
 

 

 1398 تببستبى ،66 ٓضوبر ،ّفذّن سبل دفبػٖ، راّبزد ػلوٖ ٔفصلٌبه

 
 

 

 

 

 

بر  دفاع مقدس یو اجتماع یفرهنگ یها همؤلف ریتأث یبررسپژيَشٓ:  مقالّ

 رانیا.ا.ج یمل تیامن ةندیآ
 3ّبدٕ ًْبدٕ ٍ 2اهلل وطبٍرس تُزن ػ٘ي ،1اضىبى َٗسفٖ

 06/03/98تبرٗخ پذٗزش:                                                          05/12/97تبرٗخ درٗبفت: 
 

 چکٕدٌ
هبی فشهنگی و ارتمبػی دفبع مقذع ثش آینذه امنيت ملیی دااااییشاا اازیبر تشفیتا      این تحقيق ثب هذف ثشسػی تأحيش مؤلفه

هبی فشهنگی و ارتمبػی دفبع مقذع ثش آینذه امنيت ملی دااااییشاا احشتیزاس    ػؤال اكلی تحقيق این اػت که تب چه ااذاصه مؤلفه

هیب   ی، اص اظش سوؽ توكیيفی ااص ایوع همجؼیتگی  و اص اظیش ؿیيوآ تیشدآوسی داده      هؼتنذ؟ تحقيق حبضش اص اظش هذف کبسثشد

اایذاصآ کیبفی مغلیغ ثیوده و      که اص مؼبئل و وضیؼيت امنيیت ملیی ثیه    ثود کيفی اػتا ربمؼة آمبسی تحقيق ؿبمل افشادی  -کمی

نيت کـوس اعالع کیبفی داؿیتنذا   هبی ارتمبػی و فشهنگی ابؿی اص دفبع مقذع و اقؾ آا ثش صاذتی امشوص و ام اؼجت ثه ػشمبیه

افش ااتخبة ؿیذ  چشاکیه    66ثشفی ثه تؼذاد  ثنذی، امواة آمبسی ثه سوؽ تلوله ثبتوره ثه حزم تؼتشدآ ربمؼة آمبسی اص اظش دػته

پظوهیی، امنيیت ملیی و دفیبع      هبی ثبال ورود داؿتنذ امب کؼبای که ثه هشػه حوصآ آینیذه  تشچه افشاد صیبدی ثشای هشیک اص حوصه

، 66عوس همضمبا تؼلظ داؿیته ثبؿینذ، اایذو ثیوده و هم نیين افیشاد ثؼیذ اص افیش          هبی فشهنگی و ارتمبػی ثه ذع دس حوصهمق

اظشهبی تکشاسی اػالر اموداذا آینذآ امنيت ملی، ػشمبیة ارتمبػی و ػشمبیة فشهنگی ثشتشفته اص مغبلؼبت اازبر تشفته، ثیب کمیک   

، SPSSافیضاس آمیبسی    واثؼیته ثیب ایشر    tو ايض  PLSافضاس آمبسی  بدالت ػبختبسی ثب اشرپشػـنبمه اازبر ؿذاذا اتبیذ حبكل اص مؼ

حبکی اص آا ثود که ػشمبیة فشهنگی و ارتمبػی دفبع مقذع دس آینذآ امنيت ملی احشتزاس ثوداذا هم نیين تفیبوت مؼنیبداسی دس    

یگش، تفبوت مؼنبداسی دس وضیغ موریود و آینیذآ    متغيش آینذآ امنيت ملی، ميبا وضؼيت مورود و آینذه ورود اذاؿتا اص ػوی د

 ميضاا ػشمبیة فشهنگی و ارتمبػی دفبع مقذع و اثؼبد آا ورود داؿتا
 

 دفبع مقذعا ،یارتمبػ یةػشمب ،یفشهنگ یةػشمب ،یمل تيامن آنذیآ ،یپظوه نذهیآ واژگان کليدي:

                                                                                                                                                     
  a.yousefi@edu.ikiu.ac.ir-المللی امبر خمينیاسه  ااویؼنذه مؼئول  دااـگبه ثينپظوهی  دااـزوی دکتشای آینذها 6

 e.keshavarz@soc.ikiu.ac.ir -المللی امبر خمينیاسه  ثيندااـگبه پظوهی  ا اػتبدیبس تشوه آینذه2

 hadi.nahadi@gmail.com -پظوهـگش و مذسع دااـگبه  یدولت تیشیمذ ایدکتش یدااـزوا 3

 جًاوان اس ي ببالد آوُا بٍ تًاودیم جامعٍ کی کٍ است یصفات هیبزتز اس یمظُز سال، َشت هیا» فزماودٌ معظم کل قًا:

 یخًاَ آرمان مظُز است، یىدارید ي تیمعىً مظُز است، حماسٍ مظُز مقدس دفاع یعىی. باشد داشتٍ اوتظار خًدش

«. است حکمت ي زیتدب مظُز است، مقايمت ي یداریپا ي یستادگیا مظُز است، یخًدگذشتگ اس ي ثاریا مظُز است،

(24/06/1388) 
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 مقدمه

مقیذع، ثهتیش اػیت    تشفته دس عیول دفیبع    ثشای ثشسػی اظبر تؼهذات و ااتظبسات ؿکل

ثشسػیی ؿیودا ثشاػیبع    « رجهیه »صمينه و متنی که این اظبر دس دسوا آا ؿکل تشفته یؼنیی  

تيشی این وره اص سواثظ ارتمبػیِ مجتنیی ثیش اػتمیبد متقبثیل،      اظشیة ػشمبیة ارتمبػی، ؿکل

محيغی اػت که ایوع  « رجهه»ايبصمنذ محيغی ویظه اػتا دس دوساا هـت ػبل دفبع مقذع 

تيشدا رجهه، ربمؼه و تشوهی اػت که افشاد و اػضیبی آا   واثظ دس آا ؿکل میخبكی اص س

عوسموقیت تیشدهم آمیذه و خیباوادآ رجهیه سا       هبی مختلف ؿهشهبی کـیوس، ثیه   اص خباواده

کننیذ  تغزییة    عوسمؼمول، اػضبی این خباواده و ربمؼه ثبهم صایذتی میی   ااذ  ثه تـکيل داده

س کنبس ضواثظ و مقشسات سػمی، الگوهبی سفتیبسی،  مـتشو و تبهی خوساو مـبثه داساذ  د

آیذ و ثؼیذ اص میذتی    ورود می عوسابخودآتبه ثه هبیی ثه هب و حتی ضبثغه اكغالحبت، ؿوخی

هب اػتقشاس یبفته و حتیی اص ساه اهبدهیبی سػیمی     این الگوهبی سفتبسی، اكغالحبت و ضبثغه

  646:6373االمينی،  اسوحؿواذا ثبصتوليذ می

هب، ادثيبت و چگواگی ثشخوسد افشاد ػبدی ربمؼیه ثیب سصمنیذتبا دس     اص واطه اوع اػتفبده

ثبؿذ که ثیب ؿیأا و    دهنذآ ثشخوسداسی قـش سصمنذه اص ػشمبیة ارتمبػی می عول رنگ، اـبا

 منضلت و قذست ارتمبػی اص رمله مواسد صیش همشاه ثوده اػت:

 هبی ػمومی ؿهشهب  افضاسهبی اظبمی دس مکبا   امبیؾ رنگ6ا

 هب و پوػتشهبیی اص ؿهذای رنگ  هب ثه ػکغ ؿذا ؿهشهب و خيبثبا   مضین2ا

 هبی ؿهشی اص امبدهبی دفبع مقذع  ػبصی دس ميذاا   مزؼمه3ا

  دساظشتشفتن محلی رهت ػجوس رباجبصاا ثیب ویل یش دس مؼیبثش ػمیومی و خشوریی      4ا

 هبی ػمومی  ػبختمبا

ثیشای دفین ؿیهذا و    « ثهـیت » ایبر میضاس ؿیهذا و    هیبیی ثیه   وریود آمیذا مکیبا      ثه5ا

 هب  ؿذا پشچم ملی دس این مکبا ثشافشاؿته

چیش  و   اقل مبانیذ ویل یش و موتوسػیيکلت ػیه     و ؿذا اػتفبده اص وػبیل حمل   سایذ6ا

 کننذتبا اص این وػبیل  احتشار ویظه ثشای اػتفبده
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ایین   ، ؿلواس رنگیی  اػیتفبده اص  «چفيه»پبػذاسی، « اوسکت»هبیی اظيش    سواد پوؿبو7ا

 آوسد  اسمغبا می سفته سا ثه اشفته ايض ػشمبیة ارتمبػی افشاد رجهه پوؿبو ثشای افشاد رجهه

هبیی مبانذ استؾ، ثؼيذ،  هبی تشوهی ثه ػبصمبا هبی ویظه دس سػباه   اختلبف ثشابمه8ا

 رهبد ػبصاذتی و ػپبه 

هیبی   جكوست ادواسی یب مؼتمش ثه ثح هبی صیبدی اص مغجوػبت ثه   اختلبف كفحه9ا

  79:6389اکشیمی، رنگامشثوط ثه 

 

 . کليات1

 . ب٘بى هسئل1-1ِ

 تيی اص اهم شاا،یاااادس د یمل تيامن یمفهوم یمشصهب ميو تشػ تيمـخق اص امن فیتؼش

ی و فشهنیگ ثیوم   ینی ید یهیب  امیش ثیذوا دساظشتیشفتن آمیوصه     نیثشخوسداس اػت، ا یا ظهیو

 تیی سوا ،یاػیالم  شاثيی اگیشؽ مزیذد ثیه م    دسکنبس ذیثب گش،یػجبست د ا ثهؼتيا شیپز امکبا

متیذاخل   یمشصهیب  نيیي تیذاسو امیود و فشاتیش اص آا، تج    تيی امن یهب هاص مفهور و مؤلف ینیاو

 یبثيو دػیت  یغی يمح یهب تیامکبابت و محذود ییؿنبػب م،يمفبه شیثب ػب یمل تيامن یمفهوم

کـوس  يةاول یبصهبيا فیدس سد ذیمذ و مغلوة ثباکبس یمل تيامن یو ػمل یاظش یهب نهيثه صم

و  یبػی يػ ةحؼیبع توػیؼ   بسيدوساا ثؼی  یماػیال  شاایی ا دس حبل حبضیش کیه ا  ؿمبس سود ثه

 یا تؼیتشده  یو اظیش  یفکش یهب آا، چبلؾ ميو ثبصتبة ااقالة ػظ کشده یسا ػپش یاقتلبد

 یبػی يو ػ یػلیور ارتمیبػ   یهیب  دس حوصه یپشداص هیو اظش یػبص مفهور ـه،یااذ ةسا دس ػشك

 یهیب  هیػیشمب  چیوا  یمياستجیبط آا ثیب مفیبه    چگواگیو  تياػت مفهور امن تهؼیداؿته، ؿب

دفبع مقذع مغبلؼیه تیشددا هیش     یثقب و حفظ آا ثشاػبع منجغ غن یثشا یو فشهنگ یارتمبػ

 آاازبر تشفته اػت  امیب هم نیبا مغبلؼیبت حیوص     یاسصؿمنذ هبی قيتحق نهيصم نیچنذ دس ا

مقیبر   ذيی کأا تثبؿیذ  یتؼتشده م قبتيتحق بصمنذيو ا سػذ یاظش م ثه یابکبف یمل تيامن یمفهوم

رهیت  امکبابت  ذيثؼ یثشا یفشكت منبػج ،یمل تيوحذت و امن ثش الؼیبلی   امذظلهیهجشمؼظم س

 اثبؿذ یم یبتيامش ح نیپشداختن ثه ا
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حفیظ و   فقیظ  شاا،یی ا یثیشا  یلی يرنگ تحم اتيزه و پيبمذ بیکه آاػت  نیای اكل ةمؼئل

سا  یو فشهنگی  یارتمیبػ  ميػظی  یهیب  هیػشمب زبدیو ا یضیس هیپب بیاص مشصوثور ثوده و  باتيك

اص  یبسيحش اص ثؼی أمتی  توااذ یکـوس م یمل تيو امن یکه امشوصه اػتقالل اظبم نیدسثشداؿته و ا

