
 

 

 

 

  پیشرفت اسالمی -ایرانی الگوی در فرهنگ نقش تبیین
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 مقدمه
دار مقابلاه باا اساتکبار جهاانی و      دار و پرچم هعنوان طلیع که به   نظام جمهوری اسالمی ایران، اکنون

های مسلمان و سایر ملل مظلوم است، ارائه یک الگوی جامع را در  بخ  سایر کشورها و ملت الهام

گیری از توان و ظرفیات نخبگاان، اندیشامندان و فرهیختگاان      سرلوحه کار خود قرار داده و با بهره

الهام از فرهنگ غنی اسالم و اتکا به تمدن دیرپاای خاود   دنبال تحقق این مهم بوده و با  داخلی، به

ایرانی اسات. ایان نظاام     -آوری و نوآوری برای ایجاد تمدن بزرگ اسالمی درصدد توسعه نظام فن

 را بر مبنای عزت، اقتدار و عدالت برآورده سازد. 1141انداز ایران  باید بتواند انتظارهای چشم

امنیتای باعاا ایجااد     -اسالمی پیشرفت در حوزه دفاعی -تبیین نق  فرهنگ در الگوی ایرانی

های ماازاد، گاام نخساتین حرکات باه سامت        تعادل و تناسب در جامعه گردیده و با حذف هزینه

آورد. امروزه ما به دلیل عدم وجود یک الگوی فرهنگی مناساب، شااهد عادم     پیشرفت را فراهم می

  باشد.  اثرگذار می تعادل و تناسب بوده و بر حوزه دفاع و امنیت نیز

هاای هفتای هشاتی     امروزه در ابعاد مختلف حوزه دفاع و امنیت بویژه در بعد فرهنگ شاهد حرکت

امنیتی، باید بتواند ضریب اقتدار ملی  -الگوی اسالمی، ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی»هستیم، لذا 

  ساخت ) ید رسیدن به قدرت ملیکشور را ارتقاء بخشد. در واقع نتیجه و برآیند اجرای این الگو، با

واسطه آن بتوان بازدارندگی را در سطحی باالتر اعماال   ( و یا تولید توان ضربه مؤثر باشد تا به و نرم

گارفتن کشاور در شارایط     نموده و ضریب امنیتی کشور را بهبود بخشید. این الگو باید باعا قارار 

ای مشاروعیت باشاد. بار مبناای ایان تعریاف،       گردد که دار اقتدار گردد. اقتدار به قدرتی اطالق می

امنیتی مطلوب باید ضمن تقویت و تحکایم یکااارچگی نظاام و ملات در عرصا        -الگوی دفاعی 

داخلی، موجب پذیرش جایگاه و قدرت کشور در محیط بیرونی شود. الگاوی ماورد نظار بایاد از     

بعاد دیگار ایان موضاوع،     چنان ظرفیتی برخوردار باشد کاه باا اجارای آن، امنیات برقارار گاردد.       

«. هایی است که احتمال دارد در محیط امنیتی کشور شاکل بگیارد   گویی به تهدیدات و چال  پاسخ

 (21: 1383آقاجانی و عسگری، )

امنیتی با تأکید بر بعاد فرهناگ    -ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی -باید در تبیین الگوی اسالمی

ی موردنظر این پاژوه  ایان اسات کاه در طراحای       مسئله بنابراین کار اندیشیده شود؛ برای آن راه

های درازمدت و فضای تهدیدات آینده را روشان   الگو، ارکان اقتدار جمهوری اسالمی ایران در افق
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سازی، مراقبت و تکامل این روندها و  نماید، چگونگی اجرایی کردن این روندها، چگونگی پیاده می

 -ایرانی پیشرفت در حاوزه دفااعی   -در قالب الگوی اسالمیهای آن ها و شاخصارتبا  بین مولفه

امنیتی اسات   -امنیتی تبیین نماید، لذا دغدغه محققین فقدان الگوی فرهنگی مدون در حوزه دفاعی

 شود با طراحی الگوی مناسب نسبت به رفع فقدان موجود اقدام گردد.که تالش می

بر ضارورت   العالی( مدظله) ر معظم انقالب اسالمیدر اهمیت پژوه  می توان اشاره نمود که تأکید رهب

روی های پای   عنوان یک امر حیاتی برای نظام و چال   ایرانی پیشرفت به –تدوین الگوی اسالمی

تواند بارای   کشور و ضرورت مطرح کردن نگاهی جامع در خصوص بعد فرهنگی دفاع وامنیت، می

امنیتی منجر  -ایرانی پیشرفت دفاعی -وی اسالمیگشا باشد. همچنین داشتن الگرو راه های پی  افق

گیری در حوزه مذکور خواهد شد. بارای مادیریت    بینی و تصمیم به افزای  قدرت و سهولت پی 

تهدیدات فرهنگی آینده، نیاز به طراحی الگو وجود دارد و الگوی فرهنگی باومی پیشارفت دفااعی    

دیریت تهدید نیز به ما کمک خواهاد  خصوص م ضمن مشخص کردن مسیر مقابله با تهدیدات، در

امنیتای،   -ی دفااعی  ها و امکانات کشور، در حوزه انداز، هدف ای متناسب با چشم کرد. ترسیم آینده

 در گروی طراحی الگوی فرهنگی اسالمی، ایرانی است.  

ی  صورت عدم طراحای یاک الگاوی پیشارفت در حاوزه      توان گفت که دردر ضرورت تحقیق می

های اسالمی و فرهنگ ایرانی، در مسیر مقابلاه باا تهدیادات آیناده،      ، مطابق با آموزهامنیتی -دفاعی

های نظام والیی جمهاوری اساالمی نادارد،     ناگزیر به مراجعه به الگوهای غربی که تناسبی با آرمان

 این به آنان نگاه است. جهان مسلمانان القری ام امروز ایران اسالمی خواهیم بود. همچنین جمهوری

 باه  را خاوی   اقتادار  ای، منطقاه  و جهانی تهدیدات در تواند می چگونه که است شده دوخته انونک

 .انکارناپذیر است امری الگو یک داشتن ضرورتاً برساند. اثبات

-دفااعی  حاوزه  در پیشرفت اسالمی -ایرانی الگوی در فرهنگ نق  تبیین» مقاله، این اصلی هدف

 -اساالمی  الگاوی  در فرهناگ   هاای  شاخص و ها مؤلفه تعیین آن، فرعی اهداف و باشد می «امنیتی

 و هاا  مؤلفاه  باین  رواباط  و هاا  اولویات  تعیاین » همچنین و امنیتی -دفاعی حوزه در پیشرفت ایرانی

 توجاه  باا  .است «امنیتی -دفاعی حوزه در پیشرفت ایرانی -اسالمی الگوی فرهنگ در های شاخص

 الگاوی  فرهنگ در نق » که گردیده مطرح شکل این هب تحقیق، این اصلی سؤال تحقیق، اهداف به

 این به فرعی سؤاالت راستا همین در و ؟ چیست امنیتی -دفاعی حوزه در پیشرفت اسالمی -ایرانی

 حوزه در پیشرفت ایرانی -اسالمی الگوی فرهنگ در  های شاخص و ها مؤلفه گردیده، مطرح شکل
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 فرهناگ در  هاای  شااخص  و هاا  مؤلفاه  باین  روابط و ها اولویت همچنین و کدامند؟ امنیتی -دفاعی

   «است؟ چگونه امنیتی -دفاعی حوزه در پیشرفت ایرانی -اسالمی الگوی

 مبانی نظری

 پیشینه:

تاکنون، هیچ تحقیق مستقل و مستدل علمای باا عناوان یاا هادف تحقیاق        شده انجامهای  بررسی با

پرداختاه باشاد،    «امنیتای  -زه دفااعی ایرانای پیشارفت در حاو    –ارائه الگوی اسالمی » حاضر که به

