٌذ؛ چدشا   اص ػَی دیگش، ػؤال اص ویؼتی، پاػخی پایذاس ٍ ػویك اص دیي دسیافت هی
ّایی با هٌـاء الْی بَدُ ٍ فشد دیٌذاس َّیت خدَد سا دس ًؼدبت بدا     وِ دیي ؿاهل آهَصُ

وٌذ ٍ بش احش پیشٍی اص دػتَسات آى، خَد ٍ راهؼِ سا بدِ ػدَی    هبذاء ٍ هؼاد تؼشیف هی
دّذ. دیي ابتذا بش تشبیت اًؼاى ٍػپغ تـىیل سٍح دیٌدی روؼدی تیویدذ     ذ هیووال سؿ

ؿدَد، یؼٌدی    داسد. با تَرِ بِ هَضدَع همالدِ، ٍاطُ َّیدت بدا لیدذ دیٌدی تؼشیدف هدی        
گیدشد ٍ بدا ایدي سٍیىدشد، َّیدت       یابی( ریل گفتواى اػالم ؿىل هی خَدآگاّی )َّیت

 با خذا ٍ دیگشاى اػت. اهشی فطشی ٍ بِ هؼٌی خَدؿٌاػی ٍ تؼییي ًؼبت اًؼاى
بِ ایي تشتیب تمَیت بؼذ دیٌی َّیت هلی ؿداهل تدالؽ بدشای استمداء ٍضدؼیت ٍ      

ّایی هخل اػتمادات، اخالق ٍ سفتاس اػت ودِ بدِ ًیدَی استمداء ٍضدؼیت       ویفیت هؤلفِ
ارتواػی ٍ ػیاػی سا دس پی داسد. اص هٌظش ساّبدشدی هطالؼدِ ی ٍضدغ هَردَد )ًمطدِ      

ِ  ػضیوت َّیت دیٌی( ٍ حشو ای اػاػدی   ت دس رْت استمای رایگاُ هطلدَ  آى هؼدیل
اػت وِ بایذ هَسد تَرِ لشاس گیشد. بٌدابشایي ایدي همالدِ، بدا ّدذس ؿٌاػدایی آخدشیي        

بٌدذی   ّای هَضدَع دس راهؼدِ، اص هٌظدش ًخبگداى ٍ احلداء ٍ اٍلَیدت       ٍضؼیت هؼشس
 ّای بؼذ دیٌی َّیت هلی تذٍیي ؿذُ اػت. ساّبشدّای تمَیت هؤلفِ

 
 تحقيقسؤاالت 

 اًذ؟ ّای بؼذ دیٌی َّیت هلی وذام هؤلفِ -1
 ؟بؼذ دیٌی َّیت هلی چیؼتساّبشدّای تمَیت  -2
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 تحقيقی  پيشيىٍ
آحاس هتؼذدی دس سابطِ با هَضَع همالِ ٍردَد داسد ودِ بدِ تؼدذادی اص آًْدا ودِ سابطدِ        

 ؿَد. ًضدیىتشی با هَضَع داسًذ اؿاسُ هی
ِ « دیي ٍ راهؼِ دس تٌؾ»دس وتا   (1965) گالن ٍ اػتاسن اًدذ   بِ هذلی دػت یافتد

اًدذ.   بدش ؿدوشدُ   پیاهدذی  ٍ هٌاػىی تزشبی، اػتمادی، بُؼذ وِ طی آى ابؼاد دیي سا ؿاهل
، َّیدت دیٌدی سا   «ّای َّیت دیٌی هؤلفِ»ای با ػٌَاى  ( طی همال1389ِهیوَد سئَفی )

وٌدذ.   فشٌّگدی هؼشفدی هدی    لفِهؤ ارتواػی ٍ هؤلفِ ػاطفی، هؤلفِ ؿٌاختی، ؿاهل هؤلفِ
، «هذلی بشای ػٌزؾ دیٌذاسی دس ایدشاى »( ًیض دس همالِ خَد با ػٌَاى 1384صًذ ) ؿزاػی

( 1384وٌذ. رَاًی ) ٍرَُ َّیت دیٌی سا ٍرَُ هٌاػىی، اخاللی ٍ ؿشیؼت هؼشفی هی
، دس یده ًگداُ ولدی چْداس سّیافدت      «ّدای دیٌدی   َّیت دیٌی یدا َّیدت  »ًیض دس همالِ 
 ؿواسد. ی،ایذئَلَطیه ٍػشفاًی سا بشای تیلیل َّیت بشهیفمْی،اخالل

 
 چارچًب وظری

ّدایؾ بدِ ػدِ بخدؾ اػتمدادی،       دیي، ایواى بِ خذا ٍ سػایت دػتَسات اٍػت. آهدَصُ 
اًذ. هؼائلی هاًٌذ تَحیذ، ًبَّت، ٍحی ٍ هؼداد دس لؼدوت    سفتاسی لابل تمؼیناخاللی ٍ 

اخاللی ٍ اص رولدِ همشساتدی اػدت ودِ     اػتمادی، وؼب فضائل ٍ سفغ سرایل دس بخؾ 
وٌدذ. بدِ ػبداست دیگدش دیدي        سفتاس اًؼاى سا دس سابطِ با خَد، خذا ٍ ارتواع تٌظین هی

ِ  اهَس اداسُ بشای وِ اػت همشساتی ٍ لَاًیي ٍ اخالق ػمایذ، هزوَػِ»  ٍ اًؼداًی  راهؼد
ای  هزوَػِتَاى دیدي سا   چٌیي هی . ّن(111: 1390آهلی،  رَادی) «اػت ّا اًؼاى پشٍسؽ
سا ًذ اٍبِ خذ ىیواداًؼددت وددِ ا  ىًؼاا یتاّذ ایؿی بشاسص یًبایذّا ٍ بایذّا اصراهغ 

 ٍ س تزا ،طفاػَ، ّاٍسبا ،ّاؽّواًٌذ ًگش یچٌذبؼذ ییٌذآفشٍ یي د سهیَ اىػٌَ بِ
 .(2: 1389فشد ٍ دیگشاى،  )خذایاسید بشهیگیشدس  هٌاػه

داسد؛ بٌابشایي َّیت دیٌی ٍ بدالتبغ  ّای دیي ٍرَد  ّای هختلفی دسباسُ هؤلفِ دیذگاُ
اص هٌظدش گدالن ٍ اػدتاسن     ّدا ابؼداد هختلفدی داسد.    دیٌذاسی اص هٌظش ّش یه اص دیذگاُ

