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بررسی تحلیلی شرایط حق دفاع مشروع با تاکید بر اقدامات مسلحانه دولت ها 

المللیعلیه حمالت گروه هاي تروریستی بین
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**فرزاد مهرانی

چکیده
- بانی حمالت مسلحانه قرار میحق دفاع مشروع دولت ها، زمانی که قر

با . گیرند در حقوق بین الملل عرفی و قراردادي به رسمیت شناخته شده است
این حال امروزه حمالت تروریستی که عمدتاً توسط بازیگران غیردولتی علیه 
دولت ها شکل می گیرد نیز براساس رویه بین المللی خصوصاً از مسیر قطعنامه 

. ت ها ایجاد نمایدهاي شوراي امنیت می تواند حق دفاع مشروع را براي دول
امروزه دیگر حق دفاع مشروع دولت ها علیه حمالت تروریستی مورد پذیرش 

لذا دولت هاي قربانی چنین حمالتی، می . حقوق بین الملل قرار گرفته است
تواتند به منظور دفاع از سرزمین و اتباع خود، حمالت نظامی علیه گروه هاي 

چنانچه دولت قربانی ضمن . دهندتروریستی یا دولت هاي حامی آنها ترتیب
یک حمله مسلحانه به پایگاه یا تجهیزات گروه هاي تروریستی در خاك دولت 

ارزیابی به حق دفاع مشروع استناد نماید، تردیدي وجود ندارد که, دیگر
. متفاوت حمله و دفاع باشدمشروعیت دفاع باید با در نظرگرفتن ویژگی هاي

تروریستی شکل و ماهیتی متفاوت از مخاصمات با توجه به اینکه حمالت 
بررسی,دارند) منشور ملل متحد51مورد اشاره ماده (مسلحانه بین المللی

"و "تناسب", "ضرورت"معیارهاي شناخته شده دفاع مشروع یعنی 

.اقتضاء می نمایدرا در دفاع مشروع علیه حمالت تروریستی "فوریت

ضروت، ،، حمالت تروریستی، شوراي امنیتوعدفاع مشر:واژگان کلیدي
.تناسب، فوریت
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مقدمه
پس از آنکه سیر تحول حیات اجتماعی دولت ها در جامعه بین المللی ناگزیر به 
گذار از مرحله مخاصمات مسلحانه گردید و کشورها ترجیح دادند به جاي جبهه 

فع خود را تامین نمایند زمان زیادي نمی هاي جنگ از طریق میزهاي مذاکره منا
اما در همین مدت کوتاه، درك آثار مخرب و غیرقابل جبران جنگ ها از یک . گذرد

طرف و توسعه و پیشرفت قابل مالحظه وجوه مختلف حیات بشري از طرف دیگر، 
دولت ها را بر آن داشت که ممنوعیت جنگ را به عنوان یک قاعده حقوقی الزم 

این اراده دولت ها امروزه در حقوق عرفی و قراردادي . رسمیت بشناسنداالجرا به 
بین المللی در سطح وسیعی نمایان شده است، به طوري که اصل منع توسل به زور 
در حقوق بین الملل به عنوان یک قاعده آمره یا قاعده اي است که تخلف از آن 

ولت ها زمانی که در این در حالی است که حق دفاع مشروع د.مجاز نمی باشد
معرض یک تجاوز یا حمله مسلحانه قرار می گیرند در حقوق عرفی و قراردادي به 

جلوه هاي جدید و تازه خشونت طلبی یا ستیزه اما. رسمیت شناخته شده است
جویی در عرصه حیات بین المللی که از طریق نهادهاي غیردولتی و به شیوه هاي 

براي رسیدن به اهداف خاص به کار گرفته می شود، سازمان یافته علیه دولت ها و
به این سو، چنان ناامنی در افکار عمومی جهانی پدید آورد 1990خصوصاً از دهه 

که وحشت از حمالت تروریستی جایگزین دل نگرانی ها از جنگ هاي بین الدولی 
اع از دولت هاي قربانی چنین حمالتی اغلب در پاسخ و با استناد به حق دف. گردید

خود دست به اقدامات گسترده نظامی علیه گروه هاي تروریستی مستقر در خاك 
چنین اقدامات نظامی که بی شباهت به جنگ هاي بین المللی . دیگر کشورها زده اند

سابق نبوده است، منجره به پیدایش سؤالهایی در ذهن حقوقدانان در خصوص دامنه 
یا دولت هاي قربانی حمالت تروریستی شمول تفسیر از حق دفاع مشروع گردید؛ آ

می توانند با استناد به حق دفاع مشروع اقدام به حمله مسلحانه به خاك دیگر 
" , "ضرورت"کشورها نمایند؟ آیا معیارهاي قانونی بودن حق دفاع مشروع یعنی

در دفاع مشروع دولت ها علیه گروه هاي تروریستی نیز قابل "فوریت"و "تناسب
قطعنامه , در این مقاله تالش شده است با مطالعه و بررسی دکترینتسري است؟

آراء دیوان بین المللی دادگستري و رویه , هاي مجمع عمومی و شوراي امنیت
دولت ها نسبت به دریافت پاسخ هاي مستدل و مستند حقوقی به سؤالهاي فوق 

.الذکر اهتمام شود
.

بین المللجایگاه حق دفاع مشروع و شرایط آن در حقوق
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هر زمان که قانون، چه داخلی یا بین المللی استفاده از زور را ممنوع "به طور کلی 
,Kopel).  سازد، این ممنوعیت ضرورتاً محدود به حق دفاع مشروع می باشد

B.David, Gallant, p.43) .نابراین حق دفاع مشروع یک استثناء در برابر یک اصل ب
منشور ملل متحد همه دولت ها این حق را 51س ماده براسا. یا قاعده کلی است

دارند که در صورت قرار گرفتن در معرض حمله مسلحانه دیگر دولت ها براساس 
به بیان . حق ذاتی دفاع مشروع فردي یا دسته جمعی متوسل به استفاده از زور شوند

2ماده 4بنددیگر حق دفاع مشروع استثنایی است بر قاعده آمره منع توسل به زور
منشور

و همانطور که در منشور نیز اشاره شده است دفاع مشروع حق ذاتی همه دولت 
البته در . هاست و منشور و دیگر اسناد بین المللی فقط آن را به رسمیت می شناسند

و دامنه شمول حق دفاع مشروع در دکترین اتفاق نظر 51خصوص تفسیر ماده 
قد به تفسیر مضیق از این ماده و به طور کلی وجود ندارد، به طوریکه برخی معت

حق دفاع مشروع در عرف و معاهده هستند و برخی دیگر دایره وسیع تري براي 
دسته اول بر این باورند که حق دفاع مشروع به . جوالن این حق متصور هستند

عنوان استثنایی بر اصل منع توسل به زور، فقط منحصر به وضعیت بروز یک حمله 
و 51ه است و گسترش دامنه شمول حق دفاع مشروع را متعارض با ماده مسلحان

,Brownlie).هدف اولیه منشور در محدود ساختن استفاده از زور می دانند pp.

از جمله ( و تعدادي از دولت هابا این وجود برخی از حقوقدانان.(270-280
حق دفاع مشروع داشته مایلند تفسیر موسع تري از ) آمریکا و رژیم اشغالگر قدس

O’Connell)باشند به طوري که دفاع مشروع پیشگیرانه ,p.83) حفاظت از اتباع در
خاك بیگانه و استفاده از زور علیه تروریسم را نیز تحت الشمول خود قرار دهد

دیوان بین المللی دادگستري اما در یکی از مهمترین آراء خود در قضیه .
تفسیر مضیق از دفاع مشروع، با مسکوت گذاشتن رغمعلی (1986( نیکاراگوئه

-Garwood).باب طرح این موضوع را صراحتاً باز گذاشت, مسئله دفاع پیشگیرانه

Gowers, ,p. 3) منشور ملل متحد با تحدید دامنه شمول حق دفاع مشروع به
از ورود به شرایط محتوایی حق دفاع مشروع خود "حمله مسلحانه"وضعیت 

می نماید و لذا مباحث مربوط به شرایط دفاع مشروع کماکان بر اساس داري 
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در واقع همانطور که دفاع مشروع به عنوان یک . حقوق بین الملل عرفی می باشد
حق براي کشورها در حقوق عرفی به رسمیت شناخته شده است، شرایط استفاده از 

رت پاسخ به ضرو-"ضرورت"این شرایط شامل . آن را نیز تعیین کرده است
*.و فوریت می باشد-تناسب حمله و پاسخ–"تناسب", -حمله

) دعواي ایران علیه آمریکا(دیوان بین المللی دادگستري در قضیه سکوهاي نفتی
(ICJ Report, para. 76).ضمن تاکید بر عرفی بودن شرایط دفاع مشروع

کا به سکوهاي نفتی تناسب و فوریت را در حمالت نظامی آمری, عناصر ضرورت
در واقع شرایط دفاع مشروع به عنوان . ایران مورد بررسی و واکاوي قرار می دهد

عناصري جدا نشدنی از حق دفاع مشروع همواره چه در محاکم و چه در رویه 
در ادامه به بررسی دقیق تر این شرایط خواهیم . دولت ها مورد توجه بوده است

.پرداخت

و تروریسم بین المللیدفاع مشروعحق-2-1
مطابق قواعد عرفی و منشور ملل متحد توسل به زور با استناد به دفاع مشروع 

.فقط در صورتی مجاز است که کشور مدعی قربانی یک حمله نظامی شده باشد

در واقع به طور سنتی دفاع مشروع قاعده اي است که در ).379سیما، برونو،  صفحه (
11اما پس از واقعه ). 285. ایان جانستون، ص(.استروابط بین دولت ها حاکم

و وقوع حمالت سنگین تروریستی توسط بازیگران غیردولتی و بروز 2001سپتامبر 
و رویه قضایی بین خسارات مالی و جانی گسترده به کشورها، عملکرد دولت ها 

الت المللی به سمت گسترش دامنه شمول دفاع مشروع در پاسخ به این قبیل حم
زمانی که ایاالت متحده از حق توسل به 1986در سال )  .286پیشین، (.گردید

زور در دفاع مشروع علیه ترویسم سخن به میان آورد با حمایت تعداد انگشت 
زیرا در آن زمان نظر .(O’Brien, p. 421).شماري از دولت ها مواجه شد

تروریستی و غیردولتی غالب آن بود که حمالت تروریستی توسط گروه هاي
Travalio,G)عمل جنایتکارانه داخلی یا بین المللی محسوب می شودشکلی از
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pp.97,98-100). و لذا توسط محاکم داخلی کشورها قابل تعقیب و رسیدگی
11اما پانزده سال بعد، زمانی که ایاالت متحده و متحدینش بعد از . قضایی است

خود را علیه افغانستان آغاز کردند، از حمایت نسبتاً حمالت گسترده 2001سپتامبر 
-146میرفخرایی، صص (قاطع جامعه بین المللی در استفاده از زور برخوردار شدند

و خصوصاً 90در واقع با شدت و حدت گرفتن حمالت تروریستی در دهه .)131
از روند تازه اي در تفسیر حق دفاع مشروع خصوصاً 2001سپتامبر 11حوادث 

1373و 1368قطعنامه هاي )جانب شوراي امنیت سازمان ملل متحد شکل گرفت
در پاسخ ) کشور30شامل (پاسخ فوري شوراي امنیت و ناتو.(2001در سپتامبر 

به حمالت تروریستی یازده سپتامبر حاکی از آن بود که کارکرد دفاع مشروع در 
یستی بین المللی علیه مواردي که حمالت تروریستی توسط سازمان هاي ترور

-Mahmoudi Said,.pp.207).کشورها صورت می گیرد، قابل تسري است

نکته جالب توجه آنکه دیوان بین المللی دادگستري نیز در قضه دیوار .(208
، بی آنکه مسئله امکان استناد به )دعواي فلسطین علیه رژیم اشغالگر قدس(حائل

علیه گروه هاي تروریستی را تحلیل کند، دفاع مشروع در اقدامات سرکوبگرانه 
شوراي امنیت، ساخت دیوار حائل 1373و 1368ضمن اشاره به قطعنامه هاي 

توسط رژیم اشغالگر قدس را مطابق متفاوت با وضعیت مورد اشاره در قطعنامه 
,ICJ,AO).هاي مزبور ارزیابی می نماید 2004.p.14) اما به طور کلی می توان

غم توسعه تدریجی حقوق بین الملل در زمینه تروریسم بین المللی گفت که عالر
منشور می توان حمالت تروریستی را 51هنوز این پرسش که آیا براساس ماده 

.(Popiel.P.p.22).حمالت مسلحانه قلمداد کرد، بی جواب مانده است

و بسط شرایط حق دفاع مشروعشرح-3-1
تناسب و فوریت سه شرط معرفی شده , رورتهمانطور که پیش تر اشاره شد ض

البته . حق دفاع مشروع در رویه بین المللی دولت ها و اسناد بین المللی می باشد
این شروط گه گاه به دلیل کارکرد و وظیفه مشابه در یک قالب واحد تعریف می 

.(Gazzini , ,p. 147)شوند
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در مجموع . ض می کنندبرخی نیز اساساً ضرورت را یکی از ارکان تناسب فر
ضرورت و تناسب معیارهاي شناخته شده اي در حقوق بین الملل براي ارزیابی 