هایی در موضاوعات مختلاف همانناد قادرت نظاامی، دکتارین،        اما پژوه  ؛مشاهده و یافت نشد

 ی نظامی در جای خاود، درخاور   شده است که بیشتر در حوزه سیاست دفاعی، راهبرد دفاعی انجام

 :شود می اشاره مواردی به ذیالً که است برداری قابل بهره و تأمل

توساط   دستیابی و تدوین الگوی راهبردی تحکیم و توسعه اقتدار ملی جمهوری اساالمی ایاران  (1)

 .1383ی چهاردهم دانشکده امنیت دانشگاه عالی دفاع ملی در سال دانشجویان دوره

ای و عناصر کلیدی الگوی اساالمی، ایرانای پیشارفت ..ا.ایاران توساط نیاک        ( تبیین اصول پایه2)

 .1331عالی دفاع ملی در سال  بخ  حبیبی دانشگاه

دفاعی توسط احماد آقاجاانی    حوزه در ایرانی پیشرفت اسالمی، الگوی طراحی نظری های ( الزام3)

و محماود عساگری در مرکاز تحقیقاات      های علمی و صنعتی(علمی سازمان پژوه  )عضو هیئت

 .1383، زمستان 31راهبردی دفاعی فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شمارۀ 

 محصاول جناب    عناوان  باه  مطلاوب  دفااعى  الگوى که دهد مى نشان ها این پژوه  هاى یافته

 تعامال  ایان  درنتیجاه  که نماید ایجاد اجزا و ها بخ  تمام بین مستقیم ارتباطى بتواند باید افزاری نرم

 و آحااد  کاه  اسات  آن جامعاه  این از بگیرد. منظور شکل «دفاعى هوشمند جامعه»فزاینده،  و سازنده

 باه  آماادگى(  حفا   یاا  تهدید با مقابله از اعم) دفاعى شرایط در دفاعى کشور، نظام و جامعه اجزاى

افزایای درایان حاوزه    هاای ماذکور باعاا دانا     باشند . مطالعه پیشینه داشته آگاهى خود، وظایف

ه طاور  هایی را برای محققین باز نموده است اما هیچ یک از تحقیقات انجام شده ب گردیده و دریچه

امنیتی نارداخته اسات.   -خاص به نق  فرهنگ در الگوی اسالمی، ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی

تواناد ناوآوری ایان مقالاه     امنیتای مای   -های فرهنگ در حوزه دفااعی ها و شاخص لذا تبیین مولفه

 محسوب گردد.
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 مفهوم شناسی

هاای   هاای بعضای از پدیاده    ویژگای  الگو معموالً شامل نمادها است تا اشیای فیزیکی، یعنی»الگو: 

دهد. مدل، انتزاعای از   ها را به شکل منطقی بین مفاهیم نشان می تجربی شامل اجزا و روابط بین آن

 (132: 1331خلیلی شورینی، )« بینی هستند. واقعیت است. الگوها ابزارهای تبیین و پی 

 میزانای  و معیاار  و وسایله  یک الگو»فرمایند:  خصوص الگو می در (العالی مدظله)  مقام معظم رهبری

 .1«شود داده تطبیق الگو آن با دهد، انجام خواهد می انسان که کاری آن که این برای است

حفا  عازت ملای، اعاتالی ماادی و      »پیشرفت را عباارت از  ( العالی مدظله) رهبری معظم پیشرفت: مقام

 دانند. می 2«ها  معنوی و امنیت در هم  عرصه

ما بایاد پیشارفت را باا الگاوی     »فرمایند: در خصوص پیشرفت می( العاالی  مدظله) رهبری معظم مقام

گوییم ایرانای؟   گوییم اسالمی و چرا می چرا می. این برای ما حیاتی است. ایرانی پیدا کنیم -اسالمی

 .3«شناختی اسالم استوار است اسالمی به خاطر اینکه بر مبانی نظری و فلسفی اسالم و مبانی انسان

ایرانی بودن »فرمایند: در این خصوص می( العاالی  مدظله) انی بودن الگوی پیشرفت: مقام معظم رهبریایر

وسیله متفکران ایرانی و مباانی فرهنگای و    الگوی پیشرفت یعنی تشکیل الگوی پیشرفتی است که به

خی، ها و بر اساس مصلحت و آینده کشور با لحاا  کاردن شارایط اثرگاذار تااری      فکر و اندیشه آن

 .1«شود جغرافیایی، فرهنگی، اقلیمی و جغرافیای سیاسی ایران طراحی می

گوییم ایرانای؟ چاون فکار و ابتکاار      چرا می»فرمایند: می  (العاالی  مدظله) رهبری معظم همچنین مقام

این ملت ما باوده اسات کاه    . های دیگر هم بود دست آورده، اسالم در اختیار ملت ایرانی، این را به

 .5«تواند این الگو را تهیه و فراهم کند است یا میتوانسته 

 و روانای  اجتماعی، اقتصادی، نظامی، سیاسی، حمالت مقابل در مقاومت برای که تدابیری»دفاع:  -

 را بازدارنادگی  دفااعی،  هاای  تواناائی . شاود  مای  اتخاذ مؤتلفه کشور چند یا یک توسط آوریفن یا

 از حمایات  و حفا   باه  چناین  هم. بخشد می نیرو ها توانائی این به نیز بازدارندگی و کند می تقویت

                                                           
 34/6/1381 در  السالم( علیه) على حضرت امیرالمؤمنین الدمی مناسبت به مردم مختلف اقشار با دیدار 1

 11/3/1388در مورخه اهلل علیه(  رحمت) حضرت امام خمینی بیستمین سالگرد رحلت 2

 1386/ 25/2 مورخه در فردوسی دانشگاه دانشجویان دیدار 3

 24/3/1831اندیشی راهبردی با نخبگان در مورخه  جلسه هم 1

 2/1386/ 25 شگاه فردوسی در مورخهدیدار دانشجویان دان 5
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 گونااگون  تهدیدات برابر در ارضی تمامیت و ملی هویت آزادی، مالکیت، زندگی، نظیر هایی ارزش

 (311: 1385 نوروزی،.« )گردد می تلقی دفاع ساختاری یا و داخلی

رو  بهزیساتی و بهاروزی وی   امنیت ازجمله دیرپاترین آمال بشر و یکی از لاوازم و شا  »امنیت:  -

شاود.   محساوب مای  « خودشکوفایی انساانی »سوی  تلقی گردیده و از دیدگاه مازلو، ابزار حرکت به

هاوا، غاذا، مساکن،    )بندی نیازهای بشر، بالفاصله پس از نیازهای اولیاه   که وی در اولویت طوری به

انکاار   رغام ضارورت غیرقابال    لای داده و سایر نیازهای انسانی را ع پوشاک(، نیاز به امنیت را جای 

 (88: 1385مرادیان، )« های بعدی آورده است. ها، در اولویت آن

 یاا  ملای  قادرت  هاای  مؤلفاه  یکااارچگی  و ملای  امنیات  بار  مبتنی است دفاعی»امنیتی:  -دفاعی -

 دکتار  درسای  تقریارات )« .کناد  تاأمین  را نسابی  ملای  امنیات  کاه  ای یکاارچه دفاع دیگر، عبارتی به

 (1333 توحیدی،

تواند در قالب یک نقشاه جاامع    یک الگوی عملی است که می»ایرانی پیشرفت:  -الگوی اسالمی -

گوید که به کدام طارف، باه کادام     ای که به تعبیر مقام معظم رهبری به ما می نیز مطرح باشد. نقشه

بایاد   وسیله این الگو است که وضعیت مطلاوب  کنیم. به  داریم حرکت می سمت، برای کدام هدف 

حبیبای،  )« تصویر شود و چگونگی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب هم بایستی بیان شاود. 