 تواایذ  یهیب می   هیػشمب نیثه ا یتوره یدفبع مقذع ثبؿذ و ث وسااؿذه دس دزبدیا یهب هیػشمب

دس ، ثیبال  حبتيکـوس واسد کنذا ثبتوره ثیه توضی   یمل تيثش امن یشیابپز رجشاا هبی خؼبست

دفیبع   یو ارتمیبػ  یفشهنگی  یهیب  لفیه ؤم بیی آ کیه  ؿود پشداخته میال ؤػ نیثه ا این پظوهؾ

 احشتزاس هؼتنذ؟ شاایااااد یمل تيامنآ نذیمقذع ثش آ
 

 . اّو٘ت ٍ ضزٍرت تحم٘ك1-2

و  یو خیبسر  یداخلی  هبیذیی و تهذ شاایی ااااد آظیو ظیخبف منغقه و ؿشا ظیثبتوره ثه ؿشا

وریود   شاا،یی ااااثب اظبر مقذع د دؿمنی یداسا یؼتیمختلف تشوس یهب ورود تشوهک نيهم ن

 یامیش  ،وعین  بايو دفبع اص ک یاسض تيحفظ تمبم یثشا یتهبرم دسثشخی مواسدو  یدفبػ یآمبدت

 زیبد یا نيوع دفبع و هم نی اؼجت ثه موض یافکبس ػموم سوؿنگشیساػتب،  نیاػتا دس ا یضشوس

 نیاص ثهتیش  یکی یمهم اػیتا   بسياظبر و خبو وعن، ثؼ یدسخلوف دػتبوسدهب تيحغ مؼئول

اػیت کیه هم یوا     یو فشهنگی  یارتمیبػ  یهیب  هذف، اػتفبده اص اسصؽ نیثه ا یبثيدػت یهب ساه

 یبدیی ص تيی ثه اسمغبا مباذه اػیتا اهم  بايشاایا یػبل دفبع مقذع، ثشاهـت اص  ميػظ یا هیػشمب

 یو فشهنگی  یارتمیبػ  یهب هیػشمب نیاص ا یشيت سا ثب ثهشه یمل تي، امنااهاگش نذهیآ یداسد تب ثب اگبه

پظوهـیگشاا ثیه   ػیو   اص یکتب  کنذ یم زبدیضشوست سا ا نیا یمل تيامن تيوضؼ .میيامب یثشسػ

و  یارتمیبػ  یهیب  هیی پب تیی ثیش تقو  گیش ید یو اص ػیو  پشداخته یمل تياثؼبد توابتوا امن یثشسػ

تیش اص آحیبس و    کزب، ثهتش و ملمیوع  چيو ه تالؽ کننذداساذ  یدس فشهنگ اػالم ـهیکه س یفشهنگ

 ا  بفتی تواا یو دفبع مقذع ام یليثشکبت رنگ تحم
 

 . پ٘طٌ٘ٔ تحم٘ك  1-3

و  یارتمیبػ  یةػیشمب  یثشسػی آ دس حیوص  یػمل آمیذه، تیبکنوا پظوهـی    ثهمغبلؼبت  عجق

و اازیبر اـیذه    ميعوسمؼیتق  هث یشااداااا یمل تيامن آنذیآا ثش آ شيحأدفبع مقذع و ت یفشهنگ
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داسد  تحقيیق ثب موضوع  یبدیکه استجبط ص یامب مواسد ااػت نیو او ذیرذ یموضوػ ثنبثشاین

 مواسد صیش دسدػتشع پظوهـگشاا ثود: اص رمله

ثیه ایین موضیوع    « یملی  تيی و امن یارتمیبػ  یةػیشمب »ای ثب ػنواا  دس مقبله« ثشومنذ  »6ا

 هیبی  تؼشییف منظیوس   نایی  هداسدا ثی  یملی  تيثب امن یا چه ساثغه یارتمبػیة ػشمب هپشداخته ک

ؿیذا پیغ اص آا    آوسده یو ثبایک رهیبا   ـیمنذاا یااذ یاص ػو یارتمبػ یةاص ػشمب یمتؼذد

دس  والائداده ؿیذا اػتمیبد متقبثیل میشدر و مؼی      حيوضی ت یارتمیبػ  یةػنبكش ػشمب نیتش مهم

 حش دس حفیظ ؤم یػنواا اثضاس ثه یمزبص یفضب ،سو نیا حش اػتا اصؤم یارتمبػ یةػشمب تیتقو

 خواهیذ  ثؼیيبس  تيی اهمداسای  ذاسیی پب یملی  تيی امن تیی و دساهب یارتمیبػ  یةػشمب تیو تقو

  6396اثشومنذ، اثود

 یةػیشمب  آدهنذ ػوامل رهت یثشسػ»ای ثبػنواا  دس مقبله« یکن یو ثبقش یآساا یموالئ  »2ا

ا ایذ ا دس دوساا دفبع مقیذع پشداختیه   این ػوامل یثه ثشسػ «دس دوساا دفبع مقذع یارتمبػ

ثنیذی ؿیذه    تش عجقه ااتضاػی ةمقول 66مفهور اكلی اػتخشاد که دس قبلت  59 ،دس این ثشسػی

اص سهجیشی و والییت حضیشت امیبر     ااذ  هبی این الگو ػجبست تشین مقوله اػتا ثشخی اص مهم

سوحی مشدر، اوضبع رنیگ و فضیبی    بیه بت و ویظتی، مجبای اػتقبدی مشدر، كفاسه خمينی

  6395 ،یکن یو ثبقش یآساا یاموالئاػيبػی

و  شاایی ااااد یملی  تيی امن هيی ػل نذهیآ ذاتیتهذ»ای ثبػنواا  دس مقبله« اوالد و دطکبر  »3ا

آا  یثیشا  یاثؼبد مختلفی  ی،مل تيمتوا مشثوط ثه امنثب ثشسػی « هب اقؾ سػباه دس مقبثله ثب آا

و  تيی اهم ضاايی مامیب مؼتقذایذ   ا یفشهنگ ،یاظبم ،یاقتلبد ،یبػيػ تيااذ  مبانذ امن ثشؿمشده

هش کـیوس ثبتوریه ثیه ػوامیل توایبتوا اصرملیه        یاثؼبد ثشا نیهشکذار اص ا تیاولو تيتشت

  6395 ااوالد و دطکبر،و ااا متفبوت اػتا یامکبابت ثبلقوه و ثبلفؼل مل ،یصمبا ظیؿشا

اقیؾ فشهنیگ دفیبع مقیذع دس      ليی تحل»ای ثیبػنواا   دس مقبلیه « قشثیبالو ػجبػی و   »4ا

 ،ػیور  آکیه هیضاس   اایذ  هاـیبا داد « تيآا ثب اظم و امن ةساثغ یو ثشسػ یػجک صاذت تیشیمذ

 یقیو  یهیب  فشهنگ یػجک صاذت ظیؿشا نیدسا ؿک ذوااػت و ث یفشهنگ یهب چبلؾ آهضاس

 یپظوهؾ ثب ثشسػ نیدسا اداؿتذ هخوا یروامغ ثـش تيوامن اظم یسو ثش سا شيحأت نیـتشيث



 زاىٗا.ا.ج ٖهل ت٘اهٌ ٌٓذٗبز آ دفبع همذط ٍٖ اجتوبػ ٖفزٌّگ ّٕبِ هؤلف ز٘تأث ٖبزرس پضٍّطٖ: همبلٔ            74

 یمشثیوط ثیه صایذت    هبی همقول ،شياخ یهب ػنواا فشهنگ غبلت دسػبل فشهنگ دفبع مقذع ثه

عجق  ؿذاپشداخته  تيهب ثب اظم و امن رنگ احلب و ثه ساثغه آا یبه سصمنذتبا اػالر دسرجهه

مقوله  نیاػالر ثوده و ا منذتباسص یػجک صاذت یکباوامقولة  ه،مذثشاا هةموار ،قيتحق ذیاتب

ی، ؿنبػی  وقیت  ،توکیل ثشخیذا   ،خیبس یا ی،علجی  ؿیهبدت  چیوا  ینی يمؼ یو ساهجشدهبهب  الضار اص

ثیب   کیه  شديی ت یػشچـیمه می   فيو ػمل ثه تکل منذ اظبرتفکش  ،و کشامت میتکش ی،ـیدوسااذ

 یاكل بمذيپ پظوهـگشاا ،گشیمذثشااه و مقوالت د هةموار یؼنی یمقوله کباوااین  اػتنجبط اص

هـیت ػیبل مقبومیت ثیه      کیه ثیب   دااؼته تيدفبع مقذع سا اظم و امن هنگفش یػجک صاذت

  6394و قشثبالو،  یاػجبػااػت ذهيظهوس سػ ةمنل

 ة: الصمی یساهجیشد  ظيو ثیشآوسد محی   یؿنبػی  نیذه یآ»ای ثب ػنیواا   دس مقبله« فبر یضداا  »5ا

 آساهجیشدی، مؼغیوف ثیه حیوص    تيشی  که تلميم دادهاـبا « یمل تيثهتش دس امن یشيت ميتلم

، هیب  تدسػیت ايبصمنیذ ؿینبخت دقيیق واقؼيی      هیبی  ا تلیميم المللی اػیت  امنيت ملی و ثين

 هب و دػتبوسدهبی هشاقیذامی  هبی احتمبلی و ثشآوسد دقيق هضینه تضینه یهب و ثشسػ تواامنذی

  6391 فبر، ضداایاالمللی اػتا ثبتوره ثه دو محيظ ساهجشدی داخلی و ثين

 

 تحم٘ك   ّٕبِ ٘فزض. 1-4

 اصلٓ ّٕفرض. 1-4-1

 هؼتنذا تزاساحش ی داااایشاامل تيامن آنذیدفبع مقذع دس آ یو ارتمبػ یفشهنگ یةػشمب
 

 فرػٓ َْاٍ ٕفرض. 1-4-2

ی ملی  تيی امن آنیذ یآ هیبی  هب و الیضار  مؤلفه آنذیدس وضغ مورود و آ یداسبتفبوت مؼن  6ا

 داورود داس داااایشاا

دفبع مقذع ورود  یفشهنگ یةػشمب ضاايم آنذیدس وضغ مورود و آ یداسبتفبوت مؼن  2ا

 داداس

دفیبع مقیذع    یارتمیبػ  یةػیشمب  ضاايی م آنیذ یدس وضغ مورود و آ یداسبتفبوت مؼن  3ا

 ورود داسدا
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 ّبٕ تحم٘ك  . ّذف1-5

 . َدف اصل1-5-1ٓ

 اااایشاااد یمل تيامن آنذیدفبع مقذع ثش آ یو ارتمبػ یفشهنگ یهب لفهؤم شيحأت ییؿنبػب
 

 َاْ فرػٓ. َدف1-5-2

ی ملی  تيی امن آنیذ یآ هیبی  هیب و الیضار   مؤلفیه  آنیذ یتفبوت وضغ موریود و آ  ییؿنبػب  6ا

 داااایشاا 

  دفبع مقذع یفشهنگ یةػشمب ضاايم آنذیتفبوت وضغ مورود و آ ییؿنبػب  2ا

 ادفبع مقذع یارتمبػ یةػشمب ضاايم آنذیتفبوت وضغ مورود و آ ییؿنبػب  3ا

 

   رٍش تحم٘ك. 1-6

پیظوهؾ   نیی ا نکیه یاػیتا ثیب توریه ثیه ا     یهمجؼیتگ  -یفيپظوهؾ حبضش اص اوع توك

ایوع   شد،يی موسداػتفبده قیشاس ت  یمل تيامنة نيدس صم نيمؼئول یشيت ميتلم نذیدس فشا توااذ یم

و  لئؿبمل افشادی اػت کیه اص مؼیب   ،آمبسی تحقيق ةا ربمؼسود ؿمبس می ثه یپظوهؾ کبسثشد

و  یارتمیبػ  یهیب  هیکبفی مغلغ ثوده و اؼجت ثه ػشمبآ ااذاص ثهی داااایشاا مل تيامن تيوضؼ