البته این شرایط به عنوان تاسیس . مشروع بودن دفاع از خود به حساب می آیند
همانطور که در طرح پیش نویس -هاي حقوقی مستقل در مقیاسی وسیع تر 

می توانند به -اشاره شده است) 2001(اکنوانسیون مسولیت بین المللی دولت ه
عنوان معیارهایی براي سنجش هرگونه اقدام متقابل دولت ها علیه تخلفات بین 
المللی سایر دولت ها به کار گرفته شوند، این در حالی است که در دفاع مشروع 

.دامنه محدودتري به خود می گیرند

ضرورت-1-3-1
قی به عنوان یکی از عوامل رافع مسولیت به عنوان یک تاسیس حقو»رورتض« 

ر حقوق بین د.بین المللی در زمان نقض تعهدات بین المللی معرفی شده است
الملل دولت ها می توانند با استناد به ضرورت از اجراي یک قاعده حقوق الزم 
االجرا سرباز زنند بی آنکه تبعات ناشی از این عمل متخلفانه موجبات طرح 

با این شرط که قاعده نقض شده، البته. المللی آنها را فراهم سازدمسولیت بین 
طرح پیش نویس 26ماده (طبق تعریف حقوق بین الملل یک قاعده آمره نباشد

در این ) . 2003مسولیت بین المللی دولت ها براي اعمال متخلفانه بین المللی، 
اما ضرورت می .حالت ضرورت به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل شناخته می شود

به .تواند همچنین به عنوان یکی از عناصر یا شرایط حق دفاع مشروع عمل کند
: طور کلی می توان گفت ضرورت در حقوق بین الملل یک جایگاه دو گانه دارد

ضرورت به عنوان یکی از عناصر مشروعیت :ضرورت در مفهوم عام آن، دو: یک
.دفاع مشروع

وم عام آنضرورت در مفه-1-1-3-1
در طرح پیش نویس مواد راجع به مسؤلیت دولت نسبت به اعمال متخلفانه بین 

به عنوان یکی از شرایطی که می تواند متخلفانه بودن یک فعل »ضرورت«المللی، 
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طرح پیش نویس اصل بر 25را مستثنی کند، معرفی شده است، البته براساس ماده 
یه متخلفانه بودن اعمال خود به ضرورت آن است که دولت ها نمی توانند در توج

.استناد کنند مگر تحت شرایط ویژه اي که طرح پیش نویس به آن اشاره می کند
در این حالت نهاد ضرورت یک نهاد حقوقی مستقل است و به عنوان یکی از 

.شرایط رافع متخلفانه بودن عمل معرفی شده است
را ایفاء کند که اوالً عمل البته ضرورت تنها زمانی می تواند چنین نقشی

متخلفانه تنها راه دولت براي حفاظت از منافع ذاتی در برابر خطرات قریب الوقوع 
بوده باشد، دوماً عمل متخلفانه به طور جدي نافی منافع ذاتی دولت دولت هاي 

طرح پیش نویس 25ماده 2در ادامه، در بند . دیگر یا جامعه بین المللی نباشد
است که ضرورت نمی تواند رافع متخلفانه بودن عمل باشد اگرکه تعهد یادآور شده 

بین المللی مورد نظر صراحتاً امکان استناد به ضرورت براي نقض را رد کرده باشد 
.و یا اینکه دولت در ایجاد شرایط ضرورت دخیل باشد

فاع همچنین چنانچه دفاع از خود کامالً مبتنی بر ضرورت باشد، از آن به عنوان د
دیوان بین المللی دادگستري در راي مشورتی مربوط به . ضرورت یاد می شود

صراحتاَ وجود دفاع ضرورت در حقوق بین الملل را می 2004دیوار حائل در سال 
ICJ).پذیرد A.O para.367)

البته به نظر می رسد حق دفاع مشروع اعم از دفاع ضرورت است، و در این 
.تواند یک نهاد حقوقی مستقل به حساب آیدحالت دفاع ضرورت نمی 

ضرورت در دفاع مشروع -2-1-3-1
به بیان دقیق تر ضرورت یکی از . دفاع مشروع باید مبتنی بر ضرورت باشد
در این حالت، ضرورت یک نهاد . معیارهایی مشروعیت دفاع محسوب می شود

.ه حساب می آیدحقوقی مستقل نمی باشد بلکه یکی از ارکان حق دفاع مشروع ب

متوسل به زور شود لذا چنانچه کشوري در پاسخ به یک حمله مسلحانه یا تجاوز
.و به حق دفاع مشروع استناد نماید، باید ضرورت این امر را احراز نماید
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اقدامات صورت گرفته در چارچوب دفاع مشروع ماهیتاً دفاعی است، و در برابر 
ویی صورت می گیرد و براي اینکه اقدام یک حمله مسلحانه و با هدف پاسخگ

.دفاعی قانونی تلقی شود باید با هدف رفع حمله صورت گرفته انجام شود
Dinstein, Yoram,,p. 54

تشخیص ضرورت قبل از هر چیز بستگی عمیق و مستقیم به عامل خارجی 
و همچنین گستره مادي و معنوي کشور که مشمول این اقدام یعنی حمله مسلحانه

مانند سرزمین یا جمعیت به عنوان عوامل مادي و یا (سلحانه قرار گرفته است م
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که با توجه ). امنیت داخلی به عنوان عامل معنوي

به ممنوعیت کلی توسل به زور و وضعیت استثنایی دفاع مشروع به نظر می رسد
ن معنی که تنها زمانی دفاع باید از عنصر ضرورت یک تفسیر مضیق داشت به ای

مشروع از طریق اتکاء به اقدامات نظامی مسلحانه ضروري محسوب خواهد شد که 
.گزینه منطقی دیگري براي مقابله با حمله مسلحانه خارجی وجود نداشته باشد

(Gardam, p.148). بنابراین کشور قربانی براي توسل به دفاع مشروع نباید گزینه
.(Dinstein, ,p.209)به حمله و فائق آمدن بر آن داشته باشددیگري براي پاسخ

این وجه از عنصر ضرورت عمدتاً در تشخیص ضرورت دفاع مشروع مسلحانه 
.یا غیرمسلحانه یکجانبه مورد بحث واقع می شود

استفاده از زور یا عدم استفاده از زور در دفاع : اولیهضرورت- 3-1-3-1
مشروع

نچه در پاسخ به یک حمله مسلحانه امکان پاسخ مناسب به طور کلی چنا
غیرمسلحانه به منظور دفع حمله صورت گرفته وجود داشته باشد، توسل به حمله 

لذا اساس و بنیان . مسلحانه به معناي نادیده انگاشتن کامل عنصر ضرورت می باشد
مشروع ضرورت، مبتنی بر تجویز یا عدم تجویز رفتار مسلحانه در قالب حق دفاع

.دمی باش
البته هیچ الزامی وجود ندارد که دولت قربانی قبل از اقدام مسلحانه تمامی 
مراحل اقدام غیرمسلحانه را امتحان کرده باشد بلکه همین قدر که با حسن نیت و 
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بر اساس حقایق موجود تشخیص دهد امکان دفع حمله صورت گرفت به طریق 
بسنده , ره اي جز توسل به زور وجود نداردغیر مسلحانه امکان پذیر نبوده و چا

(ICJ Report,2003,p.17).خواهد کرد

ارزیابی ضرورت استفاده از زور یا توسل به اقدامات دیگر نیازمند ارزیابی 
عوامل مختلفی شامل ابعاد و آثار ناشی از حمله مسلحانه، توازن قواي کشور خاطی 

مسلحانه یا سوابق اختالفاتی که منجر اثر احتمالی پاسخ هاي غیرو کشور قربانی،
براي مثال چنانچه ابعاد حمله صورت گرفته به حدي باشد . به حمله شده می باشد

که تمامیت ارضی و یا استقالل سیاسی یک دولت را تهدید نماید بدیهی است که 
هر گونه تعلل به منظور در پیش گیري راهکارهاي مسالمت آمیز موجودیت دولت 

بنابراین بدیهی است که در چنین شرایطی , جدي مواجه خواهد ساخترا با خطر 
شاید به . دولت قربانی از تمام ابزارهاي قدرت خود براي دفع حمله استفاده نماید

همین دلیل باشد که ضرورت اولیه استفاده از زور الاقل در اختالفات سنتی بین 
ی باشد، چندان مورد دولت ها که شامل برجسته ترین اشکال استفاده از زور م

(.Schachter,  p. 152).توجه قرار نمی گیرد

ضرورت در دفاع مشروع دسته جمعی-4-1-3-1
با پذیرش این امر که دولت قربانی حمله مسلحانه براي مقابله با حمله صورت 
گرفته ناگزیر به توسل به زور گردیده است حال این پرسش مطرح است که آیا 

پاسخ می تواند با درخواست کمک از سایر دولت ها متوسل به دولت قربانی در 
توان نظامی سایر دولت ها شود و مبادرت به اقدام دسته جمعی علیه حمله صورت 
گرفته نماید؟ به طور سنتی فقط کشور قربانی حمله مسلحانه حق دفاع مشروع 

نظر جامعه بین مسلحانه را دارد، اما از رویه دیوان بین المللی دادگستري و اتفاق 
خصوصاً اقدامات شوراي امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد به , المللی

نظر می رسد کشور قربانی این حق را دارد که در صورت ضرورت از کشورهاي 
).دیگر درخواست کمک نماید ICJ Reports 1986, para. 199). در منشور

با ) 51ماده (مجاز شناخته شده استملل متحد توسله به دفاع فردي یا دسته جمعی
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"اقدامات ضروري"این قید که این اقدامات تا زمانی مجاز است که شوراي امنیت 

البته تشخیص لزوم . را براي حفظ صلح و امنیت بین المللی آغاز نکرده باشد
اقدامات ضروري براي تامین حفظ صلح و امنیت بین المللی و به طبع لزوم توقف 

.فردي یا دسته جمعی نیز بر عهده شوراي امنیت می باشددفاع مشروع 
(Alexandrov.,p. 104)

بنابراین شوراي امنیت از یک سو باید نسبت به شناسایی یک حمله مسلحانه به 
عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی مبادرت ورزد و از سوي دیگر در 

ته و دفاع از کشور صورت تشخیص ضرورت به منظور دفع حمله صورت گرف
حتی می . قربانی با استفاده از قواي نظامی کشورها اقدام به حمله مسلحانه نماید

اینگونه استنباط کرد که اقدام مسلحانه بر اساس حق دفاع 51توان از فحواي ماده 
.)همان(.مشروع بهتر است به صورت نهادي یا سازمانی صورت گیرد

انه از جانب دولت قربانی تنها زمانی امکان زیرا امکان توسل به حمله مسلح
پذیر است که شوراي امنیت هنوز نسبت به اخذ اقدامات مقتضی مبادرت نکرده 

البته این نکته را باید در ذهن داشت که اقدامات شوراي امنیت باید این . باشد
و دولت قربانی را بی .دویژگی را داشته باشد که حمله صورت گرفته را دفع نمای

در این حالت شاید بتوان گفت که شوراي امنیت با .یاز از پاسخگویی نمایدن
شناسایی وضعیتی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکنده است و با 
تجویز استفاده از زور علیه کشور خاطی و توسل به اقدامات نظامی سازماندهی 

اشته است بلکه به حراست شده، نه تنها در قالب دفاع مشروع دسته جمعی گام برد
.و پاسداري از اصول و قواعد منشور ملل متحد نیز پرداخته است

(Kelsen,Hans ,p.791).
تناسب -2-3-1

تناسب یکی دیگر از عوامل مهم تحدید کننده حق دفاع مشروع می باشد و مانند 
هم واجد یک تاسیس حقوقی عام هم به عنوانضرورت یک نهاد حقوقی است که

.یکی از شرایط حق دفاع مشروع مورد شناسایی قرار گرفته است

تناسب در مفهوم عام آن-3-3-1
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تناسب در حقوق بین الملل مربوط به زمانی است که یک دولت اقدام غیرقانونی 
علیه دولت دیگر مرتکب شده است، و دولت اخیر در برابر چنین اقدامی متوسل به 

ین شرایطی تعلق خاطر حقوقی به تناسب عمل متقابل اقدام متقابل می شود، در چن
.(Frank.M.  p.715).مانع اوج گرفتن اختالفات دولت ها می شود

این امر . بنابراین هر گونه اقدام متقابل دولت ها، باید واجد ویژگی تناسب باشد
تاکید قرار گرفت در طرح پیش نویس مسولیت بین المللی دولت ها نیز مورد

.است

راي مثال دیوان بین المللی دادگستري در قضیه کارمندان دیپلماتیک و کنسولی ب
آمریکا در تهران عنصر تناسب را در کنش و واکنش صورت گرفته مورد ارزیابی 

در این قضیه دیوان اقدام ایران در دستگیري و ربایش دیپلمات ها و .قرار داد
ت در امور داخلی ایران مقایسه کنسول هاي آمریکایی با اقدامات آمریکا در دخال

نمود، و در نهایت در مقام احراز تناسب اعالم داشت که حتی اگر ثابت بشود چنان 
دخالتی از جانب دولت آمریکا صورت گرفته باشد، نمی تواند توجیه کننده نقض 

.ICJ Reports(1980). p).مصونیت دیپلماتیک نمایندگان آمریکا باشد 2).

