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  بررسی عوامل گرایش جوانان کشورهاي اسالمی به داعش
  احمد زارعان

  
  
  
  

  چکیده
اي مانند داعش که در مدت زمان کوتاهی، ضمن تصرف قلمرو وسـیعی از دو   ظهور پدیده

تحقق در ها  به یکی از آرزوهاي دیرینه سلفیکشور اسالمی سوریه و عراق، در این قلمرو، 
 الملـل  ترین وقایع اخیر در عرصه نظام بین یکی از مهم ،جامه عمل پوشانده است» خالفت«

که امنیـت بسـیاري از کشـورهاي جهـان را      . توفیقات این سازمان جسوررود به شمار می
هـاي   دینـی، انگیـزه   ن شـبه باید در عواملی مانند گفتما ،کند مستقیم یا غیرمستقیم تهدید می

باالي ناشی از اعتقادات مذهبی، سیالیت و چابکی ناشی از ماهیت و سـاختار سـازمانی و   
جو کرد. اما در این میان، کیفیت تخصصی و انگیزشـی عناصـر   و موارد متعدد دیگر جست

ن کننده در دستاوردهاي ای تعیین یاند نقش سازمانی داعش که از سراسر جهان به آن پیوسته
کند و نیروي انسانی جوان، متخصص، کیفی و باانگیزه را  هاي اخیر ایفا می سازمان در سال

باید یکی از منابع قدرت استراتژیک داعش در نظر گرفـت. ایـن مقالـه بـا روش ترکیبـی      
اي و پرسشنامه بـه دنبـال یـافتن پاسـخی بـراي       و استفاده از ابزار کتابخانه )ـ کمی کیفی(

هـاي ایـن مقالـه     . یافتهاست وستن جوانان کشورهاي اسالمی به داعشچرایی گرایش و پی
اي، اعتقـادي و   اي، روانـی و انگیزشـی، زمینـه    پنج عامل تبلیغی و رسانهکه دهد  نشان می

  .  اند بوده عملکردي بر گرایش و پیوستن جوانان کشورهاي اسالمی به داعش مؤثر
  

  واژگان کلیدي
  سانی، جوانان، کشورهاي اسالمی  داعش، قدرت استراتژیک، نیروي ان
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  مقدمه
به مناسبت سـالگرد  در سخنرانی خود  ،اهللا لبنان سید حسن نصراهللا، دبیرکل حزب

) 1393مـرداد   24( 2014آگوسـت   15در روزه  33اهللا در جنـگ   پیروزي حـزب 
صهیونیستی، به یادآوري   ضمن مقایسه بحران ظهور داعش با دوران تشکیل رژیم

، در مقطع زمانی تشکیل این رژیم پرداخـت. وي بـا   »خطر«ی از عدم درك تاریخ
تبـدیل شـده و    »حکومـت «که به یـک   »واقعیت خارجی«معرفی داعش به عنوان 

 ،اسـت  آن تسلط یافته و برکرده را اشغال  »اي بسیار گسترده«مساحت جغرافیایی 
سـید حسـن    .توصـیف کـرد  » وجـودي «و » غیرمعـوق «، »بالفعل«خطر داعش را 

 منطقه کشورهاي از هر کدام در« :گفتموصل  شبه سقوط یکهللا با استناد به نصرا
  ). 2014(مقاومت، » بیفتد اتفاقی هر صبح تا شب یک در است ممکن

اهللا درباره داعش که همگان اعم از دوست و دشـمن   اگر هشدار دبیرکل حزب
، باید این واقعیـت  ناپذیر بپذیریم اي مسلم و انکار اند به عنوان گزاره آن را پذیرفته

را هم بپذیریم که داعش چیزي بیش از یک سـازمان جهـادي غیردولتـی و البتـه     
الملـل از آن   در مقایسه با مفهومی است که در نظام بین» دولت«اي فروتر از  پدیده
هـایی پراکنـده،    نشـان داده اسـت کـه شـبکه    » بینابینی«شود. اما این پدیده  یاد می
استراتژیک در طراحی و اجراي مداوم حمالت تهـاجمی   توانداراي بخش و  الهام

هایی موجـب   دارد. همچنین تجربه ثابت کرده است نابودي رهبران چنین سازمان
نابودي کلیت ساختار آنها نخواهد شد. داعش یک دولـت نیسـت، امـا سـازمانی     

هـاي مسـتقل و    رزمی در حد یک ارتش و رهبري سیاسـی دارد کـه بـه پیـروزي    
  یافته است. ملموسی دست 
بـراي نـابودي آن راهـی جـز     کـه  اسـت  » قدرت«ي منابع مختلف اداعش دار
هـاي   این پدیـده و بررسـی راه  » قدرت استراتژیک«دهنده  تشکیل يشناسایی اجزا

کننده قـدرت داعـش،    ایجاد اخالل در آن وجود ندارد. یکی از منابع مهم و تعیین
این سـازمان در مقایسـه بـا سـایر     که به است نیروي انسانی با انگیزه و جوان آن 
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اي داده اسـت. پروپاگانـداي داعـش از طریـق      گیر و ویژه ها توانایی چشم سازمان
از افـراد را  بسیاري » داعش«هاي منتسب به  رسانه سایر و 1دابقالمللی  ماهنامه بین

  .کرده است به همکاري، هواداري و حمایت از این سازمان متقاعد
تـرین ارکـان    و با انگیزه را به عنـوان یکـی از اصـلی    اگر نیروي انسانی جوان

اثر کردن این  آن در نظر بگیریم، نابودي یا بی» قدرت استراتژیک«قدرت داعش یا 
از ایـن رو شناسـایی عوامـل     ؛ناپـذیر خواهـد بـود    ضرورتی اجتناب ،منبع قدرت

 ضـروري هسـتند،  بخش این قـدرت اسـتراتژیک    کننده و تداوم پیشران که تقویت
بخـش قـدرت اسـتراتژیک داعـش در      کننده و تداوم . یکی از عوامل تقویتستا

  . است توجه جوانان به این سازماندرخور تأمین نیروي انسانی، گرایش 
برآوردهاي زیادي درباره استعداد و کیفیت نیروي انسانی داعـش وجـود دارد،    

ی نظیر سیطره اما بدون شک داعش توانسته است با حجم اندك افراد، کارهاي بزرگ
سوم خاك عراق و سوریه انجام دهد. داعش اقدام به تشکیل دولـت در ایـن    بر یک

کنند. ایـن توفیقـات    مناطق کرده است که حدود شش میلیون نفر در آنها زندگی می
به طور مستقیم ناشی از شیوه عملکرد و کیفیت نیروي انسانی داعش است. افـرادي  

یوندند بـه دلیـل داشـتن تخصصـی ویـژه همـراه       پ که از سراسر جهان به داعش می
هـاي   هـاي نـوین ارتبـاطی، زبـان     هاي عمومی مانند آشنایی با تکنولـوژي  تخصص

خارجی و نظامات و تجربیات سیاسی، اداري، اقتصادي، امنیتی و نظامی کشورهایی 
  روند.   شمار می اند، افراد کیفی به  که از آنجا به ارض خالفت سفر کرده

بررسـی علـل گـرایش جوانـان بـه      «چکیده یک طرح پژوهشی با نام این مقاله، 
سازان نـور اجرایـی شـد. از     است که در مؤسسه مطالعات راهبردي اندیشه» داعش

ترین رکن یک سازمان، نیروي انسانی آن است، در  کننده ترین و تعیین آنجا که اصلی

                                                                                                                                         
 24/  922رجـب   25در نزدیک حلب » مرج دابق«برگرفته از نام جنگی است که در روستاي » دابق« .1

قانصـوه  «خلیفه عثمانی و رعایاي آن بالد به رهبري شخصی به نام  ،بین سلطان سلیم اول 1516آوریل 
، دابـق  کست آنان انجامید و راه فتح دمشق را بـراي خلیفـه عثمـانی گشـود.    درگرفت که به ش» الغوري

  شود. به طور مستمر منتشر می 2014ژوئیه از  ،»داعش«ارگان رسمی 
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ت دسـتاوردهاي  یافته توانسته اسـ  مورد سازمانی مانند داعش که در وضعیتی جهش
تـري ایفـا    درخوري را کسب کند، عامل نیروي انسانی جوان و کیفی نقش برجسته

ایـن   .رود کند و این عامل یکی از منابع قدرت استراتژیک داعش بـه شـمار مـی    می
طرح پژوهشی با هدف بررسی علل جذب و گرایش جوانان کشورهاي اسـالمی و  

چـه عـواملی در   «کـه  نجام شده است غربی به داعش و پاسخ به این سؤال اساسی ا
  ». باشند؟ گرایش جوانان کشورهاي اسالمی و غربی به داعش مؤثر می

 ،با توجه به اینکه امکان ارائه نتایج تفصیلی طرح در یک مقاله وجود نداشـت 
در این مقاله صرفاً به نتایج مربوط به بررسـی علـل گـرایش جوانـان کشـورهاي      

از ارائه مطالعـات اکتشـافی در بخـش کیفـی، کـه      اسالمی به داعش اشاره شده و 
نظر و صرفاً نتـایج آن در   صرف ،بخش اعظمی از طرح را به خود اختصاص داده

  منعکس شده است.و نمودارها ها  قالب گویه
  

  مبانی نظري
  . نسل جهانی1

جامعـۀ دیگـر اسـت. در برخـی جوامـع      متفاوت از اي  هر جامعهدر تعریف نسل 
اي دیگر  ممکن است در جامعه ، امااً هم سن و سال هستنداعضاي یک نسل تقریب

بر این اساس شـامل  که هاي دقیق مشخص شوند  نامه اعضاي نسل از طریق نسب
 ،اند. اگر مالك عضویت در نسل نیاي مشترك برآمدهیک که از است همۀ کسانی 

ا امـ  ؛خویشاوندي واقعی یا خویشاوندخواندگی است ،مبناي نسل ،اشدب  نامه نسب
ود داشـته باشـد خـواه وجـود     اي وج نامه در بسیاري از جوامع، خواه سوابق نسب

تـر یـا    هـاي کهـن   رفتار افراد نسبت به معاصـران یـا اعضـاي نسـل     ،اشدنداشته ب
حتـی اگـر افـراد     ؛گیـرد  تر از رفتار بین خویشاوندان سرمشق مـی  هاي جوان نسل

خطـاب   »عمـو «ل پـدر را  مـردان نسـ  براي مثـال  نسبتی با یکدیگر نداشته باشند. 
شناسـان نیـز    نـد. انسـان  ا کنند و ادب و احترام مربوط به عمو را براي آنها قائل می
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شناسان، تمام کسانی را که بعد از چند پشت به نیاي  نامه دانان و نسب مانند حقوق
دانند. بر این اسـاس افـراد از طریـق عضـویت در      رسند یک نسل می مشترکی می

  شوند.  شناخته می ،اصی برآمده استنسلی که از نیاي خ
بـین تولـد    همنظـور فاصـل   ،شود ها سخن گفته می نسل بارهدر تاریخ هرگاه در

شود  سال در نظر گرفته می 30پدران و مادران و تولد فرزندان آنهاست که معموالً 
  ).  844: 1384(گولد و کوکب، 

بـراي معرفـی   شناسان اغلب اصطالح نسـل را   شناسان، جامعه بر خالف انسان
چـه بـا هـم نسـبت      ؛انـد  زمـان متولـد شـده    برند که تقریبـاً هـم   کار می کسانی به

رفتار اعضـاي نسـل بـا    براین اساس، خویشاوندي داشته باشند چه نداشته باشند. 
از این رو از نسل بربادرفته، نسـل   ؛شود میتوجه به شرایط زمان آنها توضیح داده 
نسـل را   »شـفرز «شـود.   ها سخن گفته مـی  نپس از جنگ، نسل انقالب و مانند آ

اجتمـاعی، بـراي    هافرادي کـه در یـک مجموعـ   همه به «کند:  گونه تعریف می این
کننـد و داراي ارزش یکسـان هسـتند و تصـور      نمونه در یک کشور زنـدگی مـی  