11:1331) 

 مفهوم فرهنگ و ابعاد آن 

تاوان  هاسات و نمای  ها در زندگی اجتماعی انسانمقوله و مفهوم فرهنگ یکی از پرکاربردترین واژه

ردگی معناایی و شامول ایان مفهاوم     حد و حدود مشخصی برای کاربرد این مفهوم قائل شد. گسات 

هاای اجتمااعی تحات پوشا  و سایطره ایان       سبب شده است که بسیاری از امور انسانی و پدیده

مفهوم قرار گیرد و امور اجتماعی و انسانی توسط آن توصایف، تشاریو و تبیاین شاود. باه هماین       

د باا توجاه باه جهاان     های مختلفی از این مفهوم ارائه شده است. زیرا افراجهت تعاریف و ویژگی

ها و نوع استفاده و کاربرد موردنظر، این مفهوم را تعریف و طبقه بندی ها، ایدئولوژیها، ارزشبینی

باا موضاوع مطالعاه    « رباط تعریاف  »کنند. بنابراین در انتخاب هر نوع تعریفی از فرهناگ بایاد   می

ای مختلاف و متناوعی کاه از    ها )موضوع کار( مدنظر قرار گیرد. با توجه به تعاریف و دسته بنادی 

هااایی اشاااره کارد کااه اکاریاات تعاااریف و  تااوان بااه ویژگای فرهناگ صااورت گرفتااه اسات، ماای  

 دهد :های صورت یافته از فرهنگ را در شمول خود قرار می بندی طبقه
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 شود . فرهنگ امری اکتسابی است که به هیچ عنوان از نظر بیولوژیکی به ارث برده نمی ‒

 دیگر ارتبا  ارگانیکی دارند .اجزاء فرهنگ با یک ‒

هسته اولیه فرهنگ نیازهای ابتدایی برای زندگی بوده و هر گاه گروهی به شاکل همگان    ‒

در محیطی مشترک با استفاده از امکانات محیط به این نیاز پاسخ گویند، جامعه، فرهنگای  

 (.118: 1384گیرد. )شیبانی،خاص به خود می

 ن دارد.فرهنگ عینیتی مستقل از وجود انسا ‒

 کند.فرهنگ و محصوالت آن بر فرد انسانی نظارت دارد و نحوه زندگی او را تعیین می ‒

شاود و  فرهنگ متراکم شونده است. به این علت که انبار دان  و تجربه دائماً متراکم مای  ‒

 شود .های اصلی فرهنگ محسوب میبه همین دلیل، پیوند با گذشته )سنت( از ویژگی

است و مواریا تاریخی یک ملت، رکن اصلی شخصیت و هویات  فرهنگ هویت دهنده  ‒

 انسانی آن ملت است .

فرهنگ ایجابی و اثباتی است و در ذات خود بی  از آن که سالبی و نااهی باشاد اثبااتی      ‒

 است.

طلبد و فرهنگ فرامرزی و سیار است و به طور ذاتی تبادل، انتقال، ترکیب و ارتبا  را می ‒

 س است .خواهان پیوند، رشد و تما

 تواند متعدد باشد .                    فرهنگ مراتب و وجوه مختلف دارد و موارد استعمال آن می ‒

فرهنگ عام و خاص است. یعنی دستاورد فنی و معرفت آدمای در هماه جواماع بشاری      ‒

 است اما هر جامعه فرهنگ خاص خود را دارد.

هناگ از آن جهات اسات کاه باا      فرهنگ با وجود متغیر بودن ثابت است. متغیر باودن فر  ‒

شود. لیکن برخی از این تحوالت به قادری آهساته   تحول افراد خواه و ناخواه متحول می

 رسد.اند که با ثبات به نظر میو به هم پیوسته

گیارد از  کند و تمام حیات ما را در بر میفرهنگ با وجود اجباری که بر انسان تحمیل می ‒

ست. یعنی به ندرت خاود را آشاکارا بار ماا تحمیال                       خاصیت اختیاری بودن برخوردار ا

 (.184: 1366کند.)علیزاده ابیانه، می

هاای  های زمانی نسال شود و در طول دورههای سازش پذیر پدیدار میفرهنگ در تعامل ‒

 شود .مختلف منتقل می



 

 

  1336 بهار، 66، شماره انزدهمپسال  - راهبردیفصلنامه مطالعات دفاعی   232

فرهنگ است که کل سطوح فرهنگ: منظور از سطوح فرهنگ، سطوح مورد مطالعه و مدیریت پذیر 

دهد. در نقشه مهندسی فرهنگی کشاور،  جامعه یا بخ  قابل توجهی از آن را تحت پوش  قرار می

گیارد: )دبیار خاناه    ریزی قرار مای فرهنگ در سه سطو زیر مورد شناسایی، بررسی، تحلیل و برنامه

 (  16: 1332شورای عالی انقالب فرهنگی ، 

هاا، آداب و الگوهاای   ظام واره باورها و عقاید اساسی، ارزشایرانی(: ن –فرهنگ ملی )اسالمی  -1

دار و نمادهاا و مصانوعات ماردم مسالمان ایاران )و عموماًا در مرزهاای        رفتاری با ثبات و ریشاه 

ها ایجاد و تابیت شده و به یاک ملات هویات    ها و هزارهجغرافیایی یک کشور( است؛ که طی قرن

 بخشد. می

ها، الگوهای رفتاری و نمادهاا و  ها و گرای ها، نگرشباورها، ارزش فرهنگ عمومی: نظام واره -2

مصنوعاتی است که فضای عمومی و مشاترک فرهنگای جامعاه را در مقااطع زماانی معاین شاکل        

ها، الگوهای رفتااری و الگاوی زنادگی آحااد جامعاه      ها، گرای دهد. فرهنگ عمومی بر ارزش می

 ایرانی(، عمق و پایداری کمتری دارد.  –می تأکید و در مقایسه با فرهنگ ملی )اسال

ماداران، پزشاکان، قضاات و...(    )فرهنگ معلمان، بازاریان، روحانیان، سیاست :ایفرهنگ حرفه -3

ها و الگوهای رفتاری و نمادهاای شااغالن و متصادیان هار حرفاه اسات.       نظام واره باورها، ارزش

های تخصصی و یا تجربه و کارورزی آموزشواسطه سنوات طوالنی ای بههای فرهنگ حرفهارزش

ای پزشکان، بازاریان، معلمان، قضات، نظامیان و روحاانیون  شود. فرهنگ حرفهبلندمدت حاصل می

 ها هستند. از جمله این فرهنگ

   ملی وحدت

 وحدت چیست؟ وحدت از ما منظور»: فرمایندخصوص وحدت میدر العالی(  مدظله) مقام معظم رهبری

 دینای  اعتقااد  ازلحاا   که جماعتی دو حتی. کشمک  و درگیری و نفاق و تفرقه نبودن ییعن مردم،

 .1«نکنند دعوا توانند می باشند؛ هم کنار توانند می باشند؛ داشته اتحاد توانند می نیستند، هم مال

 تواناد  مای  کاه  اسات  چیزی همان ملی، وحدت»: فرمایندمیخصوص  این در له همچنین معظم

 انقاالب  ایان  و کشاور  ایان  دلساوزان  و مبارزان و مسئوالن و مردان دولت های تالش همه پشتوانه

 نخواهاد  را خاودش  عظمات  مایاه  و خود نیروی ترین بزرگ کشور، این ملی، وحدت بدون. باشد
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 ملت این دوستان هاآن یقیناً. کنند دار خدشه را وحدت این تا کنند می تالش کسانی بینیم می. داشت

 خاصی افراد هم شعار این مخاطب. ماست کشور برای حیاتی و اساسی شعار لی،م وحدت. نیستند

. اناد  مسائول  بسایار  دارناد،  فعالیات  و حضور سیاست، درصحنه که کسانی و سیاستمداران نیستند؛