ناي راي خود را صرفاً بر تناسب اقدام ایران در مقایسه با اقدامات البته دیوان مب
آمریکا قرار نداده بود، چه بسا در صورت مقایسه اقدمات و ارزیابی تناسب، اقدام 

.(Cannizzaro, ,p.893).ایران در تناقض کامل با اصل تناسب به نظر نمی رسید

در ... اقدامات ایاالت متحده":دیوان همچنین در قضیه نیکاراگوئه اظهار داشت"
ارتباط با مین گذاري بنادر نیکاراگوئه و حمله به بنادر و تاسیسات نفتی، و غیره 

هرچقدر عدم اطمینان که در خصوص میزان . باید از معیار تناسب برخوردار می بود
دقیق کمک هاي دریافت شده از گروه هاي مخالف ال سالوادرو از نیکاراگوئه عدم 

وجود داشته باشد، واضح است که اقدامات اخیر ایاالت متحده نمی اطمینان
(ICJ Reports 1986,para.249).توانست با این کمک ها متناسب باشد

به طور کلی تناسب به عنوان یک تاسیس حقوقی در بسیاري از حوزه هاي 
ي الملل کیفربشردوستانه، حقوق بشر، حقوق بینحقوق بین الملل از جمله حقوق
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Frank.M).المللی ظهور یافته استو حتی اختالفات تجاري بین
Thomas,Ibid).

تناسب در حق دفاع مشروع -1-2-3-1
کشوري که با استناد به حق دفاع مشروع به اقدامات تالفی جویانه علیه کشور 
خاطی مبادرت می ورزد باید متناسب با حمله مسلحانه صورت گرفته مقابله به مثل 

براي مثال نمی توان در پاسخ به یک تهدید ساده یا یک درگیري مرزي، .نماید
دیوان بین المللی دادگستري در . اقدام به حمالت همه جانبه هوایی یا زمینی نمود

صریحاً ) دعواي جمهوري اسالمی ایران علیه ایاالت متحده)قضیه سکوهاي نفتی
تی متناسب با حمله مسلحانه اعالم داشت که اقدامات تالفی جویانه آمریکا بایس

ICJ).صورت گرفته و بر اساس ارزیابی خسارات پیش آمده انجام می گرفت
Reports 2003, para. 77).

در این قضیه دیوان حمالت موشکی به سکوهاي نفتی ایران را پاسخ به حمله 
صورت گرفته به ناوهاي جنگی خود در خلیج فارس قلمداد می کرد و آن را بر 

در این قضیه دیوان از آمریکا خواست که . ه حق دفاع مشروع توجیه می نمودپای
ضرورت حمله به سکوهاي نفتی ایران و تناسب آن با حمالت ادعایی این .."

).105زمانی، قاسم، صفحه (.کشور به کشتی هاي آمریکایی را نیز ثابت کند
بر حق دفاع مشروع در واقع بار اثبات این ادعا که حمالت صورت گرفته مبتنی 

).ھمان(.بوده را بر عهده دولت آمریکا قرار داد

در آنجا نیز . مشابه همین نظر را دیوان در قضیه نیکاراگوئه نیز اعالم داشت
دولت آمریکا حمالت نظامی خود علیه نیکاراگوئه را پاسخ به کمک هاي نظامی 

هر "بر آن باور بود که حال آنکه دیوان . این دولت به ستیزه جویان کنترا بر شمرد
چقدر هم که در ارزیابی میزان کمکی که گروه هاي ستیزه جوي سالوادوري از 

-نیکاراگوئه عدم اطمینان وجود داشته باشد، واضح است که اقدامات آمریکا نمی

.(ICJ Reports 1986, para 237)تواند متناسب با آن در نظر گرفته شود

.ه و دفاع یک امر کامالً پذیرفته شده استبنابراین لزوم تناسب میان حمل
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(Hargrove, p. 136) گو اینکه ارزیابی تناسب حمله و دفاع یک مسئله چالش بر
انگیز است که همواره با دشواري هایی مواجه می باشد

ارزیابی تناسب حمله و دفاع -2-2-3-1
انبار ناشی از به منظور تشخیص تناسب در دفاع مشروع، الزم است میزان آثار زی

.McDougal, p)حمله صورت گرفته با مجموعه عملیات دفاعی مقایسه شود

هاي مختلف در حمله به بیان دیگر تشخیص تناسب نیازمند ارزیابی شاخص.(243
گیري است؛ شدت حمله و براي حمله الاقل دو شاخص قابل اندازه. و دفاع است

یج نیروها، میزان تخریب گري سالح میزان بس،میزان خسارات وارده در هر حمله
هاي به کار گرفته شده و اهداف مورد نظر می تواند شدت حمله صورت گرفته را 

همچنین میزان خسارات وارد آمده به کشور قربانی از حیث آمار . نمایان سازد
ها، خسارات وارد آمده به اموال و منابع کشور و دیگر خسارات تلفات یا زخمی
.ز عامل دیگري براي ارزیابی حمله استصورت گرفته نی

در ارزیابی دفاع ابعاد جغرافیایی، گستره زمانی دفاع و خسارات وارد آمده حدت 
اگاندا ضمن اعالم -براي مثال دیوان در قضیه کنگو. و شدت آن را نشان می دهد

این مطلب که استفاده از زور توسط اوگاندا متناسب با حمالت صورت گرفته از 
کنگو نبوده است، اظهار می دارد که فرودگاه و شهرهایی مورد هدف قرار جانب 

ICJ Reports 2005)گرفته اند که کیلومترها از مرزهاي اوگاندا فاصله داشته اند

para.147) لذا این امر که دفاع مشروع باید محدود به مناطق تهدید شده باشد یکی
,Dinstein).شودنظر گرفته میاز فاکتورهایی است که در ارزیابی تناسب در 

pp. 273-288)

فوریت -3-3-1
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معیار زمان یکی دیگر از معیارهایی است که در ارزیابی دفاع مشروع باید در 
به طور کلی این یک اصل شناخته شده است که اقدام دفاعی در برابر . نظر گرفت

این خصوص موجود هر چند منابع حقوقی کافی در حمله باید فوریت داشته باشد،
. نمی باشد

اما واقعیت این است که نمی توان در تشخیص میزان فوریت دفاع مشروع یک 
زیرا قاعدتاً کشور .(Constantinou, ,p. 160).بازه زمانی مشخصی را تعیین کرد

قربانی از یک طرف براي ایجاد آمادگی نظامی و برآورد ابعاد حمله صورت گرفته 
دفاع مسلحانه را احراز نماید، نیازمند "ضرورت "اینکه و از طرف دیگر براي

.صرف زمان است (Dinstein,op.cit. p.210). اما از طرفی ممکن است در بازه
.زمانی میان حمله تا دفاع، شرایطی بوجود بیاید که ضرورت حمله از بین رفته برود

ICJ Reports 1986,14, 122ویی وجود به طوري که دیگر نیازي به پاسخگ
,ICJ Reports, 1996)نداشته باشد p.226) یا اینکه شوراي امنیت به منظور

براي مثال در قضیه نیکاراگوئه . جلوگیري از حمله اقداماتی را آغاز کرده باشد
از جانب آمریکا (دیوان معتقد بود که حمله صورت گرفته بر اساس دفاع مشروع

گر امکان بروز حمله از جانب نیکاراگوئه حتی تا زمانی که دی) علیه نیکاراگوئه
همچنان ادامه یافته بود و این خود گواه نامتناسب بودن حمالت , وجود نداشت

(ICJ Reports 1986, para 237).دفاعی آمریکا قلمداد می شود

ار فوریت زمانی ارزیابی در واقع دیوان دفاع ادعایی از جانب آمریکا را فاقد معی
. تنموده اس

تناسب و فوریت در حق دفاع مشروع علیه تروریسم،ضرورت.2
اگرجه دفاع مسلحانه در برابر حمالت تروریستی یکی از اشکال دفاع مشروع 

اما ) حداقل در عملکرد برخی کشورها و رویه شوراي امنیت(قلمداد شده است
, ماهیت متفاوت حمالت تروریستی در مقایسه با مخاصمات مسلحانه بین الدولی

در عمل امکان تسري بی چون و چراي مقتضیات حق دفاع مشروع را خصوصاً از 
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تناسب و فوریت دفاع با دشواري هایی مواجه خواهد , حیث ارزیابی ضرورت
.ساخت

ارزیابی ضرورت در دفاع علیه حمالت تروریستی-1-2
همانطور که پیش تر اشاره شد، اقداماتی که به منظور دفاع مشروع انجام می 
گیرد باید ماهیتاً دفاعی باشد و با انگیزه دفع حملۀ صورت گرفته یا ممانعت از 
حمله اي قریب الوقوع انجام شود و همانطور که پیش تر اشاره شد ضرورت اولیه 

البته عالرغم اتفاق نظر در پذیرش . دفاع و ضرورت نوع دفاع باید احراز گردد
اختالف نظر در تفسیر و نوع شرط ضرورت در عمل رفتار دولت ها حکایت از 

به طوریکه دولت ها در دفاع از خود گه گاه انگیزه هاي . تلقی از ضرورت می باشد
براي مثال ایاالت متحده . اقتدار گرایانه خودرا در قالب ضرورت معرفی می نمایند

مدعی بود که به منظور 1998(در توجیه حمله مسلحانه به سودان و افغانستان
UN))حمالت آتی گروه القاعده اقدام به حمله نظامی نموده است جلوگیري از 

Doc.S/1998/780). در اینجا به قریب الوقوع بودن حمله مسلحانه یا استفاده از
حال آنکه .(Lobel,Julesp. 537).(سالح هاي شیمیایی اشاره اي نداشت

مدعی ال عراقترکیه در توجیه حمالت گسترده خود علیه شورشیان کرد در شم
نیز بوده PKKبود ضمن دفع حمله صورت گرفته، مصصم به ضعیف کردن گروه 

آنچه که ارزیابی ضرورت دفاع را دشوار می (SC.(2006),at 338-339).است
این حمالت حتی اگر از جانب گروه . سازد ماهیت خاص حمالت تروریستی است

بینی و نامنظم است و اغلب در هاي سازماندهی شده صورت پذیرد، غیرقابل پیش 
در نتیجه ممکن است زمانی که یک دولت . یک بازه زمانی محدود انجام می شود

یا اینکه حتی . در حال تدارك حمله می باشد، یک حمله تروریستی کامل شده باشد
حمله آتی گروه تروریستی الاقل در آینده اقدام به دفاع زمانی صورت گیرد که 

در واقع شاید بتوان گفت اقدامات نظامی دولت ها علیه . باشدنزدیک غیرمحتمل 
پایگاه هاي تروریستی نه بر پایه دفاع مشروع بلکه بیشتر به منظور حفاظت و 
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پاسداري از حاکمیت و اقتدار ملی و یا سرکوب و نابودي گروه هاي تروریستی و 
.تشکیالت ایشان می باشد

حاکی از آن است که چنانچه وقوع رویه دولت ها خصوصاً طی سالهاي اخیر 
براي مثال بواسطه تهدید (حمالت تروریستی علیه یک دولت کامالً محتمل باشد

دولت مزبور حق توسل به زور براي جلوگیري از حمالت احتمالی (هاي مکرر
به بیان دیگر چنانچه براي . آتی را دارد حتی اگر چنین حمالتی قریب الوقوع نباشد

ف حمالت تروریستی قرار می گیرند قائل به حق دفاع مشروع دولت هایی که هد
این مقابله به مثل از جانب سایر دولت ها , براي اقدامات نظامی یا غیرنظامی باشیم

نیز قابل پذیرش خواهد بود، حتی اگر انگیزه واقعی ایشان از حمله بیشتر تنبیه یا 
).تالفی باشد Gray, , p.166)

ت هاي میزبان گروه هاي تروریستیضرورت و دول-1-1-2
در ارزیابی ضرورت حمله مسلحانه در پاسخ به حمالت تروریستی، نقش دولت 

براي مثال اگر دولت میزبان خود . هاي میزبان از اهمیت بسزایی برخوردار است
توانایی سرکوب یا نابودي گروه تروریستی مستقر در خاك خود را داشته باشد، چه 

به جاي اقدام مستقیم علیه گروه تروریستی، مسؤلیت این امر را به بسا دولت قربانی
دولت محلی بسپارد یا اینکه با رضایت و یا همکاري دولت میزبان مبادرت به حمله 

البته چنانچه دولت میزبان خود حامی و پشتیبان گروه تروریستی . مسلحانه نماید
ه نظامی یا غیرنظامی نخواهد باشد، واضح است که دولت قربانی گزینه اي جز مقابل

بنابراین نوع رابطه بین کشور قربانی و کشور میزبان در نوع واکنش دولت . داشت
لذا از دولت هایی که آشکارا از تروریست حمایت . قربانی بسیار تاثیرگذار می باشد

کرده اند نمی توان انتظار داشت اقدامات سرکوبگرانه موثري علیه گروه هاي 
جامعه بین 1990براي مثال در اواخر دهه . خاك خود اتخاذ نمایندتروریستی در

المللی دولت طالبان را به عنوان یک دولت حامی تروریست می شناخت، لذا 
ضرورت اقدامات مسلحانه علیه اهداف تروریستی از جانب آمریکا و متحدانش در 

مانی که دولت اما ز. افغانستان مورد اختالف نظر جدي سایر کشورها قرار نگرفت
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در این حالت به نظر می . میزبان حامی تروریست نباشد، مسئله پیچیده تر می شود
رسد همه چیز بستگی به آن دارد که دولت میزبان تا چه اندازه قواي خود را براي 

لذا به نظر می رسد چنانچه کشور .مقابله با گروه هاي تروریستی به کار می گیرد
در مقابله با تروریست ها یا اخراج گروه هاي تروریستی از میزبان اهتمام الزم را

.خاك خود نداشته باشد، دولت هاي قربانی حق توسل به زور را داشته باشند
(Ruys, Tom, p. 363.)