ِ  سغن تفاٍت  ( دس ّوِ ادیاى دًیا، ب1965ِ) ّدای   ّایی وِ دس رضئیات ٍرَد داسد، ػشكد
 ِ هشودضی ٍ  تدَاى ابؼداد    ّدا سا هدی   هـتشوی بشای تزلی دیٌذاسی ٍرَد داسد. ایي ػشكد

 اًذ اص: هیَسی دیٌذاسی هیؼَ  وشد وِ ػباست
سٍد  بؼذ اػتمادی یا باٍسّای دیٌی وِ هتـىل اص باٍسّایی اػدت ودِ اًتظداس هدی     -1

 ّا اػتماد داؿتِ باؿٌذ. پیشٍاى آى دیي بذاى
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بؼذ هٌاػىی یا اػوال دیٌی ؿاهل اػوال دیٌی هـخق ّوچدَى ػبدادت، ًوداص،     -2
سٍد دس ّدش دیدي    سٍصُ گشفتي اػت وِ اًتظاس هیؿشوت دس آییي دیٌی خاف ٍ 

 را آٍسدُ ؿًَذ. بِ
بؼذ تزشبی یا ػَاطف دیٌی ًاظش بِ ػَاطف، تلَسات ٍ احؼاػات هشبدَ  بدِ    -3

 داؿتي استبا  باخذا ٍ یا ٍالؼیتی غایی یا التذاسی هتؼالی اػت.
4-   ِ َ    بؼذ فىشی یا داًؾ دیٌی، هـتول بش اطالػدات ٍ داًؼدت سد ّدای هبٌدایی دس هد

 ؿٌاخت ّدش دیي اػت وِ پیشٍاى بایذ آًْا سا بذاًٌذ.
بؼذ پیاهذی یا آحاس دیٌی ًاظش بِ احشات باٍسّا، اػوال، تزاس  ٍ داًؾ دیٌدی بدش    -5

 صًذگی سٍصهشُ پیشٍاى اػت.
اًدذ.   چٌیي بشخی دیگش اص هیمماى، همَلِ دیٌذاسی سا اص ػِ ٍرِ هذًظش لدشاس دادُ  ّن

( اػتٌاد وشد. ٍی ػمیذُ داسد دیٌذاسی 1384صًذ ) ظشیِ ؿزاػیتَاى بِ ً دس ایي سابطِ هی
ػاصی ٍ هطالؼِ تواهی ایي ٍردَُ بایدذ هدذًظش لدشاس      ٍرَُ هختلفی داسد وِ دس ؿاخق

اًذ اص: ٍرِ هٌاػىی دیي، ٍرِ اخاللی دیدي ٍ ٍردِ ؿدشیؼت     گیشًذ. ایي ٍرَُ ػباست
ٍ هؼشفتدی داسًدذ. دس    دیي. ایي ػِ ٍرِ دیٌذاسی ّن رٌبِ سفتاسی ٍ ّن ٍرَُ ػداطفی 

بِ ی سفتاسی داسد. فشد هؤهي هؤظف ٍ هىلف  وٌاس ایي ػِ بؼذ، بؼذ ؿشیؼت ػوذتاً رٌبِ
 دّی ٍ ػاهاى بخـی سٍابب ارتواػی اػت. ػول بِ آى اػت. ایي بؼذ بیـتش ًاظش بش ؿىل

ّدای بیشًٍدی ٍ ظداّشی     بشخی هیمماى بشای هطالؼِ ٍ ػٌزؾ دیٌذاسی بش ؿداخق 
ّای دسًٍی ٍ رٌّی فشد تیویدذ داسًدذ؛    ّا ٍ هالن ؼضی دیگش بش ؿاخق)سفتاس فشد( ٍ ب
ّدا تَردِ    تشیي هطالؼِ آى اػت وِ بِ ّش دٍ دػدتِ اص ؿداخق   سػذ راهغ اها بِ ًظش هی

 ؿَد. اص هٌظش هطالؼِ دیٌذاسی، ایي همَلِ دٍ بؼذ اػاػی داسد:
ِ ؿٌاػی دیٌی فشاهَؽ وشدى خَد )اصخَدبیگاً دس اًؼاى بعد عقيددت::  -1 ی  گی( ًتیزد

فشاهَؽ وشدى خذا اػت؛ بٌابشایي دس اػالم خَدؿٌاػی همذهِ تَحیدذ ٍ هؼشفدت رات   
سفتاس فشد هؼلواى اػت. ایي  دٌّذُ ی سٍد. دس ٍالغ ٍرِ اػتمادی، رْت ؿواس هی حك بِ

  ِ ّدا صًدذگی فدشد هدؤهي سا دس      بؼذ هختق حَصُ تىالیف دیٌی ًیؼت، بلىِ تودام رٌبد
 .(14: 1391)هیشهیوذی، گیشد  بشهی
 ّای سفتداسی  ّای بیشًٍی ٍ ػیٌی اػت وِ دس رٌبِ ایي بؼذ ًاظش بش رٌبِ بعد رفتاری: -2

هـاّذُ دیٌدذاسی   ّای لابل  دیگش رٌبِ ػباست  وٌذ؛ بِ ّای دیٌی هؤهٌاى تزلی هی ٍ وٌؾ
 پیگیشی اػت. یابذ. ایي همَلِ ػوذتاً اص هٌظش ارتواػی لابل ّا تبلَس هی دس وشداس اًؼاى
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ی َّیدت دیٌدی سا تـدىیل     وٌاس ّن لشاس گشفتي دٍ هفَْم َّیت ٍ دیدي ػداصُ  دس 
ؼٌَی ، تٌْا دس تؼالی اًؼاى بِ ػَی اّذاس هسا یابی ٍالؼی بشای اًؼاى َّیت دّذ وِ هی

ػٌَاى یىی اص ابؼداد َّیدت ارتوداػی هتضدوي      َّیت دیٌی بِ»داًذ. بٌابشایي  هوىي هی
یا ّواى ارتواع دیٌی یا اهت، هماسًدِ داسد   ی روؼی«ها»ػطیی اص دیٌذاسی اػت وِ با 

« ی احؼاع تؼلك بِ دیي، راهؼِ دیٌی ٍ تؼْذ بِ دیي ٍ راهؼِ دیٌی اػت دٌّذُ ٍ ًـاى
 .(194: 1383ػاصلوی،  )چیت