اي مشـخص از گـروه سـنی     نزدیک از زندگی دارند و از نظر سـنی در محـدوده  
گوینـد. نسـل بـه مفهـوم      تمـایز هسـتند، نسـل مـی    تـر از خـود م   تر و مسن جوان
هاي سنی که بـه   سال زیستی معین (گروه شناختی آن نباید لزوماً با گروه هم جامعه

  ). 27: 1393(شفرز، » گیرند) یکسان باشد ترتیب پشت سر هم قرار می
اختی از نسل، تمایز قائل نش به این ترتیب بهتر است میان تعاریف زیستی و جامعه

در تعاریف زیستی، نسل را نشانۀ تداوم طبیعی بشر در طول زمان و بر اسـاس   شویم.
گیرنـد؛ امـا از منظـر     فاصلۀ زمـانی بـین تولـد فرزنـدان و والـدین آنهـا در نظـر مـی        

سنی است که در یک حوزة فرهنگی مشـخص   شناختی، نسل مجموعۀ افراد هم جامعه
ـ تاریخی یکسان، از تصـورات،  کنند و به دلیل زیستن در شرایط اجتماعی   زندگی می

  ).  40: 1393هاي مشابهی برخوردارند (شفرز،  ها و ارزش گیري ها، جهت انگیزه
هاي ارتباط جمعی در قرن بیسـتم و فراگیـر شـدن آن در اوایـل      گسترش رسانه
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هزارة سوم، فواصل زمانی و مکانی را بسیار کاهش داده است. گسـترش مفـاهیم و   
داري غربی)، نوجوانان را در سراسر جهـان   جهان سرمایه هاي جهانی (عمدتاً ارزش

پذیري کم و بیش مشـابهی قـرار داده اسـت. امـروز در سراسـر       تحت فرایند جامعه
هـاي پـاپ و    نوشند و به موسیقی پوشند، کوکاکوال می جهان جوانان شلوار جین می

اي،  ي رایانـه ها هاي تلویزیونی، بازي هاي هالیوودي، سریال کنند. فیلم راك گوش می
جاذبه مسحورکنندة فوتبال و غیره، جهان مشابهی براي نوجوانان و جوانـان ایجـاد   

به نحوي که نیازها، ترجیحات و سالیق نوجوانان و جوانان در سراسـر   ؛کرده است
). 29: 1388پـور،   جهان بیش از هر زمان دیگر به هـم شـبیه شـده اسـت (کـاظمی     

ان نسـلی جهـانی در نظـر گرفـت؛ نسـلی کـه از       تو جوانان هوادار داعش را نیز می
وجـود آمـده    هاي موجود بین جوانان هوادار داعش در سراسـر جهـان بـه    مشابهت

هاي فرهنگی عمیق موجود بـین اعضـا و هـواداران     رغم تفاوت است. در واقع علی
هاي مشترك باعث شده اسـت   بینی و عقاید و ارزش داعش در سراسر جهان، جهان

  اران داعش یک نسل جهانی را تشکیل دهند.      که اعضا و هواد
  
  هاي مذهبی . الگوهاي جذب افراد در گروه2

ترین عامل تداوم و بقاي یک جریان سیاسی یا مذهبی اسـت؛ بـه    عضوگیري، اصلی
هـاي   کنند با استفاده از ابزارها و روش ها تالش می ها یا جریان همین دلیل این گروه

هاي موجود در افراد، آنان را به تشـکیالت   گیري از زمینه ـ دعوتی و نیز بهره تبلیغی
خود جذب کنند. از آنجا که کثرت و تعدد اعضاي وفادار به یک فرقـه مـذهبی در   

شدن آن و در نهایت در افزایش قـدرت آن نقـش مهمـی دارد،      گسترش و همگانی
و موانـع در مسـیر جـذب افـراد بـه        کننـد محـدودیت   هاي مذهبی تالش مـی  فرقه

هاي مذهبی را افـراد مختلفـی از    تشکیالت خود را بردارند؛ از این رو اعضاي گروه
هاي مختلف اعم از زن و مرد، پیر و جوان با  طبقات اجتماعی، اقوام، نژادها و ملیت

  دهد.   هاي اجتماعی و فرهنگی متنوع تشکیل می تحصیالت و زمینه
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هـا از طریـق مغزشـویی     اغلب این تصور رایج میان افراد وجود دارد که فرقـه 
هایی که بـه   دهد در مورد فرقه اما تحقیقات نشان می کنند؛ می به جذب افراداقدام 

هـا   بـه ایـن فرقـه   افراد زیادي در مدت زمـانی کوتـاه   یابند و  سرعت گسترش می
تواند به عنوان عامل جذب در نظر گرفته شود. مایکـل   مغزشویی نمی ،پیوندند می

  است:کرده ها ارائه  براي تبیین علل جذب افراد در فرقه دي النگون سه مدل کلی
نحو مناسبی پاسخ   به نیازهاي روانی اعضاي خود بهچون هاي مذهبی  گروه. 1
  گیرند. مورد استقبال گسترده هواداران خود قرار می ،گویند می

هـا بـه آنهـا     هـا و فرقـه   گـروه دربـاره  مردم به دلیل ارزیابی شناختی خـود  . 2
ند. در واقـع افـراد پـس از اطمینـان از صـدق دعـاوي رهبـران گـروه و         پیوند می

متقاعـد   شـدن  جذب گروهبراي همچنین انطباق این دعاوي با نظام ارزشی خود 
آن با معیارهاي ارزشـی خـود   نیافتن ه در صدق دعاوي و انطباق اشوند و هرگ می

  شوند. از گروه جدا می ،تردید کنند
براي جذب افراد به  . آنهاها بر فریب استوار است ها و فرقه اساس کار گروه. 3

هـاي   گسـترده از روش  در حـد  تشکیالت خود و براي حفظ و نگهـداري اعضـا  
 کنند. مبتنی بر دروغ و فریب استفاده می

میزان ارزیابی «کند:  النگون سپس با ترکیب این سه مدل، مدل جامعی ارائه می
ی از نیازهـاي روانـی فـرد و    شناختی فرد هنگـام عضـویت در یـک گـروه، تـابع     

. هر گاه محیط گروه کمتر آلوده به فریب باشـد  است آمیز بودن محیط گروه فریب
تـر باشـد، ارزیـابی شـناختی افـراد       و پاسخگویی آن به نیازهاي روانی افراد پایین

تر خواهد بود و در نتیجه گرایش آنهـا بـراي عضـویت در گـروه      تر و کامل دقیق
هـاي فریـب در کنـار     ر مقابـل، اسـتفاده گسـترده از روش   کاهش خواهد یافت. د

ها، گرایش به عضویت در آنهـا را بـه    پاسخگویی به نیازهاي روانی افراد در گروه
  ). 24: 1390 ،(امیدنژاد» شدت افزایش خواهد داد
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  ها ها و فرقه مکانیسم عضویت افراد در گروه بارهمدل النگون در
  
 پژوهشهاي  فرض پیش

   ساختار نیروي انسانی داعش جوان است.فرض اول:  پیش
وگوي اسـتراتژیک در گزارشـی بـا     ساختار داعش ماهیتی جوان دارد. مؤسسه گفت

، نیروهاي واردشده به سوریه »جنگجویان غربی؛ نوآوري در مقابله با تهدید«عنوان 
کرده است که گـروه  بندي و به این نکته اشاره  سال طبقه 29تا  18را در گروه سنی 

کننـد در   نظامیانی که براي پیوستن به معارضان بـه سـوریه مهـاجرت مـی     سنی شبه
جنگیدند، کاهش یافته است. بـر   مقایسه با گروه سنی نیروهایی که در افغانستان می

 17تـا   15این اساس، در حالی که تعداد زیادي از نیروهاي واردشده به سوریه بین 
هاي جهـادي بـه افغانسـتان مهـاجرت      براي پیوستن به گروه سال دارند، افرادي که

  ).  briggs, 2014سال  بودند ( 35تا  25کردند، عمدتاً در گروه سنی  می
بـه اعـالم    1کـرده  پوینـت منتشـر   همچنین گزارش دیگري که مؤسسـه وسـت  

پرداخته  2014تا ژوئن  2013میانگین سنی نیروهاي واردشده به سوریه از ژانویه 
ن آمار که بر میانگین سنی نیروهاي مهاجر از بالکـان، فرانسـه و بلژیـک    است. ای

                                                                                                                                         
سسه ضـد تروریسـم   ؤکه توسط مآمده است  نگهباننشریه  6در شماره  2014این گزارش در ژوئن  .1

  تشر شده است.آکادمی نظامی ایاالت متحده آمریکا (وست پوینت) من

آمیز بودن  میزان فریب
 محیط گروه

میزان پاسخگویی گروه 
 به نیازهاي روانی افراد

 ارزیابی شناختی افراد

 یت در گروهگرایش به عضو
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سـال اعـالم    5/23و  27، 6/32به ترتیب میانگین سنی مهـاجران را   ،استوار است
تـري از نـرخ سـنی     . البته نیروهاي ائتالف آمار دقیق(Holman, 2014)کرده است 

ارائـه   2007آگوسـت   22تـا   2006آگوست  18از  1افراد پیوسته به القاعده عراق
و  25تـا   24آن، میانگین سنی نیروهاي این سـازمان بـین   براساس کرده بودند که 
  . (Bergen&Others, 2008: 43)سال اعالم شده بود  22تا  21میانه سنی بین 

انسـانیِ   نیـروي  سـلولیِ  توان اسـتدالل کـرد شـبکه    بر اساس آمار یادشده می
اند و منظور از  ار آن را جوانان تشکیل دادهسازمانی چابک است که ساخت ،داعش

  . است گرایش افراد به داعش، گرایش جوانان به داعش
علل گرایش و جذب جوانان به داعش بر اسـاس حـوزه جغرافیـایی    فرض دوم:  پیش

    متفاوت است.
بنـا بـه    ،بدیهی است جوانان مسلمان سـاکن کشـورهاي غیراسـالمی (غربـی)    

پیوندند. بر این اسـاس   کشورهاي اسالمی به داعش میدالیلی متفاوت از جوانان 
در این مقاله صرفاً به نتایج مربوط به بررسـی علـل گـرایش جوانـان کشـورهاي      

منظور از گرایش جوانان به داعش، گرایش جوانان و اسالمی به داعش اشاره شده 
  کشورها و جوامع اسالمی است.

   پیوندند. میفقط جوانان مسلمان سنی به داعش فرض سوم:  پیش
داعش با سایر فرق و مذاهب اسالمی و تکفیر آنها نداشتن با توجه به مسامحه 

، از از سـوي داعـش  و اعالم وجوب کشتن پیروان برخی فرق و مذاهب اسـالمی  
توان فرض کرد که ذخیره استراتژیک داعش در حوزه نیروي انسانی، فقط  ابتدا می

. بنابراین در این پـژوهش منظـور از   دهستن جوانان مسلمان سنی از سراسر جهان
  .است گرایش جوانان به داعش، گرایش جوانان مسلمان سنی به داعش

تنها بخشی از جوانان سنی هوادار داعش بوده و از اقـدامات  فرض چهارم:  پیش

                                                                                                                                         
مریکا و متحدانش توسط ابومصعب زرقاوي تأسـیس شـد، در   ا. القاعده عراق که مقارن اشغال عراق توسط 1

  تغییر نام داد.  » دولت اسالمی«و در نهایت » دولت اسالمی عراق و شام«، »دولت اسالمی عراق«ادامه به 
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  آن حمایت کرده و به عضویت در آن تمایل دارند.
همـه  ال حاضـر  ممکن است عنوان پژوهش این تصور را ایجاد کند که در حـ 

و از اقـدامات آن  هسـتند  مذهب در کشورهاي اسالمی هوادار داعش  جوانان سنی
در حـالی کـه تنهـا بخشـی از      ؛و به عضویت در آن تمایل دارندکنند  میحمایت 

هـاي خـاص بـراي     افراطـی سـلفی یـا انگیـزه     هـاي  سنت که گرایش  جامعه اهل
یوندند. بنابراین نباید داعش را پ به این سازمان میدارند، عضویت در این سازمان 

  سنت معرفی کرد.  نماینده کل اهل
عضـویت مسـلمانان    داعش سازمانی فراملی است و گرایش وفرض پنجم:  پیش

  در آن نیز فراملی است. 
هـا یـا اعضـاي منفـرد آن در      با توجه به بعد فراملی داعش و فعالیت سرشـاخه 

داعش الزاماً به معناي مهاجرت آنهـا  بسیاري کشورها، پیوستن یا گرایش جوانان به 
به سوریه و عراق و شرکت در جنگ علیه حکومت ایـن دو کشـور نیسـت، بلکـه     

اي) و هـواداري   هاي این سازمان و اقدامات حمایتی (مالی و رسانه پیوستن به شاخه
  از آن در سایر کشورها در اشکال گوناگون نیز باید مورد توجه قرار گیرد.  