براي مثال ایاالت متحده نیز در حمله هاي موشکی به افغانستان و سودان مدعی 
زم را در سرکوب فعالیت هاي بود که هیچ یک از دولت هاي مزبور اهتمام ال

.UN Doc).تروریستی گروه القاعده در خاك خود به کار نبسته اند
S/1998/780)

البته چنانچه دولت میزبان اهتمام الزم را در سرکوب گروه هاي تروریستی در 
خاك خود داشته باشد، اما توان اطالعاتی یا نظامی کافی را نداشته باشد، هر چند 

: د باز هم دولت قربانی امکان اقدام مستقالنه را خواهد داشتبه نظر می رس
(Tams,J.,pp. 379-381). گواینکه به نظر می رسد براي جلوگیري از یک

براي مثال . جنگ بین المللی باید مالحظات دولت میزبان را نیز در نظر داشته باشد
دولت میزبان براي دولت قربانی باید قبل از حمله مسلحانه، ضمن درخواست از 

سرکوب تروریست ها، نسبت به عدم توانایی آن دولت اطمینان حاصل نماید
در آخر ذکر این نکته ضروري است که تشخیص ضرورت مقابله نظامی یا 
غیرنظامی یک دولت علیه گروه هاي تروریستی یک امر سیاسی است و بستگی به 

مقاله هدف بررسی ضرورت در حال آنکه در این, نوع سیاستگذاري دولت ها دارد
بنابراین باوجودیکه دولت ها این قبیل اقدامات خود را ,حق دفاع مشروع می باشد

مبتنی بر حق دفاع مشروع معرفی می نمایند اما به نظر می رسد هنوز براي نتیجه 
لذا صرف ادعاي یک دولت مبنی بر اقدام . گیري در این خصوص بسیار زود است

مشروع لزوماً به این معنی نیست که انگیزه اصلی دولت مزبور بر اساس حق دفاع
.دفاع یا دفع حمله بوده است
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ضرورت و نقش شوراي امنیت-2-1-2
به طور کلی دولت قربانی حمله تروریستی نمی تواند پیش از آنکه اقدامات غیر 

UN).دست به اقدام مسلحانه زند, نظامی براي مقابله با حمله را امتحان کند

Doc.S/1998/780) از این حیث میان حمله تروریستی یا حمله مسلحانه توسط
یک دولت تفاوتی وجود ندارد، زیرا گروه هاي تروریستی در هر حال در خاك یک 
کشور اقامت دارند و اقدام مسلحانه از جانب دولت قربانی به معنی تجاوز به خاك 

پیش از هر گونه اقدام مسلحانه اي بنابراین.کشور میزبان تلقی خواهد شد
ناکارآمدي اقدامات غیرنظامی سرکوبگرانه در دفع حمله صورت گرفته باید آشکار 

براي مثال دولت قربانی می تواند حساب هاي بانکی مربوط به گروه .شود
تروریستی متخاصم را مسدود نماید یا امکان خرید و فروش یا دسترسی ایشان به 

با این حال به نظر می رسد مانع اصلی در کاربرد زور علیه . بردسالح را از بین ب
نیز مالحظه شد که پیش تر . گروه هاي تروریستی وجود شوراي امنیت است

اقدامات دولت ها بر اساس حق دفاع مشروع تا زمانی مجاز است که شوراي امنیت 
البته این .اشداقدامات ضروري براي مقابله با حمله صورت گرفته را اتخاذ نکرده ب

یک قید حقوقی مندرج در منشور است و در عمل هنوز کشورها از حمله مسلحانه 
البته در .علیه پایگاه هاي تروریستی به دلیل اقدامات شوراي امنیت منع نشده اند

، شوراي امنیت PPKسودان و ترکیه علیه مورد عملیات نظامی آمریکا علیه 
SC.هاي متخاصم تروریستی اتخاذ نکرده بوداقدامات ضروري را علیه گروه 

Res. 1189. (1998). . 2001سپتامبر 12مورخ 1368شوراي امنیت در قطعنامه
سپتامبر ضمن محکومیت حمالت تروریستی 11یعنی یک روز پس از حادثه 

صورت گرفته و به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع فردي و دسته جمعی 
تروریستی را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی هرگونه عملیات, کشورها

معرفی نمود و آمادگی خود را براي هرگونه اقدام ضروري جهت پاسخ به این 
شوراي امنیت همچنین در قطعنامه .SC Res.1368(2001).حمله ابراز نمود

بار دیگر با جمالت مشابه قطعنامه پیشین با به 2001سپتامبر 28مورخ 1373
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میت شناختن حق دفاع مشروع اقدامات گروه هاي تروریستی را تهدیدي علیه رس
. SC Res.1373(2001).صلح و امنیت بین المللی برشمرد

با وجودیکه لحن قطعنامه از لحاظ معرفی اقدامات تروریستی در قالب تهدید 
ه علیه صلح و امنیت بین المللی بسیار کلی است و به نظر می رسد هر گونه حمل

اما بعید است هرگونه عملیات تروریستی در هر ابعاد , تروریستی را شامل می شود
و با هر میزان تلفات و خسارتی تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی برشمرده 

از آنجاکه حمالت تروریستی . شود و ضرورت اقدام شوراي امنیت را ایجاب نماید
گهانی و براساس برنامه ریزي و برخالف مخاصمات مسلحانه کشورها به طور نا

لذا با توجه به اینکه ,هدف گذاري قبلی علیه منافع یک کشور صورت می گیرند
حمله تروریستی دفعتاً اتفاق می افتد و تمام می شود دولت قربانی به هیچ وجه 
نمی تواند اقدامات نظامی خود را در پاسخ به چنین حمله اي مبتنی بر ضرورت بنا 

مله تمام شده است و هر گونه اقدام دفاعی براي دفع حمله غیرضروري زیرا ح. کند
(Preemptory self-defence)شکل گیري مفهوم دفاع پیشگیرانه. به نظر می رسد

یعنی دولت هاي قربانی با این . در حقوق بین الملل دقیقاً از همین نقطه آغاز شد
شده است اما با توجه به استدالل که اگرچه حمله یا حمالتی صورت گرفته و تمام

این حق را دارند که پیشتر از حمله و , امکان ظهور دوباره چنین حمالتی در آینده
بی آنکه بخواهیم .به منظور جلوگیري از آن مبادرت به اقدامات پیشگیرانه نمایند

وارد مباحث دکترینی مربوط به مشروع بودن یا نبودن دفاع پیشگیرانه در حقوق بین 
شویم باید اعتراف کرد امکان قضاوت در خصوص ضرورت یک حمله یا الملل 

دفاع پیشگیرانه نیز وجود دارد و چنانچه دفاع پیشگیرانه را در حقوق بین الملل به 
رسمیت شناخته شده فرض کنیم می توان عنصر ضرورت را به عنوان یک معیار یا 

.شرط براي آن متصور شد

ارزیابی تناسب -2-2
ض پذیرش حق دفاع مشروع علیه حمالت تروریستی، به طور کلی می با فر

توان گفت باید میان اقدام مسلحانه بر اساس حق دفاع مشروع با حمله صورت 
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گرفته و یا با تهدید موجود از لحاظ شدت حمله، ابعاد جغرافیایی، زمان پاسخ و 
ه گروه هاي هر چند اقداماتی که علی. دیگر شاخص ها تناسب وجود داشته باشد

تروریستی اغلب در پاسخ به یک حمله اختتام یافته صورت می گیرد و بیشتر واجد 
اما با این وجود به نظر .Ibid. p. 154ویژگی تالفی جویانه بوده است تا دفاعی،

می رسد بتوان از طریق مقایسه شاخص هاي موجود که توسط رویه دولت ها و 
بین الملل شکل گرفته اند، بتوان تناسب چنین محاکم قضایی بین المللی در حقوق

.دقداماتی را مورد ارزیابی قرار داا

ارزیابی حمله تروریستی-1-2-2
شدت یک حمله تروریستی مانند حمالت نظامی کشورها بستگی به ابعاد حمله 

با این وجود به نظر می رسد از دهه . و میزان تلفات و خسارات خواهد داشت
سو، به دلیل اهمیت یافتن فوق العاده تهدیدات تروریستی، کشورها به این 1990

این قبیل حمالت را با نوعی بزرگنمایی مورد ارزیابی قرار می دهند، گویا این خود 
.Schachter, Oscar).یک سیاست بین المللی علیه تروریست شده است 1989,

p. 218)لفات و میزان خسارات لذا اگرچه به طور سنتی می توان با توجه آمار ت
وارده شدت حمله را تشخیص داد، اما حساسیت جامعه بین المللی، به انعکاس 

.وسیع تر و ابعاد گسترده تر آن منجر می شود

در برآورد شدت حمالت تروریستی، توجه به این نکته ضروري است که 
ی برخالف ارزیابی سنتی حمالت نظامی دولت هاي متجاوز، در حمالت تروریست

برخی عناصر دیگر از جمله میزان وحشت آفرینی، میزان به مخاطره افکندن حیات 
در خصوص مورد . انسانی، میزان خسارات و البته احتمال بروز حمالت در آینده

اخیر به نظر می رسد چنانچه دولتی با استناد به قرائن و شواهد به دلیل پیشگیري از 
ه دست به اقدام مسلحانه زند، به نظر بروز یک حمله تروریستی محتمل در آیند

نمی رسد در صورت رعایت مصالح کشور میزبان، با مقاومت جدي از جانب 
در هر حال، در ارزیابی تناسب دفاع با حمله یا با . جامعه بین المللی مواجه باشد

تهدید به حمله تروریستی، می توان گفت که دفاع نمی تواند خالی از وصف 
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مثال نمی توان در برابر تهدید ساده یک گروه تروریستی کوچک تناسب باشد، براي
که سابقه اقدامات تروریستی شدید نداشته است، نمی توان نسبت به بسیج عظیم 

.دوي مرزها اقدام نمونیروهاي مسلح علیه چنین گروه تروریستی در فراس

ارزیابی دفاع-2-2-2
وریستی حاکی از شدت سوابق موجود از اقدمات مسلحانه علیه حمالت تر

در واقع کشورهاي قربانی اغلب در پاسخ، حمالت نظامی . بیشتر پاسخ ها می باشد
با این وجود عدم اعتراض جدي سایر . همه جانبی و فراگیري را ترتیب داده اند 

کشورها یا ارکان ذیربط سازمان ملل متحد حاکی از آن است که کشورهاي ثالث در 
علیه فعالیت هاي تروریستی صورت می گیرد قائل به نوعی رابطه با اقداماتی که 

براي مثال حمله ترکیه به شمال . عدم تناسب به نفع دولت قربانی می باشند
از شدت بیشتري ) 2006(یا رژیم اشغالگر قدس به لبنان) 2007-2008(عراق

ن اگرچه دولت هاي قربانی خود صراحتاً به ای. نسبت به حمله اولیه برخودار بود
بنابراین کشورهاي قربانی ).UN Doc S/2006/515(.واقعیت معترف نیستند

می توانند به دالیلی مانند سوابق طوالنی حمالت تروریستی از جانب یک گروه یا 
خطر دائم تکرار حمالت، با انگیزه نابودي کامل این گروه ها و جلوگیري از 

پاسخ به کار بگیرند و خسارات حمالت آتی، اقدامات مسلحانه گسترده اي را در 
را به ایشان تحمیل نمایند، بدون اینکه با ) نسبت به حمله صورت گرفته(غیرمتناسبی

,Gardam, Judith).اعتراض یا مخالفت جدي سایر کشورها مواجه باشند

op.cit. p. 183) با این حال آثار منفی این قبیل حمالت از لحاظ ایجاد ناامنی و یا
همواره مورد توجه جامعه بین المللی بوده است و کشورهاي نظامیانتلفات غیر

قربانی اغلب در جریان پاسخ به حمالت تروریستی مدعی عدم ایجاد آثار منفی 
دیوان بین المللی دادگستري نیز .  UN Doc A/HRC/7/G/15.جانبی می باشند

استفاده از زور ": در راي مشورتی مشروعیت سالح هاي هسته اي اعالم می دارد
به طور متناسب بر اساس حق دفاع مشروع، براي اینکه قانونی باشد باید با 



91بهار و تابستان ، 1، شمارهاول، دورهحقوقیدانش و پژوهشفصلنامه دو 46

اقتضائات حقوق قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه خصوصاً قواعد و اصول حقوق 
(ICJ Reports 226,1996, at para. 42). .بشردوستانه بین المللی مطابق باشد