 لابدل  بخؾ راتی ٍ پیاهدذی  دٍ لالب دس دیٌی َّیت ّای دس سٍیىشدی دیگش، هؤلفِ
ِ   َّیدت  راتی ّای اػت. هؤلفِ تویض ِ  دیٌدی بد ِ  ؿدَد  هدی  اطدالق  ّدایی  هؤلفد  ردضٍ   ود

ِ   ػداطفی  ٍ ی ؿٌاختی هؤلفِ دٍ بش هـتول ٍ اػت دیٌی رذاًـذًی َّیت  اػدت. هَلفد
 ػدٌزؾ  ٍ اػتمادات اػدت. بدِ هٌظدَس    باٍسّا، ایواى ٌّزاسّا، ّا، اسصؽ ؿاهل ؿٌاختی

، اهاهدت  ٍ ًبَت ی بِ هؼیلِ خذاًٍذ، اػتماد بِ اػتماد لبیل اص ّایی هؼشس هؤلفِ ؿٌاختی،
ِ  هْذٍیت، اػتمداد  بِ هؼاد، اػتماد ی هؼیلِ بِ وشین، باٍس لشآى آػواًی وتا  بِ اػتماد  بد

 توایالت ٍ ًیاصّا احؼاػات، بش ًیض هـتول ػاطفی هطشح اػت. هؤلفِ تملیذ ٍ هشرؼیت
ِ  احؼاػی اص هٌظَس . البتِ(108: 1389)سئَفی، اػت   احؼاػدی  ؿدذُ،  رودش  ایٌزدا  دس ود
ِ  داسد، ٍ ؿٌاختی هؼشفتی ی سیـِ وِ اػت ِ  احؼاػدی  ًد  ٍ سیـدِ بیَلَطیده   كدشفاً  ود

 تؼلدك  احؼاع لبیل اص ّایی هؼشس ػاطفی، ی هؤلفِ ػٌزؾ داسد. بِ هٌظَس فیضیَلَطیه
بدِ   ًضدیىدی  ٍ تمدش   ػبدادت، احؼداع   ٍ ًیدایؾ  بدِ ٌّگدام   آساهؾ دیي، احؼاع بِ

هؼلواًاى،  هَفمیت اص افتخاس ٍ غشٍس بَدى، احؼاع هؼلواى بِ افتخاس خذاًٍذ، احؼاع
 دس ٍلیتؤهؼد  ٍ احؼداع ّودذسدی   ؿذى اػالم ٍ داس خذؿِ اص تٌفش ٍ بیضاسی احؼاع
 ؿَد.  هطشح هی هؼلواًاى ػایش لبال

ِ  دیگشی ّای هؤلفِ راتی، ّای هؤلفِ بش ػالٍُ دیٌی البتِ َّیت  گشچدِ ردضء   داسد ود
 اص وِ داللت داسًذ دیٌی آحاس َّیت ٍ پیاهذّا بش اها دیٌی ًیؼتٌذ، رات َّیت ّای هؤلفِ
دٍ هؤلفِ ارتوداػی ٍ   بش هـتول وِ ؿَد هی دیٌی تؼبیش َّیت پیاهذی ّای بِ هؤلفِ آًْا

اهاًتدذاسی   سػایت لبیل اص ّایی هؼشس ارتواػی، هؤلفِ ػٌزؾ اػت. بِ هٌظَس فشٌّگی
 هدذاسی  دادى دیي لشاس صًذگی، هذًظش دس ؿشػی حذٍد هیشٍهاى، سػایت اص ٍ دػتگیشی

ِ  هدذاسی  دادى دیي لشاس دٍػت، هذًظش اًتخا  هؼیلِ دس ؿاخق یه َاىػٌ بِ  ػٌدَاى  بد
 بدا  ؿدللی  ّدای  هیداى اسصؽ  ّوداٌّگی  ّوؼش، لدضٍم  اًتخا  ی هؼیلِ دس ؿاخق یه

 هؼداهالت  ٍ ٌّگدام دادٍػدتذ   بِ دیي التلادی احىام اص تخطی ٍ ػذم دیٌی ّای اسصؽ
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ًودادیي ٍ ػدوبَلیه    ػٌاكدش  اص ای هزوَػِ حاٍی فشٌّگی ؿَد. هؤلفِ بیاى هی تزاسی
 غدزا  ػدبه  آییٌدی،  سهدَص  ٍ ّدا  آیدیي . دّدذ  هی تـىیل سا ػٌتی خاكی هیشاث وِ اػت

ِ  آى ًظدایش  ٍ صیباؿدٌاختی  ّدای  آفشیدذُ  ٍ ًیض ٌّش ٍ پَؿیذى لباع خَسدى،  ًظدام  بدا  ود
 ػدٌزؾ  دٌّذ. بِ هٌظدَس  هی تـىیل سا فشٌّگی هزوَػاً هؤلفِ اًذ، هشتبب فشد اػتمادات
ِ  التدضام  لبیدل  اص ّایی هؼشس فشٌّگی، هؤلفِ  ٍ هشاػدن  دس اػدالهی، ؿدشوت   پَؿدؾ  بد
 .(108: 1389)سئَفی، هیشم روش ؿذُ اػت  دِّ هشاػن رولِ اص هزّبی ّای آییي

 ػٌَاى ًظشیِ هختاس اػتفادُ ؿذُ اػت. د پیاهذی َّیت دیٌی بِ دس ایي همالِ، هذل راتی
 

 ريش تحقيق
ّدا ٍ   بشای ًیل بِ اّدذاس تیمیدك اص سٍؽ تشویبدی اػدتفادُ ؿدذُ اػدت. ابتدذا هؼدشس        

بِ دػت آهذُ ٍ راتی د پیاهذی َّیت دیٌی  ّای احلاء ؿذُ اص هذل  ّای هؤلفِ ؿاخق
ّا دس بؼدذ دیٌدی َّیدت     گیشی اص پیوایؾ اص ًخبگاى، رایگاُ ّش یه اص ؿاخق با بْشُ

ًفدش اص ًخبگداى فشٌّگدی، اهٌیتدی،      25 هلی هـخق ؿذ. بدشای اًزدام پیودایؾ تؼدذاد    
گیشی غیشاحتوالی ٍ ّذفوٌذ اًتخا  ؿذًذ. سٍایی ٍ  داًـگاّی ٍ ػیاػی بِ سٍؽ ًوًَِ

سا ًـاى دادُ اػت. دس اداهِ  88پایایی پشػـٌاهِ با فشهَل الفای وشًٍباخ هیاػبِ ٍ ػذد 
 دس ٍ رَؿددؾ وـددؾ بشاػدداع تؼشیفددی هٌتخددب اص هددذیشیت ساّبددشدی یؼٌددی ایزدداد