سایذ  دا یکـوس اعالع کبف تيامشوص و امن یاص دفبع مقذع و اقؾ آا ثش صاذت یابؿ یفشهنگ

و امیوس   ذيبد ؿیه يی ثن یػیتبد  شاایمذ ،یمل تيامن یػبل یاػضب و کبسکنبا ؿوسا: اص رملهکه 

دفبع مقیذع، سصمنیذتبا،    یهب حفظ آحبس و اـش اسصؽ بديکل و کبسکنبا ثن شاایمذ خبستشاا،یا

 یمؼظیم ؿیهذا   یهیب  و دفبع مقذع، خباواده یليحبضش دس رنگ تحم خبستشاایرباجبصاا و ا

دفیبع مقیذع، اػیتبداا،     آپظوهـگشاا حیوص  ،یمل تيامن آپظوهـگشاا حوص ،یليرنگ تحم

بلؼبت دفبع مقذع که ثب توریه ثیه حزیم    مغ آمقبعغ تکميلی دس حوص اـزویبامحققبا و دا

افیش   66ثه تؼذاد  یثشف ثه سوؽ تلوله یآمبس ةاموا ،یثنذ دػته رنجةاص  یربمؼه آمبس آتؼتشد

امیب   ،وریود داؿیتنذ   ثیبال  یهیب  اص حوصه کیهش یثشا یبدیچشاکه تشچه افشاد ص  ااتخبة ؿذ

و  یفشهنگی  یهب و دفبع مقذع دس حوصه یمل تيامن ،یپظوه نذهیآ آػه حوص که ثه هش یکؼبا
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هیبی  ، اظش66و افیشاد ثؼیذ اص افیش     اایذو ثیوده  عوسهمضمبا تؼلظ داؿته ثبؿنذ،  ثه یارتمبػ

 :پظوهؾ ػجبست ثوداذ اص یشيت ااذاصه یاثضاسهبذا اػالر امودا یتکشاس

 

 ٖهل ت٘اهٌ ٓ ٌذٗآ ٔ( پزسطٌبهالف

کیه   ثبؿیذ  ی  می 6395ا «اوالد و دطکیبر » ةثشتشفتیه اص مغبلؼی   ی،مل تيامن آنذیآ ةپشػـنبم

و  4;بدیی ، ص3، متوػیظ; 2، کیم; 6کیم;  یلی ياخ کشتيل یا دسره پنذ فيال ثب عؤػ 65ؿبمل 

 ، 3 یالی  6 یهیب  الؤاػی  یاظیبم  تيپشػـنبمه ؿبمل پنذ ثؼذ امن نیا اثبؿذ ی  م5;بدیص یليخ

 یفشهنگی  تيی  ، امن9 یالی  7 یهب الؤاػ یبػيػ تي ، امن6 یال 4 یهب الؤاػ یاقتلبد تيامن

 تا  اػ65 یال 63 یهب الؤػالمت اػ تي  و امن62 یال 61 یهب الؤاػ

 

 دفبع همذط ٖاجتوبػ ٗٔسزهب ٔپزسطٌبه (ة

 ةاص مغبلؼیی ثشتشفتییه  6998ا «و توؿییبل تيییابهبپ» ةثییب پشػـیینبم یارتمییبػ یةػییشمب

 فيی ال ثیب ع ؤػی  28که ؿیبمل   تشفته  موسدػنزؾ قشاس 6395ا «یکن یو ثبقش یآساا یموالئ»

 نیی ا اثبؿیذ  ی  م5;بدیص یليو خ 4;بدی، ص3، متوػظ;2، کم;6کم; یلياخ کشتيل یا دسره پنذ

  و 65 یالی  9 یهیب  الؤاػ ی ، ؿنبخت8 یال 6 یهب الؤاػ یپشػـنبمه ؿبمل ػه ثؼذ ػبختبس

 ا  اػت28 یال 66 یهب الؤاػ یاستجبع

 

 دفبع همذط ٖفزٌّگ ٗٔسزهب ٔ( پزسطٌبهج

  6394ا «یرمیبل » ةاص مغبلؼی  ثشتشفتیه   6989ا «ویی ثوسد» ةثب پشػـینبم  یفشهنگ یةػشمب

، 6کیم;  یلی ياخ کیشت يل یا دسریه  پینذ  فيی ال ثیب ع ؤػ 66که ؿبمل تشفته موسدػنزؾ قشاس

 بفتهی پشػـنبمه ؿبمل ػه ثؼذ تزؼم نیا اثبؿذ ی  م5;بدیص یليو خ 4;بدی، ص3، متوػظ;2کم;

 8 یهیب  الؤاػی  یا و ضیبثغه  ی  و اهبد7 یال 4 یهب الؤاػ بفتهی تيني ، ػ3 یال 6 یهب الؤاػ

 ا  اػت66 یال
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 یذأیيی ت یػیبمل  ليی هیب اص سوؽ تحل  پشػـینبمه  ییی دس پظوهؾ حبضش ثشای ػنزؾ سوا

 یاكیل  شيی هم نين ثشای ميضاا پبییبیی، ضیشیت آلفیبی کشواجیب   هیش ػیه متغ       ااػتفبده ؿذ

 ية  دس فشضی یمل تيامن آنذیدفبع مقذع و آ یارتمبػ یةدفبع مقذع، ػشمب یفشهنگ یةاػشمب

دس خیبسد اص   شهبيمتغ یهب الؤػ ميبا یهمجؼتگ نیو ثنبثشا هثود 7/1اص  ـتشيپظوهؾ ث یاكل

 هؼتنذا یدسوا یهمؼبا یداسا الگودس خبسد اص  شهبيو متغ تشفتهقشاس  ذأیيموسد ت الگو

 

 . ادبٕات ي مباوٓ وظرْ تحقٕق2

ؿیمبس   ثیه  یتيامن هبی ثحجکباوا  ی  اظبمیاػخت/ ػنت بتموضوػ 6981  ةتب اواخش ده

 یاظیبم  یهیب  ییدس توااب تيحبکم ثود و امن تيثه امن باهیتشا لياگشؽ تقل ی،ػجبست ثه سفت  یم

حفیظ   ،یاص تزیبوص خیبسر   ینيػیشصم  تيكلح پغ اص رنگ و دس چبسچوة امن یو ثشقشاس

پیغ اص   شيا تحوالت چـیمگ ؿذ یرؼتزو م یرهبا یا ؼتهاص رنگ ه تيامن بی یاػتقالل مل

 نيهمی  ثه  35:6386، دیگیشاا و  فیاتشداؿته اػتا فشاواای شيحأت یتيامن ظيمح شييرنگ ػشد، دس تغ

پیظوهؾ   یاكیل  بصيی ثه ا ییکپنهبگ سا دس پبػخگو یتيمقبله، مکتت امن نیا بارهت اگبساذت

ثیب   تيثه موضوع امن غيتوره وػ یاػت دسساػتب یا کپنهبگ، مکتجنذیامب یم یبثیمنبػت اسص

ثیب   «ثیوصاا » بايم نی، که دس ا«ثوصاا یثبس»و  «وسیو یاول»، «ینيمک ػوئ»چوا  یـمنذاایااذ

مکتیت  »ا ثبؿیذ  یتیش می   ؿذه ؿنبخته نیشیاص ػب «هب و هشاع دولت ر،مشد» کتبة مؼشوف خود

 وسیو یثوصاا، اول یثبس هبیاظش ثش آحبس و اقغه ینيمک ػوئ لياػت که ث یچبسچوث «کپنهبگ

 یتی يثیش مغبلؼیبت امن   عوسکبمیل  ثیه که  نیمکتت ثبتوره ثه ا نیثشده اػتا اکبس  ثه گشاایو د

مؼیتقل   یگیبه یرب یتیزاس  هیی پب یاػت که دسساػیتب  ییهب بفتيسه نياػتواس تـته، رضو اول

  447:6386 ،یميااثشاهاثبؿذ یم یتيمغبلؼبت امن یثشا

ثبسی چوا  الملل نيث تياص محققبا امن یثب تالؽ ثشخ 6985مکتت کپنهبگ، که دس ػبل  

و  ؿتهثشدا یسا اص دوؽ مؼبئل ػبد یتيؿکل تشفت، دسكذد ثود، ثبس امن وسیو یو اول ثوصاا

و  لتدو آاػتفبد مباغ ػوء ،یػبد یعوسکل و ثه یارتمبػ -یبػيػشيمؼبئل غ ةثب تؼتشؽ دامن

 ظيمنیبثغ، محی   ،یمشثیوط ثیه اایشط    لئمؼیب  (Bigo, 2002:21)اؿیود  ظهیو تياص موقؼ باياظبم
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 ،یاظیبم  تيی تشاص مؼبئل مشثیوط ثیه امن   اکنوا مهم بیو اػتفبده اص فضب و دس تيرمؼ ؼت،یص

ؿیکل   کيی پلمبتیثه دػتوسکبس د یعوسػنت که ثه   ؿذه ینيو سقبثت ػشصماایذئولوطی   ػقيذه

 (Moller, 2000:454)اداداذ یم

ػیخت   یهیب  کیه همیبا مؤلفیه    تيی امن یـیگ يهم یهب دس مؤلفه شييثب تغ ضيثوصاا ا یثبس 

  کیه ثیه   دهیذ  یسا اسائیه می   تيی اص امن یؿیکل  هبػیت،  جیشال يایشر ل  یهیب  و مؤلفیه  تشایبا واقغ

تبایه اػیتا ثیوصاا     ػوامیل پینذ   یگشیو مؼتقذ ثه ثیبص  اپزیشفتهسا  شهبيمتغ شیسااذا ػب هيحبؿ

و  یارتمیبػ  ،یاقتلیبد  ،یبػی يػ ،یاظیبم  ةتبای  سا ػوامل پنذ یااؼبا یهب رمغ» مؼتقذ اػت:

مقبثلیه   ذی  ثباااو  یبػيػ ،یااظبم ذیو ثب هش اوع تهذ دهذ یقشاس م شيحأت تتح یغيمح ؼتیص

 ص:مکتت کپنهبگ ػجبستنذ ا یاػبػ یمحوسهب یعوسکل ثه  36:6387 ،یؼياسثاکشد 

  ینبرهنيث یػنواا مفهوم ثه تيؿذا امن مغشح  6ا

 ت يػنواا مشرغ امن دولت ثه  2ا

 ػبختن موضوػبت  یتيامنشيو غ یتيامن  3ا

  تيػنواا مشکض حقل امن ثه یمل تيامن  4ا

  64:6383 ،یخبا اػجذاهللاآا ةتبا و اثؼبد پنذ تيثودا امن موػغ  5ا

 نیی پیظوهؾ اص آا سوػیت کیه ا    نیی ػنواا چیبسچوة ا  ااتخبة مکتت کپنهبگ ثه ليدل 

متؼیذد   یهیب  تب تفتمبا ػبصد یسا فشاهم م یا نهيخود ثه مؼبئل، صم یتيامن ذید ةواػغ مکتت ثه

دس ؿذا،  یتوره داؿت که دس ػلش رهبا ذیثب نيهم ن تزاؿته ؿواذادس آا ثه ثحج  یتيامن

مکتیت   نیی اسػذ  اظش می ثهو  ؿذه ذهي يپ ضيا تيتوابتوا امن غوحػ ،هبذیتهذ یذتي يپ پی

 اثبؿذ یداسا م یخوث ػغوح توابتوا سا ثه نیپوؿؾ ا ییتوااب

 

 ٖ  پضٍّ ٌذُٗآ 2-1

هبیی ثشای اسائیة   ای اػت که دس ثشتيشاذآ مزموػة تالؽ سؿته ای ميبا پظوهی حوصه آینذه

ثخـيذا ثه آینذه، ثیه   پظوهی دااؾ و مؼشفت ؿکل هبیی اص آینذه اػتا آینذه تلبویش و ثذیل
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ای آتبهباییه، ػبمالاییه و پيـذػییتباه ثییوده و ااؼییبا سا اص غییبفلگيشی دس ثشاثییش عوفییبا  ؿییيوه

  684:6394اکـبوسص تُشو، کنذا آوس محبفظت می هبی ػشػبر و پيـشفت ػهمگين تغييشات

 