اگزیر منجر به صدمات غیرنظامیان خواهد شد، البته این قبیل اقدامات اغلب ن
خصوصاً زمانی که گروه هاي تروریستی در میان غیرنظامیان و شهروندان یک 

.کشور زندگی می کنند

در دفاع علیه حمالت تروریستیفوریت-3-2
باوجودیکه فوریت پاسخ به یک حمله از جانب یک دولت قربانی اجباري 

ن بیشتري پس از حمله طی شود، بدون تردید استناد به نیست اما هر چقدر که زما
.دفاع مشروع براي حمله مسلحانه با دشواري بیشتري مواجه خواهد شد

(Popiel.P.Mark, op.cit.p. 8).
که اغلب به دلیل خاتمه حمله (مسئله زمان در دفاع علیه حمالت تروریستی 

دفاع مشروع پیشگیرانه تعریف صورت گرفته و یا احتمال حمله در آینده، در قالب 
به این دلیل که حمله مسلحانه صورت نگرفته است اما احتمال بروز آن )می شود

.در آینده وجود دارد، بسیار چالش برانگیز است

از آنجا که فوریت در فاصله زمانی میان حمله و دفاع مطرح می باشد، و در دفاع 
، اما با فرض حمالت آتی، فوریت علیه گروه هاي تروریستی حمله تمام شده است

اما به طور . می تواند در حدفاصل میان حمله تروریستی اولیه و دفاع تعریف شود
کلی می توان گفت که شرط فوریت اساساً قابل تسري به دفاع علیه حمله 

تروریستی یا دفاع پیشگیرانه نمی باشد

نتیجه گیري
اع مشروع به عنوان یک حق قانونی دفاع از خود به عنوان یک حق طبیعی و دف

دفاع مشروع در حقوق . در تمامی نظام هاي حقوقی به رسمیت شناخته شده است
بین الملل به عنوان یک اصل کلی در روابط میان کشورها حاکم است و حقوق بین 
الملل عرفی و قراردادي این حق را به کشورها داده است که هر زمان در معرض 
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با . ر کشورها قرار می گیرند، نسبت به دفاع از خود اقدام نمایندحمله مسلحانه سای
این وجود به نظر می رسد طی سالهاي اخیر و با گسترش چشم گیر حمالت 

عملکرد دولت ها و رویه 2001سپتامبر11روریستی خصوصاً پس از مسلحانه ت
قضایی بین المللی حاکی از پذیرش حق دفاع مشروع کشورها علیه حمالت 

در واقع این قبیل حمالت به . روریستی از جانب بازیگران غیر دولتی می باشدت
دلیل ویژگی هاي منحصر به فرد از جمله غیرقابل پیش بینی بودن و ایجاد رعب و 
وحشت افکار عمومی، قابل مقایسه با شکل سنتی تجاوز یا حمالت نظامی کشورها 

یابی عناصر ضرورت، تناسب و لذا با مفروض دانستن این امر که ارز. نمی باشد
فوریت به منظور اثبات مشروعیت دفاع الزم و ضروري می باشد، باید چنین 

به بیان دیگر همانطور که . ارزیابی با در نظر گرفتن شرایط ویژه حمله و دفاع باشد
حمالت تروریستی واجد ویژگی هاي منحصر به فرد می باشند، دفاع در برابر این 

اگر چه در دفاع . با شکل سنتی دفاع مشروع مسلحانه مقایسه شودحمالت نیز نباید 
مشروع هدف اولیه دفع حمله صورت گرفته می باشد، اما به نظر می رسد می توان 
گفت حداقل در رویه برخی از دولت ها و شوراي امنیت این حق براي دولت ها 

وب کامل در حال شکل گیري است که به منظور جلوگیري از حمالت آتی یا سرک
بازیگران غیردولتی که این قبیل حمالت را ترتیب می دهند، مبادرت به اقدامات 

با این وجود از آنجا که این بازیگران غیردولتی در سرزمین . گسترده نظامی نمایند
دفاع مشروع مسلحانه یا حمالت نظامی کشور یک کشور مستقل مستقر می باشند،

ت سرزمینی و حاکمیت ملی کشور میزبان قربانی می تواند متضمن نقض تمامی
لذا در ارزیابی ضرورت، تناسب و فوریت در دفاع، باید عامل سوم یا کشور . باشد

لذا چنانچه کشور میزبان خود آمادگی کامل براي . میزبان را نیز در نظر گرفت
سرکوب و نابودي تروریست ها را داشته باشد، چه بسا ضرورت دفاع مشروع 

حتی چنانچه کشور میزبان آمادگی سرکوب تروریست ها . از بین برودکشور قربانی 
را نداشته باشد، اما وجود چنین نیتی را به اثبات رسانده باشد، باز هم در چگونگی 

لذا به طور کلی شاید از بررسی . پاسخگویی دولت قربانی تاثیر گذار خواهد بود
در دفاع مشروع علیه گروه هاي به عمل آمده بتوان به این شکل نتیجه گرفت که 
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هاي تروریستی یا دفاع پیشگیرانه شرط در نظر گرفتن مناسبات دیپلماتیک دولت 
قربانی با دولت هایی که گروه هاي تروریستی در خاك آنها اقامت دارند نیز به 

.شروط سه گانه ضرورت، تناسب و فوریت اضافه شود
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مقدمه
حرکتی ناشی از زندگی صنعتی مشکالت زیادي براي انسان ایجاد کرده ،امروزه فقر

در مدیریت منابع انسانی توجه . باشدمروز میاوري انسان لذا ورزش از نیازهاي ضر،است
بیش از گذشته مورد توجه قرار دارد زیرا محصول آموزاندانشو روانی میبه سالمت جس

باشند، از عوامل مهم پیشرفت جوامع به میتربیت شده آموزاندانشمدرسه که همان 
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هاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و پیچیدگی روزافزون این جوامع در حوزه. روندمیشمار 
که به تبع آن مناسبات اجتماعی و تعامالت بین فردي و اجتماعی نیز باشدمیفرهنگی 

دستخوش تحوالت زیادي شده است که نمود عینی و تجلی بیرونی آن پیچیدگی و افزایش 
یدگی این پیچ.  باشدمیتعدد مناسبات فرد با دنیاي بیرون از جمله دیگران در جامعه 

آن زمینه و امکان پیدایش و ظهور اختالالت روانی يشناسانهمنفی و آسیبعمیق در وجه
. سازدمیکه ناشی از زندگی در جوامع جدید با عمق و پیچیدگی زیاد در بین افراد را مهیا 

ها و هاي پیشرفت تکنولوژي و زندگی امروزي، ظهور و بروز انواع ناهنجاريلذا از دست آورد
الالت روانی ـ عاطفی، هیجانات روحی منفی، استرس، اضطراب، ناامیدي و نگرانی، اخت

آرامش است؛ در نتیجه مردم به و نداشتن زندگی شیرین و بامیاحساس پوچی و سردرگ
امروزه گسترش .شوندمبتال می... هاي روانی همچون اضطراب، افسردگی و انواع بیماري

هاي سنی مختلف در کال و انواع گوناگون در بین گروهروزافزون اختالالت روانی با اش
از .باشدمیجوامع صنعتی و مدرن قرن بیست و یکم نسبت به جوامع سنتی گذشته 

هاي بدنی در افراد، صنعتی شدن جوامع و به تبع آن کاهش تحرك و فعالیت«طرفی
اي را ستردهنمایان ساخته است و توجه گضرورت پرداختن به ورزش را بیش از گذشته

»ناختی را در ورزش معطوف کرده استشه ورزش، به ویژه نقش مسائل رواننسبت ب
). 54: 1387پاکدامن و همکاران، (

م أدرمانی تواختی و رواننشاخیر از طرفی توجه به مسائل روانهاي دههرد
پیشگیرانه گذار، این پدیده به عنوان یک عامل اثرهاي بدنی و ورزشی باعث شده ازفعالیت

اجتماعی ـثر در فرایند رشد روانیؤاز طرفی دیگر مواختالالت روانیيو حتی کاهنده
ت یاي منوط به سالمت این بخش از جمعهر جامعهيافراد، بویژه براي نوجوانان که آینده

ورزش و سالمت روانی قبالً تصوريرابطهيزمینهدر.باشد، مورد استفاده قرار گیردمی
ما امروزه ا. هاي ورزشی براي سالمت جسمانی مفید استوم بر این بود که فعالیتعم

اند در ارتقاي سالمت تومیورزش عالوه بر سالمت جسمانی «اندپژوهشگران اثبات نموده
). 20: 1385به نقل از احمدي و سایرین،2005، الندرز(»ثر باشدؤروانی نیر م

اهمیت یافتن روابط اجتماعی ویچیدگی دربا توجه به پیچیدگی جوامع و پ
ها در جوامع امروزي، لزوم پرداختن به توجه به این ویژگیهاي شخصیتی وویژگی
بط با آنها، بیش از پیش و عوامل روانی مرتآموزاندانشهاي اجتماعی و شخصیتی ویژگی

نیاز داردزندگی اجتماعی به سازگاري با دیگران و توافق با افراد.شوداحساس می
). 58: 1378آتشی،و40: 1372و هتفیلد، آسواهوال(

هاي با دیگران از نظر روانی و ویژگیافزون افرادي که براي برقراري ارتباطتعداد روز
اند یا چار مشکل هستند یا افرادي که دستخوش ترس از برخوردهاي اجتماعیشخصیتی د
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د ي اجتماعی هستند، ضرورت پرداختن به رشنوجوانانی که دچار اضطراب، افسردگی و انزوا
ـ اصطالح تحول روانی.  کندو عوامل مرتبط به آن را توجیه می1اجتماعیـروانی

ينظریه.اریکسون استيهاي رشد و تحول شخصیت در نظریهاجتماعی بیانگر ویژگی
شناسینهاي شخصیت در رواترین نظریهاجتماعی اریکسون یکی از معروفـ رشد روانی

اریکسون نیز همانند فروید اعتقاد داشت که شخصیت هر فرد، طی مراحل مختلف . است
جنسی فروید، به تشریح ـ مراحل روانیياریکسون برخالف نظریهينظریه. یابدمیرشد

اي که بر تعامل بین شخص ونظریه؛پردازداجتماعی در تمام طول عمر میيثیر تجربهأت
تحول روانیيبا بیان نظریه2اریکسون.فرد تأکید داردجتماعی و جسمانی محیط روانی، ا

ا از اجتماعی رـمتوالی رشد روانیياجتماعی خود معتقد است که هر فرد هشت مرحلهـ 
یک تعارض یا بحران يگذارد و هر مرحله به وسیلهکودکی تا سالمندي پشت سر می

). 1996اریکسون،(د است مشخص شده است که منحصراً متعلق به فر
.شناختی و فرهنگی استشناختی، روانل نیروهاي زیستاین تعارض حاصل تعام

بط اجتماعی خاصی دارد که در اریکسون معتقد است تحول روانی فرد بستگی به روا
امد مطلوب هر مرحله به حل کند و پیاگون در طول زندگی خود برقرار میهاي گونزمان

کند که بیشترین یخود بیان ميوي در نظریه. پیشین بستگی دارديحلهآمیز مرموفقیت
.دهدپنجم رشد روي میينوجوانی یعنی مرحلهيمشکالت روانی و اجتماعی طی دوره

یعنی بحران هویت نامیده 4در برابر سردرگمی نقش3اریکسون این مرحله را احراز هویت
سازي است، زیرا در این مرحله از یار مهم و سرنوشتبسيبه اعتقاد او نوجوانی دوره.است

در این دوره، نوجوانان.شودیابی مواجه میاساسی هویتيرشد است که نوجوان با مسأله
فردي تعیین کوشند تا جایگاه خود را از لحاظ شغلی، اجتماعی، اعتقادي و روابط بینمی

در نهایت بتوانند بهترین و تا هاي گوناگونی را تجربه کنندکنند و ناگزیرند نقش
دهند و ها و باورهاي خود را تغییر مینوجوانان اغلب اندیشه.ترین نقش را برگزینندمناسب

این ویژگی بارز نوجوانی، . زنندهاي جدید دست میها و دیدگاهبه تجربه و آزمایش نگرش
حساس پیروز بیرون نوجوانی که از این وضعیت مشکل و.  شودنامیده می5خواهیمهلت

آید، یعنی به احراز هویت نیرومند و یکپارچه نائل آید، با احساس کفایت و شایستگی و 
کند و سالمندي آماده میهاي جوانی، میانسالی واعتماد به نفس خود را براي ورود به دوره

احساس به اعتقاد اریکسون دستیابی به .شودطلوبی مورد پذیرش اجتماع واقع میبه نحو م

1 psychosocial development
2 Erickson
3 identity
4 role confusion
5 Mratonum
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ت تأثیر خانواده، اجتماعی مطلوب در نوجوانان تحـ کفایت و شایستگی و رشد روانی
رکت ورزشی و اقتصادي، مدرسه، گروه دوستان و همساالن و مشاـهاي اجتماعیپایگاه

، محمديو2008، کاکس و همکاران؛ 1996، اریکسون(گیرد فعالیت بدنی قرار می
1376.(
آوردن به ورزش یکی از بهترین ها حاکی از آن است که روي تعدادي از پژوهشتایجن
1و ماري شوكمیبهرا. هاي دستیابی به رشد روانی و اجتماعی مطلوب استروش