ّدای اػدتخشاری پشػـدٌاهِ دس دٍ     ، گَیِ(فشكت ٍ لَت ًما ) ػاصهاى یه مذٍساته
 ػدَات دػتِ ػَاهل داخلی )لَت د ضؼف( ٍ خاسری )تْذیذ د فشكدت( دس هداتشیغ     

ی ساّبشدّا هـخق ؿذ. دس ًْایت ًیدض بدا اػدتفادُ اص سٍؽ     لشاس گشفتِ ٍ ًَع ٍ ًاحیِ
ا تؼیدیي ٍ ّدذس پدظٍّؾ هیمدك     دیَیذ ٍ تؼشیف هیهَسیت، اّذاس، هییب ٍ ساّبشدّ

 ّا اػتفادُ ؿذ. بشای تـخیق هَلؼیت  spaceهاتشیغؿذ. دس ضوي اص 
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 : فشآيٌذ تذٍيي ساّجشد1ی ُ ًوَداس ؿوبس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 َای تحقيق یافتٍ
 َای بعد دیى: ًَیت مل: ي اجرای َای مؤلفٍ شاخصَای مرتبط با تعييهِ يزن  الف( یافتٍ

SWOT 

ّدای ریدل بدا     د پیاهذی َّیدت دیٌدی، ؿداخق    ّای راتی هبتٌی بش هذل هفَْهی هؤلفِ
ِ   ّای ؿدٌاختی ٍ ػداطفی )راتدی( ٍ ّدن     سٍیىشد ساّبشدی بشای هؤلفِ ّدای   چٌدیي هؤلفد

 گشفت.ارتواػی ٍ فشٌّگی )پیاهذی( بِ ًخبگاى ػشضِ ؿذ وِ هَسد تیییذ لشاس 
 

 

 خبسخيػَاهل 

 هفَْم/ هأهَسيت

 ّب(ّب )ؿبخصصيش هؤلفِ، ّبهؤلفِاثؼبد، 

 (دس هحیط ّبيب ؿبخص ّبّب )ٍضؼیت صيش هؤلفِگضاسُ

 

 داخليػَاهل 

 لَت ضؼف فشصت تْذيذ

 هجبًي

 ػبص/ ثٌیبى تذٍيي ساّجشداسکبى خْت

 ساّجشدّب
 )سٍؽ/تذثیش+ ّذف + اثضاس/ هٌجغ(

SWOT ثلٌذهذت اّذاف تحلیل ؿکبف 

ّذف پظٍّؾ 
 پظٍّـپ

SPACE 
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 ّبی ساّجشدی َّيت ديٌي : هؤلفِ ٍ ؿبخص1ی  خذٍل ؿوبسُ

ٌي
 دي
ت
َي
ّ ُ
بص
ػ

 

 شاخص مؤلفٍ

 ؿٌبختي
طلجتي دس خْتبى    َّيتت  آگبّي ػیبػي ٍ ديٌي هشدم، َّيت ديٌي دس خْبى اػالم،

 اخاللي ت ّبی اػالهي گشايي، اسصؽ تکلیف اػالم،

 ػبطفي
ّب ٍ ٌّدبسّبی ديتي، اخالق  اسصؽ پبيجٌذی ثِ احؼبع هؼلوبًبى ًؼجت ثِ ّوذيگش،

 هحَسی

 اختوبػي
هتزّجي، ختشا ن ٍ    ّتبی هتشدم ًْتبد    کبسکشدّبی اختوبػي ديي، استجتب  ػتبصهبى  

 ّبی اختوبػي، ػشهبيِ اختوبػي، اهٌیت اختوبػي ٍ... آػیت

 لشٌّگي
الگَی اهتضاج َّيت ديٌي ٍ هلي، ثبص تَلیذ اخالق اػالهي، ًفَر ايذ َلَطی غتشة،  

 فشٌّگي، فشٌّگ کبس ٍ تالؽ، هیضاى هطبلؼِ دس خبهؼِ ٍ....تؼبسض 

ّای فَق اص ػَی ًخبگاى دس لالب هییب داخلی )لَت، ضدؼف( ٍ هیدیب    ؿاخق
خاسری )تْذیذ، فشكت( آسایؾ یافتِ ٍ اسصیابی ؿذًذ وِ ًتایذ آى دس رذٍل ّای ریل 

 روش ؿذُ اػت.
 ّب آتي دس لجبل فشصتهحبػجِ اهتیبص ٍضغ هَخَد ٍ ؿشايط  :2ی  خذٍل ؿوبسُ

ف
دی

ر
 

 عًامل ارزیاب: ماتریس

 خارج:

در  ريتأث ميسان

تقًیت ًَیت 

دیى: )يزن 

AHP) 

 ی جامعٍ از عامل مسبًرريگ بُرٌتًاوائ: 

 در شرایط آت: در شرایط مًجًد

( 1-9ومرٌ )
 مثبت

عدد 
 مًزين

ومرٌ 
(9-1 )

 مثبت

عدد 
 مًزين

 23496/2 7 5964/1 5 31928/0 دس خْبى اػالمَّيت ديٌي  1

2 
احؼبع هؼلوبًبى ًؼجت ثِ 

 ّوذيگش
14118/0 4 56472/0 6 84708/0 

 91904/0 8 80416/0 7 11488/0 آکبّي ديٌي ٍ ػیبػي هشدم 3

 75984/0 8 66486/0 7 09498/0 کبسکشدّبی اختوبػي ديي 4

5 
ّب ٍ  پبيجٌذی ثِ اسصؽ
 ٌّدبسّبی ديٌي

07448/0 6 44688/0 7 52136/0 

 49686/0 7 3549/0 5 07098/0 هحَسی دس خبهؼِ اخالق 6

7 
ّبی هشدم ًْبد  استجب  ػبصهبى

 ّن هزّجي ثب
05108/0 6 30648/0 7 35756/0 

 39424/0 8 34496/0 7 04928/0 طلجي دس خْبى اػالم َّيت 8
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 35744/0 8 26808/0 6 04468/0 فشٌّگ کبس ٍ تالؽ 9

 27426/0 7 1959/0 5 03918/0 گشايي تکلیف 10

 2/7  5/5  1 خوغ
 

دّذ، ًظش خبشگاى دس استبا  با راهؼِ ایشاى  طَسوِ روغ اهتیاص هَصٍى ًـاى هی ّواى
دّذ ٍاوٌؾ بیي هتَػب تا خَ  اػت ٍ با تَرِ بِ  اػت وِ ًـاى هی 5/5ّا  اص فشكت

ٍاودٌؾ بدِ   استماء یابذ، یؼٌی  2/7سٍد وِ دس آیٌذُ ایي اهتیاص بِ  پتاًؼیل راهؼِ اًتظاس هی
 ػوت خَ  هیل وٌذ.