اي از  و مجموعـه نیسـت  علتـی   رایش جوانان به داعش تکگپیش فرض ششم: 
  .زمینه مؤثرندعلل و عوامل در این 

 بـه  مطالعه مورد موضوع تقلیل سیاسی، و اجتماعی هاي پدیده علّی بررسی در
 و کامـل  بررسـی  مـانع  شـود،  می گفته گرایی تقلیل آن به اصطالحاً که عامل، یک

 واقعیـت  از بخشـی  تبیـین  بـه  قادر طفق ،به دست آمده نتایج و شد خواهد جامع
 داعـش  علل گرایش جوانان بـه  بررسی در. )671: 1380بود (ساروخانی،  خواهد

توان تنها یک عامل را علت جذب جوانان در سازمان داعش و گرایش به آن  نمی
  .  شوند ابعاد مختلف شناسایی دارد ضرورتبلکه  ؛در نظر گرفت

اي  اي، اعتقادي، روانی و انگیزشی، زمینه نهعوامل تبلیغی و رسافرض هفتم:  پیش
  توانند تا حد زیادي علل گرایش جوانان به داعش را تبیین کنند.  و عملکردي می
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ژوهشی الزم است عالوه بر مشخص کردن محدوده زمـانی و مکـانی    در هر پ
اگر پژوهش ماهیتی علّی به خصوص هاي مطالعه نیز محدود شوند،  تحقیق، حوزه

عامـل تبلیغـی و    5د. در این پژوهش علل گرایش جوانان به داعش در باشداشته 
صـادي،  تاي (سیاسـی، اجتمـاعی، اق   اي، اعتقادي، روانی و انگیزشـی، زمینـه   رسانه

فرهنگی و هویتی) و عملکردي (عملکرد داعش) به عنوان متغیرهاي مستقل کالن 
  اند.  بررسی و متغیرهاي خرد از درون مطالعات اکتشافی استخراج شده

  دهند. شاکله اصلی داعش را مردان تشکیل میپیش فرض هشتم: 
داعش سازمانی مردمحور است. اگرچه در سازمان داعش تعدادي از زنـان بـه   

. همچنین تعداد زنانی کـه  است محدودشان اما تعداد ،کنند طور رسمی فعالیت می
جرت مختلف جهان براي پیوستن بـه داعـش بـه سـوریه و عـراق مهـا      مناطق از 
  .  است مردان بسیار محدود ، در مقایسه باکنند می

  
  هاي پژوهش فرضیه

اي نسبتاً جدید و ادبیات تحقیق درباره آن فقیر است. عمـده مطالعـات    داعش پدیده
بوده است. در کشور » تحقیق از درون«و نه » تحقیق از بیرون«درباره سازمان داعش 

خـارجی از ایـن سـازمان بـه تصـویر      هاي داخلی و  ما داعش بر اساس آنچه رسانه
شود و مطالعات میدانی درخور توجهی درباره آن انجام نشـده   اند شناخته می کشیده

اي، روانـی و انگیزشـی،    توان پنج عامـل تبلیغـی و رسـانه    است. اما به طور کلی می
اي، اعتقادي و عملکردي را در گرایش جوانان به داعش مـؤثر دانسـت و بـر     زمینه

  رضیات زیر را ساخت و مدل مفهومی، مطابق نمودار را طراحی کرد:اساس آن ف
  اي در گرایش جوانان به داعش مؤثر است. رسد عامل تبلیغی و رسانه به نظر می. 1
  رسد عامل روانی و انگیزشی در گرایش جوانان به داعش مؤثر است. . به نظر می2
  .استاعش مؤثر اي در گرایش جوانان به د رسد عامل زمینه به نظر می. 3
  .است رسد عامل اعتقادي در گرایش جوانان به داعش مؤثر به نظر می. 4
  .است رسد عامل عملکردي در گرایش جوانان به داعش مؤثر به نظر می. 5
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  مدل مفهومی پژوهش (بیان روابط بین متغیرهاي مورد مطالعه)
  
  گیري ه آماري، برآورد حجم نمونه و روش نمونهجامع

این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. جامعۀ آماري در بخـش  
موضـوع   بـاره اسناد و مدارك نوشتاري، دیداري و شـنیداري در همه کیفی شامل 

نفر از متخصصان داخلی  141و در بخش کمی، جامعۀ آماري شامل است تحقیق 
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  ذخیره استراتژیک داعش در حوزه نیروي انسانی 
 (جوانان مسلمان در کشورهاي اسالمی)

ایجاد شبکه سلولی از افراد 
  هوادار داعش در سراسر جهان  

جذب در سازمان داعش 
    در سوریه و عراق

هاي داعش در  جذب در سرشاخه
    )…سایر کشورها (لیبی، مصر و
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هاي تحقیق در بخش کیفی  یافته بارهاظهارنظر دربراي حیت و خارجی واجد صال
  شود. می(تکمیل پرسشنامه) 

  اشـباع «و اصـل  » گیري اشـباعی  نمونه«در بخش کیفی، بر اساس   حجم نمونه
گیـري اشـباعی، بررسـی اسـناد و مـدارك       . در نمونـه شـده اسـت  تعیـین  » نظري

اي از اطمینان برسد کـه   رجهکه محقق به د نوشتاري، دیداري و شنیداري، تا زمانی
هاي جدیـدي حاصـل نخواهـد     از اسناد و مدارك و افراد جدید، اطالعات و داده

ها (اسناد و مدارك و ...)  گیري ادامه خواهد داد. در این بخش، نمونه نمونه بهشد 
  اند. بر اساس اعتبار، صحت، دقت و در دسترس بودن انتخاب شده

نفر) بـر اسـاس    141داخلی و خارجی ( در بخش کمی تعدادي از متخصصین
اصل صالحیت، جامعیت، فراگیري و در دسترس بودن انتخاب شدند و بـه آنـان   

همه اظهارنظر ارائه شد. استفاده از براي هاي بخش کیفی در قالب پرسشنامه  یافته
هاي نخبگی در داخل کشور از اصول اساسی در انتخـاب نمونـه در ایـن     ظرفیت

نظران نهضـتی، اطالعـاتی،    مه در اختیار کارشناسان و صاحببخش بود و پرسشنا
امنیتی، سیاسی، دانشگاهی، اصحاب رسانه و پژوهشگران قرار گرفت. با توجه به 

امکان حضور در خارج از کشور براي بررسی میدانی و اسـتفاده از ظرفیـت   نبود 
ر ایـران  نخبگان خارجی، پرسشنامه در اختیار تعدادي از کارشناسان خارجی که د

حضور داشتند قرار گرفت و براي تعدادي از کارشناسان خارجی نیز پرسشنامه از 
 طریق پست الکترونیکی ارسال شد.  

 
  روش تحقیق 
  تحقیق بر اساس هدف  . روش1

و بـه دنبـال بررسـی    است این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع پژوهش کاربردي 
  . است اعش)مهم در جهان اسالم (گرایش جوانان به د یمشکل

  ها و آزمون فرضیات تحقیق بر مبناي نحوه پاسخ به سؤال روش . 2
و آزمـون   هـا  در این پژوهش بر مبناي نحـوه پاسـخ بـه سـؤال    به کار رفته روش 
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که هم از روش کیفی و هـم از روش  اي  گونهبه است؛ روش ترکیبی به فرضیات 
و بـا روش  شـود   مـی کمی استفاده خواهد شد. این پژوهش با روش کیفـی آغـاز   

ها و معایب استفاده از یکـی از ایـن دو    از این رو محدودیت ؛یابد کمی خاتمه می
  روش به تنهایی، تا حد زیادي کاهش پیدا کرد.

در بخش اول، براي پاسـخ بـه فرضـیات    ها:  تحقیق بر مبناي نحوه پاسخ به سؤال  روش
آوري  ارف، جمـع پژوهش از روش کیفی (اکتشافی) اسـتفاده شـد. در تحقیقـات متعـ    

باید اطالعـات مـورد نیـاز را کـه      وترین مراحل پژوهش است  اطالعات یکی از مهم
ــق روش   ــدانی و صــوري باشــند، از طری ــی، اســنادي، می ــا و  داراي اتکــاي عقالن ه

). مشـاهده مسـتقیم،   171: 1392هاي سودمندي گردآوري کـرد (سـاروخانی،    تکنیک
هـاي گـردآوري    و نوشـتاري) از روش  مصاحبه، اسناد و مدارك (دیـداري، گفتـاري  

  ).298و  297: 1389هاي کیفی هستند (ازکیا و دربان آستانه،  داده
در بخش دوم، به روش تحقیق بر مبناي تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیات: 

آمـده از بخـش اول، از    دست هاي به منظور تجزیه و تحلیل و اعتباربخشی به داده
هـا از طریـق    هاي آمـاري) اسـتفاده و ایـن یافتـه     آزمونروش کمی (پرسشنامه و 

نظـر در موضـوع    حبپرسشنامه (لیکرت) در اختیار تعـدادي از کارشناسـان صـا   
نتـایج از   ،هاي تحقیق یافتهپس از دریافت نظر آنها درباره  تحقیق قرار داده شد و

  تحلیل شد. طریق آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و
  
  ها  گردآوري داده ابزار . روش تحقیق بر اساس3

هـا مراجعـه بـه اسـناد      در بخش کیفی، ابزار گردآوري داده روش اسنادي:الف) 
. بـرخالف  اسـت  اسناد دیداري، نوشتاري و گفتـاري مـرتبط بـا موضـوع)    همه (

هـاي   اي که محقـق شخصـاً داده   پژوهش آزمایشی، پیمایشی و مشاهده هاي روش
نون مختلف مانند پرسشـنامه، مشـاهده و... بـه    مورد نیاز تحقیق را با استفاده از ف

ها و پدیدآورنـدگان اطالعـات    آورد، در مطالعه اسنادي، محقق با پدیده دست می
هاي مورد نیاز خـود را از طریـق    و دادهاست در تعامل و کنش متقابل  باره آنهادر
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هـا، کاسـت، دیسـکت، لـوح      ها، عکس اسناد مکتوب (چاپی و الکترونیکی)، فیلم
کند. از آنجا که اسناد مذکور متناسب با هـدف محقـق    آوري می ده و ... جمعفشر

، محقق ابتدا باید منابع مورد نیاز خود را از میان اسـناد در دسـترس   اند تهیه نشده
هاي مفید و مرتبط با موضوع تحقیق را از این منابع استخراج  انتخاب و سپس داده

  ). 378: 1389و دربان آستانه، بندي آنها کند (ازکیا  به طبقهاقدام و 
هایی است که بـه   اي از گویه پرسشنامه در معنی عام آن مجموعه ب) پرسشنامه:

دهـد.   شود و پاسـخگو بـه آن، پاسـخ یـا واکـنش نشـان مـی        پاسخگو عرضه می
اي از پاسخگویان  پرسشنامه ابزاري است که در آن، تعدادي پرسش براي مجموعه