ساله از تحول 14- 16سنین هاي دختربه این نتیجه رسیدند که بسکتبالیست) 2007(
براي مثال، . باشندمیر هاي توپی برخورداتري نسبت به دیگر ورزشکاران رشتهاجتماعی به

5گییاکوبی و همکارانو) 2003(4کاسپی، شاینر و)2001(3، سیندیک)2004(2ویسمن

هاي خود به این نتیجه رسیدند که ورزش و فعالیت بدنی نه تنها در پژوهش) 2005(
اجتماعی و سازگاري ـتسریع اجتماعی شدن نوجوانان را در پی دارد بلکه در سالمت روانی

کید بر ارزش اجتماعی أدر پژوهشی با ت،)2003(6ویس.تماعی آنان نیز مؤثر استاج
نوجوانی دوران احساس تنهایی، خودداري از ارتباطات ورزش معتقد است که دوران 

گرایی است و اگر این احساسات و باورها در نوجوانان شکل بگیرند منجر اجتماعی و درون
وي مشارکت .شونداحساس سردرگمی نقش در او میاجتماعی پایین وـبه رشد روانی

ورزشی و گروهی را عاملی براي اجتماعی شدن و ایجاد سالمت روانی در نوجوانان عنوان 
.کرد

نگري، پذیري، آیندهلیتئومعتقدند استقالل، مس،)2007(7کارتی و همکارانکم
هاي رشد م و مؤلفهاعی و عزت نفس از مفاهیجمعی، کسب هویت، پذیرش اجتميروحیه

و مشارکت ورزشی تقویت روانی و اجتماعی در نوجوانان هستند که از طریق فعالیت 
پذیري، اجتماعی، سطح توافقـاین محققان معتقدند تقویت رشد روانی .شوندمی

.شودیایجاد دوستی و همکاري سازنده ممشارکت و تعاون را در نوجوانان باال برده و باعث
در پژوهشی به این نتیجه ،)2009(9و سولیس و همکاران) 2008(8مکارانهکاکس و

ـهاي گروهی و ورزشی با رشد روانیزایش مدت زمان صرف شده در فعالیترسیدند که اف
همچنین سالوي و ؛اجتماعی، خودکارآمدي و عزت نفس نوجوانان ارتباط مثبت دارد

1 Marishok
2 Wissman
3 Sindik
4 Roberts & Caspi
5 Giacobbi & et.al
6 Wisse
7 Mccarthy & et.al
8 Cox and smith
9 Sollis & et al
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الیت بدنی و ورزش باعث رشد ند فعمعتقد،)2004(2و استنسباري) 2008(1همکاران
گشودگی به تجربه در نوجوانان شناسی وگرایی، ثبات، وظیفههاي شخصیتی برونویژگی

.ها افزایش کیفیت زندگی نوجوانان در اجتماع را به همراه داردشود و رشد این ویژگیمی
عی، حرکتی و آنها نتیجه گرفتند که مشارکت ورزشی و گروهی باعث سالمت روانی، اجتما

ثیر عوامل فشارزاي روانی و نهایتاًأشود که منجر به کاهش تمیآموزاندانشجسمانی 
، )2008(3این در حالی است که ریان. شودمیآموزاندانشارتقاي بهداشت روانی 

خود دریافتند اختالالت در تحقیقات) 2007(5و پاسکارال و همکاران) 2005(4آنیسون
اجتماعی او را به طور منفی تحت هاي شخصیتی نوجوان و سازگاري ویژگیتوانندروانی می

.ثیر قرار دهند و نوجوانان را با تعارض و بحران هویت مواجه کندأت
تحول روانی هاي شخصیتی بر روابط اجتماعی و ثیر ویژگیأها تهمچنین پژوهش
، شاینر و )2007(6نهاي شارپ و همکاراپژوهش.اندیید کردهأاجتماعی را بررسی و ت

به این ،)2005(9کري و کاستاو مک) 2007(8همکارانکارتی وو مک)2003(7کاسپی
هاي اجتماعی و ا به دلیل تمایل زیاد به برقراري تعاملگراین نتیجه رسیدند که افراد برون

.ندگرا از عملکرد اجتماعی بهتري برخوردارلذت بردن از این تعامالت، نسبت به افراد درون
ثبات بعنوان یک ویژگی شخصیتی به دلیل ثباتی یا شخصیت بیاین در حالی است که بی

نزد افراد با این ویژگی شخصیتی س درأضطراب، ترس، خشم، احساس گناه و یایجاد ا
شود وگونه افراد میامنیت در روابط بین فردي و اجتماعی اینباعث ایجاد عدم ایمنی و
زینی این افراد از جمع و گروه به انزواگها در نهایت منجرفردي آنضمن تضعیف روابط بین 

اجتماعی و ـثیر ورزش بر سالمت روانیأیقات پیرامون تتحقاما تعدادي از ؛شودمی
ن که بسیاري از محققاحالیدر.دهدهاي متفاوتی را نشان میهاي شخصیتی، یافتهویژگی

زم دفاعی براي توانند، مانند یک مکانیهی میهاي گرومعتقدند مشارکت ورزشی و فعالیت
شناسی باال در گرایی، ثبات و وظیفهاجتماعی و ایجاد احساس برونـ سالمت و رشد روانی

هاي بنابر مطالعات صورت گرفته در خصوص چگونگی تعامل ورزش و فعالیت. افراد باشد
هاي تباط بین فعالیتبدنی با وضعیت روانی و رفتارهاي اجتماعی آنچه مسلم است، ار

بنابراین تربیت «.باشدمیهاي روانی و اجتماعی افراد و بویژه نوجوانان ورزشی و ویژگی

1 Salvy & et.al
2 Stansbury
3 Ryan
4 Annison
5 Pascarella & et.al
6 Sharp & et.al
7 Shiner & Caspy
8 McCarthy & et.al
9 McCrae & Costa



91بهار و تابستان ، 1، شمارهاول، دورهحقوقیدانش و پژوهشفصلنامه دو 58

داد، در میارگانیکی را مورد توجه قرار يبدنی و ورزش که در بدو پیدایش، تکامل و توسعه
باط دارد را ارتمیاخیر اهدافی نظیر رشد اجتماعی که با تعلیم و تربیت عمويچند دهه

مناسب بودن ومیصورت هدفمند، علو ورزش درعبارتی تربیت بدنی به .نمایدمیدنبال 
به رشد رفتارهاي اجتماعی کودکان که سالمت جسمانی، روانی قادر است، ضمن ایجاد

هاي مختلف محیطی است کمک کرده و ري آنان با جهان پیرامون و پدیدهسازگايالزمه
، زادهساداتفرخی و(»معیارهاي قابل قبول و مطلوب اجتماعی سوق دهدرا به سمت آنها

1381.(
از حیث ساختار و نوجوانان و جوانان در کشوري که بنابراین ضرورت توجه به مسائل

درصد جمعیتش نیروي جوان است، از یک سو و70قریب به بافت جمعیتی جوان بوده و
هاي شخصیتی از طرفی و ختالالت روانی بر ویژگیخربی که امثیرات منفی وأبا توجه به ت

سوي دیگر با توجه به اختالالتی که در رشد روانی و اجتماعی نوجوانان ایجاد نموده از
هاي بدنی از طریق نظام آموزش و کارکردهاي متعددي که مشارکت ورزشی و فعالیت

مثبت در بین هاي شخصیتیدهی به ویژگیبراي رشد و پیشرفت تحصیلی و شکلپرورش
تواند داشته باشد، بررسی میآموزاندانشاجتماعی ـنوجوانان و بهبود مراحل تحول روانی

هاي هاي بدنی براي نوجوانان از یک سو و ویژگیچگونگی ورزش و فعالیتو دقت نظر در
اجتماعی این گروه از جمعیت کشور ـشخصیتی از سوي دیگر و نیز وضعیت رشد روانی

لذا با توجه به .باشد که باید بدان پرداخته شودمیئز اهمیت و از موضوعاتی بسیار حا
هاي هاي بدنی و ویژگیصدد بررسی نقش ورزش و فعالیتمبانی موضوع و اهمیت آن در

در واقع پژوهشگران تالش . اجتماعی نوجوانان دختر هستیمـشخصیتی بر تحول روانی 
لذا بر همین منطق در پژوهش حاضر ؛ ذیل پاسخ گویندنه سئوال به شرح کنند به دو گومی

: باشیممیدر صدد پاسخگویی به دوگونه سئوال 
اجتماعی نوجوانان ـثیر بر تحول روانی أهاي بدنی چه میزان تورزش و فعالیت-1

اجتماعی ـثیري بر تحوالت روانیأهاي بدنی تدارد به عبارتی دیگر آیا ورزش و فعالیت
بق مدل اریکسون دارد؟مطانوجوانان
اجتماعی ـ هاي شخصیتی مثبت بر تحوالت روانیتعاملی ورزش و ویژگیثیرأت-2

ي بدنی چه میزان از تحوالت هانوجوانان چگونه است؟ به عبارتی دیگر ورزش و فعالیت
نمایند؟میاجتماعی نوجوانان را تبیین ـروانی

ورزش در رشد يسازندهمثبت ویرثأرض نهفته در این پژوهش که همان تبر اساس ف
هاي این تحقیق ضرورت توجه بهباشد، یافتهمیاجتماعی نوجوانان ـ و شکوفایی روانی

جوانانورزش و ایجاد فضاهاي ورزشی و فراهم نمودن امکانات ورزشی براي قشر نوجوان و
از جامعه روانی این قشرـدهد که باعث تلطیف فضاي اجتماعیکید قرار میأرا مورد ت
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کشور در گرو يدست پیشرفت و توسعهانداز دورد، از طرفی با توجه به اینکه چشمگردمی
باشد، این پژوهش نقش ورزش و میروانی و اجتماعی این گروه ـسالمت روحی 

براي مسئوالن و ی از راهکارهاي ایجاد نسلی سالم هاي ورزشی را بعنوان یکفعالیت
.سازدمیروشن پردازند،میهاي کالن سازيبه تصمیمگذاران اجتماعی کهسیاست

ار ورزشکار و غیر ورزشکآموزاندانشياز این جهت، هدف اول این پژوهش، مقایسه
ـگرایی، باثباتیدرونـگراییهاي شخصیتی بروناز نظر متغیرهایی همچون ویژگی

حاضر پاسخ به این سؤال و هدف دوم پژوهش ؛باشداجتماعی میـثباتی و تحول روانیبی
هاي شخصیتی در تعامل با یکدیگر در تغیر فعالیت بدنی و ورزش و ویژگیاست که آیا دو م
اجتماعی و دستیابی به هویت یا سردرگمی نوجوانان نقش دارد؟ ـسیر تحول روانی

شناسی تحقیقروش
جامعه و نمونه آماري

دختر آموزاندانشغیر ورزشکار و دخترآموزاندانشآماري این پژوهش را يجامعه
آموزي و یکمین المپیاد ورزشی دانشورزشکار مقطع دبیرستان شرکت کننده در بیست 

پنگ و والیبال استان رزشی بسکتبال، دو و میدانی، پینگهاي ودر رشته1388تابستان 
اهیت از این جامعه دو گروه نمونه انتخاب شدند که بنابر م. دادندمرکزي تشکیل می

آموز دانش80.دادندتحقیق یک گروه گواه یا شاهد و دیگري گروه آزمایش را تشکیل می
عنوان گروه دختر غیر ورزشکار بآموزدانش80بعنوان گروه آزمایش و دختر ورزشکار

. انتخاب شدندآمارييبه عنوان نمونهاي تصادفی گیري خوشهکنترل با روش نمونه
ات؛ در این پژوهش از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه استفاده ابزار گردآوري اطالع

ورزشی، ياطالعات فردي شامل اطالعاتی نظیر سن، نوع رشتهيپرسشنامه. شده است
هاي جسمانی و روانی، نوع مصرف بیمارييهاي تمرین ورزشی، سابقهجنس، تعداد سال

ها و براي بررسی ویژگی.بودهمدرسهاي باشگاهی، استانی و عضویت در تیميدارو، سابقه
این پرسشنامه .استفاده شدEPI(1(شخصیتی آیزنک يصفات شخصیتی از پرسشنامه

و در بعد 74/0گرایی شده و اعتبار آن را در بعد برونتوسط براهنی در ایران اعتباریابی
سشنامه پایایی این پرهمچنین .)1373عبدلی،(گزارش شده است81/0روان رنجوري 

ه و پژوهش حاضر با روش آلفاي کرونباخ محاسبيآموز دختر ورزشکار نمونهدانش80روي 
اجتماعی از ـ براي بررسی تحول روانی. گزارش شد86/0ضریب آلفاي کل این آزمون 

يهاي نظریهفرضکه مبتنی بر پیشMPD(2(اجتماعی هاولی ـتحول روانیيپرسشنامه

1 Eysenk Aggression Inventory
2 Measures of Psychosocial Development
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7توصیفی و يجمله112پرسشنامه داراي .ستفاده شدباشد، امیاریکسون ينظریه
شک و تردید، ـعدم اعتماد، استقالل عملـاعتماد(س با دو بعد منفی و مثبت خرده مقیا