تْذیذ اًتخا ، ػپغ بدا اػدتفادُ اص تىٌیده     6دس بیي تْذیذّای احلاء ؿذُ تؼذاد 
AHP   هیضاى تیحیش آًْا دس تمَیت َّیت دیٌی بِ سٍؽ خبشگی اًذاصُ گشفتِ ؿذ. دس ایدي

ساػتا بِ تَاًائی احتشاص راهؼِ ایشاى اص ػَاهل هضبَس بِ سٍؽ خبشگی دس ؿشایب هَرَد 
 آتی بِ سٍؽ خبشگی اهتیاص دادُ ؿذ.ٍ 

 
 : هحبػجِ اهتیبص ٍضغ هَخَد ٍ ؿشايط آتي دس لجبل تْذيذات3ی  خذٍل ؿوبسُ

ف
دی

ر
 

 ارزیاب: ماتریس

 داخل: عًامل

 ريتأث ميسان
در تقًیت 
 ًَیت دیى:

 )يزن
AHP) 

 عامل مسبًر تًاوائ: احتراز جامعٍ از

 در شرایط آت: در شرایط مًجًد

 ومرٌ
(9-1) 

 مىف:

عدد 

 مًزين

 (1-9ومرٌ )

 مىف:

عدد 

 مًزين

1 
ّبی  ٍ آػیت خشا ن

 اختوبػي
210567/0 7- 473969/1 5- 052835/1 

2 
ّبی اػالهي ٍ  اسصؽ

 دس خبهؼِ اخاللي
173567/0 7- 214969/1 4- 694268/0 

3 
اػوبل خالف ػشف ٍ 
 اخالق دس خبهؼِ

170367/0 6- 022202/1 5- 851835/0 

4 
احؼبع اهٌیت 
 اختوبػي

155467/0 6- 932802/0 4- 621868/0 

 591068/0 -4 738835/0 -5 147767/0 طلجي ػبفیت 5

 569068/0 -4 711335/0 -5 142267/0 ػشهبيِ اختوبػي 6

 -380942/4  -094112/6  1 خوغ

 

= 

 

اهتیاص هَصٍى دس 

 ؿشایب هَرَد

 = خوغ 

= 

 طلَ ٍضؼیت ه 

اهتیاص هَصٍى دس 

 هطلَ ؿشایب 

 = خوغ 
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دّذ ًظش خبشگاى دس استبا  با تَاى راهؼدِ   طَسوِ روغ اهتیاص هَصٍى ًـاى هی ّواى
ی ٍاودٌؾ بدیي هتَػدب تدا      هٌفی اػت وِ ًـاى دٌّذُ 09/6ایشاى اص تْذیذات فشاسٍی 

 3/4اهتیداص بدِ   سٍد وِ دس آیٌذُ ایدي   خَ  اػت ٍ با تَرِ بِ پتاًؼیل راهؼِ اًتظاس هی
 هٌفی واّؾ یابذ، یؼٌی ٍاوٌؾ بِ ػوت خَ  هیل وٌذ.

اًتخا ، ػدپغ بدا اػدتفادُ اص تىٌیده      لَت 9ّای احلاء ؿذُ تؼذاد  دس بیي لَت
AHP   هیضاى تیحیش آًْا دس تمَیت َّیت دیٌی بِ سٍؽ خبشگی اًذاصُ گشفتِ ؿذ. دس ایدي

بِ سٍؽ خبشگی دس ؿشایب هَرَد ٍ ی راهؼِ اص ػَاهل هضبَس شیگ بْشُساػتا بِ تَاًایی 
 آتی بِ سٍؽ خبشگی اهتیاص دادُ ؿذ.

 
 ّب : هحبػجِ اهتیبص ٍضغ هَخَد ٍ ؿشايط آتي دس لجبل لَت4ی  خذٍل ؿوبسُ

ف
دی

ر
 

 عًامل ارزیاب: ماتریس

 داخل:

 َا قًت

در  ريتأث ميسان

تقًیت ًَیت 

 يزن دیى:
AHP 

 ی جامعٍ از عامل مسبًرريگ بُرٌتًاوائ: 

 در شرایط آت: شرایط مًجًددر 

 ومرٌ
(9-1) 

 مثبت

عدد 
 مًزين

 ومرٌ
(9-1) 

 مثبت

عدد 
 مًزين

1 
هلي  الگَی اهتشاج َّيت ديٌي ٍ

 دس ايشاى
235178/0 6 411068/1 8 881424/1 

 631824/1 8 427846/1 7 203978/0 ايدبد ثبٍس ٍ اػتوبد ثِ ًفغ 2

 119024/1 8 979146/0 7 139878/0 پیَػتگي هشدم ٍ حبکویت 3

 955346/0 7 818868/0 6 136478/0 پشػتیظ هلي 4

 572446/0 7 40889/0 5 081778/0 التذاس حکَهت 5

 491024/0 8 368268/0 6 061378/0 ثبصتَلیذ اخالق 6

 486224/0 8 364668/0 6 060778/0 ٍحذت هلي 7

 405424/0 8 354746/0 7 050678/0 لذست هشدم 8

 209146/0 7 14939/0 5 029878/0 فمشصدايي 9

 7/8  6/3  1 خوغ
  

دّدذ ًظدش خبشگداى دس استبدا  بدا تدَاى        طَسوِ روغ اهتیاص هَصٍى ًـداى هدی   ّواى
اػت ودِ   3/6ّای هَرَد دس ؿشایب هَرَد  گیشی روَْسی اػالهی ایشاى اص لَت بْشُ

ی ٍاوٌؾ خَ  اػت ٍ با تَرِ بِ پتاًؼیل روَْسی اػالهی ایشاى اًتظداس   ًـاى دٌّذُ
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تماء یابذ، یؼٌی ٍاوٌؾ بدِ ػدوت بؼدیاس خدَ      اس 8/7سٍد وِ دس آیٌذُ ایي اهتیاص بِ  هی
 هیل وٌذ.