اند) درباره وضـعیت اجتمـاعی، شـغلی و     خص(که اغلب معرف یک جمعیت مش
شان در مورد یک پدیـده یـا    شان، سطح معرفت یا آگاهی شان، انتظارات خانوادگی

شود. در این پـژوهش،   اي که براي محقق ارزش دارد، ساخته می مسئله یا هر نکته
آمـده در بخـش اول، پرسشـنامه بـه      دسـت  هاي بـه  به منظور اعتباربخشی به یافته

نظران واجد شرایط و صالحیت علمی (به روش  از متخصصان و صاحبتعدادي 
  هاي بخش اول اعتبارسنجی شد.  لیکرت) ارائه و یافته

  
  
  
  
  
  

  بررسی فرضیات تحقیق
هاي گرایش جوانان به داعش  در طرح پژوهشی، بر اساس مدل مفهومی، علل و زمینه

اي و  اي، زمینـه  ی، تبلیغـی و رسـانه  در قالب پنج عامل کلی اعتقادي، روانی و انگیزش
اي بررسی شـد و در نهایـت بـراي     عملکردي با روش کیفی و از طریق ابزار کتابخانه

هر عامل (متغیر مستقل کالن) تعدادي گویه (متغیر مسـتقل خـرد) بـراي بررسـی در     

فرضیات 
 تحقیق

روش کیفی 
 (اکتشافی)

هاي  یافته
 تحقیق

هاي  بخشی به یافتهاعتبار
  تحقیق با استفاده از روش کمی 

 هاي آماري) (پرسشنامه و آزمون

 گیري تجزیه و تحلیل و نتیجه



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال شانزدهم،

 
شماره

 3
، پیاپی 

63
، پاییز 

1394
  

 

 

 20  

  هاي پژوهش) مورد شناسایی قرار گرفت.    مرحله دوم پژوهش (اعتباربخشی به یافته
آزمـون توسـط    گویـه دیگـر کـه در مرحلـه پـیش      16ها،  امه به این گویهدر اد

اضـافه   ،توجه و بررسی معرفی شدنددرخور هاي  کارشناسان خبره به عنوان گویه
هاي مکمل پرداختـه نشـده    گرفته به گویه شد. در واقع در بررسی اسنادي صورت

مـون فرضـیات   هاي بخـش اسـنادي و آز   ولی در مرحله اعتباربخشی به یافته ،بود
  1.شـدند  ها هم بررسی نظران، این گویه اصلی، بنا به پیشنهاد کارشناسان و صاحب

اي که در مرحله دوم از طریق روش کمـی (پرسشـنامه طیـف لیکـرت)      گویه 63
  ند از: ا مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند عبارت

   
  اي هاي مربوط به عامل تبلیغی رسانه گویه

ها به جاي نخبگان دینی، سیاسی و اجتماعی موفق به جذب جوانان به  رار دادن تودهداعش با مخاطب ق  1/1
  سازمان خود شده است.

سنت (حب پیامبر، خلفـا، صـحابه و همسـران پیـامبر)      داعش با تکیه بر مبانی اعتقادي ـ احساسی اهل    2/1
  موفق به جذب جوانان به سازمان خود شده است.

هـاي ارتبـاط اجتمـاعی و     جمعی نوین ماننـد اینترنـت، شـبکه    ده از وسایل ارتباطداعش با استفاده گستر  3/1
  هاي تلویزیونی موفق به جذب جوانان به سازمان خود شده است. شبکه

ها موفق به جذب جوانـان   داعش با مخاطب قرار دادن احساسات جوانان سنی به جاي منطق و عقل آن  4/1
  به سازمان خود شده است.

هاي خود (سر بریدن، سوزاندن و ...) موفق به جذب جوانـان   ا به تصویر کشیدن عریان خشونتداعش ب  5/1
  به سازمان خود شده است.

  داعش از طریق جذب سینه به سینه و دعوت خصوصی موفق به جذب جوانان به سازمان خود شده است.  6/1
رچم، شعارهاي حماسی دینی و ...) باعث استفاده از نمادها و شعارهاي اسالمی (دابق، رنگ و محتواي پ  7/1

  جذب جوانان به داعش شده است.
النبی) توسط داعش، باعث جذب جوانان به ایـن    تبلیغات داعش درباره تحقق عینی جامعه آرمانی (مدینه  8/1

  سازمان شده است.
جوانان به ایـن  هاي داعش توسط غرب باعث جذب  فراهم کردن زمینه براي انتشار آزاد محتواي رسانه  9/1

  سازمان شده است.
هاي تحت سیطرة داعش، باعث جذب جوانـان   دعوت عام از مسلمانان جهان براي مهاجرت به سرزمین  10/1

  به این سازمان شده است.
هاي سلفی به عنوان مراکز تبلیغ و جذب باعث جذب جوانـان بـه داعـش     وجود مساجد، نهادها و پایگاه  11/1

    شده است.
                                                                                                                                         

قابل اتکاي میدانی و عقالنی بـراي آن  گویه مربوط به جهاد نکاح از مواردي بود که محقق مستندات  .1
بـه  نظـران   آزمون و ارائه پرسشـنامه بـه صـاحب    ولی بنا به توصیه کارشناسان در مرحله پیش ،پیدا نکرد

 بررسی اعتبار یا روایی، در پرسشنامه گنجانده شد.منظور 
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  اي مربوط به عامل زمینه هاي گویه

سنت باعث جذب جوانان بـه    ناتوانی حکام و نخبگان کشورهاي اسالمی در تحقق مطالبات هویتی اهل  1/2
  داعش شده است.   

  بحران هویت در کشورهاي اسالمی باعث جذب جوانان به داعش شده است.   2/2
  جذب جوانان به داعش شده است.    ضعف و انقیاد حکام کشورهاي اسالمی در مقابل غرب باعث  3/2
  احکام شریعت اسالمی در کشورهاي اسالمی باعث جذب جوانان به داعش شده است.    نشدن اجرا  4/2
  بحران رهبري در کشورهاي اسالمی باعث جذب جوانان به داعش شده است.     5/2
  ذب جوانان به داعش شده است.   عملکرد امریکا و غرب در منطقه (اشغال عراق و افغانستان) باعث ج  6/2

سـنت باعـث جـذب      هاي شیعه علیه اعتقادات و مقدسات اهـل  ها و شخصیت عملکرد سوء برخی رسانه  7/2
  جوانان به داعش شده است.   

ها (هویت اسالمی) باعث جذب جوانـان   ها و هویت سازي و نابودي یا استحاله سایر فرهنگ روند جهانی  8/2
     به داعش شده است.

هاي فرومانده در جلوگیري از پیوستن جوانان به  دولتبه خصوص هاي اطالعاتی کشورها  ضعف دستگاه  9/2
  داعش باعث جذب جوانان به این سازمان شده است.   

  شکاف بین نخبگان (دینی، سیاسی و اجتماعی) و جوانان باعث جذب جوانان به داعش شده است.     10/2
  وامع اسالمی باعث جذب جوانان به داعش شده است.   قومی در ج  شکاف  11/2
  شکاف مذهبی در جوامع اسالمی باعث جذب جوانان به داعش شده است.     12/2

خواهی نظیـر داعـش اسـتقبال     هاي خشن و تمامیت اي که از گروه خواه قبیله فرهنگ متصلب و تمامیت  13/2
  کند باعث جذب جوانان به داعش شده است.  می

  هاي سوریه و عراق باعث جذب جوانان به داعش شده است.    اي نظام هاي قومی و طایفه سیاست  14/2

سنت بنا به دالیل مذهبی، تاریخی و هویتی باعث جذب جوانان به   اهمیت ارض عراق و شام براي اهل  15/2
  داعش شده است.   

  داعش شده است.    فقر اقتصادي و محرومیت مطلق یا نسبی باعث جذب جوانان به  16/2
  مدي حکام کشورهاي اسالمی  باعث جذب جوانان به داعش شده است.   اناکار  17/2

ناکارآمدي ساختار متحجر نظام سیاسی کشورهاي اسالمی در اداره مطلوب کشورهاي اسـالمی باعـث     18/2
  جذب جوانان به داعش شده است.   

سوریه (تلقی جنگ مذهبی علیه  عیان در عراق و علویان درحمایت ایران و شیعیان منطقه از حکومت شی  19/2
  سنت) باعث جذب جوانان به داعش شده است.     اهل

تکفیري  مانند النصره در ابعاد عقیـدتی و عملکـردي باعـث     ـهاي سلفی   اختالفات داعش با سایر گروه  20/2
  جذب جوانان به این سازمان شده است.   

  بودن سطح آگاهی دینی باعث جذب جوانان به داعش شده است.     ینیفقر فرهنگی و پا  21/2

فراهم کردن شرایط براي پیوستن جوانان به داعش توسط کشـورهایی ماننـد ترکیـه، عربسـتان و اردن       22/2
  باعث جذب جوانان به این سازمان شده است. 
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  هاي مربوط به عامل روانی و انگیزشی گویه
  طلب باعث جذب جوانان به داعش شده است.    اي روانی جوانان خشونته تخلیه انرژي و عقده  1/3
  طلبی، رستگاري و زندگی در سایه حکومت اسالمی باعث جذب جوانان به داعش شده است.     جهاد، شهادت  2/3
  ت.    دریافت حقوق از سازمان داعش و برخورداري از مزایاي مترتب بر جهاد باعث جذب جوانان به داعش شده اس  3/3
  یابی از طریق عضویت در داعش باعث جذب جوانان به این سازمان شده است.    هویت  4/3
  احساس مظلومیت باعث جذب جوانان به داعش شده است.     5/3
  هاي سیاسی باعث جذب جوانان به داعش شده است.    انتقام از جامعه یا نظام  6/3
  سوریه باعث جذب جوانان به داعش شده است.   سنت در عراق و   بازگرداندن سیادت اهل  7/3
  اي براي فتح فلسطین و روم باعث جذب جوانان به داعش شده است.    فتح شام به عنوان مقدمه  8/3

انـد باعـث    ها و کفار قرار گرفته کیشان خود در عراق و سوریه که مورد ظلم شیعیان، علوي  حمایت از هم  9/3
  .   جذب جوانان به داعش شده است

هاي دیگـر متفـاوت اسـت، باعـث      پیوستن به سازمانی که در ابعاد ماهیتی و عملکردي، از تمام سازمان  10/3
  جذب جوانان به داعش شده است.   

بازسازي تاریخ پرافتخار مسلمانان در دوران طالیی قدرت و عظمت جهان اسالم باعث جذب جوانان به   11/3
  داعش شده است.     

گرفتـه باعـث جـذب جوانـان بـه       هاي جنسی (جهاد نکاح) به دلیل تبلیغات صـورت  از مزیت  داريبرخور  12/3
  داعش شده است.   

  گرایی عربی باعث جذب جوانان به داعش شده است.    قوم  13/3
  سنت باعث جذب جوانان به داعش شده است.     گرایانه اهل تعصبات مذهبی فرقه  14/3
  سازي باعث جذب جوانان به داعش شده است.   سنت به دلیل ناکامی در نظام  اهل احساس حقارت تاریخی  15/3

   
  هاي مربوط به عامل اعتقادي گویه

سـنت ایـن دو کشـور باعـث      اعتقاد به ظلم اکثریت شیعه در عراق و اقلیت علوي در سوریه در حق اهل   1/4
  جذب جوانان به داعش شده است.

ها در سوریه و وجوب نابودي و براندازي آنها باعث جذب جوانـان   عراق و علوياعتقاد به کفر شیعیان در   2/4
  به داعش شده است.

اعتقاد به وجوب فریضه مهاجرت، بیعت و جهاد و تشکیل خالفت اسالمی و حمایت از آن باعـث جـذب     3/4
  جوانان به داعش شده است.