 .1«است بزرگی شعار ملت، همه برای ملی وحدت

 ،(واحد ملت) تر بزرگ اجتماعی واحد یک درون در جامعه یک مردم مختلف های گروه تجمع»

ناژادی، فرهنگای،    قاومی،  هاای  تجاانس . گویند می ملی وحدت را مشترک و متعالی ویژه، هویتی با

. دارد ملای  وحادت  و سازی یکاارچه همبستگی، در سازنده نقشی کشور، یک جغرافیایی و سیاسی

 و انساجام  یکادیگر،  به کشور مردم خاطر تعلق سبب کشوری هر در سیاسی آرمان و وجودی علت

 (118: 1383همکاران، و زاده معمار.« )گردد می ملی همبستگی و کشور یکاارچگی

   هویت

 کیفیتای  یا ویژگی توان می را هویت درمجموع ذکرشده، لیکن متعدد تعاریف و معانی هویت برای»

 یاا  هویت، عامل درواقع .شود یکدیگر از ای جامعه یا فرد، قوم شناسایی و تمایز موجب که دانست

 یاک  در هویات  .نمایاد  مای  مجازا  دیگار  گاروه  از را گروهای  و فاردی  از را فرد که است لیعوام

 فاردی، یاک   هویات  شاناخت  بارای  .اجتماعی هویت و فردی هویت :است نوع دو به بندی تقسیم

 دارد کااربرد  روانشناسای  علام  در بیشاتر  که گیرد می قرار موردبررسی فردی های ویژگی با شخص

 (131 :1385نژاد،  منصور)« هستیم. روبرو نسل یک یا جامعه یک با ام اجتماعی هویت در ولی

   فرهنگ

 انعکااس  متفااوت  سااختارهای  و هاا  نظاام  در کاه  اسات  باورها و ها، معیارها ارزش فرهنگ شامل

 فارد  انتظاارات  و هاا  ها، رفتارها، فار   نگرش و در دارد قرار حال و گذشته تأثیر و تحت یابند می

 (8: 1388:منزوی)دهد  می شکل را وی رفتارهای و مقاصد و ها، اهداف انگیزهادراک،  و دارد نق 

 ماادی  فرهناگ  .اناد  کرده بندی بخ  «معنوی فرهنگ»و  «مادی فرهنگ» به جهتی از را فرهنگ

 دانناد  می هاآن وساز ساخت فرآیندهای و ها شیوه و شود می ساخته طبیعی ۀماد از بشر دست به آنچه

رساوم،   و  ها، دین، آداب فن و ها ها، دان  و باورها، اندیشه دیدها ها، ارزش شامل معنوی و فرهنگ

 (111: 1381؛آشوری) .انسان ذهنی های فرآورده  هم و هنر ، ادبیات، فلسفه ، علوم
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   فرهنگ دینی

 یااد  فرهناگ  از دیگاری  جلاوه  از توان می شوند، ظاهر دینی نمادهای قالب در فرهنگ که هنگامی»

 از آماوزش  و تفهام  تفهایم،  شاود،  مای  مشاخص (« شده نمادی) نمادین فرهنگ» وان،عن با که نمود

 که زمانی ولی هستند نوع این از ها نوشته و کتب هنری، آثار و شود می انجام نمادین، فرهنگ طریق

 باه  آن تبدیل در و شود؛ می تر پذیرفتنی وجه، ترین نمادی در گیرد؛ می قرار دینی ساحت در فرهنگ

( معنای ) فرهناگ  باروز  دیگر شکل دیگر، عبارت به. نماید می کمک پایدار و مستقر «ادینه فرهنگ»

 1«.است فرد( عمل) رفتار در آن بروز

   فرهنگ ملی

 رکاود  به ملت یک که را عاملی»: فرمایندخصوص فرهنگ ملی می در ( العاالی  مدظله) رهبری معظم مقام

 در ذلات  اظهاار  حوصالگی، بای  و خاشگریپر یا حوصله و صبر ایستادگی، و تحرک یا خمودی و

-بای  باه  یاا  تولیادی  فعالیت و تحرک به دیگران، مقابل در عزت و غرور احساس یا دیگران مقابل

 .2«است ملی فرهنگ کند، می تحریک خمودی و کارگی

   ارزش
معنا،  در یک :دارد خاص و عام معنای یا کاربرد دو شمول دایره و عمومیت حیا ارزش، از مفهوم

 را هاا این مقابل مفاهیم تر عام کاربردی و در شود می مقدس و خوب، زیبا، مطلوب امور شامل اٌصرف

 کاه  صاورت  ایان  کنیم، باه  ترسیم ها ارزش دادن نشان برای مقیاسی اگر بخواهیم .گیرد برمی در نیز

 یاماور  صارفاٌ  ارزش، از منظاور  باشد، گاهی داشته منفی و مابت دوسویه که کنیم فر  را مبدأیی

ارزش  باشد، ضاد  شده واقع منفی سویه در که اموری رو ازاین و دارند قرار مابت سویه در که است

 در کاه  هاایی  اساس، ارزش این بر .است مقیاس آن ارزش، کل از منظور نیز و گاه شوند می خوانده

رناد،  دا قارار  مقیااس  منفی سویه در که هایی ارزش و مابت های باشند، ارزش شده واقع مابت سویه

 .شاوند  مای  خواناده  خناای  هاای  باشند، ارزش مبدأ نقطه روی بر که هایی ارزش و منفی های ارزش

 (26: 1381نویسندگان، از جمعی)

   باورها
  .اند شده پذیرفته  واقعیت یک عنوان به مدرک و شاهد به نیاز بدون که هستند هاییایده و مفاهیم

                                                           
سایت حوزه - 1
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 .ساازند  مای  مشاخص  را فرهناگ  یاک  هاای  ویژگای  هک هستند باورها از ای مجموعه ها ایدئولوژی

 ساازی  مشخص و رفتار معیارهای یا اصول به شده داده استناد نسبی ارزش یا اهمیت دارای ها ارزش

 کاه  اسات  ایادئولوژی  یاک  فرهنگای، بساتر   خارده  و هر فرهنگ .هستند موضوع یک وسقم صحت

 و باورهاا  این تمام پرس  طرح دونب البته، افراد .شود می گروه آن به فرد وابستگی تقویت موجب

منازوی،  . )کنناد  مای  رد را دیگار  بعضی و پذیرند می را باورها بعضی ها پذیرند، آن نمی را ها ارزش

1388 :13) 

   رسوم و  آداب

 دارای نیاز  ایرانیاان . اسات  قاوم  آن مردمی باورهای و ها بین  رفتارها، بازتاب قوم هر ورسوم آداب

 طارز  خوراک، نوع و تغذیه شیوه. سازد می متمایز دیگران از را ها آن هک هستند خاصی ورسوم آداب

 خویشااوندان،  رواباط  ترهاا،  بزرگ با ترها کوچک روابط فرزندان، و والدین روابط لباس، و پوش 

 رفتاری الگوهای از جملگی ... و ها جشن و اعیاد دیدوبازدید، سوگواری، عیادت، ازدوا.، های آیین

 هاا  سانت  میان است ممکن هرچند. سازند می را مشترک ملی رسوم و ها سنت و دگیرن می مایه کهن

 بارای  ملتای  هار  ایان  بار  عالوه است، اختصاصی ملی سطو در و تمایزها ها فرهنگ خرده سطو در

 فرهناگ  مشاترک  ابعااد . دارد خااص  هاای  سنت و ها اسطوره ای، افسانه قهرمانان خاص، اعیاد خود

 هاای  رشته آورد، می فراهم را همدلی و همبستگی تفاهم، موجبات داده، شکل را ملی هویت ایرانی

 (23: 1386نیا، حاف ) .کند می تضمین را ملی وحدت و بخشد؛ می استحکام را ملی وفاق و مودت

   تاریخ

 از بعضای  کاه  گذشاته  رویدادهای نمود، اشاره نیز تاریخ به توان می فرهنگ دهنده تشکیل عناصر از