ضؼف اًتخا ، ػپغ با اػدتفادُ اص تىٌیده    9ّای احلاء ؿذُ تؼذاد  دس بیي ضؼف
AHP    .هیضاى تیحیش آًْا دس تمَیت َّیت دیٌی ٍ هلی بِ سٍؽ خبشگی اًذاصُ گشفتدِ ؿدذ

هضبدَس بدِ سٍؽ   ی روَْسی اػدالهی ایدشاى اص ػَاهدل    شیگ بْشُدس ایي ساػتا بِ تَاًائی 
 خبشگی دس ؿشایب هَرَد ٍ آتی بِ سٍؽ خبشگی اهتیاص دادُ ؿذ.

 
 ّب هحبػجِ اهتیبص ٍضغ هَخَد ٍ ؿشايط آتي دس لجبل ضؼف :5ی  خذٍل ؿوبسُ

ف
دی

ر
 

 عًامل ارزیاب: ماتریس

 داخل: ج.ا.ایران

 َا ضعف

در  ريتأث ميسان

تقًیت ًَیت 

 يزن دیى:
AHP 

 تًسط جامعٍتًاوائ: از بيه بردن عامل مسبًر 

 در شرایط آت: در شرایط مًجًد

 ومرٌ
(9-1) 

 مىف:

عدد 
 مًزين

 ومرٌ
(9-1) 

 مىف:

عدد 
 مًزين

 968868/0 -6 291824/1 -8 161478/0 ًفَر ايذ َلَطی فشٌّگ ثیگبًِ 1

 581512/0 -4 872268/0 -6 145378/0 تؼبسض فشٌّگي 2

 71439/0 -5 857268/0 -6 142878/0 ًبسضبيتي ػوَهي 3

 449912/0 -4 787346/0 -7 112478/0 ًفَر فشٌّگي 4

 56039/0 -5 672468/0 -6 112078/0 ّبی غیشسػوي سؿذ گشٍُ 5

 447912/0 -4 55989/0 -5 111978/0 تفبٍتي ٍ فشدگشايي ثي 6

 48489/0 -5 678846/0 -7 096978/0 ّب خشا ن اختوبػي آػیت 7

 33839/0 -5 473746/0 -7 067678/0 تدوالت 8

 147234/0 -3 24539/0 -5 049078/0 هطبلؼِ دس خبهؼِ 9

 -693498/4  -439046/6  1 خوغ
 

دّذ، ًظش خبشگاى دس استبا  با تَاى راهؼِ  طَس وِ روغ اهتیاص هَصٍى ًـاى هی ّواى
ی ٍاودٌؾ بدیي    هٌفی اػت وِ ًـاى دٌّذُ 5/6ّای هَرَد دس ؿشایب هَرَد  اص ضؼف

سٍد وِ دس آیٌذُ ایي اهتیاص  اػت ٍ با تَرِ بِ پتاًؼیل راهؼِ اًتظاس هیهتَػب تا خَ  
 هٌفی واّؾ یابذ، یؼٌی ٍاوٌؾ بِ ػوت خَ  هیل وٌذ. 9/4بِ 
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 SPACEَای مرتبط با ماتریس ارزیاب: مًقعيت ي اقدام استراتصیک  ب( یافتٍ

بشای تىویدل   ًیاص فلؼفِ ٍرَدی ایي هاتشیغ تؼییي ًَع ساّبشدّا اػت. اطالػات هَسد
آیذ. هاتشیغ هضبدَس چْداس    دػت هی ایي هاتشیغ اص رذاٍل ػَاهل داخلی ٍ خاسری بِ

ًاحیِ داسد ٍ ّش ًاحیِ خَد بِ چْاس لؼوت هؼاٍی تمؼین ؿذ. بٌابشایي اص ایدي طشیدك   
ؿَد؛ یؼٌدی بدا تَردِ بدِ هَلؼیدت       سٍیىشد ساّبشدی دس ایي ًوَداس ًوایؾ دادُ هی 16

ٍیىشد سا بایذ اًتخا  وشد. ساّبشدّای ّش ًاحیدِ ٍیظگدی ولدی    س 16وـَس، یىی اص ایي 
واساًِ خَاٌّذ بَد.  هشبَ  بِ آى ًاحیِ سا داسد، یؼٌی تْاروی، تذافؼی، سلابتی یا هیافظِ

ػالٍُ بش ایي، با تَرِ بِ هَلؼیت، سٍیىشدّای رضئی ساّبشدّا ًیض دس آى ًاحیِ هتفاٍت 
د تْاروی ؿذیذ، تْاروی هؼطَس بِ لدَت،  اػت. هخالً دس ًاحیِ تْاروی چْاس سٍیىش

بشای پیذا ودشدى هَلؼیدت،   . تْاروی هؼطَس بِ فشكت ٍ تْاروی خفیف هتلَس اػت
دس ٍضغ هَرَد ٍ هطلَ ، اهتیاص ًما  لَت با تْذیذ ٍ فشكت با ضؼف، روغ ربدشی  

ّدا ٍ آًچدِ    ّا اػتفادُ وٌذ، ضؼف ؿَد وـَس، ًتَاًذ اص فشكت ؿًَذ. آًچِ باػج هی هی
ّای خَد بشای ؿىاس فشكدت اػدتفادُ وٌدذ، تْذیدذّایؾ      ؿَد ًتَاًذ اص لَت ج هیباػ

اػت. بٌابشایي روغ ربشی ًما  لَت ٍ تْذیدذ ٍ ضدؼف ٍ فشكدت، سٍیىدشد تدذٍیي      
وٌذ. ؿٌاػایی ٍ اسصیابی ٍضؼیت ساّبدشدی ًمـدی    ساّبشد دس ػطح هلی سا، هـخق هی

ِ  ّدای ساّبدشدی دا   گیدشی  وٌٌذُ ٍ هیدَسی دس تلدوین   تؼییي ی هْدن،   سد. دس ایدي هشحلد
اًدذاص   ٍضؼیت هَرَد ٍ هطلدَ  )آیٌدذُ( ایدشاى دس ساػدتای تیمدك سػدالت ٍ چـدن       

ّدا بدش سٍی ًودَداس     ّا ٍ ضدؼف  ّا ٍ تْذیذّا ٍ لَت ؿذُ ٍ دس استبا  با فشكت تؼییي
هـدخق ٍ تَكدیف ٍ تفؼدیش ٍ بدش آى      (SPACE)اسصیابی هَلؼیت ٍ الذام اػتشاتظیه 