  ) باعث جذب جوانان به داعش شده است.ها ها و یهودي اعتقاد به وجوب مبارزه با کفار (صلیبی  4/4

اعتقاد به وجوب بیعت با فردي که اقدام به تشکیل دولت اسالمی (خالفت) کرده باعث جذب جوانان بـه    5/4
  داعش شده است.
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  هاي مربوط به عامل عملکردي گویه 
  احیاي امر خالفت توسط داعش باعث جذب جوانان به داعش شده است.    1/5

دنبال اقدامات داعش باعـث    سنت از وضعیت انفعالی و دفاعی به وضعیت فعال و تهاجمی به  هلخروج ا  2/5
  جذب جوانان به داعش شده است.

تلقی توجه داعش به زندگی و رفاه مادي در کنار تعالی معنوي و سعادت اخروي باعث جذب جوانان بـه    3/5
  داعش شده است.

  توسط داعش باعث جذب جوانان به داعش شده است.تلقی اجراي حدود و احکام اسالمی   4/5

تلقی ایجاد  الگویی از حکومت بر اساس معیارهاي عدالت، مساوات، حمایت از محرومان و مستضعفان و   5/5
  ... باعث جذب جوانان به داعش شده است.

ث جذب جوانـان  المللی باع ها و هنجارهاي حقوقی و بین شیوه عمل داعش و مخالفت آشکار آن با رویه  6/5
  به داعش شده است.

  باعث جذب جوانان به داعش شده است. ،رغم همه فشارها  بهموفقیت داعش در استقرار حکومت  خود   7/5

تلقی برابري اقوام مختلف و عدم تبعیض میان آنها در توزیع مناصـب و مزایـا در قلمـرو تحـت سـیطره        8/5
  داعش باعث جذب جوانان به داعش شده است.

  فراهم کردن امکان بیعت غیرحضوري با خلیفه باعث جذب جوانان به داعش شده است.  9/5
  ساختارمندي و نظم سازمانی داعش باعث جذب جوانان به داعش شده است.  10/5

   
  اعتماد (پایایی) و اعتبار (روایی) پرسشنامه

در  2ایـی و اعتبـار یـا رو   1ها و تعیین میزان اعتمـاد یـا پایـایی    آزمون پردازش داده
گیـري مطلـوب    تحقیقات اجتماعی از اهمیت زیادي برخوردار است؛ زیرا انـدازه 

مستلزم آن است که اوالً نتایج حاصل از آن دقیق و صـحیح باشـد؛ یعنـی بیـانگر     
هاي حقیقی در واقعیت یا پدیده مد نظر باشد و ثانیاً مبین همان صـفت یـا    تفاوت

ابـزار  » اعتمـاد «ر بررسـی درجـه   صفاتی باشد که مد نظـر محقـق بـوده اسـت. د    
گیري با یک ابزار  گیري، هدف این است که بدانیم آیا نتایج حاصل از اندازه اندازه

گیري ما (پرسشنامه) بـا چـه    مشخص قابل اعتماد است یا خیر؟ یعنی ابزار اندازه
گیـري کـرده اسـت و اگـر      دقت یا صحتی موضوع مورد بررسـی را قابـل انـدازه   

دسـت   وطه با همان شرایط تکرار شود، آیا همان نتـایج قبلـی بـه    گیري مرب اندازه
آید یا خیر؟ اعتماد یا پایایی یک مسئله، کمی یا تکنیکی و ناظر به ایـن سـؤال    می

                                                                                                                                         
1. Reliability 
2. Validity 
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گیري با چـه دقـت و صـحتی پدیـده یـا صـفت مـد نظـر را          است که ابزار اندازه
  کند. گیري می اندازه

ضـریب آلفـاي   «یـا پایـایی،    هاي مناسب براي سـنجش اعتمـاد   یکی از آزمون
. از روش ضریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي    دارد که عمومیت زیادياست  »کرونباخ

شـود. مـثالً    هـا اسـتفاده مـی    گیـري یـا مقیـاس    محاسبه انسجام درونی ابزار اندازه
اي) وجود داشته باشد و محقق  که مقیاسی از نوع طیف لیکرت (مقیاس رتبه زمانی

بـراي سـنجش    ،گیري کند یک مفهوم پیچیده را اندازه هاي مختلف از طریق گویه
مقدار آلفاي چنانچه تواند از آلفاي کرونباخ استفاده کند.  انسجام درونی مقیاس می

گیـري اعتمـاد    توان به ابزار انـدازه  می )Alpha < 7/0( باشد 7/0کرونباخ بیشتر از 
سازگار و اضـافه  هاي ناهمخوان و نا کرد و در غیر این صورت باید با حذف گویه

  ). 74و  73: 1387هاي مناسب، مقدار آلفا را افزایش داد (کالنتري،  کردن گویه
گیـري اسـت،    اي کمی و قابل اندازه بر خالف اعتماد یا پایایی که عمدتاً مسئله

یـک  » اعتبـار «اي کیفی و ارزیابی آن بسـیار مشـکل اسـت.     اعتبار یا روایی مسئله
سـنجد کـه    هاي پژوهش همان مفهـومی را مـی   پژوهش بدین معناست که معرف

گیري کنیم؛ به عبارت دیگر اعتبار آزمون، توانایی ابزار مد  خواهیم آن را اندازه می
گیري آن ساخته شده است.  گیري صفتی است که آزمون براي اندازه نظر در اندازه

از  هایی وجود دارد کـه یکـی   گیري روش براي سنجش اعتبار و روایی ابزار اندازه
آنها اعتبار صوري یا اعتبـار محتواسـت. در اعتبـار صـوري، از تعـدادي از افـراد       

کننـده میـزان    شود و قضاوت آنها تعیـین  متخصص در موضوع تحقیق استفاده می
). در این طرح، اعتبار یـا روایـی   63: 1376گیري است (دواس،  اعتبار ابزار اندازه

ررسی شده است؛ بـه عبـارت دیگـر در    گیري از طریق اعتبار صوري ب ابزار اندازه
هاي پرسشنامه، براي سنجش متغیرها، از نظر تعدادي از کارشناسان  طراحی سؤال

  و متخصصان استفاده شده است. 
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Cronbach's Alpha N of Items اعتماد یا پایایی پرسشنامه در هر یک از عوامل  
اي عامل تبلیغی و رسانه 11 710.  

اي زمینهعامل  22 789.  

 عامل روانی و انگیزشی 15 757.

 عامل اعتقادي 5 725.

عملکرديعامل  10 818.  

 کل عوامل 63 908.
  

شود، مقدار آلفاي کرونباخ پرسشنامه به صـورت کلـی و بـر     طور که مالحظه می همان
  دهد. است که از قابل اعتماد بودن پرسشنامه خبر می 7/0تر از  تک عوامل، بزرگ اساس تک

  
  توصیفی آمار

  توصیف گروه پاسخگویان .1
به تکمیل پرسشنامه اقدام نظرانی که  هاي متخصصان، کارشناسان و صاحب ویژگی
  :زیر است بر اساس ماهیت شغلی ـ تخصصی، تحصیالت و سن، به شرح ،کردند

  
 تخصصی پاسخگویان ـماهیت شغلی 

 Frequency Percent Cumulative Percent 

Valid 26,2 26,2 37 نهضتی 

 39,7 13,5 19 اطالعاتی

 51,8 12,1 17 دانشگاهی

 62,4 10,6 15 پژوهشی

 74,5 12,1 17 دیپلمات

 78,0 3,5 5 کارگزار نظام

 88,7 10,6 15 کارشناس خارجی

اي رسانه  9 6,4 95,0 

نهضتی دهفرمان  7 5,0 100,0 

Total 141 100,0  
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 تحصیالت پاسخگویان

 Frequency Percent Cumulative Percent 
Valid 11,3 11,3 16 کارشناسی 

 58,9 47,5 67 کارشناسی ارشد
 100,0 41,1 58 دکتري
Total 141 100,0  

 
  سن پاسخگویان

 Valid 141 

Missing 0 

Mean 41,01 

Median 40,00 

Mode 36 

Range 47 

Minimum 23 

Maximum 70 

  
  ها (متغیرهاي مستقل خرد) (متغیرهاي مستقل کالن) و گویه میانگین وزنی عوامل .2

پس از تکمیل پرسشنامه توسط پاسـخگویان، میـانگین وزنـی هـر گویـه (متغیـر       
ها در هر عامل بر اساس شدت تأثیر، از زیاد بـه   مستقل خرد) محاسبه شد و گویه

  کم، منظم شدند. 
  

  اي عامل تبلیغی و رسانه
  3,50تا  2,51متوسط =         4,25تا  3,51زیاد =        5تا  4,26خیلی زیاد= 

  1,75تا  1خیلی کم =             2,50تا  1,76کم =  
  میزان تأثیر  نمره  گویه  شماره

3/1  
داعش با استفاده گسترده از وسایل ارتباط جمعی نـوین ماننـد اینترنـت،    

جوانان زیونی موفق به جذب یهاي تلو شبکه و هاي ارتباط اجتماعی شبکه
  به سازمان خود شده است.

 خیلی زیاد 4,39

سـنت (حـب پیـامبر، خلفـا،      داعش با تکیه بر مبانی اعتقادي ـ احساسی اهل    2/1
 خیلی زیاد 4,38  صحابه و همسران پیامبر) موفق به جذب جوانان به سازمان خود شده است.

 زیاد 4,23و داعش با مخاطب قرار دادن احساسات جوانان سـنی بـه جـاي منطـق       4/1
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  عقل آنها موفق به جذب جوانان به سازمان خود شده است.

النبی) توسـط داعـش،    تحقق عینی جامعه آرمانی (مدینهداعش درباره تبلیغات   8/1
 زیاد 4,23  باعث جذب جوانان به این سازمان شده است.

ها به جاي نخبگـان دینـی، سیاسـی و     داعش با مخاطب قرار دادن توده  1/1
 زیاد 4,21  ی موفق به جذب جوانان به سازمان خود شده است.اجتماع

هاي سلفی به عنوان مراکز تبلیـغ و جـذب،    وجود مساجد، نهادها و پایگاه  11/1
 زیاد 4,09  باعث جذب جوانان به داعش شده است.

دعوت خصوصی موفق به جـذب  با داعش از طریق جذب سینه به سینه   6/1
 زیاد 3,91  ت.جوانان به سازمان خود شده اس

7/1  
استفاده از نمادها و شـعارهاي اسـالمی توسـط داعـش (دابـق، رنـگ و       
 محتواي پرچم، شعارهاي حماسی دینی و ...) باعث جذب جوانان به ایـن 

  سازمان شده است.
 زیاد 3,88

هـاي داعـش توسـط     دن زمینه براي انتشار آزاد محتواي رسانهکرفراهم   9/1
 زیاد 3,62  سازمان شده است. غرب باعث جذب جوانان به این

هـاي تحـت    دعوت عام از مسلمانان جهان براي مهـاجرت بـه سـرزمین     10/1
 زیاد 3,59  سیطره توسط داعش، باعث جذب جوانان به این سازمان شده است.

بریـدن، سـوزاندن    (سـر  هاي داعش با به تصویر کشیدن عریان خشونت  5/1
 متوسط 3,01  شده است. و...) موفق به جذب جوانان به سازمان خود

  
  اي عامل زمینه

  3,50تا  2,51متوسط =         4,25تا  3,51زیاد =        5تا  4,26خیلی زیاد= 
  1,75تا  1خیلی کم =             2,50تا  1,76کم =  

  میزان تأثیر  نمره  گویه  شماره
 خیلی زیاد 4,28  است.ناکارامدي حکام کشورهاي اسالمی باعث جذب جوانان به داعش شده   18/2

ناتوانی حکام و نخبگان کشورهاي اسالمی در تحقق مطالبات هـویتی    1/2
 زیاد 4,25  سنت باعث جذب جوانان به داعش شده است.  اهل

 زیاد 4,22  بحران هویت در کشورهاي اسالمی باعث جذب جوانان به داعش شده است.  2/2

رهاي اسـالمی در اداره  مدي ساختار متحجر نظام سیاسـی کشـو  اناکار  19/2
 زیاد 4,21  مطلوب کشورهاي اسالمی باعث جذب جوانان به داعش شده است.