 ٖهل ت٘اهٌ ٌٓذٗآ .2-2

مفهیور اص رملیه    نیاػتا ا یا ذهي يدس رهبا امشوص کبس پ یمل تيامودا مفهور امن یمؼن

دور  یؿیذه و پیغ اص رنیگ رهیبا     ذیسا یمل یهب دولت ؾیذاياػت که پغ اص پ یميمفبه

و دس قبلیت   هآوسد یآا سو ةثه مغبلؼی  یکبسثشد آواط کیػنواا  ثه یبػيپظوهـگشاا ػلور ػ

اص  یبسيکشدایذا ثؼی   یثشسػی  یكیوست کبسؿنبػی   سا ثه یمل تيامن ةلئمختلف مؼ یهب هیاظش

 یذهبیی دس ثشاثش تهذ یفشد یهب کـوس دس حفظ اسصؽ کی ییواابسا ت یمل تيامن ،کبسؿنبػبا

دس  یشيگلاص غیبف  دوسی یثیشا  یساهی  یمؼنی  ثیه این مفهور،   7:6382ػيوضیی،  ااداانذ یم یخبسر

 ساهجشداویؼباآا منزش ؿودا  یابثود یو حت یمل تيامن ذیثه تهذ توااذ یاػت که م یا حوصه

دس  یاحتمیبل  هبیذیی و تهذ هب یدسػت اص تواامنذ یبثیاسص ةو اسائ نذهیثب ؿنبخت آ کوؿنذ یم

 شيی خغ ظیثیب ؿیشا   ییبسویی سو یو تواا الصر ثشا شػبختیکه کـوس اص ص بثنذی نباياعم نذه،یآ

تواا الصر  ،ینيث ؾيپ شقبثليغ هبیذیدس ثشاثش تهذ توااذ یو م ثودهثشخوسداس  نذهیدس آ یاحتمبل

  61:6391فبر،  ضداایااداؿته ثبؿذ دؿمن هبیشويا ثب مقبثله یسا ثشا
 

 ٓوظام تٕامى. 2-2-1

متیشادف ثیودا    یملی  تيی هیب ثیب امن   اػت که ػیبل  یمل تياثؼبد امن نياص اول یاظبم تيامن

 نیدس ا یتيا هذف مـخق امنصاذ یصوس دوس م یآا ثش محوس رنگ و اثضاسهب یموضوع اكل

ااوالد و ادس آا یشوصيی ، پسخیذاد اص ثشوص رنگ و دسكوست  یشياػت اص رلوت  حوصه ػجبست

  3:6395 دطکبر،
 

 ْاقتصاد تٕامى. 2-2-2

ميضاا حفظ و استقبی ؿيوآ صاذتی مشدر ییک ربمؼیه اص    امنيت اقتلبدی ػجبست اػت اص

ساه تأمين کبالهب و خذمبت، هیم اص مزیشای ػملکیشد داخلیی و هیم حضیوس دس ثبصاسهیبی        

  61:6389اػيف، المللیا ثين
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 ٓاسٕس تٕامى. 2-2-3

ؿیهشواذاا قلمیشو    یکـوس ثشا کی تيحبکم اص ػویآسامؾ الصر  نيتأم یمؼن ثه یبػيػ تيامن

دس  هیب  آا یبػی يحقیو  ػ  نيتضیم  نيو هم نی  یمختلف خبسر هبیذیاص ساه مقبثله ثب تهذ ؾیخو

    666:6395سهجش و ػوسی، ااثبؿذ یمخودؿبا  یبػيو ػ یػشاوؿت ارتمبػ نييمـبسکت رهت تؼ
 

 ٓفرَىگ تٕامى. 2-2-4

تواا ؿشایغی دااؼت که عیی آا ییک ملیت ثتواایذ ضیمن حفیظ        سا می یفشهنگ تيامن

ادهقبای خویؾ و ثذوا ثشخوسد ثب موااغ ثـشی، مؼيش تکبملی خود سا ثپيمبیذاهویت فشهنگی 

  83:6392فيشوصآثبدی، 
 

 سالمت تٕامى. 2-2-5

 ؾیاص آػیب  یثلکه ثشخوسداس ؼت،يو اقق ػضو ا یمبسيػالمت تنهب اذاؿتن ث ف،یدستؼش

اازمین  » يیة بايا دس ثؿواذ یػالمت ؿمشده م یهب اص مؤلفه ضيا یو ارتمبػ یسواا ،یکبمل رؼم

سؿذ و  ،ییبیپو یاص ػوامل اكل یکیػالمت افشاد ربمؼه »آمذه اػت:  «غزا، كنؼت و ػالمت

ػیبلم و مغمیئن    یػبمیل، غیزا   نیتیش  یػالمت ربمؼه اكل نيو دس تأم ثودهآا ربمؼه  ةوػؼت

هؼیتنذ کیه    هبییذیی ػیالمت، تهذ  تيی امنآ دس حیوص  یملی  تيامن هيػل هبذیتهذ ثنبثشایناػتا 

  8:6395، ااوالد و دطکبر«اکننذ یم ذیتهذ یو ارتمبػ یسواا ،یػالمت افشاد ربمؼه سا دس اثؼبد رؼم
 

 ٓمل تٕامى ِىدٔآ ٓمفًُم . الگ2-2-6ًْ

 ت:آوسده ؿذه اػ  6ا آدس ؿکل ؿمبس یمل تيامن آنذیآ یمفهوم الگوی

 
 (1395دصوبم، )اٍالد ٍ ٖ.هل ت٘اهٌ ٌٓذٗآ ٖهفَْه الگَٕ:  (1) ٓضوبر ضىل
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   ٖاجتوبػ ٔٗسزهب. 2-3

 یـی یو ثبصااذ فیموسد ثبصتؼش ش،ياخ ةده ویظه دس مختلف، ثه ـمنذاایاضد ااذ یارتمبػ یةػشمب

 یهیب  تيی اػتمیبد اػیت کیه دس ػشكیه و موقؼ     ،یارتمبػ یةػشمب یقشاستشفته اػتا مفهور کباوا

 باگشيی دس ػیغح کیالا، ث   یارتمیبػ  یةػیشمب  نیا ثنیبثشا ثشػهیذه داسد سا  تیش  ليمختلف، اقؾ تؼه

 یو داوعلجبایه ثیشا   یرمؼ یده ػبصمبا ییدس ارتمبع اػت که توااب یتشوه بیربمؼه  یهب یظتیو

  32:6391 ،یصاده و کشم اػجبعادهذ یم ؾیسا افضا یمؼبئل ػموم بیحل مـکالت متقبثل 
 

 ٓاجتماػ ّٔسرما ْبؼد ساختار. 2-3-1

 ،یؼنی  افشاد داسد ميبا یهب تمبع یکل یاؿبسه ثه الگو یارتمبػ ةیػشمب یػنلش ػبختبس

ػجبستنذ اص سواثظ ػنلش  نیا یهب رنجه نیتش مهم داسیذا یو چگواه دػتشػ یؿمب ثه چه کؼبا

 (Nahapiet&Goshal, 1998:249)او ػبصمبا منبػت یا ؿجکه یکشثنذيافشاد، پ ميبا یا ؿجکه
 

 ٓاجتماػ ّٔسرما ٓبؼد شىاخت. 2-3-2

و  شهیب يمظیبهش، تؼج  آکننذ داسد که فشاهم یاؿبسه ثه منبثؼ یارتمبػ ةیػشمب یؿنبختػنلش 

اص نیذ ػجبست آا یهیب  رنجیه  نیتش مهم اػتهب تشوه بايمـتشو دس م یمؼبا یهب اظبرو  شهبيتفؼ

 (Nahapiet&Goshal, 1998:247) امـتشو هبی تیمـتشو و حکب یذهبصثبا و کُ
 

 ٓاجتماػ ّٔسرما ٓبؼد ارتباط .2-3-3

 گشیکیذ یاػت که افشاد ثیب   یسواثظ ؿخل یاوػ آکننذ فيتوكی ارتمبػ یةػشمب یػنلش استجبع

 یارتمیبػ  یةثؼیذ اص ػیشمب   نیی ا یهیب  رنجیه  نیتیش  ا مهمکننذ یثشقشاس م خود تؼبمالت ةخبعش ػبثق ثه

 (Nahapiet&Goshal, 1998:249) اتی، ااتظبسات و هوهب ػجبستنذ اص اػتمبد، هنزبسهب، الضار
 

 ٓاجتماػ ّٔسرما ٓمفًُم الگًْ .2-3-4

 ت:آوسده ؿذه اػ  2ا آدس ؿکل ؿمبس یارتمبػ ةیػشمب یمفهوم الگوی

 
 (Nahapiet&Goshal, 1998) ٖ.اجتوبػ ٗٔسزهب ٖهفَْه الگَٕ: (2) ٓضوبر ضىل
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  دفاع مقدس ٓاجتماػ ّٔسرما .2-3-6

هؼتنذ که  یا و مذاخله یػوامل اػبػ آشاذيثشتدفبع مقذع دس یارتمبػ یهب هیػشمب

مشدر و  ینید یو اػتقبدات و ثبوسهب اسه حضشت امبر تیو وال یؿبمل سهجش یػوامل اػبػ

 یمشدر، اهبدهب یسوح هبی ویظتی ،یاظبم -یبػيػ تیشیؿبمل مذ یا مذاخله ػوامل

ػوامل  ،یؼيربمؼه، ػوامل عج یرنگ، فضب ضبعاو ،یبػيػ یفضب ،یمزهجو  یارتمبػ

  96:6395 ،یکن یو ثبقش یآساا یاموالئثبؿذا می یامذاد اله و یخبسر

 
 دفبع همذط ٖفزٌّگ ٔٗسزهب .2-4

 ،یافغ و خودثبوس فشهنگ اػتمبدثه :دس دفبع مقذع ػجبستنذ اص یفشهنگ یهب هیػشمب

دس ربمؼه،  یزيفشهنگ و تفکش ثؼ ةدس ربمؼه، توػؼ یو فضبئل اخالق ینید یسؿذ ثبوسهب

 یمنبفغ مل حيفشهنگ تشر ،یوحذت مل ميدفبع دس مشدر، تحک یثشا فيفشهنگ احؼبع تکل

فشهنگ  ة، اؿبػبادس رواا یپشػت و وعن یخواه فشهنگ اػالر تیتقو ،یثش منبفغ ؿخل

ثضسگ دس رهبا، تؼتشؽ  یهب فشهنگ مجبسصه ثب قذست زبدیدس رهبا، ا یخواه یاػالم

دس  یذاسیومت و پبو تؼتشؽ فشهنگ مقب یخودتزؿتگو اص یعلج هبدتو ؿ خبسیفشهنگ ا

  72:6394 ،یارمبلاثشاثش دؿمن و مـکالت

 
 ٓفرَىگ ّٔسرما ّافتٔ بؼد تجسم. 2-4-1

دس ربمؼیه و   ميدس ااتقیبل مفیبه   یمهیبست رهنی   یمؼن ثه یفشهنگ ةیػشمب ةبفتی ثؼذ تزؼم

 (Bourdieu, 1989:145)اثبؿذ یربمؼه ممورود دس  هبیذیو تهذ ميمهبست دس دسو مفبه

 
 ٓفرَىگ ّٔسرما ّافتٔ تٕىٕبؼد ػ. 2-4-2

اصرملیه کتیبة و    یفشهنگی  یملیشف کبالهیب   یمؼنی  ثه یفشهنگ ةیػشمب ةبفتی تينيثؼذ ػ

 گشیکیذ یثیب   یسواثیظ فشهنگی   زیبد یػالقه مشدر ربمؼه ثیه هنیش و ا   ضيسوصابمه دس ربمؼه و ا

 (Bourdieu, 1989:145)اذثبؿ یم
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 ٓفرَىگ ّٔسرما ْا ي ضابطٍ ْبؼد وُاد. 2-4-3

ایضد   یو ػلمی  یليسفتن مذاسو تحلی ثبال یمؼن ثه یفشهنگ ةیػشمب یا و ضبثغه یثؼذ اهبد

اؼیجت   یو ادساو فشهنگ یدااؾ فشهنگ یمشدر ربمؼه ثه استقب ةػالق ؾیافشاد ربمؼه و افضا

