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فزماودٌ معظم کل قًا« :ایه َشت سال ،مظُزی اس بزتزیه صفاتی است کٍ یک جامعٍ میتًاود بٍ آوُا ببالد ي اس جًاوان
خًدش اوتظار داشتٍ باشد .یعىی دفاع مقدس مظُز حماسٍ است ،مظُز معىًیت ي دیىداری است ،مظُز آرمان خًاَی
است ،مظُز ایثار ي اس خًدگذشتگی است ،مظُز ایستادگی ي پایداری ي مقايمت است ،مظُز تدبیز ي حکمت است».
()1388/06/24

مقالّ پژيَشٓ :بررسی تأثیر مؤلفههای فرهنگی و اجتماعی دفاع مقدس بر
آیندة امنیت ملی ج.ا.ایران
اضىبى َٗسفٖ ،1ػ٘ياهلل وطبٍرس تُزنّ ٍ 2بدٕ ًْبدٕ
تبرٗخ درٗبفت97/12/05 :

3

تبرٗخ پذٗزش98/03/06 :

چکٕدٌ
این تحقيق ثب هذف ثشسػی تأحيش مؤلفههبی فشهنگی و ارتمبػی دفبع مقذع ثش آینذه امنيت ملیی دااااییشاا اازیبر تشفیتا
ػؤال اكلی تحقيق این اػت که تب چه ااذاصه مؤلفههبی فشهنگی و ارتمبػی دفبع مقذع ثش آینذه امنيت ملی دااااییشاا احشتیزاس
هؼتنذ؟ تحقيق حبضش اص اظش هذف کبسثشدی ،اص اظش سوؽ توكیيفی ااص ایوع همجؼیتگی و اص اظیش ؿیيوآ تیشدآوسی دادههیب
کمی -کيفی اػتا ربمؼة آمبسی تحقيق ؿبمل افشادی ثود که اص مؼبئل و وضیؼيت امنيیت ملیی ثیهاایذاصآ کیبفی مغلیغ ثیوده و
اؼجت ثه ػشمبیههبی ارتمبػی و فشهنگی ابؿی اص دفبع مقذع و اقؾ آا ثش صاذتی امشوص و امنيت کـوس اعالع کیبفی داؿیتنذا
ثبتوره ثه حزم تؼتشدآ ربمؼة آمبسی اص اظش دػتهثنذی ،امواة آمبسی ثه سوؽ تلولهثشفی ثه تؼذاد  66افش ااتخبة ؿیذ چشاکیه
تشچه افشاد صیبدی ثشای هشیک اص حوصههبی ثبال ورود داؿتنذ امب کؼبای که ثه هشػه حوصآ آینیذهپظوهیی ،امنيیت ملیی و دفیبع
مقذع دس حوصههبی فشهنگی و ارتمبػی ثه عوس همضمبا تؼلظ داؿیته ثبؿینذ ،اایذو ثیوده و هم نیين افیشاد ثؼیذ اص افیش ،66
اظشهبی تکشاسی اػالر اموداذا آینذآ امنيت ملی ،ػشمبیة ارتمبػی و ػشمبیة فشهنگی ثشتشفته اص مغبلؼبت اازبر تشفته ،ثیب کمیک
پشػـنبمه اازبر ؿذاذا اتبیذ حبكل اص مؼبدالت ػبختبسی ثب اشرافضاس آمبسی  PLSو ايض  tواثؼیته ثیب ایشرافیضاس آمیبسی ،SPSS
حبکی اص آا ثود که ػشمبیة فشهنگی و ارتمبػی دفبع مقذع دس آینذآ امنيت ملی احشتزاس ثوداذا هم نیين تفیبوت مؼنیبداسی دس
متغيش آینذآ امنيت ملی ،ميبا وضؼيت مورود و آینذه ورود اذاؿتا اص ػوی دیگش ،تفبوت مؼنبداسی دس وضیغ موریود و آینیذآ
ميضاا ػشمبیة فشهنگی و ارتمبػی دفبع مقذع و اثؼبد آا ورود داؿتا
واژگان کليدي:

آینذهپظوهی ،آینذآ امنيت ملی ،ػشمبیة فشهنگی ،ػشمبیة ارتمبػی ،دفبع مقذعا

6ا دااـزوی دکتشای آینذهپظوهی دااـگبه ثينالمللی امبر خمينیاسه ااویؼنذه مؼئول a.yousefi@edu.ikiu.ac.ir -
2ا اػتبدیبس تشوه آینذهپظوهی دااـگبه ثينالمللی امبر خمينیاسه e.keshavarz@soc.ikiu.ac.ir -
3ا دااـزوی دکتشای مذیشیت دولتی پظوهـگش و مذسع دااـگبهhadi.nahadi@gmail.com -
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مقدمه
ثشای ثشسػی اظبر تؼهذات و ااتظبسات ؿکلتشفته دس عیول دفیبع مقیذع ،ثهتیش اػیت
صمينه و متنی که این اظبر دس دسوا آا ؿکل تشفته یؼنیی «رجهیه» ثشسػیی ؿیودا ثشاػیبع
اظشیة ػشمبیة ارتمبػی ،ؿکلتيشی این وره اص سواثظ ارتمبػیِ مجتنیی ثیش اػتمیبد متقبثیل،
ايبصمنذ محيغی ویظه اػتا دس دوساا هـت ػبل دفبع مقذع «رجهه» محيغی اػت که ایوع
خبكی اص سواثظ دس آا ؿکل میتيشدا رجهه ،ربمؼه و تشوهی اػت که افشاد و اػضیبی آا
اص خباوادههبی مختلف ؿهشهبی کـیوس ،ثیهعوسموقیت تیشدهم آمیذه و خیباوادآ رجهیه سا
تـکيل دادهااذ ثه عوسمؼمول ،اػضبی این خباواده و ربمؼه ثبهم صایذتی مییکننیذ تغزییة
مـتشو و تبهی خوساو مـبثه داساذ دس کنبس ضواثظ و مقشسات سػمی ،الگوهبی سفتیبسی،
اكغالحبت ،ؿوخیهب و حتی ضبثغههبیی ثهعوسابخودآتبه ثهورود میآیذ و ثؼیذ اص میذتی
این الگوهبی سفتبسی ،اكغالحبت و ضبثغههب اػتقشاس یبفته و حتیی اص ساه اهبدهیبی سػیمی
ثبصتوليذ

میؿواذااسوحاالمينی646:6373 ،

اوع اػتفبده اص واطههب ،ادثيبت و چگواگی ثشخوسد افشاد ػبدی ربمؼیه ثیب سصمنیذتبا دس
عول رنگ ،اـبادهنذآ ثشخوسداسی قـش سصمنذه اص ػشمبیة ارتمبػی میثبؿذ که ثیب ؿیأا و
منضلت و قذست ارتمبػی اص رمله مواسد صیش همشاه ثوده اػت:
ا 6امبیؾ رنگافضاسهبی اظبمی دس مکباهبی ػمومی ؿهشهب
ا 2مضینؿذا ؿهشهب و خيبثباهب ثه ػکغهب و پوػتشهبیی اص ؿهذای رنگ
ا 3مزؼمهػبصی دس ميذااهبی ؿهشی اص امبدهبی دفبع مقذع
ا 4دساظشتشفتن محلی رهت ػجوس رباجبصاا ثیب ویل یش دس مؼیبثش ػمیومی و خشوریی
ػبختمباهبی ػمومی
ا 5ثه وریود آمیذا مکیباهیبیی ثیه ایبر میضاس ؿیهذا و «ثهـیت» ثیشای دفین ؿیهذا و
ثشافشاؿتهؿذا پشچم ملی دس این مکباهب
ا 6سایذؿذا اػتفبده اص وػبیل حملواقل مبانیذ ویل یش و موتوسػیيکلت ػیهچیش و
احتشار ویظه ثشای اػتفبدهکننذتبا اص این وػبیل
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ا 7سواد پوؿبوهبیی اظيش «اوسکت» پبػذاسی« ،چفيه» ،ؿلواس رنگیی اػیتفبده اص ایین
پوؿبو ثشای افشاد رجههاشفته ايض ػشمبیة ارتمبػی افشاد رجههسفته سا ثهاسمغبا میآوسد
ا 8اختلبف ثشابمههبی ویظه دس سػباههبی تشوهی ثه ػبصمباهبیی مبانذ استؾ ،ثؼيذ،
رهبد ػبصاذتی و ػپبه
ا 9اختلبف كفحههبی صیبدی اص مغجوػبت ثهكوست ادواسی یب مؼتمش ثه ثحجهیبی
مشثوط ثه