 باورها ها، نگرش و دارند فرهنگ ی حوزه در زیادی اهمیت هستند، خاصی ارزش و معنا دارای آنها

 افتخاار  یاک  بیاان  طریاق  از گذشاته  میاراث  و تااریخ  بیاان  روش یاک . دهند می شکل را روابط و

 جراحت یا باشکوه موفقیت یک عنوان به گروه یک که رویدادهایی است، ضایعه یک یا شده انتخاب

 باه  تبادیل  اغلاب  رویادادها  ایان . شاوند  می اصالح سیاسی دالیل به بنا باغل و کند می فر  مهم

 و بحاران  باروز  هنگاام  در افراد گردآوری نمادهای به تبدیل و شوند می برانگیز احساس های حافظه

 (18: 1388منزوی،. )گردند می درگیری

   زبان

 ترین عالی به دیگران، با ارتبا  برقراری در او مهارت و توانایی انسان، خاص های ویژگی از یکی»
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 اکتسااب  نماادی،  ارتباطات برقراری در انسان یافته تکامل بسیار استعداد. است وجه ترین پیچیده و 

 و شناساان  جامعاه . کناد مای  ممکان  دیگار  نسال  باه  نسالی  از را فرهناگ  انتقال و آسان را فرهنگ

 و زباان  فراگیاری   وسایع  مهاارت  و استعداد انسان چنانچه که اند عقیده این بر دو هر شناسان، انسان

 به آدمیان نمادی ارتبا  .دهد ادامه خود حیات به توانست نمی نداشت، را دیگران با ارتبا  برقراری

 صاوتی  الگوهاای  از عبارت که است گفتاری زبان نخست، شیوه. گیردمی صورت اساسی شیوه سه

 ارتباا ،  شیوه دومین. کند می آسان ار ارتباطات و آموزش گفتاری زبان. است آن به پیوسته معانی و

 و حفا   آماوزش  نوشاتاری  زباان . است گفتار از تصاویری ثبت از عبارت که است نوشتاری زبان

 شاده  گرفتاه  عامیانه ادب از که است جسمانی زبان روش، سومین. کندمی تسهیل را فرهنگی میراث

 1.«است ایماواشاره با ورکلیط به و صورت و دست حرکات با ارتبا ، برقراری معنای به و است

   اصل فرهنگ عاشورائی

 قیاام  و عاشاورا  اهداف که است شده سبب ندارد، راه خدا غیر ایذره آن در که عاشورا الهی انگیزه

 ممکان  مگر و گردد انسانی تغییرناپذیر سرشت و فطرت مطابق اهدافی ، (الساالم  علیه)الحسین  اباعبداهلل

 جاان  صافحه  از ظلام  قیدوبند از آزادی و ستیزی ظلم انگیزه بشر، گیزند ایام از روزگاری که است

 پیوساتگی  هماین  پاس . گاردد  فراماوش  آدمیان میان در خلقت مبدأ به عشق یا و شود خار. آدمی

 زنادگی  آخار  تاا  بلکه قرن، 11 از پس تنها نه عاشورا، تضمین سبب خود انسانی، فطرت و عاشورا

 (الساالم  لیاه ع) سیدالشهدا پیروان تنها نه که الهی قیام این فردی و یاجتماع اثرات وسیع دامنه. است بشر

. اسات  گردیده نیز جهان آزادگان و احرار تأثیرپذیری و بیداری سبب بلکه داده، قرار تأثیر تحت را

 ایان  کاه  زماانی  تاا  و اسات  نماوده  مستحکم تاریخ دل در را جاودانه پیام و فرهنگ این هایریشه

 پایادار  نیاز  کاربال  سازان حماسه یاد و نام پابرجاست، و باقی تاریخ گستره در ،وسیع و عمیق اثرات

 به آن بلند هاى پیام و حماسى هنوز شعارهاى که است عاشورایى تعالیم همان خاطر به .بود خواهد

 اناا  الناار  دخاول  مان  اولى والعار العار رکوب من اولى الموت: فرمود مى که رسد مى دل اهل گوش

 پاذیرفتن  از بهتار  النبى، مارگ  دین على امضى ابى احمی عیاالت انانى ال ان آلیت على بن الحسین

 هساتم،  علاى  فرزناد  حساین  مان   است جهنم سوزان آت  قبول از بهتر ننگ پذیرفتن و است ننگ

 و کانم  ماى  حمایات  پادرم  وعیاال  اهل از من. نیاورم فرود سر دشمن مقابل در که ام یادکرده سوگند

 (35 -145: 1361محدثی، ) .شوم مى کشته امبرپی آئین درراه

                                                           
 اینترنت  - 1
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   چارچوب مفهومی تحقیق

امنیتای، باا    -ایرانای پیشارفت در حاوزه دفااعی     -به منظور تبییین نق  فرهنگ در الگوی اسالمی

هاای فرهناگ، در یاک نشسات     هاا و شااخص  های نظری متفااوت پیراماون مولفاه   بررسی دیدگاه

امنیتی و استعالم نظر از خبرگان نیروهای مسالو  -ه دفاعینفر ازخبرگان حوز 12 مطالعاتی با حضور

ایرانای پیشارفت در ایان     -های موثر بر الگوی اسالمیها و شاخصجمهوری اسالمی ایران، مولفه

 شناسایی و احصاء گردید.   1 حوزه، چارچوب مفهومی به شرح جدول
 : چارچوب مفهومی تحقیق1 جدول

 شناسی روش
 -اساالمی  یالگاو  یهادف پاژوه  طراحا    کاه  آنجائیاز . است ای توسعه -یکاربردپژوه  نوع 

موجاب   کاه  ینبه جهت او  است یاز نوع کاربردباشد،  می امنیتی -ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی

از  گردد، میحوزه این دان  در  یو باعا گسترش مرزها امنیتی -بعد فرهنگی دفاعی یاتادب یدتول

 است. ای توسعهنوع 

و  ای یناه زم -یماورد های کمی از روش برای داده یخته )کمی و کیفی(آمبا رویکرد روش پژوه  

   های عمیق تا رسیدن به حد اشباع.ای کیفی انجام مصاحبههی، وبرای دادههمبستگ

و  نظاران  صاحبدر این تحقیق جامعه آماری از میان  ها و متغیرهاي کمی: جامعه آماري براي داده

ناماه تنظیمای اول    امنیتی، کشور بوده که نسبت به پاسخ دادن باه پرسا    -های دفاعی فعاالن حوزه

کااری  هایی از قبیل حیطه ین جامعه آماری با لحا  نمودن ویژگیاقدام گردید. برای انتخاب حجم ا

و مسئولیتی، داشتن تألیف یا مقاله و پژوه  درزمینه الگوی فرهنگی اساالمی و ایرانای پیشارفت،    

( مشاخص  2نفر به شارح جادول )   213امکان دسترسی و مصاحبه و ... ، تعداد افراد واجد شرایط 

 د.یگرد

 

 شاخص مؤلفه بعد مفهوم

الگوی 

 –اسالمی

 ایرانی پیشرفت

فرهنگ  باور ها ارزش ها فرهنگ دینی(1) فرهنگ

 عاشورایی

  

آداب و  (فرهنگ ملی2)

 رسوم

انسجام و  زبان هویت تاریخ

وحدت 

 ملی
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 ری کمیجدول جامعه آما :2جدول 

تعداد  جامعه آماري ردیف

 به نفر

طبقاتی 

 تصادفی

نفار و   8باه تعاداد    2 نفار، رده  3 به تعداد 1مسئولین رده ) ستاد کل نیروهای مسلو 1

 نفر( 21به تعداد  3رده 

32 14 

فرماناده،  ) نزاجا، نهاجاا و ناداجا و قرارگااه پدافناد هاوایی      گانه سهآجا با نیروهای  2