 (Bourdieu, 1989:145) اثبؿذ یف ربمؼه ممختل یهب ثه رنجه
 

 ٓفرَىگ ّٔسرما ٓمفًُم الگًْ .2-4-4

 :آوسده ؿذه اػت  3ا آدس ؿکل ؿمبس یفشهنگ ةیػشمب یمفهوم الگوی

 
 (Bourdieu, 1989) ٖ.فزٌّگ ٗٔسزهب ٖهفَْه الگَٕ: (3) ٓضوبر ضىل

 

 پضٍّص   ٖل٘تحل الگَٕ. 2-5

 آوسده ؿذه اػت:  4ا ؿمبسآ پظوهؾ دس ؿکل یليتحل الگوی

 
 (Nahapiet&Goshal, 1998)(Bourdieu, 1989:145).پضٍّص ٖل٘تحل الگَٕ :(4) ٓضىل ضوبر

 (1395اٍالد ٍ دصوبم، )
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 َا دادٌ لٕيتحلٍ َٔا ي تجسٍ افتٔ. 3

 ٖاصل ِ٘فزض. 3-1

ا رهت ثبؿذ می تزاساحش یمل تيامن آنذیدفبع مقذع دس آ یو ارتمبػ یفشهنگ یةػشمب

اػیتفبده   PLS افیضاس  ایشر  ثیب  یمؼبدالت ػبختبسپظوهؾ اص تحليل  یاكل ةفشضي یثشسػ

  اازیبر تشفیت کیه آصمیوا     یشوای ياث یشيی ت اایذاصه  الگیوی  یهیب  تشددا اثتذا آصمیوا  می

ؿیود   یهش ثؼذ اازبر م یهب الؤػ کشداهمگن  بیکشدا  یرنؼ ثودا ثه رهت تک همگن

موریود دس   یشهبيمتغ یهب الؤػ یذأیيت یػبمل ليتحل یآصموا ثه ثشسػ نیا یػجبست و ثه

 یػیبمل  یکیه ثبسهیب   ییهیب  الؤدهذ ػ یاـبا م ذیپشداصد که اتب یپظوهؾ م یاكل يةفشض

 ذأیيی و ت مبایذه  ی  ثیبق یشوای ياث یشيی ت اایذاصه  الگیوی ثبؿینذ، دس   یم 4/1اص  ـتشيثهب  آا

 ییاهیب  الگیوی هؼیتنذ، اص   4/1کمتیش اص   هیب  آا یػبمل یکه ثبسهب ییهب الؤؿواذ و ػ یم

 تشداذا  یحزف م

، یجی يتشک ییبیی کشواجیب ، آصمیوا پب   یؿذه ثشاػبع آصموا آلفیب  اكالح الگوی ییبیپب

 الگیو  ییی موسدػنزؾ قشاس تشفتا آصمیوا سوا ی اؿتشاک ییبیو آصموا پب شمنيآصموا اػپ

همگیشا دس ساثغیه ثیب     ییی موسدػنزؾ قشاس تشفیت  سوا  اتشاهمگشا و و ییثشاػبع سوا

 نيباگيی و م یجيتشک ییبیپب تیضش ةؼیو آصموا مقب 6یاػتخشار باغیواس نيباگيآصموا م

اػیتا   واتشا دس ساثغه ثب آصموا فوسایل و السکیش   ییثبؿذ و سوا یم یاػتخشار باغیواس

ثیه   یؿیبخق اؿیتشاک   متقیبعغ  ییی ثب اػیتفبده اص آصمیوا سوا   یشيت ااذاصه الگوی تيفيک

 یهب پشداخیتا ثؼیذ اص ثشسػی    آا یهب الؤثشاػبع ػ شهبيمتغ یشيت ااذاصه تيفيک یثشسػ

 یمؼنیبداس  یپیظوهؾ، ثیه ثشسػی    یاكیل ية   مشثوط ثه فشضی یشواياث یشيت ااذاصه الگوی

 ا  پشداخته ؿذیشواياث یػبختبس الگوی
 

 

 

                                                                                                                                                     
1. AVE 
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 پضٍّص ٖاصل ٘ٔفزض ٖ: بزرس(1) ٓضوبر جذٍل

 ريابط
ضرٔب 

 مسٕر )بتا(
 آمارٌ 

 t-value 

سطح 

 دارْامؼى
 وتٕجٍ

 مؼنبداس 146/1 134/2 424/1 امنيت ملی آآینذ فشهنگی دفبع مقذع ةػشمبی

 مؼنبداس 163/1 626/2 529/1 امنيت ملی آآینذ  ارتمبػی دفبع مقذع ةػشمبی

 یثیشا  6«مؼنیبداسای ضیشیت  » تشفیت کیه مقیذاس    زهيات تواا یم  6ا آرذول ؿمبس ثشاػبع

 «58/2» آخیبسد اص ثیبص   ی داااایشاامل تيامن آنذیدفبع مقذع و آ یارتمبػ یةػشمب استجبط سفتبس

س مقیذا  کیه  ی% مؼنیبداس اػیتا دسحیبل   99 نیبا يساثغه ثب ػغح اعم نیا ثنبثشاین،و  ثوده «-58/2»و 

 ی دااااییشاا ملی  تيی امن آنیذ یدفیبع مقیذع و آ   یفشهنگی  یةاستجبط ػشمب یثشا« مؼنبداسای ضشیت»

% مؼنیبداس اػیتا   95 نبايساثغه ثب ػغح اعم نیا ثنبثشاین،و  ثوده «-96/6»و  «96/6» آخبسد اص ثبص

پیظوهؾ   یاكیل ية اص همبا ربمؼه، فشضی  ضيتش ا ثضسگة اموا کیکه دس  ؿود یم ینيث ؾيپ نیثنبثشا

 شاسموسدػینزؾ قی   ینی يث ؾيپی  نیی قیذست ا  ،یسو ؾيپی  یهب تشددا حبل ثبتوره ثه آصموا ذأیيت

 داپشداص یپظوهؾ م یاكل يةفشض ینيث ؾيقذست پ یثه ثشسػ  2ا آرذول ؿمبس نیا ثنبثشاشديت یم
  

 پضٍّص ٖاصل ٘ٔهالن در فزض ز٘هتغ ٌٖ٘ب ص٘لذرت پ :(2) ٓضوبر جذٍل

R متغٕر درين زا
 وتٕجٍ CV Red وتٕجٍ تىظٕم شدٌ 2

 ثؼيبس قوی 353/1 ثؼيبس قوی 727/1 امنيت ملی آآینذ

R که ؿبخق دهذ یاـبا م  2آ اؿمبس رذول
2
ؿیذه   صا آوسده دسوا شيمتغ یثشا ؿذه ميتنظ 

متوػیظ    ینيث ؾيپ تيفياک 33/1 ، فيضؼ ینيث ؾيپ تيفياک 69/1هب ثب ػه مقذاس  آا شیو مقبد

ی ملی  تيامن آنذیقشاس تشفتنذ و مـخق ؿذ که آ یبثی  موسداسصیقو ینيث ؾيپ تيفياک 67/1و 

% و 73 ضاايی پیظوهؾ ثیه م   یاكیل  يةمیالو دس فشضی   بیی صا و  دسوا شيی ػنیواا متغ  ثیه  داااایشاا

 2«فیشر سواییی محتیوایی   » ؿبخق نيا هم نشديت یقشاس م ینيث ؾيپ موسد یقو بسيثؼ یكوست ثه

هیب   آا شیصا آوسده ؿذه و مقیبد  دسوا شيمتغ یاػت، ثشا یػبختبس الگوی تيفيآصموا ککه همبا 

                                                                                                                                                     
1. t-value 

2. CV Red 
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متوػظ   یػبختبس الگوی تيفيکا 65/1 ، فيضؼ یػبختبس الگوی تيفياک 12/1ثب ػه مقذاس 

 یقشاس تشفتنیذ و مـیخق ؿیذ کیه ثیشا      یبثی  موسداسصیقو یػبختبس الگوی تيفياک 35/1و 

 تيی فيکه ک دهذ یؿبخق اـبا م نیو ا ثبؿذ ی% م35 ضاايثه م داااایشاای مل تيامن آنذیآ شيمتغ

 اؿود یم یبثیاسص یقو بسيپظوهؾ ثؼ یاكل يةدس فشض یػبختبس الگوی

 

 اٍل پضٍّص ٖفزػ ٔ٘فزض. 3-2

 داااایشاا یمل تيامن آنذیآ هبی هب و الضار مؤلفه آنذیمورود و آدس وضغ  یداسبمؼن تفبوت

دو  ميیبا  نيباگيتفبوت م «کیپبسامتش»اول اص آصموا  یفشػ ةيفشض یثشسػ رهتا ورود داسد

آصموا  نیاص ا یصمباواقغ، ا دسذیاػتفبده تشد SPSS افضاس اص اشر یصور t آصموا بیتشوه واثؼته 

دس ساثغیه ثیب    یاظیش و  جیبس کی شد،يی قیشاس ت  یدو ثبس موسد ثشسػ یکه آصمودا ؿود یاػتفبده م

 اشيمغلوة متغ تيدس ساثغه ثب وضؼ یاظش وثبس دیگش و  شيمتغ دمورو تيوضؼ
 

 بزرسٖ فزضِ٘ فزػٖ اٍل پضٍّص (:3) ٓجذٍل ضوبر

 مٕاوگٕه يضؼٕت متغٕر
اوحراف 

 مؼٕار
تفايت 
 مٕاوگٕه

آمارٌ 
t 

ّ درج
 آزادْ

سطح 
 مؼىادارْ

امنيت  آآینذ
 ملی

 967/1 32/3 مورود
236/1 998/1- 65 334/1 

 355/1 56/3 آینذه

 امنيت اظبمی
 919/1 46/3 مورود

952/1- 122/4- 65 116/1 
 496/1 46/4 آینذه

 امنيت اقتلبدی
 972/1 22/3 مورود

162/1 219/1 65 837/1 
 58/1 29/3 آینذه

 امنيت ػيبػی
 657/6 18/3 مورود

383/1- 383/6- 65 687/1 
 628/1 46/3 آینذه

 امنيت فشهنگی
 873/1 46/3 مورود

25/1- 686/6- 65 256/1 
 582/1 66/3 آینذه

 امنيت ػالمت
 955/1 12/3 مورود

366/1 189/6 65 293/1 
39/3 آینذه  923/1  
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 آنیذ یآ شيی متغ یثیشا  t آمذه اص مقذاس آمبسه دػت ثه یػغح مؼنبداس ذاػت،يکه پ عوس همبا

% 95 نیبا يػیغح اعم  ثیب  دهیذ  یکه اـیبا می   ثبؿذ یم 16/1تش اص  ثضسگ ،ی داااایشاامل تيامن

وریود   نیذه یمورود و آ تيوضؼ ميبا ،ی داااایشاامل تيامن آنذیآ شيدس متغ یتفبوت مؼنبداس

 تيی امن آنذیآ هبی هب و الضار مؤلفه آنذیمورود و آ وضغدس  یداسبتفبوت مؼن ،یػجبست اذاسدا ثه

ا تشدد یم ذأیيكفش ت يةاول پظوهؾ سد و فشض یفشػ يةورود اذاسدا پغ فشض ی داااایشاامل

 نیاػیت، ثنیبثشا   15/1تیش اص   کوچیک  یداسبػغح مؼن ،یاظبم تيامن ةتنهب دس مؤلف که یدسحبل

 انذه ورود داسدیمورود و آ تيوضؼ ميبا ،یاظبم تيامن شيدس متغ یتفبوت مؼنبداس

 

 دٍم پضٍّص ٖفزػ ٔفزض٘. 3-3

دفیبع مقیذع وریود     یفشهنگی  یةػشمب ضاايم آنذیدس وضغ مورود و آ یمؼنبداس تفبوت

دو تیشوه   ميیبا  نيباگيی تفبوت م کیدور اص آصموا پبسامتش یفشػ يةفشض یثشسػ رهت .داسد

دور  یفشػی ة فشضی  یثه ثشسػی   4ا آا رذول ؿمبستشدد یاػتفبده م یصور t آصموا بیواثؼته 