ـطلبی، زایندگیانزواـاحساس کمتري، احساس هویتـاحساس گناه، کوشاییـابتکار
ـنظور سنجش تحول روانیدر این پژوهش به م. است) نومیديـحاصلی و کمالبی

.حل تعارض است، استفاده شديدهندهکلی پرسشنامه که نشانياجتماعی از نمره
49/0هاي مثبت و براي مقیاس74/0تا 37/0هاي ایرانی مسانی درونی در بررسیضرائب ه

). 1381، دادستانو 1380،پاکدامن(ي منفی به دست آمده است هابراي مقیاس78/0تا 
ورزشکاران ياجتماعی در نمونهـ تحول روانیيکل پرسشنامهيي تعیین پایایی نمرهبرا
همچنین روایی محتواي . گزارش شد73/0وهش حاضر ضریب آلفاي کرونباخ پژ

ياجتماعی هاولی براي جامعهـ تحول روانیيشخصیت آیزنک و پرسشنامهيپرسشنامه
، روانشناسی و تید مجرب روانشناسی ورزشوزشکاران توسط چندین نفر متخصصین و اسا

.یید قرار گرفتأتربیت بدنی مورد ت

هاي آماريروش
و انحراف معیار براي توصیف هایی، نظیر میانگینابتدا از آمار توصیفی و از آماره

براي بررسی تفاوت میانگین مستقلtهایی نظیر آزمون ها و در بعد استنباطی از آمارهداده
اجتماعی ـ و تحول روانیثباتیبیـثباتیگرایی، بادرونـ گراییخصیتی برونمتغیرهاي ش

آزمون تحلیل واریانس عاملی ازدختر ورزشکار و غیر ورزشکار وآموزاندانش) حل تعارض(
اجتماعی ـبراي بررسی نقش ورزش و فعالیت بدنی و شخصیت بر تحول روانی

.استفاده شدآموزاندانش

هاي تحقیقافتهنتایج و ی

کل حل تعارضيثبات بر اساس نمرهبیـ ثباتبايهاي توصیفی مؤلفهمشخصه:1جدول 

شاخص آماريمتغیر
تعدادانحراف استانداردمیانگینگروه

40/3178/364آموزان دختر ورزشکاردانشباثبات
01/1010/912غیر ورزشکاردختر آموزاندانش

90/2911/416آموزان دختر ورزشکاردانشثباتبی
98/1012/372غیر ورزشکاردخترآموزاندانش
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ـگراییهاي شخصیتی برونگروه را بر اساس ویژگیوضعیت دو1جدول 
يرا بر اساس نمره) حل تعارض(اجتماعی ـثبات و تحول روانیبیـگرایی، باثباتدرون

ورزشکار نبودن ـبودن ثباتی شخصیتی و ورزشکاربیـثباتی با. دهدحل تعارض نشان می
.اندتماعی فرد مورد تحلیل قرار گرفتهاجـگذار بر روي تحول روانی ثیرأتمتغیربعنوان دو
اجتماعی ـثیر دو متغیر مذکور بر روي تحول روانی أنوجوانان دختر بر مبناي ت1در جدول 

باشد ثبات شخصیتی میچنانچه مشخص .داننوان توانایی حل تعارض تفکیک شدهتحت ع
از باشد ومیورزشکار در بین دختران نوجوان ورزشکار به مراتب بیشتر از دختران غیر

ورزشکار به مراتب بیشتر ازدختران ثباتی شخصیتی در بین دختران نوجوان غیرطرفی بی
ورزشکار ان غیردختران نوجوان ورزشکار با ثبات شخصیتی نسبت به دختر.ورزشکار است

قالب توانایی حل تعارض داراي اجتماعی درـثبات از لحاظ تحول روانی با شخصیت بی
حل تعارض دختران نوجوان ورزشکار يمیانگین نمره. باشندمیوضعیت به مراتب بهتري 
بادر حالی که این نمره در نزد دختران غیر ورزشکار40/31با ثبات شخصیتی برابر با

یک ازباشدکه عالوه بر این مقادیر انحراف استاندارد هرمی01/10صیتی برابر باثبات شخ
این دو گروه از دختران بیانگر یکسانی این توانایی در بین دختران ورزشکار و پراکنش 

این نکته بیانگر این دیدگاه است که دختران .باشدمینزد دختران غیر ورزشکار بیشتر در
گروه در. باشندمیصیتی داراي توانایی تقریباً یکسانی در حل تعارض ورزشکار با ثبات شخ

ورزشکار از حیث توانایی بین دختران نوجوان ورزشکار و غیر،ثباتان با شخصیت بیدختر
حل تعارض براي دختران ياي که میانگین نمرهحل تعارض تفاوت مشاهده شد به گونه

حیث ازورزشکارو براي دختران غیر90/29ثبات برابر با ورزشکار با شخصیت بی
تران نوجوان ورزشکار با شخصیت دخيمقایسه.است98/10ثبات برابر با شخصیتی بی

گروه تفاوت چندانی از باشد که این دومیثبات بیانگر این مطلب باثبات و شخصیت بی
ثباتی تی و بیورزشکار با ثبات شخصیحل تعارض ندارند، ضمن اینکه دختران غیرينمره

کسب شده در توانایی حل تعارض تفاوت چندانی با یکدیگر يشخصیتی نیز از لحاظ نمره
همتا ورزشکار و غیر ورزشکار نمایانگر این نکته هاي همعملکرد گروهيمقایسه.ندارند
ثبات ورزش در قیاس با ویژگی شخصیت باثبات یا بیهاي بدنی وانجام فعالیتکهاست

هاي جدول در حقیقت تحلیل داده.اجتماعی افراد استـروانی بیشتري بر تحولثیر أت
.است) توانایی حل تعارض(اجتماعی ـثیر ورزش بر تحول روانی أفوق بیانگر ت

حل يگرایی بر اساس نمرهدرونـ گراییهاي توصیفی ویژگی شخصیتی برونمشخصه:2جدول 
تعارض

تعدادانحراف استانداردمیانگینشاخص آماريمتغیر
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روهگ

90/3260/464آموزان دختر ورزشکاردانشگرابرون
01/1292/435آموزان دختر غیر ورزشکاردانش

01/1087/315آموزان دختر ورزشکاردانشگرادرون
98/2711/450آموزان دختر غیر ورزشکاردانش

هاي شخصیتی غیر ورزشکار با ویژگیرزشکار ووضعیت دختران نوجوان و2جدول در
بر مبناي . دهدمیحل تعارض را نشان يکسب شدهيگرا بر مبناي نمرهدرونـگرا برون
گرایی شخصیتی در نزد دختران ورزشکار نسبت به دختران غیر هاي جدول فوق برونداده

ران غیر ورزشکار در گرایی شخصیتی در نزد دختزشکار بیشتر است، در حالیکه درونور
هاي شخصیت گرایی شخصیتی یکی از ویژگیبرون.استقیاس با دختران ورزشکار بیشتر

هاي شخصیت دختران غیر گرایی شخصیتی یکی از ویژگیدختران ورزشکار و درون
گرا برابر با رض دختران ورزشکار با شخصیت برونحل تعايمیانگین نمره. ورزشکار است

و 01/10گرا برابر با اي دختران ورزشکار با شخصیت درونیکه این مقدار بردر حال90/32
بنابراین دختران ورزشکار ؛است01/12گرا معادل ورزشکار با شخصیت بروندختران غیر

اجتماعی نیزـباشند، از حیث تحوالت روانی میگرا عالوه بر اینکه داراي شخصیت برون
.هاي باالتري هستندداراي شاخص

آموز دختر ورزشکار و غیر ورزشکارمستقل دو گروه دانشtخالصه محاسبات آزمون :3جدول 
ـثبات و تحول روانیبیـ ثباتگرایی، بادرونـ گراییهاي برونبراي تعیین تفاوت میانگین

)حل تعارض(اجتماعی 
tdfsigمیانگینهاگروهمتغیر

/ .90/1798/11158021ورزشکارگراییبرون 04/12ورزشکارغیرگراییدرون
/ .158041- 97/987/19ورزشکارثباتبا 40/15ورزشکارغیرثباتبی

/ .95/3180/27158032ورزشکاراجتماعیـ تحول روانی 42/10ورزشکارغیر
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هاي بین تفاوتدار به منظور بررسی معنیtيتحلیل با کاربرد آمارهينتیجه3جدول 
هاي مشاهده شده در تفاوت3بر اساس نتایج جدول .ها در جداول پیشین استمیانگین

هاي مشاهده شده در بین دختران نوجوان به عبارتی تفاوت.دار استها معنیبین میانگین
ـگراییهاي شخصیتی درونهاي ویژگیغیر ورزشکار از حیث تفاوتورزشکار و

براي سنجش tيآماره.باشدمیدار ثبات به لحاظ آماري معنیبیـ ثباتباگرایی،برون
ـ گراییاز حیث برونرزشکار و غیر ورزشکارداري تفاوت میانگین بین دختران ومعنی
باشد که این میزان میدرصد 98/11با درصد برابر05/0ي خطادر سطح گراییدرون

شخصیتی تفاوت وجود از حیثار و غیر ورزشکارداللت بر این دارد که بین دختران ورزشک
گراي بوده و دختران غیر ورزشکار درونگراعمدتاً بروناي که دختران ورزشکاردارد به گونه
هاي جدول فوق ثبات مورد آزمون با توجه به دادهيدر نمونه.باشندمیشخصیتی 

اتی شخصیتی بعنوان یک ثبشود و بیمیشخصیتی بیشتر در بین دختران ورزشکار دیده 
داري ثبات و ی معنیبررس. ویژگی شخصیتی عمدتاً مربوط به دختران غیر ورزشکار است

ید این مطلب ؤم05/0و غیر ورزشکار در سطح خطا ثباتی بین دختران ورزشکار بی
مورد اشاره در بین دو ها بر اساس متغیربین میانگینههاي مشاهده شدباشد که تفاوتمی

لذا نتایج .است- 87/19براي این متغیر برابر با tيمقدار آمارهباشد،میدار معنیگروه
یید أشود را تمیهاي بدنی و ورزش باعث ایجاد ثبات شخصیتی فعالیتاین دیدگاه را که 

حل يورزشکار از نقطه نظر نمرهمیانگین دختران ورزشکار و غیريمقایسه.کندمی
ها برابر داري این تفاوتبراي این مقایسه و سنجش معنیtي ارهتعارض با کاربرد آم

واقع باشد، درمیداردرصد معنی05/0داري معنیاست که این آماره در سطح 80/27با
حل تعارض دختران ورزشکار و غیر ورزشکار واقعی بوده و يتفاوت مشاهده شده بین نمره

آموزاندانشاجتماعی ـ ي بدنی بر تحول روانیهاثیر ورزش و فعالیتأاین امر داللت بر ت
.دختر دارد

بر اساس )حل تعارض(اجتماعی ـ خالصه محاسبات تحلیل واریانس عاملی تحول روانی:4جدول 
ثباتبیـ ثباتغیر ورزشکار و باـ سطوح ورزشکار

dfFSigمتغیر
160/440001/0غیر ورزشکارـورزشکار

1249/0658/0ثباتبیـ باثبات
120/4042/0تعامل ورزش و سطوح ثبات

جدول فوق نتایج تحلیل واریانس بر روي متغیرهاي مورد سنجش در این پژوهش را 
تبیین تغییرات متغیر وابسته یعنی تحول یک از متغیرها دربه منظور تعیین سهم هر
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بر. دهدمینشان شود، رامیاجتماعی که در قالب متغیرحل تعارض سنجیده ـ روانی
بودن از متغیر ورزشکارغیرـ متغیر ورزشکار بودنمبناي تحلیل واریانس صورت گرفته 

ثیر بیشتري بر توانایی حل تعارض در بین دختران نوجوان أثباتی شخصیتی تبیـ ثبات
اتو براي متغیر باثب60/440غیر ورزشکار برابر با ـ براي متغیر ورزشکارFي آماره.دارد

باشد که عمده تغییرات میدرصد است که بیانگر این موضوع 249/0ثبات برابر بابیـ 
Fو مقدار 1با توجه به جدول .توانایی حل تعارض ناشی از متغیر اول استحاصل در

ثیر أتاین متغیر،شودثباتی شخصیتی مشخص میبیـ براي متغیر باثباتبدست آمده
ثیر تعاملی دو متغیر فوق برابر با أدر ضمن ت.ل تعارض نداردچندانی بر روي توانایی ح

غیر ورزشکار است و ـ ثیر تک متغیر ورزشکارأتازکه این مقدار خیلی کمترباشدمی20/4
ثیر بسیار زیاد أشود، تمیثباتی شخصیتی از تحلیل واریانس حذف بیوقتی متغیر ثبات و

که در جدول نشان داده به همان صورتگردد، میغیر ورزشکار آشکارـمتغیر ورزشکار
.شده است

بر اساس )حل تعارض(اجتماعی ـ خالصه محاسبات تحلیل واریانس عاملی تحول روانی:5جدول 
گراییدرونـ گراییسطوح فعالیت بدنی و برون

dfFSigمتغیر
140/580001/0غیر ورزشکارـورزشکار

191/1401/0گراییدرونـگراییبرون
175/403/0گراییدرونـگراییتعامل ورزش و برون

ورزشکار نبودن و ـجدول باال نتایج حاصل از تحلیل واریانس دو متغیر ورزشکار بودن
)حل تعارض(اجتماعیـ گرایی شخصیتی را بر روي متغیر تحول روانیدرونـ گراییبرون