اطالعات، فاوا، مهندسی و پدافند غیرعامل، آموزش،  عملیات، های معاونت جانشین،

 برنامه، نیروی انسانی و آماد و پشتیبانی( طرح و

54 16 

فرمانده، ) نزسا، هوا و فضا، ندسا و قدس و سازمان بسیج چهارگانهسااه با نیروهای  3

موزش، اطالعات، فاوا، مهندسی و پدافند غیرعامل، آ های عملیات، معاونت جانشین،

 برنامه، نیروی انسانی و آماد و پشتیبانی( طرح و

64 18 

 1 13 اساتید دانشگاه عالی دفاع ملّی در حوزه دفاع و امنیت 1

و نیروهاای   رؤسای عقیدتی و سیاسی ستاد کل ن.م، آجا، سااه، ناجاا، وزارت دفااع   5

 تحت امر

11 1 

های صنایع دفااع، هاوا و    وزیر و جانشین، رؤسای سازمان) متخصصان وزارت دفاع 6

فضااا، صاانایع هااوایی، صاانایع دریااایی، سااازمان جغرافیااایی ن.م، شاارکت صاانایع  

 الکترونیک ایران، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع(

3 3 

و نیروهاای   رؤسای حفاظت اطالعات ستاد کل ن.م، آجا، سااه، ناجاا، وزارت دفااع   8

 تحت امر

11 1 

های فاوا، عملیات، حقوقی و امور مجلس، طرح و  ، معاونتفرمانده و جانشین) ناجا 3

برنامه، اجتماعی، تحقیقات و کشف جرائم، نیروی انسانی، تربیت و آموزش، آمااد و  

 مهندسی(

12 1 

 2 5 مرکز الگوی اسالمی ایران پیشرفت 14

 1 1 ریزی متخصصان سازمان مدیریت و برنامه 11

 66 213 جمع

 رسایدن  بارای  که متخصصان و خبرگان از تعدادی یفی:کهاي  ین و دادهبراي مضام آماري جامعه

 آید. عمل می ها مصاحبه عمیق به با آن نظری اشباع به

 باشد. ای می ها و متغیرهای کمی، تصادفی طبقه یری برای دادهگ نمونهروش 

 همگاون، هدفمناد نااهمگون،    هاای کیفای، روش هدفمناد    گیری برای مضامین و داده روش نمونه

 یابد. یماشباع ادامه  هدفمند در دسترس تا رسیدن به حد
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و  امنیتی -های دفاعی و فعاالن حوزه نظران صاحب نفر از 213تعداد برای حجم نمونه جامعه کمی 
که تعاداد نفارات جامعاه     ییازآنجادهند که  سیاسی کشور، جامعه آماری این پژوه  را تشکیل می

 شاده  استفادهرای تعیین اندازه نمونه از فرمول کوکران به شرح زیر باشند، لذا ب نفر می 144بیشتر از 

  نفر تعیین گردید. 66است و حجم نمونه برابر محاسبات 
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 .هسات  36/1که مقدار آن است شده محاسبهاز طریق جدول مربوطه  95%با ضریب اطمینان 2
 است. شده  گرفتهدر نظر  >1/4d خطای پرسشنامه و 5/4واریانس جامعه آماری

که با توجه به مشاوره با اساتید راهنماا و مشااور    خبرگان از تعدادیبرای حجم نمونه جامعه کیفی 
 .شد خواهند برای رسیدن به حد اشباع انتخاب

 باشاد. و  ی علمی و تخصصی مای  کتابخانه های کمی شامل روش میدانی، های گردآوری داده روش
 باشد. ی علمی و تخصصی می کتابخانه روش میدانی، های کیفی شامل های گردآوری داده روش
فراوانی، میانگین، نما و ...( و آمار ) و متغیرهای کمی: استفاده از آمار توصیفی ها دادهوتحلیل  یهتجز

وتحلیال   هاا و ...(. و تجزیاه   بنادی تقادم   استنباطی )مجذور کا برای همبستگی، فریدمن برای رتباه 
های کیفی: استفاده از آمار ناا پارامتریاک و همچناین ابازار تحلیال محتاوا، تحلیال         مضامین و داده

 گفتمان و تحلیل مکالمه

 :های تحقیق و یافته ها تجزیه و تحلیل داده
 شده های انجام های کیفی مصاحبه تحلیل -الف

شاده،   یاین امنیتای تع  -نفره از خبرگان حوزه فرهنگای دفااعی   8شده با تعداد  های انجامدر مصاحبه
 شده، بر موارد زیر تأکید بیشتری داشتند: های الگوی مطرح ضمن تأیید تمامی مؤلفه و شاخص

های وحدت ملی، انسجام ملی، فرهنگ عاشورایی، هویت دینی، ارزشها و باورهاا و   بر شاخص
گار حاوزه   موقعیت راهبردی بیشتر تأکید داشتند. ضمنأ بر اصل رهبری انقالب باه عناوان هادایت   

 امنیتی تأکید فراوان دارند. -فاعید
  آمار استنباطی -ب
ها با مولفه از شاخص هرکدامهای استنباطی پرسشنامه به بررسی میزان ارتبا   یلتحلدر بخ  اول  

بارای   امنیتی(در بعد فرهنگی پرداختاه شاد.   –ایرانی پیشرفت )حوزه دفاعی  -های الگوی اسالمی
وتحلیال گردیاد کاه نتاایج باه شارح        یهتجز آزمون کای دوجوابگویی به سواالت تحقیق به کمک 

 است:   3جدول 
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 فرهنگ بعد استنباطی آمار تحلیل: 3 جدول

مقدار کای  شده مشاهدهفراوانی  مؤلفه بعد ردیف

 شده محاسبه

سطو 

 معناداری

نتیجه 

خیلی  آزمون

 زیاد

خیلی  کم متوسط زیاد

 کم

فرهنگ  فرهنگ 1

 دینی

مرتبط  /444 344/51 4 4 1 13 16

 است

فرهنگ  2

 ملی

مرتبط  /444 144/18 4 4 5 21 31

 است
 

از میزان  ها مؤلفهبا توجه به خروجی جدول چون سطو معناداری برای تمامی  با استفاده آزمون کای دو و
یادشاده باا بعاد فرهناگ مارتبط       مؤلفاه است این بدان معناست که هر دو  آمده دست به/ کمتر 45خطای 
 هستند.

از ساطو   هر دو مولفهشده، چون سطو معناداری برای  های مشاهده ا توجه به خروجی جدول و فراوانیب
هاای عوامال    مولفاه عناوان   به ها مولفهآمده است این بدان معناست که وابستگی  دست / کمتر به45خطای 

 گردد ایرانی پیشرفت مورد تأیید واقع می -فرهنگی بر الگوی اسالمی
 :فرهنگ بعد یها خصشا لیوتحل هیتجز

یر تاأث امنیتای(   -ایرانی پیشارفت )حاوزه دفااعی     -ی بعد فرهنگ بر الگوی اسالمیها مؤلفهی ها شاخص
 دارند.