 .پشداصد یپظوهؾ م
 

 دٍم پضٍّص ٖفزػ ٔفزض٘ ٖ: بزرس(4) ٓضوبر جذٍل

 

 

 مٕاوگٕه يضؼٕت متغٕر
اوحراف 

 مؼٕار
تفايت 
 مٕاوگٕه

آمارٌ 
t 

 ّدرج
 آزادْ

سطح 
 مؼىادارْ

ػشمبیه فشهنگی 
 دفبع مقذع

 723/1 27/4 مورود
45/6 548/5 65 116/1 

 45/1 82/2 آینذه

 یبفته تزؼم
 727/1 22/4 مورود

395/6 724/5 65 116/1 
 344/1 83/2 آینذه

 یبفته ػينيت
 746/1 34/4 مورود

446/6 462/5 65 116/1 
 49/1 89/2 آینذه

 ای اهبدی و ضبثغه
 747/1 25/4 مورود

493/6 269/5 65 116/1 
 613/1 75/2 آینذه
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 یةػیشمب  شيی متغ یثیشا  t آمذه اص مقیذاس آمیبسه   دػت ثه یػغوح مؼنبداس ذاػت،يکه پ تواه همبا

 نیبا يثب ػیغح اعم  دهذ، یکه اـبا م ثبؿذ یم 16/1تش اص  دفبع مقذع و اثؼبد آا، کوچک یفشهنگ

موریود و   تيوضؼ ميبادفبع مقذع و اثؼبد آا،  یفشهنگیة ػشمب شيدس متغ ی% تفبوت مؼنبداس95

 یفشهنگی  یةػیشمب  ضاايی م آنیذ یمورود و آ دس وضغ یداسبتفبوت مؼن ،یػجبست داسدا ثه دورو نذهیآ

 داتشد یكفش سد م يةو فشض ذأیيدور پظوهؾ ت یفشػ يةدفبع مقذع ورود داسدا پغ فشض

 

 سَم پضٍّص ٖفزػ ٔفزض٘ .3-4

ا دفیبع مقیذع وریود داسد    یارتمبػ یةػشمب ضاايم آنذیمورود و آ دس وضغ یمؼنبداس تفبوت

 بیی دو تیشوه واثؼیته    ميیبا  نيباگيتفبوت م کیػور اص آصموا پبسامتش یفشػ يةفشض یثشسػ رهت

ػیور پیظوهؾ    یفشػی  يةفشضی  یثیه ثشسػی    5ا آا رذول ؿمبستشدد یاػتفبده م یصور t آصموا

 داپشداص یم
 سَم پضٍّص ٖفزػ ٔفزض٘ ٖ: بزرس(5) ٓضوبر جذٍل

 مٕاوگٕه يضؼٕت متغٕر
اوحراف 

 مؼٕار
تفايت 
 مٕاوگٕه

آمارٌ 
t 

 ّدرج
 آزادْ

سطح 
 مؼىادارْ

ارتمبػی  ةػشمبی
 دفبع مقذع

 768/1 36/4 مورود
496/6 365/6 65 116/1 

 376/1 82/2 آینذه

 ػبختبسی
 722/1 4/4 مورود

372/6 674/5 65 116/1 
 488/1 12/3 آینذه

 ؿنبختی
 746/1 35/4 مورود

616/6 37/6 65 116/1 
 435/1 75/2 آینذه

 استجبعی
 732/1 24/4 مورود

514/6 733/6 65 116/1 
 343/1 73/2 آینذه

یة ػیشمب  شيی متغ یثیشا  tآمذه اص مقیذاس آمیبسه    دػت ثه یػغوح مؼنبداس ذاػت،يکه پ تواه همبا

 نیبا يثب ػیغح اعم  دهذ یکه اـبا م ثبؿذ یم 16/1تش اص  دفبع مقذع و اثؼبد آا، کوچک یارتمبػ

موریود   تيوضیؼ  ميیبا دفبع مقذع و اثؼبد آا،  یارتمبػ یةػشمب شيدس متغ ی% تفبوت مؼنبداس95

 یارتمیبػ  یةػشمب ضاايم آنذیدس وضغ مورود و آ یتفبوت مؼنبداس ،یػجبست داسدا ثه رودو نذهیو آ

 اتشدد یكفش سد م هيو فشض ذأیيپظوهؾ ت ػور یفشػ يةدفبع مقذع ورود داسدا پغ فشض
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 گٕرْ. وتٕج4ٍ

 بٌذٕ  . جوغ4-1

دفبع مقذع  یو ارتمبػ یفشهنگ ةیػشمب شيحأت یپظوهؾ که ثه ثشسػ یاكل ةثبتوره ثه فشضي

دفیبع   یو ارتمبػ یفشهنگ ةیتواا تفت که ػشمب پشداصد، می می داااایشاا یمل تيامن آنذیدس آ

 ةزی يهمؼیو ثیب ات   هیبی قجلیی   کیه پیظوهؾ   داسد شيحأتی  داااایشاا یمل تيامن آنذیمقذع دس آ

ثیش   شحؤاص ػوامیل می   یکیمـخق ؿذ که  هب پظوهؾ نیا ثيـتشدس  شایثوداذا ص دػت آمذه ثه

 یهیب  یتواامنیذ  ،یػجیبست  و ثیه  یو فشهنگی  یارتمبػ یهب هیػشمب ،داااایشاا یمل تيامن آنذیآ

 تاموسدمغبلؼه اػ ةربمؼ یو فشهنگ یارتمبػ

کیه   ميسػی  یم زهيات نیپظوهؾ ثه ا یاكل ةيو فشض نيـيپ یهب پظوهؾ یهب بفتهی مقبیؼة اص

موسداػتفبده قشاس  ـتشياص دوساا دفبع مقذع ث ثشآمذه یو فشهنگ یارتمبػ یهب هیهشچه ػشمب

و  یفشهنگی  ،یبػی يػ ،یاقتلبد ،یاظبم تيکه ؿبمل امن ضيا داااایشاا یمل تيامن ضاايم شد،يت

 یو فشهنگی  یارتمبػ آاسصؿمنذ دس حوص یهب هیػشمب ،واقغدس ابثذی یم ؾیػالمت اػت، افضا

 یشيی ت کننذا دس واقغ ثهیشه  تیسا تقو داااایشاا یمل تيامن تواانذ یاص دفبع مقذع مثشآمذه اص 

 یفشهنگی  یهب ثه اسصؽ یجنذیپب ضيفشد دس دوساا دفبع مقذع و ا منحلشثه یاص اتحبد و همذل

ثبؿینذ،   نیذه یکـیوس دس آ  تيی امن یشثنیب یو ص ػبص نهيصم توااذ یمشدر، م یدس آا دوساا اص ػو

 یصمبا داااایشاا یمل تيامن شایص .اص دفبع مقذع اػت ثشآمذه یهب هیػشمب دػتبوسدکه  یتيامن

داؿیته   یکبمل و کیبف  نباياػتمبد و اعماااایشاا که مشدر اؼجت ثه اظبر د خواهذ آمذدػت  ثه

 شيمؼی  ،یو ااؼیبا  یاػیالم  یواال یهیب  و ثیب اػتقیبد ثیه اسصؽ    گشیکیذ یدوؽ  ؿبثبؿنذ و دو

 یهیب  هیبػیشم  شيتأح تحت نذهیکـوس دس آ تيکه امن کننذا چشا زبدیکـوس سا ا تيامن ییؿکوفب

 شتيو ثب تمبر غ یاػت که مشداا و صابا آا ثب تمبر ػخت یدوساا یو فشهنگ یارتمبػ یواال

ثه  یجنذیو پب یکشده و ثب وحذت مل ییبسویسو یتوااؼتنذ ثب اػتکجبس رهبا یو اصخودتزؿتگ

 وییظه  ثیه س  رهیبا و ثیه    اثؼیبد  یمـبسکت خیود سا دس تمیبم   ه،يفق تیوال یواال یهب اسصؽ

تبایه   پینذ  اثؼبدکـوس و تؼتشؽ آا دس  آنذیآ تيواقغ امندس .سػباذاذ یپوؿبل یهب اثشقذست

 یو فشهنگی  یارتمیبػ  یهیب  هیاص ػشمب وااذت یو ػالمت م یفشهنگ ،یبػيػ ،یاقتلبد ،یاظبم
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ؿیکوه اؼیجت ثیه    آا دوساا ثب همبانیذ   و اتش میشدر کـیوس   تشفتهدفبع مقذع وار  ثشآمذه اص

ػیبختبس اظیبر و    تیی و دس رهیت تقو  ثیوده  لتمتؼ داااایشاااؼجت ثه اظبر  ضيو ا گشیکذی

اص  یثیه دسو منبػیج   کیشده و استجبعیبت تیالؽ    تیتقو نيدسو مؼبئل و مـکالت و هم ن

و داؿیته   یزيو تفکش ثؼی  یفشهنگ ةدس توػؼ ای دوثبسه تالؽآا دوساا ثشػنذ و  یهب اسصؽ

 یملی  تيی ثبؿینذ، امن  اؿیته ممبسػیت د  یعلجی  و ؿیهبدت  خیبس یا یتؼتشؽ فشهنگی  یساػتبدس

 ذاخواهذ ؿ نيتضم نذهیدس آ داااایشاا

آ نیذ یوضیغ موریود و آ   یتفیبوت مؼنیبداس   یاول پظوهؾ که ثه ثشسػ یفشػ ةثبتوره ثه فشضي

دس وضیغ   یتواا تفت که تفیبوت مؼنیبداس   پشداصد، می می یمل تيامن آنذیآ هبی هب و الضار مؤلفه

 ةلفی ؤکیه تنهیب دس م   یورود اذاسدا دسحیبل  یمل تيامن آنذیآ هبی هب و الضار مؤلفه آنذیمورود و آ

 یبهی  ورود داؿت کیه پیظوهؾ   نذهیمورود و آ تيوضؼ ميباتفبوت مؼنبداسی  ،یاظبم تيامن

 يةو فشضی  نيـی يپ یهیب  پیظوهؾ  یهیب  بفتهی مقبیؼة اص ثوداذادػت آمذه  ثه ةزيهمؼو ثبات یقجل

اظیش   دسحیبل حبضیش اص   دااااییشاا  یملی  تيی کیه امن  ميسػ یم زهيات نیاول پظوهؾ ثه ا یفشػ

 تيی تنهب دس ثؼیذ امن  که یاذاسد، دسحبل نذهیدس آ ی داااایشاامل تيثب امن یتفبوت چنذاا ،نيباگيم

موریود   تدسحبل یاظبم تيكوست اػت که امن ثه اینهم  و آا ثودهتفبوت مـهود  نیا یاظبم

ثیه وریود    نیذه یدس آ یاظیبم  تيی امنصمينة دس  یشيچـمگ ـشفتيثوده و پ نذهیکمتش اص حبلت آ

آا اػتا امیب دس   آنذیآ تيوضؼ نيباگيمورود آا کمتش اص م تيوضؼ نيباگيم شایخواهذ آمذ، ص

 تيوضیؼ  نيباگيی ورود ایذاسد، امیب م   یثبآاکه تفبوت مؼنبداس داااایشاا یمل تيامن تيکل موسد

 یهیب ساهجشدو  یضیی س ثشابمیه  ذیی ثب دهیذ  یکه اـبا می  ثوده نذهیآ تيوضؼ اصکمتش  یمورود کم

ی ملی  تيی امن ،نیثنیبثشا  .شديی كوست ت ی داااایشاامل تيامن تيکل موسددس  یتش قيمنبػت و دق

منبػیت و   یتيامن صمينه، نیدس ا وااذت یم نذهیداؿته و دس آ ـشفتيپ یتنهب دس ثؼذ اظبم داااایشاا

 ـیتش يث یضیس تالؽ و ثشابمه یهب رب ثخؾ شیدس ػب که یداؿتا دسحبل داااایشاا ربیگبهدسخوس 

تیواا   میوسد کـیوس دس   یاظیبم  تيی که مـخق ؿذ، امن تواه همباورود داسدا  یتش و مغلوة