 زیاد 4,13  شکاف مذهبی در جوامع اسالمی باعث جذب جوانان به داعش شده است.  13/2

بودن سطح آگاهی دینی باعث جذب جوانـان بـه     ینیفقر فرهنگی و پا  22/2
 زیاد 4,11  داعش شده است.

حران رهبري در کشورهاي اسالمی باعث جذب جوانـان بـه داعـش    ب  6/2
 زیاد 4,11  شده است.

عملکرد امریکا و غرب در منطقه (اشـغال عـراق و افغانسـتان) باعـث       7/2
 زیاد 4,04  جذب جوانان به داعش شده است.
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شکاف بین نخبگان (دینی، سیاسی و اجتماعی) و جوانان باعث جـذب    11/2
 زیاد 3,96  است. جوانان به داعش شده

فقر اقتصادي و محرومیت مطلق یـا نسـبی باعـث جـذب جوانـان بـه         17/2
 زیاد 3,91  داعش شده است.

احکام شریعت اسالمی در کشورهاي اسالمی باعث جـذب   نشدن اجرا  5/2
 زیاد 3,87  جوانان به داعش شده است.

و هاي شـیعه علیـه اعتقـادات     ها و شخصیت عملکرد سوء برخی رسانه  8/2
 زیاد 3,87  سنت باعث جذب جوانان به داعش شده است.  مقدسات اهل

فراهم کردن شرایط براي پیوستن جوانان به داعش توسط کشورهایی مانند   23/2
 زیاد 3,87  ترکیه، عربستان و اردن باعث جذب جوانان به این سازمان شده است.

ث جـذب  ضعف و انقیاد حکام کشورهاي اسالمی در مقابل غـرب باعـ    4/2
 زیاد 3,86  جوانان به داعش شده است.

هـا   هـا و هویـت   سازي و نابودي یا استحاله سـایر فرهنـگ   روند جهانی  9/2
 زیاد 3,77  (هویت اسالمی) باعث جذب جوانان به داعش شده است.

هاي سوریه و عـراق باعـث جـذب     اي نظام هاي قومی و طایفه سیاست  15/2
ادزی 3,76  جوانان به داعش شده است.  

سـنت بنـا بـه دالیـل مـذهبی،        اهمیت ارض عراق و شام براي اهـل   16/2
 زیاد 3,72  تاریخی و هویتی باعث جذب جوانان به داعش شده است.

20/2  
حمایت ایران و شیعیان منطقه از حکومت شیعیان در عـراق و علویـان   

سنت) باعث جذب جوانان بـه    سوریه (تلقی جنگ مذهبی علیه اهل رد
  است.داعش شده 

 زیاد 3,60

 زیاد 3,54  قومی در جوامع اسالمی باعث جذب جوانان به داعش شده است.  شکاف  12/2

10/2  
هاي فرومانـده   خصوص دولتبه هاي اطالعاتی کشورها  ضعف دستگاه

در جلوگیري از پیوستن جوانان به داعش باعث جذب جوانان بـه ایـن   
  سازمان شده است.

 متوسط 3,21

14/2  
هـاي خشـن و    اي کـه از گـروه   خـواه قبیلـه   ب و تمامیتفرهنگ متصل

کند باعـث جـذب جوانـان بـه      خواهی نظیر داعش استقبال می تمامیت
  داعش شده است.

 متوسط 3,17

تکفیري  مانند النصره در ابعـاد   –هاي سلفی  اختالفات داعش با سایر گروه  21/2
 متوسط 2,87  .عقیدتی و عملکردي باعث جذب جوانان به این سازمان شده است

  
  عامل روانی و انگیزشی

  3,50تا  2,51متوسط =         4,25تا  3,51زیاد =        5تا  4,26خیلی زیاد= 
  1,75تا  1خیلی کم =             2,50تا  1,76کم =  

  میزان تأثیر  نمره  گویه  شماره
 خیلی زیاد 4,27  شده است.      سنت باعث جذب جوانان به داعش  گرایانه اهل تعصبات مذهبی فرقه  14/3
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طلبی، رستگاري و زندگی در سایه حکومت اسالمی باعـث   جهاد، شهادت  2/3
 زیاد 4,16  جذب جوانان به داعش شده است.   

سنت در عراق و سوریه باعث جـذب جوانـان بـه      بازگرداندن سیادت اهل  7/3
 زیاد 4,04  داعش شده است.   

در داعش باعث جذب جوانان به این سازمان یابی از طریق عضویت  هویت  4/3
 زیاد 4,03  شده است.   

سـازي باعـث    کامی در نظامناسنت به دلیل   احساس حقارت تاریخی اهل  15/3
 زیاد 3,99  جذب جوانان به داعش شده است. 

بازسازي تاریخ پرافتخار مسلمانان در دوران طالیی قدرت و عظمت جهان   11/3
 زیاد 3,95  ن به داعش شده است.     اسالم باعث جذب جوانا

 زیاد 3,93  هاي سیاسی باعث جذب جوانان به داعش شده است.      انتقام از جامعه یا نظام  6/3

طلب باعث جذب جوانـان   هاي روانی جوانان خشونت تخلیه انرژي و عقده  1/3
 زیاد 3,73  به داعش شده است.   

یه کـه مـورد ظلـم شـیعیان،     کیشان خـود در عـراق و سـور    حمایت از هم  9/3
 زیاد 3,67  اند باعث جذب جوانان به داعش شده است.    ها و کفار قرار گرفته علوي

دریافت حقوق از سازمان داعش و برخورداري از مزایاي مترتب بـر جهـاد     3/3
 زیاد 3,61  باعث جذب جوانان به داعش شده است.   

هاي  و عملکردي، از تمام سازمانپیوستن به سازمانی که در ابعاد ماهیتی   10/3
 زیاد 3,55  دیگر متفاوت است  باعث جذب جوانان به داعش شده است.   

 زیاد 3,55  احساس مظلومیت باعث جذب جوانان به داعش شده است.     5/3
 متوسط 3,33  گرایی عربی باعث جذب جوانان به داعش شده است.    قوم  13/3

براي فتح فلسطین و روم باعث جذب جوانان  اي فتح شام به عنوان مقدمه  8/3
 متوسط 3,01  به داعش شده است.   

ــات   هــاي جنســی (جهــاد از مزیــت  برخــورداري  12/3 ــه دلیــل تبلیغ نکــاح) ب
 متوسط 2,87  گرفته باعث جذب جوانان به داعش شده است.    صورت

  
  عامل اعتقادي

  3,50تا  2,51متوسط =         4,25تا  3,51زیاد =        5تا  4,26خیلی زیاد= 
  1,75تا  1خیلی کم =             2,50تا  1,76کم =  

  میزان تأثیر  نمره  گویه  شماره

اعتقاد به وجـوب فریضـه مهـاجرت، بیعـت و جهـاد و تشـکیل خالفـت          3/4
 زیاد 4,08  اسالمی و حمایت از آن باعث جذب جوانان به داعش شده است.

یعه در عراق و اقلیت علـوي در سـوریه در حـق    اعتقاد به ظلم اکثریت ش  1/4
 زیاد 3,99  سنت این دو کشور باعث جذب جوانان به داعش شده است.  اهل

ها در سوریه و وجـوب نـابودي و    اعتقاد به کفر شیعیان در عراق و علوي  2/4
 زیاد 3,99  براندازي آنها باعث جذب جوانان به داعش شده است.



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال شانزدهم،

 
شماره

 3
، پیاپی 

63
، پاییز 

1394
  

 

 

 30  

ا فردي کـه اقـدام بـه تشـکیل دولـت اسـالمی       اعتقاد به وجوب بیعت ب  5/4
 زیاد 3,87  باعث جذب جوانان به داعش شده است.کرده (خالفت) 

ها) باعث جذب جوانان  ها و یهودي اعتقاد به وجوب مبارزه با کفار (صلیبی  4/4
 متوسط 3,28  به داعش شده است.

   
  عامل عملکردي

  3,50تا  2,51متوسط =         4,25تا  3,51زیاد =        5تا  4,26خیلی زیاد= 
  1,75تا  1خیلی کم =             2,50تا  1,76کم =  

  میزان تأثیر  نمره  گویه  شماره
 زیاد 4,14  احیاي امر خالفت توسط داعش باعث جذب جوانان به داعش شده است.  1/5

سنت از وضعیت انفعالی و دفاعی به وضعیت فعال و تهـاجمی    خروج اهل  2/5
 زیاد 4,07  نبال اقدامات داعش باعث جذب جوانان به داعش شده است.د  به

تلقی اجراي حدود و احکام اسالمی توسط داعش باعث جذب جوانـان بـه     4/5
 زیاد 4,04  داعش شده است.

تلقی ایجاد  الگویی از حکومت بر اساس معیارهاي عدالت، مساوات، حمایـت از    5/5
 زیاد 3,98  ب جوانان به داعش شده است.محرومان و مستضعفان و ... باعث جذ

رغم همه فشارها باعث جـذب    بهموفقیت داعش در استقرار حکومت  خود   7/5
 زیاد 3,92  جوانان به داعش شده است.

 زیاد 3,53  ساختارمندي و نظم سازمانی داعش باعث جذب جوانان به داعش شده است.  10/5

بین آنها در توزیع مناصب و مزایـا در   تلقی برابري اقوام مختلف و عدم تبعیض  8/5
 زیاد 3,52  قلمرو تحت سیطره داعش باعث جذب جوانان به داعش شده است.

ها و هنجارهاي حقـوقی و   شیوه عمل داعش و مخالفت آشکار آن با رویه  6/5
 متوسط 3,48  المللی باعث جذب جوانان به داعش شده است. بین

ه مادي در کنار تعالی معنوي و سـعادت  تلقی توجه داعش به زندگی و رفا  3/5
 متوسط 3,35  اخروي باعث جذب جوانان به داعش شده است.

فراهم کردن امکان بیعت غیرحضوري با خلیفه باعـث جـذب جوانـان بـه       9/5
 متوسط 3,18  داعش شده است.

   
 computهاي مربوط بـه آن (دسـتور    هر عامل از طریق جمع گویه هاي هسپس نمر

کـل   هـاي  همحاسبه شد و میانگین هـر عامـل از طریـق جمـع نمـر     ) spssر افزا در نرم
(تعداد پاسخگویان) بـه دسـت آمـد. بـا      141پاسخگویان در هر عامل و تقسیم آن بر 

 100گانـه برابـر نبـود، نمـره هـر عامـل از        هاي عوامل پنج توجه به اینکه تعداد گویه
 پذیر شوند.     محاسبه شد تا عوامل مقایسه
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  گانه مؤثر بر گرایش جوانان کشورهاي اسالمی به داعش وزنی عوامل پنچمیانگین 
  

  میزان تأثیر  100نمره از   ها همیانگین نمر  نمره حداکثر  نمره حداقل  تعداد گویه  عامل
  زیاد  79,2  43,56  55  11  11  اي تبلیغی و رسانه
  زیاد  77,6  84,77  110  22  22  اي زمینه

  زیاد  74,25  55,69  75  15  15  روانی و انگیزشی
  زیاد  76,80  19,20  25  5  5  اعتقادي
  زیاد  74,42  37,21  50  10  10  عملکردي
  زیاد  76,32  240,43  315  63  63  جمع کل

  
  : خیلی کم)20تا  0: کم) (40تا  21: متوسط) (60تا  41: زیاد) (80تا  61: خیلی زیاد) (100تا  81(

  
گـرایش جوانـان کشـورهاي    گانه بر  بر این اساس، در بررسی تأثیر عوامل پنج

اي بیشترین و عامـل روانـی و انگیزشـی     اسالمی به داعش، عامل تبلیغی و رسانه
در حالی که اوالً میزان تأثیر  ؛اند کمترین تأثیر را بر گرایش جوانان به داعش داشته

و ثانیاً فاصله عامل اول تا عامـل   درصد نیست 70کدام از این عوامل کمتر از  هیچ
  .  درصد است 5دود پنجم فقط ح

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  آمار استنباطی
  آزمون همبستگی .1

 اي  . تبلیغی و رسانه1

 اي   . زمینه2

 . اعتقادي  3

 . عملکردي4

  . روانی و انگیزشی5
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گانـه بـا یکـدیگر کمـک      آزمون همبستگی به درك بهتر ارتباط متقابل عوامل پنج
گانه با یکدیگر رابطه همبسـتگی قدرتمنـدي داشـته     کند. زمانی که عوامل پنج می

ـ  توان گفت عوامل به خوبی انتخاب شـده  می ،باشند هـاي   د. از آنجـا کـه گویـه   ان
بـه متغیرهـاي    spssافـزار   در نـرم  computeاي) از طریق دسـتور   ناپارامتري (رتبه

هـاي همبسـتگی پـارامتري بـراي      توانیم از آزمون می ،اند پارامتري تبدیل شده شبه
  بررسی رابطه همبستگی بین آنها استفاده کنیم.  