ّای ساّبشدی هَرَد دس هؼدیش حشودت اص ٍضدغ     ٍ یا اٍلَیت ّا ٍ هؼائل اػاع چالؾ
ّا یا اّذاس ساّبشدی  ؿَد. دس اداهِ فشآیٌذ، اػتشاتظی  هَرَد بِ ٍضغ هطلَ  احلاء هی

 ّای صیش طی ؿَد: بشای پاػخ بِ آًْا اتخار خَاّذ ؿذ. دس ایي هشحلِ الصم اػت گام
1-  ٍ تؼیدیي ٍ تشػدین ٍضدؼیت     تْیِ هاتشیغ اسصیابی هَلؼیت ٍ الذام اػدتشاتظیه 

 هَرَد ٍ هطلَ  )تیلیل ؿىاس(
ّدای چْاسگاًدِ اكدلی هداتشیغ      تَكیف ٍ تفؼیش هاتشیغ )تَكدیف ٍضدؼیت   -2

SPACE) 
 ّا ٍ هؼائل ساّبشدی احلای چالؾ -3
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 الذام  : هبتشيغ اسصيبثي هَلؼیت 2ٍی  ًوَداس ؿوبسُ

  
یؼٌدی سًٍدذ تمَیدت     دّذ ؿیب تیَالت هخبت اػت؛ طَس وِ ًوَداس ًـاى هی ّواى

    ِ گیدشی اص   سٍص دس لبدال بْدشُ   َّیت دیٌی سٍ بِ افضایؾ اػدت ٍ ٍاودٌؾ وـدَس سٍصبد
تدشی بشخدَسداس اػدت. دس ٍالدغ      ّا ٍ خٌخی وشدى تْذیذات اص ٍضؼیت هٌاػدب  فشكت

ّای هییطی حاوی اص ایي اػت وِ دس ساػتای تمَیت َّیت بایذ  ًتایذ تیلیل ٍ بشسػی
واساًِ خفیف باؿٌذ تا اص ایي طشیك تَاصًی  اص رٌغ هیافظِ ساّبشدّایی اًتخا  ؿَد وِ

 ّا ٍ تْذیذات بشلشاس ؿَد. بیي تَاًایی ٍ فشكت
با تَرِ بِ ایي ًىتِ اػاػی وِ دس ًوَداس اسصیابی هَلؼیت بشاػاع ٍضدغ هَردَد،   

تَاًدذ بدا اتخدار     واساًِ خفیف لدشاس گشفتدِ ٍ طبدك ًظدش خبشگداى هدی       دس ًاحیِ هیافظِ
بگیدشد؛ بٌدابشایي بایدذ     سٌاػب دس آیٌذُ دس هَلؼیت تْداروی خفیدف لدشا   ساّبشدّای ه

 ساّبشدّای ایي دٍ ًاحیِ پیـٌْاد ؿَد.
 

 ج( راَبردَای پيشىُادی
ساّبشد اػاػی ٍودالى بدَدُ ٍ    9واساًِ: ایي ساّبشدّا ؿاهل  ساّبشد ّای ًاحیِ هیافظِ -
 ػٌَاى ًمطِ ػضیوت استمای َّیت دیٌی تیییذ ؿذُ اػت. بِ
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 ثشای تمَيت َّيت ديٌي wo: ثْتشيي ساّجشدّبی 6ی  خذٍل ؿوبسُ
 WOبُتریه راَبردَای ممكه  ردیف

1 
ّتبی   تجلیغ ٍ تشٍيح َّيت اصیل ديٌي ٍ هلي ثشای ثشخَسداس کشدى هشدم ًؼتجت ثتِ آهتَصُ   

 ای ٍ آهَصؿي ثب اٍلَيت خبًَادُ ٍ هذسػِ  ّبی خزاة ٌّشی، سػبًِ َّيتي دس لبلت

2 
هشاخغ ٍ خجشگبى اختوبػي ثشای آؿٌب کشدى هشدم ثتب َّثتت اػتالهي ثتب تکیتِ      ػبصهبًذّي 

 ّبی اختوبػي  ثشؿجکِ

3 
ػتبصی لتَاًیي هبتَة هدلتغ ؿتَسای       هٌْذػي هدذد ًْبدّبی ًظبستي ثشای اخشا ٍ پیبدُ

 َّيتيت  اػالهي دس حَصُ فشٌّگي

4 
فشٌّگ اػالهي ٍ ايشاًتي  ّبی اػالم ًبة ثشای تمَيت  آؿٌب کشدى ػویك ًؼل خَاى ثب اسصؽ

ّتبی ری سثتط دٍلتتي ٍ     هٌذ ٍ يکپبسچِ حَصُ ٍ داًـگبُ ٍ ػتبصهبى  اص طشيك ّوکبسی ًظبم
 ًْبد هشدم

5 
ّبی فشٌّگي، لضبيي ٍ اًتظبهي ثِ تشتیت تمذم ثتشای پیـتگیشی اص    ثِ کبسگیشی تَأم ػبصهبى

 حبکویتاستکبة سفتبس خالف ؿشع ٍ ػشف دس خبهؼِ اص طشيك حوبيت دٍلت ٍ 

6 
ّبی اخاللي اػالم ثشای کبّؾ ثي تفتبٍتي ٍ فشدگشايتي دس خبهؼتِ اص طشيتك      تشٍيح آهَصُ

 همذٍسات آهَصؿي ٍ تشثیتي کـَس

 ّبی ری سثط اػوبل ػیبػت پیـگیشی ثشای کبّؾ خوؼیت کیفشی اص طشيك دػتگبُ 7

 طشيك هؼؤٍالى اخشاييػبصی لَاًیي ثشای افضايؾ صالثت ٍ لذاػت لَاًیي هبَة اص  اخشا ٍ پیبدُ 8

9 
فشاّن کشدى صهیٌِ هـبغل خبًگي ثب حمَق هکفي ثشای صًبى ثِ هٌظتَس ًظتبست هتبدساى ثتش     

 تشثیت فشصًذاى اص طشيك حوبيت ّوِ خبًجِ دٍلت ٍ حبکویت
 
ش آیٌدذُ ٍ ػَاهدل   یگاًِ ًاحیِ تْداروی خفیدف: ایدي ساّبشدّدا هؼد     9ساّبشدّای  -

دّدذ. دس ضدوي هزوَػدِ ایدي ساّبشدّدا حالدت        هیاػاػی همَم َّیت دیٌی سا ًـاى 
 .تشی داسد گشایاًِ بشٍى