منبػیت ثیب    ةمقبثلی  ضيی و ا بيی دا یسوص اظبم یهب تواا گشیو د ییهوا ،یمبانذ تواا موؿک یاظبم

و  یموقغ دس ثشاثش اػتکجبس رهیبا  ثه یهب واکنؾ ضيو ا یؼتیتشوس یهب تشوهک یاظبم هبیذیتهذ
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 تيی رملیه امن  اثؼیبد اص  شیدس ػب که یقشاس داسدا دسحبل یمغلوث تيهب، دس وضؼ آا مقبثله مؤحش ثب

 ضيی و ا یتوریه ثیه اقتلیبد مقیبومت     ـیشفته، يقذستمنذ و پ یثه کـوسهب یواثؼتگ اػذر یاقتلبد

 ميیبا  ـیتش يث یتوافق و همیبهنگ  ک،يپلمبتیسواثظ د تیاتقو یبػيػ تي ، امنیمل ذيتول یاستقب

 ةامقبثلی  یفشهنگ تي ، امنیبػيػ یهب هو پشؿوس مشدر دس كحن یگبامـبسکت هم ضياحضاة و ا

 تيی ثیه رواایبا  و امن   یثخـی  تیی هو ضيکبسکشد خباواده و ا تیتقو ،یمنبػت ثب تهبرم فشهنگ

مـیبسکت و   يیة و سوح یثه صاذت ذيام یػغح ػالمت ربمؼه و خباواده، استقب یػالمت ااستقب

و  داؿیته  یـیتش يکیبس ث  یمیشدر  ریب   یػیبلم ثیشا   یو غیزا  ؼیت یص يظػالمت مح تیتقو ضيا

 تيی امن نیذه، یدس آواقیغ  و دس داؿیته  نیذه یآ تياؼجت ثه وضؼ یکمتش نيباگيمورود م تيوضؼ

 داشيقشاس ت ؿذه تفتهمواسد  شيتأح تحت توااذ یکـوس م

وضیغ موریود و    یمؼنیبداس تفیبوت   یدور پظوهؾ که ثه ثشسػی  یفشػ ةتوره ثه فشضيبث    

دس  یمؼنیبداس تواا تفت کیه تفیبوت    پشداصد، می دفبع مقذع می یفشهنگة یػشمب ضاايم آنذیآ

 یدس تمیبم  نيدفبع مقیذع وریود داسدا هم نی    یفشهنگ ةیػشمب ضاايم آنذیوضغ مورود و آ

 تياؼیجت ثیه وضیؼ    یـیتش يث نيباگيی مورود م تيوضؼ قذع،دفبع م یفشهنگ ةیاثؼبد ػشمب

 بعيی اص ق ،نیثنیبثشا  ثودایذا  ایین اتيزیه  همؼیو ثیب    یقجل یهب که پظوهؾدػت آوسد  ثه نذهیآ

کیه   سػیيذ  زیه يات نیثه ا تواا می دور پظوهؾ یفشػ ةيو فشض نيـيپ یهب پظوهؾ یهب بفتهی

ثیبالتش   ضيی ا نیذه یآ تياظش وضیؼ  اص یمورود دس دوساا دفبع مقذع حت یفشهنگ یهب هیػشمب

 نیذه یو آ ااتظبسفشاتش اص  یدوساا حت نیدس ا یفشهنگ یهب هیکه ػشمب هذد یاـبا م نیو ا هثود

 یفشهنگی  یهیب  هیموضوع اؿبسه امیود کیه میشدر اص ػیشمب     نیثه ا تواا یواقغ ماػتا دس هثود

 سود یکه ااتظبس م یو کنوا نذهیآ تيثب وضؼ ؼهیمقبدس یکه حت ثشدهدس آا دوساا ثهشه  ییثبال

اص ميیضاا  دوساا دفبع مقذع  یفشهنگ ةیکه ػشمب دهذ یاـبا م موضوع نیو ا ثوده ـتشيث ضيا

آا  یفشهنگی  مياؼجت ثه مفبه یمشدر دسو دسػتدسواقغ، ا تثوده اػ ی ثشخوسداسثبال و مؤحش

فشهنیگ مجیبسصه ثیب     نيو هم نی  داؿته یفشهنگ اػالم ةثه اؿبػ یبدیػالقه ص ه ودوساا داؿت

 توااذ یدس آا دوساا م یا هیػشمب نيچن نیثودا ثنبثشا ؿذه  نهیدس اضد مشدر اهبد یاػتکجبس رهبا

مشدر داؿیته   یمختلف صاذت یهب ثش رنجه یذيمف احشتزاسیو  ثودهااتظبس  ميضاا اص تش ـيث یحت
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اؼیجت ثیه    ییموضوع اؿبسه کیشد کیه میشدر دسو ثیبال     نیثه ا تواا یم گش،ید یػو اصا ثبؿذ

اؼجت ثیه   هب افغ آا و اػتمبدثه یخودثبوسواقغ و دس هداؿت یو فضبئل اخالق ینید یثبوسهب

دس آا  یفشهنگی  ميؿینبخت الصر اص مفیبه   نيهم نی  اثبال ثوده اػیت بسيخود و کـوسؿبا ثؼ

کیه اص اثؼیبد    بفتیه ی ثؼیذ تزؼیم  امش ثبػیج ؿیذ    نیکه ا هثود یبدیصثه ميضاا دوساا اضد مشدر 

 ةػالقی  میشدر ا ثبؿیذ  یاص صمبا کنیوا  ـتشيمشدر دس آا صمبا ث ميبااػت، دس  یفشهنگ ةیػشمب

و اتحیبد، تؼیبوا و    داؿیته  یفشهنگ اػالم ةاؿبػو  یزيفشهنگ و تفکش ثؼ ةػؼثه تو یبدیص

 یو ؿخلی  یثیش منیبفغ فیشد    یمنیبفغ ملی   ،ػوی دیگشاص  اثبال ثود مشدردس اضد  یوحذت مل

ؿیذا   یفشهنگی  ةیػشمب ةبفتی تينيػغح ػ یمنزش ثه استقب ضيامش ا نیکه ا هداؿت ای ویظه ثشتشی

و مشدر ثه تؼتشؽ  ؿذه  نهیمـخق ؿذ که فشهنگ مجبسصه ثب اػتکجبس دس مشدر اهبد تیدساهب

فشهنیگ مقبومیت و   واقیغ  و دس اگشیؼیته اسصؽ  کیی ػنیواا   ثه یعلج و ؿهبدت خبسیفشهنگ ا

 ثیودا  هدواایذ  ـیه یمشدر س ميبادس  یاهبد یػنواا امش دس ثشاثش دؿمن و مـکالت ثه یذاسیپب

اص ااتظیبسات   یدس دوساا دفبع مقذع حتی  یفشهنگة یکه ػشمب تشفت زهيات تواا یم ،نیثنبثشا

 اسا اضد خود داؿتنذ ییثبال یفشهنگ یهب هیو مشدر ػشمب هفشاتش ثود یکنوا

وضیغ موریود و    یمؼنیبداس تفبوت  یػور پظوهؾ که ثه ثشسػ یفشػ ةتوره ثه فشضي ثب    

دس  یمؼنیبداس تواا تفت که تفیبوت   پشداصد، می یدفبع مقذع م یارتمبػ هیػشمب ضاايم آنذیآ

 یدس تمیبم  نيدفبع مقذع وریود داسدا هم نی   یارتمبػ ةیػشمب ضاايم آنذیوضغ مورود و آ

 تياؼیجت ثیه وضیؼ    یـیتش يث نيباگيمورود م تيوضؼ مقذع،دفبع  یارتمبػ ةیاثؼبد ػشمب

و  یآساای  یمیوالئ » ، 6396ا «ثشومنذ» یهب پظوهؾ ذیاتب ،ساػتب نيهما دسدػت آوسد ثه نذهیآ

اص  نیثودایذا ثنیبثشا   ایین پیظوهؾ   ةزی ي  همؼو ثیب ات 6392ا «یقذػ» و  6395ا «یکن یثبقش

 زیه يات نیی ثیه ا  تیواا  می ػور پظوهؾ یفشػ ةيو فشض نيـيپ یهب پظوهؾ یهب بفتهی مقبیؼة

 ضيا نذهیآ تياظش وضؼ اص یمورود دس دوساا دفبع مقذع حت یارتمبػ یهب هیکه ػشمب سػيذ

دوساا فشاتیش اص ااتظیبس و    نیی دس ا یارتمیبػ  یهیب  هیکه ػشمب دهذ یاـبا م نیو ا هثبالتش ثود

 یهیب  هیموضیوع اؿیبسه امیود کیه میشدر اص ػیشمب       نیی ثه ا واات یواقغ مثوده اػتا دس نذهیآ

کیه   یو کنوا نذهیآ تيثب وضؼ ؼهیدس مقب یکه حت دهثش یدس آا دوساا ثهشه م ییثبال یارتمبػ
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اص دوساا دفبع مقیذع   یارتمبػة یکه ػشمب دهذ یاـبا م نیو ا ثوده ـتشيث ضيا ودس یااتظبس م

دس آا  گشیکذیثه  یصدا مخبل نبايثوده اػتا مشدر اػتمبد و اعمثشخوسداس  یثبال و مؤحش ميضاا

 زیبد یسا ا یا تؼتشده یارتمبػ یهب ؿجکه ،یاػتقبد یو ثبوسهب ینیو دس مؼبئل د هدوساا داؿت

اص میشدر   ثخـیی  یػجبست خود سا اص مشدر دااؼته و ثه ،یبػيػ نيمؼئول نيهم ن اکشده ثوداذ

 و ثیوده ااتظیبس  ميیضاا   تش اصـی يث یحت توااذ یدس آا دوساا م یا هیػشمب نيچن ،نیثوداذا ثنبثشا

ثیه   تیواا  یم گش،ید یػو اصا مشدر داؿته ثبؿذ یمختلف صاذت یهب نجهثش ر یذيمف احشتزاسی

و ه ثیود  اسه ینی يحضشت امیبر خم  تیو وال یامش سهجش پيشوموضوع اؿبسه کشد که مشدر  نیا

و  هتزاؿیت  یمی  بايی دس م یدسػیت  ثه گشیکذیسا ثب  یو ارتمبػ یفشهنگ ،یبػياعالػبت مهم ػ

 ،ربمؼیه  یا فضیب داؿیتنذ  یاػتمیبد کیبف   اسه ینيحضشت امبر خم تیو وال یهمواسه ثه سهجش

 اثود ضيااگ و اػزبة یصدا مخبل ،یو تؼبمالت ارتمبػ هثود نبايػشؿبس اص اػتمبد و اعم ییفضب

و  هداؿیت  یثیه رجهیه اقیؾ مهیم و اػبػی      تیدس هیذا  یمشدمی  یهب اهبدهب و ؿجکه هم نين

 یداؿیتنذا ایوػ   تيفؼبل یمنبػج وضؼيتدس  یمشدم آتؼتشد یهب استجبعبت و ؿجکه ػجبستی ثه

اص رنیگ سا ثیه    یو مـیکالت ابؿی   یمشدر تشفتبس  صد یمشدر مود م ميبا یمکبستؼبوا و ه

ا امودایذ  یغلجه ثش آا سا همواس می  شيمؼ گشیکذی یثشعشف اموده و ثب همکبس گشیکذیکمک 

 یبػی يو ػ یؿنبخت مشدر اؼیجت ثیه مؼیبئل اقتلیبد     وفشد  مشدر منحلشثه یتشوهة يسوح

سواثیظ    الصر سا داؿیتنذ  یآتیبه  گشیکیذ یمشدر اؼجت ثه احوال  ػوی دیگش،ا اص ثودمنبػت 

ا متؼهیذ ثودایذ   گشیکیذ یو دوػتباه و میشدر اؼیجت ثیه حیل مـیکالت       یميمشدر كم ميبا

 بدیی آا موقغ ص ظیثبال ثودا دسو مشدر اص ؿشا هيفق تیاؼجت ثه والهب  ػغح تؼهذ آا نيهم ن

سا مؼیبػذ و   ظیؿیشا  اا،گیش یثیه د  کو کمی  یثب همکیبس  کشداذ یم تالؽ ای که تواه   ثهثود