 پیشرفت ایرانی -اسالمی الگوی بر های بعد فرهنگ مؤلفه های شاخص استنباطی آمار تحلیل: 1 جدول

ف
ردی

 

مقاادار کااای  شده فراوانی مشاهده شاخص مؤلفه بعد

 شده محاسبه

سطو 

 معناداری

نتیجاااااه 

 خ کم کم متوسط زیاد خ زیاد آزمون

فرهنگ  فرهنگ 1

 دینی

 تأثیر دارد /444 64/53 4 4 3 3 18 ها ارزش

 تأثیر دارد /414 66/6 4 4 4 24 14 باورها 2

فرهنگ  3

 عاشورایی

 تأثیر دارد /444 14/65 4 4 1 14 13

فرهنگ  1

 ملی

 تأثیر دارد /441 16/13 4 1 11 23 13 ورسوم آداب

 تأثیر دارد /444 33/14 4 1 12 35 12 تاریخ 5

 تأثیر دارد /444 51 4 1 1 18 36 هویت 6

 تأثیر دارد /446 34/14 4 4 18 31 11 زبان 6

انسجام و  8

 وحدت ملی

 تأثیر دارد /444 64/62 4 4 2 6 51

  



 

 

 امنیتی -دفاعی حوزه در پیشرفت اسالمی -ایرانی الگوی در فرهنگ نق  تبیین: زدهمدوامقاله   341

باا توجاه باه    پیشارفت   اسالمی ایرانی الگوی های مؤلفه فرهنگی بر صشاخ استنباطی آمار تحلیل باال در جدول 

ها از سطو خطای  شده، چون سطو معناداری برای تمامی شاخص های مشاهده خروجی جدول و فراوانی

هاای عوامال فرهنگای بار الگاوی       عناوان شااخص   ها به آمده است تأثیر تمامی شاخص دست / کمتر به45

 گردد. تأیید واقع می ایرانی پیشرفت مورد -اسالمی

 آزمون فریدمن -ج

بار الگاوی اساالمی     ماؤثر هاا و عوامال   ، مولفاه ها شاخصهایی جهت بررسی اینکه بین  یلتحلدر 

پیشرفت در بعد فرهنگی اهمیت کدام مؤلفه و شاخص دارای باالترین میانگین است یا باه   -ایرانی

از اهمیت باالتری برخوردار اسات؛ باه    ، کدام مؤلفه و شاخصدهنده پاسخعبارتی از دیدگاه جامعه 

 باشد: یمکمک آزمون فریدمن مورد تحلیل واقع گردید که نتایج به شرح ذیل 
 ایرانی پیشرفت – اسالمی الگوی مؤثر بر ی بعد فرهنگها مؤلفه فریدمن آزمون تحلیل: 5 جدول

باا توجاه    پیشرفت ایرانی- اسالمی الگوی برفرهنگ  یها مؤلفه فریدمن آزمون تحلیل باال در جدول

بادان معناسات کاه     آمده دست به/ 45کمتر از میزان خطای  به خروجی جدول چون سطو معناداری

یری کاه  تاأث به لحا   ؛ وتفاوت دارند باهمالگوی اسالمی ایرانی  بر مؤثر فرهنگی ها مؤلفهاولویت 

 است. شده دادهبه ترتیب در جدول باال نشان  ها آنبر الگو دارند یکسان نیستند. رتبه اهمیت 

از آزمون فریدمن فرهنگ  بعد دینی فرهنگمؤلفه  یها شاخص یبند تیاولو لیوتحل هیتجز منظور به

 است: 6استفاده گردید که نتایج به شرح جدول
 دینی بعد فرهنگ فرهنگ ی مؤلفهها شاخص فریدمن آزمون تحلیل: 6 جدول

 
باا توجاه باه     پیشارفت  ایرانای - اساالمی  الگوی برفرهنگ دینی  مؤلفه یها شاخص تحلیل باال در جدول

بادان معناسات کاه     آماده  دسات  به/ 45خروجی جدول چون سطو معناداری بیشتر از میزان خطای 

 رتبه میانگین شاخص آزمون

 31/1 فرهنگ دینی فریدمن

 43/1 فرهنگ ملی

64= N  2و =df  444و =/sig  2= 655/13وχ 

 رتبه میانگین شاخص آزمون

 48/2 فرهنگ عاشورایی فریدمن

 41/2 ها ارزش

 88/1 باورها

64 =N  2و =df  431و =/sig  2= 613/1وχ 
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یری که بر الگو دارناد  تأثایرانی به لحا   -الگوی اسالمی بر مؤثرفرهنگ دینی ی ها شاخصاولویت 

 است.   دهش دادهبه ترتیب در جدول باال نشان  ها آنرتبه اهمیت  یکسان هستند. البته اختالفات

از آزماون فریادمن اساتفاده    فرهناگ ملای   مؤلفاه   یها شاخص یبند تیاولو لیوتحل هیمنظور تجز به

 گردید که نتایج به شرح جدول زیر است:
 فرهنگ ملی بعد مؤلفه فرهنگ یها شاخص فریدمن آزمون تحلیل: 6 جدول

 
- اساالمی  الگاوی  فرهناگ بار   ملی در بعد مؤلفه فرهنگ یها شاخص با توجه به خروجی جدول

بادان معناسات کاه     آماده  دسات  باه / 45کمتر از میزان خطای  پیشرفت چون سطو معناداری ایرانی

تفااوت   بااهم ایرانی  -الگوی اسالمی بر مؤثر فرهنگ ملی بعد مؤلفه فرهنگ یها شاخصاولویت  

 است شده دادهبه ترتیب در جدول باال نشان  ها آنرتبه اهمیت  ؛ ودارند

 :گیری و پیشنهادنتیجه
   گیرینتیجه -الف

به شرح نتایج در پاسخ به سواالت تحقیق های انجام شده ها و تجزیه وتحلیلبا توجه به بررسی

 زیر حاصل گردید:

 حاوزه  در پیشارفت  اساالمی  -ایرانی الگوی درفرهنگ  نق  "تحقیق این اصلی سؤالدر پاسخ به 

 امنیتای  -دفاعی حوزه خبرگان از نفره 8 تعداد با شده انجام های مصاحبهبا  ،؟ چیست امنیتی-دفاعی

 امنیتای -دفااعی  حوزه در تپیشرف اسالمی -ایرانی الگوی در فرهنگ نق  این نتیجه رسیده ایم که

 الگاوی  در فرهنگ  های شاخص و ها مؤلفهباشد و در پاسخ به سوال اول فرعی)  مهم و اثر گزار می

 (نتایج زیر حاصل گردید.کدامند؟ امنیتی -دفاعی حوزه در پیشرفت ایرانی -اسالمی

 رتبه میانگین شاخص آزمون

 16/1 انسجام و وحدت ملی فریدمن

 51/3 هویت

 53/2 ورسوم آداب

 12/2 تاریخ

 28/2 زبان

64 =N  1و =df  444و =/sig  2= 588/35وχ 
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شده، جامعاه   های انجام های بعد فرهنگ بر اساس تحلیل بررسی استقالل یا وابستگی مؤلفهدر  (1

های فرهنگ دینی و فرهنگ ملای( باه بعاد     های موردنظر )مؤلفه دهنده معتقدند که مؤلفه پاسخ

 فرهنگ مرتبط هستند.

ایرانی پیشرفت  -های بعد فرهنگ بر الگوی اسالمی های مؤلفه بررسی تأثیرگذاری شاخصدر  (2

ناده معتقدناد کاه    ده شاده، جامعاه پاساخ    های انجاام  امنیتی بر اساس تحلیل -در حوزه دفاعی

، خیتارورسوم،  یی، آدابفرهنگ عاشورا، باورهاها،  های بعد فرهنگ )ارزش های مؤلفه شاخص

 ایرانی پیشرفت تأثیر دارند. -ی( بر الگوی اسالمیو وحدت مل انسجام، زبان، تیهو

ی بعاد  هاا  مؤلفاه آمده، اولویت  عمل های بعد فرهنگ بر اساس آزمون به بندی مؤلفه اولویت در (3

یری که بر تأثبه لحا   و تفاوت معنادار دارند باهمایرانی پیشرفت  -رهنگ در الگوی اسالمیف

و  ی فرهنگ دینی در اولویت اول بر اساس آزمون فریدمن، مؤلفه که الگو دارند یکسان نیستند

 بندی گردید. فرهنگ ملی در اولویت دوم رتبه  مؤلفه

 فریادمن،  آزماون  اسااس  فرهنگ بار  بعد در مؤلفه فرهنگ دینی های شاخص بندی در اولویت (1

پیشارفت یکساان    ایرانای  -اساالمی  الگاوی  بر مولفه فرهنگ دینی مؤثر های شاخص اولویت