تعیین میزان رابطـه  براي ربرد هاي پرکا از روش 1آزمون ضریب همبستگی پیرسون
شود. این ضریب به منظـور بررسـی    نمایش داده می rو با عالمت است بین دو متغیر 

 - 1+ و 1و مقدار آن همواره بـین  رود  به کار میاي یا نسبی  رابطه بین دو متغیر فاصله
بـه ایـن    ،آمـده مثبـت باشـد    دسـت  ). چنانچه مقدار به- r < 1 >+1در نوسان است (

به عبارت دیگـر   ؛افتد جهت اتفاق می ت که تغییرات در هر دو متغیر به طور هممعناس
یابـد و   با هر گونه افزایش در مقدار یک متغیر، مقدار متغیـر دیگـر نیـز افـزایش مـی     

یعنی با افـزایش یـک متغیـر، متغیـر دیگـر نیـز        ،منفی باشد r برعکس. اما اگر مقدار 
 ،آمده براي ضریب همبستگی صفر باشـد  دست یابد و برعکس. اگر مقدار به کاهش می
بیـانگر   ،+ باشد1دقیقاً  rاي بین دو متغیر وجود ندارد. اگر مقدار  گونه رابطه یعنی هیچ

مبین همبستگی منفی کامل است. معمـوالً   ،باشد - 1همبستگی مثبت کامل و اگر برابر 
اختصـاص  عددي بین این دو را به خـود   ، بلکهشود نمی - 1+ و 1ضریب همبستگی 

  ).108: 1387دهد (کالنتري،  می
  

                                                                                                                                         1. Pearson  
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 آزمون همبستگی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان کشورهاي اسالمی به داعش

 

 
عامل تبلیغی و 
اي رسانه  

اي عامل زمینه  
عامل روانی و 
 عامل عملکردي عامل اعتقادي انگیزشی

عامل 
تبلیغی و 
اي رسانه  

Pearson Correlation 1 .385** .559** .383** .440** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 141 141 141 141 141 

عامل 
 اي زمینه

Pearson Correlation .385** 1 .505** .513** .474** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 141 141 141 141 141 

عامل 
روانی و 
 انگیزشی

Pearson Correlation .559** .505** 1 .525** .549** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 141 141 141 141 141 

عامل 
 اعتقادي

Pearson Correlation .383** .513** .525** 1 .542** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 141 141 141 141 141 

عامل 
 عملکردي

Pearson Correlation .440** .474** .549** .542** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 141 141 141 141 141 

 Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). 

 
 راهنماي تفسیر نتایج

  ه) منفی/معکوس/کاهند-(جهت رابطۀ بین دو متغییر:              (+) مثبت/مستقیم/افزاینده               
  )%: نسبتاً متوسط50% تا 25(بین    اً ضعیف)                 %: نسبت25شدت رابطۀ دو متغیر: (کمتر از 

  )% شدید99% تا 75(بین               % نسبتاً شدید)        75% تا 50(بین                           
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  تفسیر نتایج آزمون همبستگی

  
  هاي خرد ردشده یا به اثبات نرسیده فرضیه. 3

و به مثابـه   هاز تحلیل کنار گذاشته شداست،  5/3آنها کمتر از هاي  رهنمهایی که  گویه
هاي  گویهزیر . در جدول در نظر گرفته شدند نشده (ضعیف) یا مردود فرضیات اثبات

شدت   2عامل   1عامل 
  رابطه

جهت 
  ابطهر

میزان 
  تفسیر رابطه  معناداري

تبلیغی و 
 اي رسانه

  %99  مثبت  385/0 اي زمینه
ــین عامــل اول و عامــل دوم رابطــه مســتقیم نســبتاً   ب

به نحـوي کـه بـا افـزایش عامـل       ،متوسطی وجود دارد
  یابد و بالعکس. اول، عامل دوم نیز افزایش می

تبلیغی و 
 اي رسانه

روانی و 
 انگیزشی

  %99  مثبت  559/0
ــین عامــل اول و عامــل دوم رابطــه مســتقیم نســبتاً   ب

به نحوي که با افزایش عامـل اول،   ،شدیدي وجود دارد
  یابد و بالعکس. عامل دوم نیز افزایش می

تبلیغی و 
 اي رسانه

  %99  مثبت  383/0  اعتقادي
ــین عامــل اول و عامــل دوم رابطــه مســتقیم نســبتاً   ب

امـل  به نحـوي کـه بـا افـزایش ع     ،متوسطی وجود دارد
  یابد و بالعکس. اول، عامل دوم نیز افزایش می

تبلیغی و 
 اي رسانه

  %99  مثبت  440/0  عملکردي
ــین عامــل اول و عامــل دوم رابطــه مســتقیم نســبتاً   ب

به نحوي کـه بـا افـزایش عامـل     ، متوسطی وجود دارد 
  یابد و بالعکس. اول، عامل دوم نیز افزایش می

 اي زمینه
روانی و 
 انگیزشی

  %99  تمثب  505/0
ــین عامــل اول و عامــل دوم رابطــه مســتقیم نســبتاً   ب

به نحوي که با افزایش عامـل اول،   ،شدیدي وجود دارد
  یابد و بالعکس. عامل دوم نیز افزایش می

  %99  مثبت  513/0  اعتقادي اي زمینه
ــین عامــل اول و عامــل دوم رابطــه مســتقیم نســبتاً   ب

اول، به نحوي که با افزایش عامـل   ،شدیدي وجود دارد
  یابد و بالعکس. عامل دوم نیز افزایش می

  %99  مثبت  474/0  عملکردي  اي زمینه
ــین عامــل اول و عامــل دوم رابطــه مســتقیم نســبتاً   ب

به نحـوي کـه بـا افـزایش عامـل       ،متوسطی وجود دارد
  یابد و بالعکس. اول، عامل دوم نیز افزایش می

روانی و 
 انگیزشی

  %99  مثبت  525/0 اعتقادي
ــین عامــل  اول و عامــل دوم رابطــه مســتقیم نســبتاً  ب

به نحوي که با افزایش عامـل اول،   ،شدیدي وجود دارد
  یابد و بالعکس. عامل دوم نیز افزایش می

روانی و 
 انگیزشی

  %99  مثبت  549/0 عملکردي
ــین عامــل اول و عامــل دوم رابطــه مســتقیم نســبتاً   ب

به نحوي که با افزایش عامـل اول،   ،شدیدي وجود دارد
  یابد و بالعکس. ل دوم نیز افزایش میعام

  %99  مثبت  542/0 عملکردي اعتقادي
ــین عامــل اول و عامــل دوم رابطــه مســتقیم نســبتاً   ب

به نحوي که با افزایش عامـل اول،   ،شدیدي وجود دارد
  یابد و بالعکس. عامل دوم نیز افزایش می
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هایی کـه نمـره آنهـا     نشده یا مردود به ترتیب میزان تأثیر آورده شده است. گویه اثبات
ضعیف) و فرضیاتی که نمـره آنهـا کمتـر از    نشده ( فرضیه اثبات ،بود 51/2و  5/3بین 

  به عنوان فرضیات مردود در نظر گرفته شدند.   ،بود 5/2
  

  هاي ضعیف گویه
  3,50تا  2,51متوسط =         4,25تا  3,51زیاد =        5تا  4,26خیلی زیاد= 

  1,75تا  1خیلی کم =             2,50تا  1,76کم =  
  توضعی  نمره  گویه  عامل  شماره

ها و هنجارهاي  شیوه عمل داعش و مخالفت آشکار آن با رویه  عملکردي  6/5
  نشده اثبات 3,48  المللی باعث جذب جوانان به داعش شده است. حقوقی و بین

تلقی توجه داعش به زندگی و رفاه مادي در کنار تعالی معنوي   عملکردي  3/5
  نشده اثبات 3,35  و سعادت اخروي باعث جذب جوانان به داعش شده است.

روانی و   13/3
  نشده اثبات 3,33  گرایی عربی باعث جذب جوانان به داعش شده است. قوم  انگیزشی

هـا) باعـث    ها و یهـودي  اعتقاد به وجوب مبارزه با کفار (صلیبی  اعتقادي  4/4
  نشده اثبات 3,28  جذب جوانان به داعش شده است.

  اي زمینه  10/2
هـاي   خصوص دولتبه ها هاي اطالعاتی کشور ضعف دستگاه

فرومانده در جلوگیري از پیوستن جوانان به داعش باعث جذب 
  جوانان به این سازمان شده است.

  نشده اثبات 3,21

فراهم کردن امکان بیعت غیرحضوري با خلیفـه باعـث جـذب      عملکردي  9/5
  نشده اثبات  3,18  جوانان به داعش شده است.

  اي زمینه  14/2
هاي خشن  اي که از گروه خواه قبیله تفرهنگ متصلب و تمامی

کنـد باعـث جـذب     خواهی نظیر داعش استقبال مـی  و تمامیت
  جوانان به داعش شده است.

  نشده اثبات 3,17

روانی و   8/3
  انگیزشی

اي براي فتح فلسـطین و روم باعـث    فتح شام به عنوان مقدمه
  نشده اثبات 3,01  جذب جوانان به داعش شده است.

  
5/1  

 تبلیغی و
  اي رسانه

 داعش با به تصویر کشیدن عریان خشونت توسط داعش (سـر 
بریدن، سوزاندن و ...) موفق به جذب جوانان به سـازمان خـود   

  شده است.
  نشده اثبات 3,01

  اي زمینه  21/2
تکفیـري  ماننـد    ـهـاي سـلفی     اختالفات داعش با سایر گروه

ـ    ه النصره در ابعاد عقیدتی و عملکردي باعث جـذب جوانـان ب
  این سازمان شده است.