 یالهی  یو مشدر ثه امذادهب هثبال ثود ینیو د یثه اػتقبدات مزهج یشيت کننذا رهت ؼتیص قبثل

دس دوساا دفیبع   یارتمیبػ  ةیتشفت کیه ػیشمب   زهيات تواا یم ،نیداؿتنذا ثنبثشا صیبدیاػتقبد 

سا ایضد خیود    ییثبال یارتمبػ یهب هیو مشدر ػشمب هفشاتش ثود یاص ااتظبسات کنوا یمقذع حت

 اداؿتنذ
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 . پ٘طٌْبدّب4-2

 ،یملی  تيی امن یػیبل  یدس ؿیوسا  نيمؼئول همةثه  ،پظوهؾ یاكل ةيتوره ثه فشضثب   6ا

 نيمؼیئول  شیدفبع مقذع و ػب یهب حفظ آحبس و اـش اسصؽ بديثن خبستشاا،یو اموس ا ذيؿه بديثن

 یو فشهنگی  یارتمیبػ  یهیب  هیػیشمب  تش قيکه ثب ػنزؾ دق ؿود یم ـنهبديپ كالحيت كبحت

 یهیب  ليی تحل ساهمختلیف اص   یهیب  دس حیوصه  ییهب هیػشمب نياص چن یشيت دفبع مقذع و ثهشه

 ،داااایشاا یمل تيػغح امن یمنظوس استقب ب ثهه آا یثنذ تیػنزؾ اولو ضيمذوا و مؼتمش و ا

 ااستقب دهنذ نذهیمختلف سا دس آ یهب ػملکشد کـوس دس حوصه

 ،یملی  تيامن یػبل یدس ؿوسا نيمؼئول همةثه  ،اول پظوهؾ یفشػ يةثبتوره ثه فشض  2ا

 نيمؼیئول  شیدفبع مقذع و ػب یهب حفظ آحبس و اـش اسصؽ بديثن خبستشاا،یو اموس ا ذيؿه بديثن

 ذیاتیب  ةاسائی  ساهاص  یفشهنگی  ميػیغح مفیبه   یثب استقیب  که ؿود یم ـنهبديپ كالحيت كبحت

 ساهمیشدر اص  ميیبا  تؼیبوا و اتحیبد    يیة سوح ؾیافضا هم نين مشدر، رو ؿفبف ثه ػمو یواقؼ

فشهنیگ   زیبد یا ايیض مختلیف و   یهیب  مـبسکت دس رنجیه  ؾیمنظوس افضا حغ اػتمبد ثه زبدیا

 فیثیه وظیب   نيػیغح تؼهیذات مؼیئول    ؾیافیضا  ساهدس ثشاثش دؿمنبا اص  یذاسیمقبومت و پب

 یفشهنگ یهب هیدس ربمؼه، ػشمب یاکبسو فذ خبسیا يةسوح یػبص فشهنگ آا، ةزيو دسات ؾیخو

 ذادهن ؾیسا اضد مشدر افضا

 ،یملی  تيامن یػبل یدس ؿوسا نيمؼئول همةثه  ،دور پظوهؾ یفشػ يةتوره ثه فشضثب  3ا

 نيمؼیئول  شیدفبع مقذع و ػب یهب حفظ آحبس و اـش اسصؽ بديثن خبستشاا،یو اموس ا ذيؿه بديثن

 ساهمیشدر اص   ميیبا  نیبا ياػتمیبد و اعم  یفضیب  زبدیکه ثب ا ؿود یم ـنهبديپ كالحيت كبحت

تؼبمالت و استجبعبت ػیبصاذه و  ية سوح ؾیافضای، هم نين مشدم یهب و ؿجکه باهبده تـکيل

 یػیبص  فشهنیگ  اص عشیقدس ربمؼه  سیداو ثش یحغ ثشاثش زبدیا ساهاص  گشیکذیمؤحش مشدر ثب 

 ساهاص  یػغح ؿنبخت میشدر ثیه مؼیبئل ارتمیبػ     ؾیافضا ضيو ا مشثوعه یهب ػبصمباثب کمک 

سا اضد مشدر  یارتمبػ یهب هیػشمب ،یارتمبػ وضوػبتم ةنيدس صم ویظه مؼبئل ثه یػبص ؿفبف

 دهنذا افضایؾ

***** 



   1398تببستبى ، 66، ضوبرٓ ّفذّنراّبزد دفبػٖ، سبل ػلوٖ فصلٌبهٔ   

 َامىابغ ي ٔادداشت

 الف. هٌببغ فبرسٖ
ػیبل   ،ٖخلبرج  بسلت ٘س ٔفصللٌبه  ،و فشهنگ مکتیت کپنهیبگ   یثش مجبا یتأمل ، 6386ا ،اهلل یاج ،یمياثشاه ا6

 اا82ؿمبسآ  ،یکم و ثيؼت

ٍ  زاىٗل ا ٖاسلاله  ٕجوْلَر  ٖهلل  ت٘اهٌ ِ٘ػل ٌذُٗآ ذاتٗتْذ ، 6395محمذ دطکبر، ا ی وؼقوثؼلیاوالد،  ا2

 لشػیتبا:  ،یارتمیبػ  تيی و امن یػلور ااؼیبا  ،یپظوه نذهیآ یمل ؾیهمب نياول ،ّب ًمص رسبًِ در همببلِ بب آى

 واافال سکهتؼتش ثب ػذالت ةػؼؤم -اػتبا لشػتبا یااتظبم یفشمباذه یکبسثشد قبتيدفتش تحق

 ،یتی يػلور تشث ،یػلور ارتمبػ یمل ؾیهمب نياول ،ٖهل تٍ٘ اهٌ ٖاجتوبػ ٗٔسزهب ، 6396ا ،محمود ثشومنذ، ا3

اص وقیوع ریشر    یشيـیگ يو پ یمؼبوایت ارتمیبػ   -تهیشاا: دااـیگبه آل عیه    ،یارتمیبػ  تيو امن یسوااـنبػ

 اکل اػتبا الجشص یدادتؼتش

تهیشاا: ااتـیبسات    ی،مغبلؼیبت ساهجیشد   آپظوهـکذ ةتشرم ،ّب ٍ ّزاط هزدم، دٍلت ، 6378ا ی،ثوصاا، ثبس ا4

 .یمغبلؼبت ساهجشد آپظوهـکذ

 یتی يدس مغبلؼیبت امن  ـیه یااذ نیبديی مشاحل ثن ، دس:ٖط٘هح ستٗس ىزدٗرٍ ، 6386ا دیگشاا،و  یتش ف،یتش ا5

 یامغبلؼبت ساهجشد آتهشاا: ااتـبسات پظوهـکذ ،یاكغش افتخبس :نیو تذو یتشدآوس ی،مل

 ی،دفیبع مقیذع ثیش حفیظ و اػیتمشاس ااقیالة اػیالم        یفشهنگی  یوسدهببدػت شيتأح ، 6394ا ی،ػل ،یرمبل ا6

 ا66ػبل پنزم، ؿمبسآ  ،ٖاًمالة اساله ٖفزٌّگ ٕپبسذار ٖپضٍّط -ٖدٍفصلٌبهِ ػلو

، تهشاا: جْبًٖ ضذى فزٌّگ ٍ اهٌ٘ت فزٌّگٖ جوَْرٕ اسالهٖ ا 6392دهقبای فيشوصآثبدی، ػيذرالل، ا ا7

 پظوهـگبه فشهنگ، هنش و استجبعبتا

تهیشاا:   ،در جْبى سلَم(  ٖهل ت٘اهٌ ّٕبِ ٗبز ًظز ٕا )همذهِ ٖهل ت٘هطبلؼبت اهٌ ، 6387ا ی،ػلی  ،یؼيسث ا8

 هاوصاست اموس خبسر یالملل نيو ث یبػيدفتش مغبلؼبت ػ

ثیه اهتمیبر    ، شاایا یاو دس فشهنگ ؿنبػ یا ، مقبله دس ارجههفَلىلَر فزٌّگ ، 6373ا ،محمود ،ینياالم سوح ا9

 ادفتش پظوهؾ و تؼتشؽ فشهنگ رجهه ی، تهشاا:محؼن مهشآثبد

فصللٌبهٔ   ، دولت و مذل امنيت ػيبػی مغلیوة دس ربمؼیه دینیی،    6395سهجش، ػجبػؼلی و فشصاد ػوسی، ا ا61

 ا5، ػبل دور، ؿمبسآ پضٍّٖ دٍلت

 ا9، ػبل ػور، ؿمبسآ فصلٌبهٔ آفبق اهٌ٘تؿنبػی امنيت اقتلبدی،   ، مفهور6389مشاد، ا ػيف، اهلل ا66

 ،ٕهطبلؼلبت راّبلزد  فصلٌبهٔ  ی،ملی  تيو امن یارتمبػ یةػشمب،  6391ا ،یکبمشاا کشم ی وصاده، هبد ػجبع ا62

 ا56دوسآ چهبسدهم، ؿمبسآ 

ٍ  ٖسبه سًلذ   تٗزًٗمص فزٌّگ دفبع همذط در هذ ل٘تحل ، 6394محؼن قشثیبالو، ا  و داوود ،یػجبػ ا63

 اصازبا: دااـگبه صازبا ت،ياظم و امن ،یػجک صاذت یمل ؾیهمب ،ت٘آى بب ًظن ٍ اهٌ ٔرابط ٖبزرس



 زاىٗا.ا.ج ٖهل ت٘اهٌ ٌٓذٗبز آ دفبع همذط ٍٖ اجتوبػ ٖفزٌّگ ّٕبِ هؤلف ز٘تأث ٖبزرس پضٍّطٖ: همبلٔ            96

تهیشاا:   ،ٖهلل  ت٘ل اهٌ يٗدوتلز  ٕشٗل ر بلز رلز    ٕا : همذهِت٘اهٌ ّٕبِ ًٗظز،  6383ا ی،ػل ،یخبا ػجذاله ا64

 ااثشاس مؼبكش یالملل نيث قبتيمغبلؼبت و تحق ةػؼؤااتـبسات م

ٖ    ؿذا و امنيت ملی،   ، رهبای6382ػيوضی، محمذسحيم، ا ا65 ، فصلٌبهٔ پضٍّطلٖ اًذٗطلٔ اًملالة اسلاله

 ا6ؿمبسآ 

کيیذ ثیش ایفیبی اقیؾ     أساهجشد اثب ت ةحيش فضبی مزبصی ثش امنيت ملی داااایشاا و اسائأت ، 6392ا ،شيام ،یقذػ ا66

 ا44ػبل یبصدهم، ؿمبسآ  ،ٖراّبزد دفبػفصلٌبهٔ  ،ارتمبػی ة ػشمبی

فصللٌبهٔ  ، دوساا دفبع مقذع دس ربمؼه ایشاا یارتمبػ ةاقؾ و تحوالت ػشمبی ، 6389کشیمی، ملغفی، ا ا67

 ا35، دوسآ اهم، ؿمبسآ تخصصٖ هطبلؼبت دفبع همذط ًگ٘ي اٗزاى

سییضی    ، تفتمبا ااقالة اػالمی و عشاحی ػنبسیوهبی آینذ، مذیشیت و ثشابمه6394اله، ا کـبوسص تُشو، ػين ا68

 ا64، ػبل چهبسر، ؿمبسآ ّبٕ اًمالة اسالهٖ فصلٌبهٔ پضٍّصؿهشی ایشاا، 

دس  یارتمیبػ  یةػیشمب  آدهنیذ  ػوامل رهت یثشسػ ، 6395ا ،یکن یثبقش یذاله ملجبح ی ومهذ ی،آساا یموالئ ا69

 ا2وچهبسر، ؿمبسآ  دوسآ ثيؼت ،ٖاساله تٗزٗهذٔ فصلٌبه ،دوساا دفبع مقذع

 ی،ملی  تيی ثهتش دس امن یشيت ميتلم ة: الصمیساهجشد ظيو ثشآوسد مح یؿنبػ نذهیآ ، 6391ا ،فبر، محمود ضداای ا21

 ا54چهبسدهم، ؿمبسآ دوسآ  ،ٕهطبلؼبت راّبزد ٔفصلٌبه
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