، کااه باار اساااس آزمااون فریاادمن، شاااخص فرهنااگ عاشااورایی در اولویاات اول و   نیسااتند

 بندی گردید.  های بعدی رتبهها و باورها به ترتیب در اولویت های ارزش شاخص

 فریادمن،  آزماون  اسااس  فرهناگ بار   بعد در مؤلفه فرهنگ ملی های شاخص بندی ولویتا در (5

 و دارناد  معنادار تفاوت باهم ایرانی -اسالمی الگوی بر مؤثر های فرهنگ ملی شاخص اولویت

و  انساجام  کاه بار اسااس آزماون، شااخص      .نیستند یکسان دارند، الگو بر که تأثیری لحا  به

 در ترتیب شاخص های  هویت، آداب و رسوم، تاریخ و زبان بهی در اولویت اول ووحدت مل

 .گردید بندی رتبه بعدی های اولویت

 هاپیشنهاد -ب

 در ترتیاب  فرهناگ باه   بعاد  از دینای و ملای   هاای  مولفه اینکه به توجه با فریدمن آزمون اساس بر

   است گردیده بندی رتبه دوم و اول اولویت

ایرانای پیشارفت در حاوزه    -پیاده سازی الگاوی اساالمی   گذاران ..ا.ایران در خصوصسیاست -1

 امنیتی با تأکید بر فرهنگ اقدام نمایند. -دفاعی
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آمده، به بعد فرهناگ   دست امنیتی با توجه به نتایج به -ها و نهادهای مرتبط حوزه دفاعی سازمان -2

 توجه ویژه داشته باشند.

الخصوص نیروهاای مسالو    امنیتی و علی -سازمانی موردنیاز نهادهای دفاعی در تقویت فرهنگ -3

فرهنگ که ازنظر فرهنگ دینای دارای شاخصاه فرهناگ عاشاورایی و ازنظار فرهناگ ملای دارای        

 تر خواهند بود. شاخصه انسجام و وحدت ملی هستند برای سازمان مناسب

ریازی و  گذاری کالن نیروهای مسلو نسبت به طارح  شورای عالی امنیت ملی و شورای سیاست -1

منظور تقویت همگرایی قومی و ماذهبی در ساطو کشاور و     ها بهظارت بر اجرای مناسب سیاستن

 های همسو در خار. از مرزهای ..ا.ایران و افزای  شعاع نفوذ اقدام نمایند.گروه
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 فهرست منابع:

 (، تهران، تابان1383) شیرازی العظمی مکارم اهلل آیت قرآن کریم، ترجمه ‒

 (، تهران، فرهنگ اسالمی1366حوم عالمه جعفری )نهج البالغه، ترجمه مر ‒

 فرهنگ، تهران، آگاه مفهوم و ها، تعریف(1388) آشوری، داریوش ‒

رویکارد اساالمی، تهاران، پژوهشاگاه علاوم انساانی و        (، امنیت اجتماعی شده:1332افتخاری، اصغر ) ‒

 مطالعات فرهنگی

برنامه ریزی راهبردی توساعه فرهنگای،    (، درآمدی بر1386بابک نگاهداری و همکاران گروه تحقیق، ) ‒

 دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی. 

(، ایدئولوژی فرهنگ مدرن، ترجمه مسعود اوحدی، تهران ، موسسه فرهنگای  1368بی.تامسون، جان، ) ‒

 آینده پویان.

، مساائل و چشام انادازهای فرهناگ، تهاران ،      «واژه شناسی فرهناگ »(، 1384تکمیل همایون، ناصر، ) ‒

 ارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.وز

 (، تقریرات درسی، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی 1333توحیدی، ارسطو، ) ‒

 مؤسساه  انتشارات اسالم، تهران، مرکز سیاسی و ارزشی نظام بر ، درآمدی(1381) نویسندگان از جمعی ‒

 (اهلل علیه رحمت) خمینی امام پژوهشی و آموزشی

 سمت، چاپ پنجم تهران، ایران، سیاسی فیای، جغرا(1386) محمدرضا نیا، حاف  ‒

 رضوی قدس آستان تهران، ژئوپلیتیک، مفاهیم و اصول ،(1334) محمدرضا نیا، حاف  ‒

، مجموعه مقااالت  «مالحظاتی پیرامون فرهنگ عمومی و اصالح آن»(، 1384حسین نژاد، محمد علی، ) ‒

 جامعه و فرهنگ، تهران ، آرون.

 کتاب، چاپ دوم یادواره تهران، آمیخته، پژوه  های وشر ،(1331) سیاوش شورینی، خلیلی ‒

 (، نقشه مهندسی فرهنگی کشور 1332دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، ) ‒

 (، مدیریت بازرگانی، تهران، سمت، چاپ نهم.1381روستا، احمد، ) ‒

وزارت ، مساائل و چشام انادازهای فرهناگ، تهاران،      «چند تعریف از فرهناگ »(، 1384شیبانی، ثریا، ) ‒

 فرهنگ و ارشاد اسالمی،.

 ، فرهنگ و جامعه، تهران، سفیر.«جایگاه آداب و رسوم در فرهنگ»(، 1366علیزاده ابیانه، مریم، ) ‒

 (، نظریه علمی درباره فرهنگ، ترجمه عبدالمجید زرین قلم، تهران، گام نو.1363مالینوفسکی، برونیسالو، ) ‒

 وف(، فرهنگ عاشورا، قم، معر1361) محدثی، جواد ‒
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 علای  ساهبد شهید پژوهشی و آموزشی مرکز تهران، تهدیدات، مظاهر و ابعاد ،(1385) محسن مرادیان، ‒

 اول چاپ شیرازی، صیاد

 صدرا تهران، ، توحیدی بینی جهان بر ای مقدمه ، (1365) مرتضی ، مطهری ‒

 دفاعی صنایع تحقیقاتی و آموزشی تهران، مؤسسه نظامی، حوزه در فرهنگ اهمیت ،(1388) منزوی، مسعود ‒

 ملی مطالعات مؤسسه هویت، تهران، و ، دین(1385) نژاد، محمد منصور ‒

 کتاب خانه تهران، امنیتی، -دفاعی فرهنگ ،(1385) محمدتقی نوروزی، ‒

 در پیشرفت ایرانی -اسالمی الگوی طراحی نظری های الزام ،(1383) محمود عسگری، احمد، آقاجانی، ‒

  31شماره  هشتم، سال ی،دفاع راهبرد فصلنامه دفاعی، حوزه

 پیشارفت  ایرانای  – اساالمی  الگاوی  کلیادی  عناصر و ای پایه اصول تبیین ،(1331) بخ  نیک حبیبی، ‒

 ملی، دانشکده دفاع ملی دفاع عالی دانشگاه تهران، ایران، اسالمی جمهوری

 نشسات  نخساتین  توسعه، کتااب  ایرانی اسالمی الگوی معنای در (، تأملی1334) عادل، غالمعلی حداد ‒

 پیشرفت ایرانی اسالمى الگوی راهبردى، هاى اندیشه

 ،(1383) محمادباقر  آشاتیانی،  دان  و محمدحسین بیات، و محمد گل بهمنی، و غالمرضا زاده، معمار ‒

 -دفااعی  راهباردی  ریازی  طارح  جهات  مناساب  و الزم اصطالحات و مفاهیم تدوین و توسعه تعریف،

 ملی دفاع عالی دانشگاه تهران، امنیتی،

 هااى  اندیشاه  نشست نخستین اسالمی، کتاب ایرانی توسعه مطلوب (، الگوی1334) نوبخت، محمدباقر ‒

 پیشرفت ایرانی -اسالمى الگوی راهبردى،

 ها سایت

‒ http://www.tebyan-hamedan.ir 

‒ http://www.hawzah.net 

‒ http://www.khamenei.ir 



http://www.tebyan-hamedan.ir/