 
 ثشای تمَيت َّيت ديٌي SO: ساّجشدّبی 7ی  خذٍل ؿوبسُ

 SOبُتریه راَبرد ممكه  ردیف

 تؼبهل فؼبل ثب خبسج هخبَصبً حَصُ ّوؼبيگبى ٍ خْبى اػالم 1

 ّبی تکفیشی ّبی خشيبى ػبصی فؼبلیت خٌثي 2

3 
َّؽ ٍ اػتؼذاد ايشاًي ثشای ثبص تَلیذ ػلَم اًؼتبًي  اػتالهي اص طشيتك حوبيتت     گیشی اص  ثْشُ
 ّبی فشٌّگي کـَس خبًجِ دػتگبُ ّوِ
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4 
تمَيت کبسآهذی کـَس دس اثؼبد التببدی ٍ فشٌّگي ثشای استمتبی همجَلیتت َّيتت ديٌتي اص     

 طشيك هذيشيت خْبدی

5 
ّتبی   اػتوبد هشدم ثِ ًْبدّب ٍ ػبصهبىای ثشای تمَيت  تمَيت ًْبدّبی ًظبستي، فشٌّگي ٍ سػبًِ

 ٍاثؼتِ ثِ دٍلت اص طشيك هدلغ ؿَسای اػالهي

6 
ِ   ت  ّب ٍ ًْبدّبی اختوبػي آهَصؽ ػبصهبى ػتبصی هتذل    فشٌّگي کـَس ثشای تمَيتت ٍ ًْبديٌت

 ػبالسی ديٌي اص طشيك هشاکض ػلوي ٍ داًـگبّي هشدم

7 
ٍلیت خوؼي ؤايدبد فضبی احؼبع هؼتشٍيح فشٌّگ تشخیح هٌبفغ خوؼي ثش هٌبفغ فشدی ثشای 

 ّب ٍ ًْبدّبی دخیل دس حَصُ فشٌّگي کـَس گشايي اص طشيك ػبصهبى ٍ تکلیف

8 
سفتبسی ٍ تجذيل آى ثِ گفتوتبى الٌتبػي ثتشای     ت  ّبی ديٌي ثِ ٌّدبسّبی اختوبػي تجذيل اسصؽ

تمَيت استجبطبت اختوبػي، اػتوبد اختوبػي ٍ ًْبيتبً ػشهبيِ اختوبػي اص طشيك هشاکض ًخجگي ٍ 
 ٍسص ّبی اًذيـِ ّیئت

9 
گیتشی کـتَس دس    ػبصی ٍ تبتوین  هـبسکت ًخجگبى ٍ ؿبيؼتگبى الَام هختلف دس ًظبم تبوین

ِ  ّبی هشصی اص طشيك حوبيت تَػؼِ هتَاصى اػتبىاثؼبد هختلف ثشای پیـشفت ٍ  خبًجتِ   ّبی ّوت
 دٍلت ٍ حبکویت

 
 گيری وتيجٍ
دػت آهذ ودِ   ّای َّیت دیٌی وذاهٌذ؟( ایي ًتیزِ بِ دس پاػخ بِ ػؤال اٍل )هؤلفِ -1

اًؼداى )َّیدت    تشبیدت  هؼدیش  هبذأ فشایٌذ تؼالی َّیت دیٌی دس ابؼاد هلی ٍ فشاهلدی اص 
ظاّش( داسد، بٌدابشایي   ٍ للب گاًِ )ػمل، ػِ َّیتی د  ّای فطشی الیِ گزسد وِ فشدی( هی

ساّبشدهیَسی تمَیت َّیت دیٌی بِ ػِ بؼذ اػتمادی )ًظدام باٍسّدا(، اخاللدی )ًظدام     
ّا( ٍ فمْی )ًظام سفتاسّا( لابل تمؼین اػت. هذل هفَْهی هبٌایی دس ایدي همالدِ    گشایؾ

)ؿدٌاختی، ػداطفی،   ی َّیدت دیٌدی   پیاهدذ  دّای ابؼداد راتدی     تىیِ ٍ گؼتشؽ ؿاخق
ّدای   وِ دس ایي همالدِ بدا سٍیىدشد ساّبدشدی ؿداخق      ارتواػی ٍ فشٌّگی( بَدُ اػت

 پیـٌْادی دس هؼشم لضاٍت خبشگاى لشاس گشفت.
اًدذ؟ بایدذ    دس پاػخ بِ ػؤال دٍم ساّبشدّای تمَیت بؼذ دیٌی َّیت هلی ودذام  -2

ساّبشدّدای آغداصیي استمدای بؼدذ دیٌدی      دٍ دػتِ ساّبشد، ؿداهل   همالِ یيا گفت وِ دس
دػت آهذًذ.  واساًِ ٍ ػپغ ساّبشدّای تْاروی بِ َّیت هلی یؼٌی ساّبشدّای هیافظِ

اػتیىام دسًٍی بؼدذ دیٌدی   واساًِ خفیف( بش اّذافی ّوچَى  ساّبشدّای اٍلیِ )هیافظِ
 َّیت هلی دس وـَس با اػتفادُ اص حفظ ویاى خاًَادُ، تمَیدت ٍ تلدییح واسوشدّدای   

ِ  ّا، ابضاس ٌّشی ٍ ػلوی، فؼال هذاسع ٍ داًـگاُ ػداصی   ػاصی هشارغ ارتواػی، یىپاسچد
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ساّبشدّای حاًَیِ )تْاروی خفیف(  ًْادّای سػوی، ارشای دسػت لاًَى تیویذ داسًذ ٍ
گشایدی،   تشٍیذ هفَْم خَدبداٍسی، اؿداػِ سٍحیدِ رْدادی ٍ تىلیدف      هَاسدی ّوچَى

، افضایؾ واسآهذی ًظدام، هـداسوت ؿایؼدتگاى    ػاالسی دیٌی كیاًت ٍ تشٍیذ هذل هشدم
 ػاصد. الَام، ٍحذت هؼلواًاى، تؼاهل فؼال با رْاى اػالم، سا بشرؼتِ هی
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 تْشاى: َّیت ٍ توذى آٍا ،ؿذى َّيت اػالهي ٍ خْبًي(؛ 1390صایی، ًزف ) له. 
 ( ؛1391هیشهیوذی، داٍد) تْشاى: َّیت ٍ توذى آٍا.فضبی هدبصی ٍ تحَالت َّيتي دس تْشاى ، 

 Glock, C. Y., & Stark, R. (1965); Religion and Society in Tension, Chicago: Rand McNally. 

 