  نشده اثبات 2,87

روانی و   12/3
  انگیزشی

نکاح) به دلیل تبلیغـات   هاي جنسی (جهاد از مزیت  برخورداري
  نشده اثبات 2,87  گرفته باعث جذب جوانان به داعش شده است. صورت
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  الگوي جذب جوانان به داعش. 4
هـایی کـه    ل، با حذف گویهها در هر یک از عوام گویههاي  نمرهبر اساس میانگین 

تأثیر آنها بر گرایش جوانان به داعش متوسط، کم و خیلی کم بوده و بـا انتخـاب   
 ،هایی که تأثیر آنها بر گرایش جوانان به داعش زیاد و خیلی زیاد بوده اسـت  گویه

الگوي جذب جوانان بـه داعـش در کشـورهاي اسـالمی در هـر یـک از عوامـل        
  .زیر است گانه به شرح پنج

  
  اي  نمایه تأثیر عامل تبلیغی و رسانه

  بر گرایش جوانان کشورهاي اسالمی به داعش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي سلفی مساجد، نهادها و پایگاه

 ابزار

 وسایل ارتباط جمعی نوین

وت عام از مسلمانان جهان براي دع
 مهاجرت به جغرافیاي خالفت

جذب سینه به سینه از طریق 
 دعوت خصوصی

  ـ هدف قراردادن اعتقادات و احساسات اهل سنت 
  ها به جاي نخبگان  ـ مخاطب قرار دادن توده

 ـ مخاطب قرار دادن احساسات جوانان به جاي منطق و عقل آنها 

 شیوه

  ـ تحقق جامعه آرمانی (مدینه النبی)
 ـ استفاده از نمادها و شعارهاي اسالمی  

 محتوا

 داعش گرایش جوانان به 



ش
داع

به 
ی 
الم
اس

ي 
رها
شو
ن ک
وانا
ش ج
رای
ل گ
وام
ی ع
رس
بر

  
 

 

 37  

  گرایش جوانان  براي  نمایه تأثیر عامل زمینه
  کشورهاي اسالمی به داعش  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

 هاي سیاسی  زمینه

  ـ ناکارآمدي حکام کشورهاي اسالمی 
  ـ ناتوانی آنها در تحقق مطالبات هویتی اهل سنت 

  ـ ناکارامدي ساختار متحجر نظام سیاسی کشورهاي اسالمی 
  ـ بحران رهبري 

  رایی نشدن احکام شریعت اسالمی در کشورهاي اسالمی ـ اج
  ـ ضعف و انقیاد حکام کشورهاي اسالمی در برابر غرب 

 اي نظام سوریه و عراق  هاي قومی و طایفه ـ سیاست

هـا و   عملکرد سوء برخی رسـانه 
ــیت ــه   شخص ــیعه علی ــاي ش ه

 اعتقادات و مقدسات اهل سنت

ــراي   ــرایط ب ــردن ش ــراهم ک ف
ــش    ــه داع ــان ب ــتن جوان پیوس
توسط کشورهایی مانند ترکیـه،  

 عربستان و اردن

اهمیت ارض عراق و شام براي 
بنا به دالیل تاریخی اهل سنت 
 و مذهبی

حمایت ایران و شیعیان منطقـه  
از حکومت شیعیان در عـراق و  

 علویان در سوریه

  سازي  د جهانیـ  رون
 ـ اشغال عراق و افغانستان

 عملکرد امریکا و غرب در منطقه 

  گرایش جوانان 
 به داعش  

  ـ شکاف مذهبی 
  ـ شکاف قومی 

  ـ شکاف بین نخبگان و جوانان 
  ـ فقر فرهنگی 
 ـ فقر اقتصادي 

 هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی   زمینه
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  نمایه تأثیر عامل روانی و انگیزشی 
  بر گرایش جوانان کشورهاي اسالمی به داعش  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي مذهبی   انگیزه

  گرایانه اهل سنت  ـ تعصبات مذهبی فرقه
ومت طلبی، رستگاري و زندگی در سایه حک ـ جهاد، شهادت

  اسالمی
 

یادت اهل سنت ـ بازگرداندن س
  در عراق و سوریه 

هـاي   ـ انتقام از جامعه یـا نظـام  
 سیاسی

 هاي اجتماعی   انگیزه

  گرایش جوانان 
 به داعش  

ـ احساس حقارت تاریخی اهل سنت به دلیل عدم 
  سازي  امکامیابی در نظ

ـ بازسـازي تـاریخ پرافتخـار مسـلمانان در دوران     
  طالیی قدرت و عظمت جهان اسالم 

 کیشان خود در عراق و سوریه   ـ حمایت از هم

   هاي سیاسی  انگیزه

یابی از طریق عضویت در  ـ هویت
  داعش 

هاي روانـی   ـ تخلیه انرژي و عقده
  طلب  جوانان خشونت

ـ پیوستن به سازمانی که در ابعـاد  
ــام   ــردي، از تم ــاهیتی و عملک م

  هاي دیگر متفاوت است سازمان
 ـ احساس مظلومیت

   هاي روانی  انگیزه

ــ دریافــت حقــوق از ســازمان   ـ
داعش و برخورداري از مزایـاي  

 مترتب بر جهاد 

   هاي اقتصادي انگیزه
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  نمایه تأثیر عامل اعتقادي 
  بر گرایش جوانان کشورهاي اسالمی به داعش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  عملکردينمایه تأثیر عامل 
  بر گرایش جوانان کشورهاي اسالمی به داعش

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 تکفیر 

 خالفت 

 هجرت

 بیعت 

 جهاد 

  مظلومیت 
 اهل سنت 

گرایش جوانان 
 به داعش

   احیاي امر خالفت

   ساختارمندي و نظم سازمانی

 در استقرار حکومت   موفقیت 

   خروج اهل سنت از وضعیت انفعالی و دفاعی به وضعیت فعال و تهاجمی 

    تلقی ایجاد الگوي حکومت مطلوب توسط داعش
 تلقی اجراي حدود و احکام اسالمی توسط داعش         تلقی برابري اقوام مختلف در حکومت داعش

 گرایش جوانان به داعش   
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  گیري نتیجه
 هـاي  بخـش  تصـرف  در گـروه  ایـن  نظـامی  توان اساس بر فقطنه  داعش قدرت
 تـر  مهم آن از و مالی منابع مناسب تأمین براساس بلکه عراق، و سوریه از وسیعی
 سراسـر  و فریقـا ا شـمال  خاورمیانـه،  از داوطلب نظامیان شبه سازماندهی و جذب
 هـاي  پادگـان  تجهیـزات  و مهمات تسلیحات، به یدستیاب. شود ارزیابیباید  جهان
 کشـور،  دو ایـن  در نفتی مهم منابع بر تسلط همچنین و سوریه و عراق در نظامی

 نظیـر  کم موقعیتی در را داعش دارد، اختیار در که جغرافیایی وسیع قلمرو کنار در
. (Atwan, 2014)اسـت   داده قرار جهان سراسر در غیردولتی بازیگران تمامی میان

 بـه  نفت فروش و باستانی  آثار تاراج ها، بانک غارت مالیات، آوري جمعبا  داعش
 حاشیه عربی کشورهاي مالی کمک از راسازمان  این که یافته دست هنگفتی ثروت
 زده تخمـین  دالر میلیـارد  دو حـدود  داعش ثروت. کرده است نیاز بی فارس خلیج
 گزارش نفر هزار دهکم  دست 2014 در سال آن به وفادار نیروهاي تعداد و شود می
 از هـواداران  از زیـادي شـمار   هفتـه،  هـر  که حالی در ؛(Staff, 2014)است  شده

پیوندند و تعداد نیروهاي سازمانی آن در حـال حاضـر    می داعش به جهان سراسر
 70شود. در سوریه، سـازمان داعـش از    میبرآورد هزار نفر تخمین  30تا  20بین 

درصـد نیـروي سـوري تشـکیل شـده اسـت. ایـن         30و  درصد نیروي خـارجی 
درصد  70درصد نیروي خارجی در مقابل  30و وضعیت در عراق برعکس است 

  ).227: 1394نیروي عراقی در صفوف داعش حضور دارند (تودنهوفر، 
 قـدرت  داراي منسـجم،  سـازمانی  داعش که است آن از حاکی موجود شواهد

 بـا  قطـر  و سـعودي   عربسـتان . اسـت  گسترده الیم منابع از مند بهره و زیاد مانور
 نیروهـاي  سـازماندهی  و جـذب  امکـان  داعـش،  بـه  گسـترده  مـالی  منابع اعطاي
 گسـترش  سـاز  زمینه و کرده فراهم گروه این براي را جهان سراسر از دیده آموزش

 اول نسـل  واقـع  در کـه  افغـان  عـربِ  مجاهـدان  تجربۀ این، بر عالوه. اند شده آن
 اعضـاي  نظـامی  هاي عملیات سابقۀ کنار در شوند، می محسوب ها جهاديـ  سلفی
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 و بعـد  بـه  مـیالدي  2003 سال از امریکایی نظامیان و عراق دولت علیه گروه این
 و عملیـاتی  نظـامی،  تجربـه  و تـوان  سـوریه،  داخلـی  جنـگ  در شرکت همچنین
 را داعـش  تـوان  مـی  بنـابراین . اسـت  داده افزایشزیادي  حد تا را داعش چریکی
 دچـار  خـود،  مشـابه  هـاي  گـروه  با مقایسه در که دانست تکفیريـ  سلفی گروهی
 اي هپدیـد  بـه  است توانسته القاعده سازمان سایۀ از خروج با وشده  جهش نوعی

  . شود تبدیل خاورمیانه سطح در قدرتمند
تـرین   امـروز بـه یکـی از مهـم    » داعـش «یا به اختصار » دولت اسالمی«پدیده 

هاي جهان اسالم و خاورمیانه تبدیل شده است. امـروز داعـش    ها و چالش دغدغه
فعالیت خود را نه تنها در خاورمیانه بلکه در بسیاري از نقاط جهان گسترش داده 

از این رو به عنوان یک تهدید امنیتی بالقوه، نظر سیاستمداران، تحلیلگـران   ؛است
ماهیت، ساختار، و کارشناسان غربی را به خود جلب کرده است. داعش به لحاظ 

از ایـن رو   ؛هـاي اساسـی دارد   هاي مشابه خود تفـاوت  اهداف و عملکرد با نمونه
باید داعش را از نظرگاهی جدید و بر اساس واقعیات آن از نو مطالعه، بررسـی و  

  .  کرد واکاوي
هـاي جهـادي نسـل اول در     داعش به عنوان نسل سوم القاعده، در پی حرکت

مه بن الدن و نسل دوم در عراق، بـه رهبـري ابومصـعب    افغانستان به رهبري اسا
تـوان سـازمانی برآمـده از القاعـده      گذاري شد. اگرچه داعش را می الزرقاوي پایه
هـاي عمـل بـا القاعـده      اما این سازمان در بسیاري از اصول و شـیوه  ،معرفی کرد

با ویژگی نظامیان بدون سرزمینی بودند که  متفاوت است. مردان القاعده عمدتاً شبه
هاي خود از سـرزمینی بـه سـرزمین دیگـر      به منظور جهاد در راه آرمان» سیالیت«

معتقدنـد بایـد   » خالفـت «اما سربازان داعش با پذیرش اصل  ؛کردند مهاجرت می
ها، به قلمروي مشخصی مهاجرت و در آنجا در مسـیر   براي مبارزه و تحقق آرمان

جهادي توانسته است  ـهاي سلفی  هاهداف مبارزه کرد. داعش بر خالف سایر گرو
قلمرو وسیعی را در سوریه و عراق به تصرف خود در آورد و ساختارهاي نسـبتاً  
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  مدي را براي اداره این مناطق ایجاد کند. اکار
از آنجا که یکی از منابع قدرت استراتژیک داعش را باید نیروي انسانی کیفـی  

اند، کشورهایی کـه   ین سازمان پیوستهکه از سراسر جهان به ادانست اي  و باانگیزه
در معرض تهدید این خطر بالفعل قـرار دارنـد بایـد نـابودي ایـن منبـع قـدرت        
استراتژیک را به عنوان راهبرد اساسـی خـود برگزیننـد. شناسـایی علـل گـرایش       
جوانان مسلمان سنی به داعش به عنوان پیشران این قدرت اسـتراتژیک، گـام اول   

 .اسـت  کننـده در نـابودي یـا مهـار داعـش      اساسی و تعیین در طراحی این راهبرد
اي، روانـی و   عوامـل تبلیغـی و رسـانه   همه بدیهی است راهبرد مذکور باید براي 

رغم آنکه بسیاري   بهاي، اعتقادي و عملکردي راهکار داشته باشد.  انگیزشی، زمینه
ل کشـورهایی  کنتـر در شوند،  گانه تعریف می از متغیرهایی که ذیل این عوامل پنج

اثر کردن ایـن   که در خط مقدم نبرد علیه داعش قرار دارند و نابودي یا کمنیستند 
جانبـه و   با این حال، توجه همـه  ،اي یا جهانی است اي منطقه متغیرها نیازمند اراده

توانـد تصـویر    نگر به عوامل مؤثر در جذب جوانان بـه سـازمان داعـش، مـی     کلی
پدیده رو به رشد و راهبردها و راهکارهاي مقابله بـا  تري از این  تر و دقیق روشن

  آن ارائه کند.  
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