دول جنتایج با توجه به از تحلیل واریانس وهاي حاصلبر اساس داده. دهدمینشان 
به باشند،میهر دو متغیر مذکور در تبیین تغییرات متغیر حل تعارض دخیل 2ي شماره

هاي بدنی وگرایی و انجام فعالیتدرونـ گراییدو متغیر ویژگی شخصیتی برونعبارتی هر
رد به طور خاص و رشد بر روي توانایی حل تعارض ف) ورزشکارغیرـورزشکار(ورزش 

ـثیر تعاملی دو متغیر بر روي تحول روانیأت.ثیر دارندأطور عام تاجتماعی به ـ روانی
غیر ـ وررزشکارمتغیر.باشدمیدرصد 75/4برابر با 05/0اجتماعی در سطح خطاي 

و متغیر )حل تعارض(اجتماعیـ درصد از تغییرات تحول روانی40/580ورزشکار 
) حل تعارض(اجتماعیـ درصد از تغییرات تحول روانی91/14گرایی درونـ اییگربرون

هاي حاصل از تحلیل واریانس بر روي مطابق با داده.نمایندمیدختران نوجوان را تبیین 
هاي ثیر فعالیتأدر دو جدول فوق ارائه شده است، تمتغیرهاي دخیل در این پژوهش که 
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به ) گرادرونـ گرابرون(ی در قیاس با ویژگی شخصیتی اعاجتمـ ورزشی بر تحول روانی
.مراتب بیشتر است

گیريبحث و نتیجه
ـ هاي شخصیتی و تحول روانیژوهش حاضر بررسی نقش ورزش، ویژگیهدف پ

. استان مرکزي بوددر دختران نوجوان ورزشکار و غیر ورزشکار) حل تعارض(اجتماعی 
گراتر و با هاي شخصیتی برونتر ورزشکار از لحاظ ویژگیدخآموزاندانشنتایج نشان داد 

برتري دختران ورزشکار از حیث .باشندمیدختر غیر ورزشکار آموزاندانشتر از باتث
تر، ه نفس باالتر، روابط اجتماعی قويتوان در عزت نفس و اعتماد بمیمتغیرهاي اخیر را 

مشکالت و تمرکز حواس بیشتر در بین این توانایی انطباق و سازگاري باالتر با مسائل و 
و همبستگی تعامل مثبتيدهندهدختر عنوان نمود، این موارد نشانآموزاندانشبخش از 
ـ هاي شخصیتی بر روي ابعاد روانید آثار مثبت ورزش و فعالیت بدنی و ویژگیبسیار زیا

افرادي که داراي اجتماعی ـ باشد که این مهم در رشد تحول روانیمیاجتماعی فرد 
این نتایج با . باشدمیثیرات سازنده و مفیدي أهاي بدنی و ورزش هستند، تفعالیت

ورزش و : توان گفتمی.همسو است) 2003(1و کرتلند) 2003(پیکاسهاي شاینر ویافته
فعالیت بدنی با ایجاد شرایط محیطی الزم، به اکتساب و بروز صفات شخصیتی برون گرایی، 

هاي ویژگیکند و برخیمراحل زندگی افراد کمک میيپذیري در همهي، توافقهمکار
پذیري ثباتی، اضطراب، افسردگی و تهییجتی دیگر به خصوص روان رنجوري، بیشخصی

. گیردپرداختن به فعالیت بدنی قرار میمنفی، بیشتر تحت تأثیر تغییرات هورمونی ناشی از
اجتماعی باالتري ـورزشکار از تحول روانیآموزاندانشهمچنین نتایج نشان داد که 

2پاسهاي آلبرت و پتینتایج پژوهش.غیر ورزشکار برخوردارندآموزاندانشنسبت به 

نیز نشان داد که فعالیت بدنی به دلیل ایجاد محیط ) 2004(3و استنسباري) 2004(
ـهاي شناختیگیي بنیادي، مشارکت و تعاون، ویژهامساعد براي یادگیري مهارت

ـهاي متنوع تحول روانیهاي اجتماعی، جنبههاي حرکتی و مهارتانگیزشی، توانایی
هاي این محققان نشان دادند نوجوانانی که در مهارت.انگیزداجتماعی را در فرد برمی

چنانکه نقص در .شونداجتماعی نقص دارند اغلب با مشکالت یادگیري و رفتاري مواجه می
هاي مشکالتی از قبیل چرخهمدت فرد را بااي اجتماعی پایدار بماند در درازهتمهار

ت سازگاري در شکست، طرد شدن از طرف همساالن، ضعف تحصیلی در مدرسه و مشکال
.سازدبزرگسالی مواجه می

1 Kirtland
2 Albert & Petipas
3 Stansbury
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میان ورزش يهاي شخصیتی رابطهایج این پژوهش نشان داد که ویژگیهمچنین نت
دختر آموزاندانشکند و ینوجوان تعدیل مآموزاندانشماعی را در اجتـبا تحول روانی

آموزاندانشاجتماعی بیشتري نسبت به ـورزشکار با صفات برتر شخصیتی تحول روانی
2کاسپی، رابرتز و)2008(1این نتایج با مطالعات استروهل. دختر غیر ورزشکار دارند

هاي شخصیتی مثبت در نوجوانان باعث لفهکه نشان دادند مؤ)2002(3و برنان) 2003(
شود ایت اجتماعی باال در بزرگسالی میهاي اجتماعی و برخورداري از کفمهارتکسب 

.همخوانی دارد
، اجتماعی اریکسون و تعارضات مربوط به هر مرحلهـ بر اساس مراحل تحول روانی
شوند و قادر به گی میبه احتمال کمتري دچار آشفتهانوجوانان هنگام مواجهه با چالش
رو از این. پردازنده و به نحو مؤثري به حل مسأله میکنترل هیجانات منفی خود بود

توان اینگونه استنباط کرد که نوجوانان داراي تعارضات شخصیتی در طول عمر با می
مطلوب يپرداختن به فعالیت بدنی ورزش و مشارکت جسمانی به عنوان یک تجربه

ـ نند تا حدودي تعارضات شخصیتی خود را کاهش دهند و به تحول روانیتوامحیطی می
چرا که فعالیت بدنی و مشارکت ورزشی عالوه بر ایجاد ؛تري دست یابنداجتماعی مطلوب

شود و محققان ایجاد روابط صمیمی با دوستان میتغییرات هورمونی و جسمانی سبب
باالي نوجوانان و يسالمت روان و روحیهاند که روابط صمیمی با دوستان با نشان داده

. افزایش حمایت و مطلوبیت اجتماعی همراه است
سساتی که متولی ؤتوان متوجه شد در میان نهادها و مبا توجه به مطالب فوق می

اي هبه دلیل آموزش مهارت"وزارت آموزش و پرورش"تربیت بدنی و ورزش هستند، نقش 
کننده باشد و معلمان تربیت بدنی مدارس در تواند تعیینپایه و علمی در این زمینه، می

اي را در توانند نقش عمده، میآموزاندانشابتدایی و راهنمایی به دلیل سنین حساس رشد 
ایجاد عادات و آموزش صحیح زیرا دوران کودکی و نوجوانی به لحاظ؛این راستا بازي کنند

بسیار ايهاي شخصیتی، مرحلهگیگیري ویژهاي ورزشی، کسب هویت و شکلمهارت
لم ورزش متخصص در معهمچنن این موضوع بر اهمیت حضور. باشدحساس و مهم می

.نمایدمیکید أمقطع ابتدایی ت
ورزشی به طور مثبت با رشد هايتوان گفت که شرکت در فعالیتایج میتبا توجه به ن

ب فردي و اجتماعی هاي بین فردي، ارتباط با همساالن، همزیستی مناسمهارت
حصیلی در هاي ورزشی و تبا نهادها و سازمانآموزاندانشو تعهد و التزام آموزاندانش

توان نتیجه گرفت، که تقویت هاي پژوهش حاضر میرسد از یافتهبه نظر می.  ارتباط است

1 Strohel
2 Raberts & Caspy
3 Brenan
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هاي شخصیتی از طریق فعالیت بدنی و مشارکت ورزشی در دوران کودکی و نوجوانی مؤلفه
.شودد احساس کسب هویت در نوجوانان مینجر به قابلیت حل تعارض بهتر و ایجام

هاي بدنی و ورزش منظم برايجا که فعالیتتوان نتیجه گرفت، از آنهمچنین می
داشت و سالمت به ثیرات مثبت جسمی، روانی و اجتماعی مهمی از نظر بهأنوجوانان ت

.زاي روانی داشته باشدثیر عوامل فشارتأتواند نقش مهمی در تعدیل همراه دارد و می
دهد ورزش به نوجوانان این فرصت را میهاي بدنی و همچنین ورزش و سایر انواع فعالیت

، اتحاد و فرهنگ جمعی فس داشته باشند و موفقیت، مشارکتاعتماد به نکه خود باوري و
ورزش به عنوان عاملی هاي بدنی وشود از فعالیتبنابراین پیشنهاد می. را احساس کنند

تواند تفکر میياین شیوه. استفاده گرددآموزاندانشمؤثر براي بهبود بهداشت روانی 
ریزان و مربیان تربیت بدنی و آشناسازي آنان با روشن براي تربیت متخصصان، برنامهدلیلی 

و تأثیر نقش فعالیت بدنی و مشارکت ورزشی بر بهداشت روانی و فاکتورهاي شخصیتی
همچنین .و تجهیز کردن مدارس با وسایل ورزشی باشدآموزاندانشتعامالت اجتماعی 

لزوم بکارگیري معلم ورزش متخصص را در مقطع ابتدایی را روشن ساخته و تصمیم وزارت 
هزار معلم ورزش جهت افزایش ساعات درس تربیت 20پرورش در استخدام آموزش و

اجتماعی ـ هاي شخصیتی و تحول روانید ویژگیمثبت جهت بهبومیبدنی و ورزش گا
.خواهد شدآموزاندانش

:نابعفهرست م
ورزشکار آموزاندانشسازگاري اجتماعی يبررسی و مقایسه).1378(آتشی، سید حسین

معلم يکارشناسی ارشد، پژوهشکدهيامهنپایان، ر ورزشکار دبیرستانی شهرستان یزدو غی
.اردبیل

اجتماعی،ـروانشناسی ورزش با رویکرد روانی). 1372. (و هتفیلد، ب. آسواهوال، س
موزشی سازمان تربیت بدنی، آفرهنگی و فالحی حاجیلو، تهران، معاونت امور. ي مترجمه

.دفتر تحقیقات و آموزش
ر ورزش بر سالمت روانی ثیأبررسی آزمایشی ت"). 1385(و همکاران ... احمدي، عزت ا

. ، تابستان28يحرکت، شمارهيمجله،"دانشجویان
ستفاده هاي پسر با انتایج شوت سه امتیازي بسکتبالیستافزایش ). 2007(بهرامی، علیرضا 

دانشگاه تربیت بدنی دولتی جمهوري ،دکتريينامهپایان،از تکنولوژي تمرینات ذهنی
.روانشناسی ورزشيبالروس، دانشکده

ـ هاي شخصیت در تحول روانینقش ورزش و رگه"). 1387(همکاران شهال وپاکدامن،
. پاییز،17ي شماره،روانشناسان ایرانی، سال پنجمي، فصلنامه"اجتماعی دانشجویان
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کارشناسی ينامهپایان، هاي شخصیتی ورزشکاران نخبهویژگی). 1373(بهروزعبدلی،
. دانشگاه تربیت مدرس، ارشد

هاي ورزشی انفرادي د اجتماعی ورزشکاران رشتهیزان رشبررسی م). 1376(محمدي، رضا 
آموزاندانشن با آيکشور و مقایسهيهارمین المپیاد ورزشی مدارس پسرانو گروهی چه

.وزارت آموزش و پرورش، تهرانيپسر پنج ناحیه
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The Relationship between Sports and Personality
Traits with Psychological-Social Change in Girl

Teenagers of Markazi Provicne

Dr. Alireza Bahrami and Saeid Mahmoudi

Abstract:

Today the lack of physical activities in the industrialized life has
caused many problems for humans and psychological disorders are
increasing. The aim of the present research is to analyze the effect of
the interactive role of sports and physical activities as well as
personality traits on psycho-social changes in high school teenage
girls. The research method was causal-comparative and the
population included all high school teenage girl students of Markazi
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province. The participants of the study were 160 teenage girls
including 80 athletes and 80 non-athletes, chosen purposefully. Data
collection instruments used consisted of personal information
questionnaire, Hawley’s questionnaire for Psycho-Social Change
(MPD) and Eysenk Personality questionnaire (EPI). Data analysis was
performed using Independent t-test and Factorial ANOVA. The
results indicated that athlete girls, compared with non-athletes, are
extrovert; enjoy personality stability and psycho-social change. In
addition to being extrovert, the results reiterated, Athlete girls, have
more stable personalities and are in better conditions in terms of
psychological-social traits.

Key Concepts: Psycho-Social Change, Personality Traits, Athlete,
Non-Athlete