رنگااکشیمی79:6389 ،

 .1کليات
 .1-1ب٘بى هسئلِ
تؼشیف مـخق اص امنيت و تشػيم مشصهبی مفهومی امنيت ملی دس داااایشاا ،اص اهميیت
ویظهای ثشخوسداس اػت ،این امیش ثیذوا دساظشتیشفتن آمیوصههیبی دینیی و فشهنیگ ثیومی
امکباپزیش ايؼتا ثهػجبست دیگش ،ثبیذ دسکنبس اگیشؽ مزیذد ثیه ميیشاث اػیالمی ،سواییت
اوینی اص مفهور و مؤلفههبی امنيیت تیذاسو امیود و فشاتیش اص آا ،تجيیين مشصهیبی متیذاخل
مفهومی امنيت ملی ثب ػبیش مفبهيم ،ؿنبػبیی امکبابت و محذودیتهبی محيغیی و دػیتيبثی
ثه صمينههبی اظشی و ػملی امنيت ملی کبسامذ و مغلوة ثبیذ دس سدیف ايبصهبی اولية کـوس
ثهؿمبس سودا دس حبل حبضیش کیه اییشاا اػیالمی دوساا ثؼیيبس حؼیبع توػیؼة ػيبػیی و
اقتلبدی سا ػپشی کشده و ثبصتبة ااقالة ػظيم آا ،چبلؾهبی فکشی و اظیشی تؼیتشدهای
سا دس ػشكة ااذیـه ،مفهورػبصی و اظشیهپشداصی دس حوصههیبی ػلیور ارتمیبػی و ػيبػیی
داؿته ،ؿبیؼته اػت مفهور امنيت و چگواگی استجیبط آا ثیب مفیبهيمی چیوا ػیشمبیههیبی
ارتمبػی و فشهنگی ثشای ثقب و حفظ آا ثشاػبع منجغ غنی دفبع مقذع مغبلؼیه تیشددا هیش
چنذ دس این صمينه تحقيقهبی اسصؿمنذی اازبر تشفته اػت امیب هم نیبا مغبلؼیبت حیوصآ
مفهومی امنيت ملی ابکبفی ثهاظش میسػذ و ايبصمنذ تحقيقبت تؼتشده میثبؿیذا تأکيیذ مقیبر
امذظلهالؼیبلی

مؼظم سهجشی

ثش وحذت و امنيت ملی ،فشكت منبػجی ثشای ثؼيذ امکبابت رهیت

پشداختن ثه این امش حيبتی میثبؿذا
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مؼئلة اكلی این اػت که آیب اتيزه و پيبمذ رنگ تحميلیی ثیشای اییشاا ،فقیظ حفیظ و
كيبات اص مشصوثور ثوده و یب پبیهسیضی و ایزبد ػشمبیههیبی ػظیيم ارتمیبػی و فشهنگیی سا
دسثشداؿته و این که امشوصه اػتقالل اظبمی و امنيت ملی کـوس میتوااذ متیأحش اص ثؼیيبسی اص
ػشمبیههبی ایزبدؿذه دس دوساا دفبع مقذع ثبؿذ و ثیتورهی ثه این ػشمبیههیب مییتواایذ
خؼبستهبی رجشااابپزیشی ثش امنيت ملی کـوس واسد کنذا ثبتوره ثیه توضیيحبت ثیبال ،دس
این پظوهؾ ثه این ػؤال پشداخته میؿود کیه آییب مؤلفیههیبی فشهنگیی و ارتمیبػی دفیبع
مقذع ثش آینذآ امنيت ملی داااایشاا احشتزاس هؼتنذ؟
 .2-1اّو٘ت ٍ ضزٍرت تحم٘ك
ثبتوره ثه ؿشایظ خبف منغقه و ؿشایظ ویظآ دااااییشاا و تهذییذهبی داخلیی و خیبسری و
هم نين ورود تشوهکهبی مختلف تشوسیؼتی داسای دؿمنی ثب اظبر مقذع دااااییشاا ،وریود
آمبدتی دفبػی و دسثشخی مواسد تهبرمی ثشای حفظ تمبميت اسضی و دفبع اص کيبا وعین ،امیشی
ضشوسی اػتا دس این ساػتب ،سوؿنگشی افکبس ػمومی اؼجت ثه موضوع دفبع و هم نیين ایزیبد
حغ مؼئوليت دسخلوف دػتبوسدهبی اظبر و خبو وعن ،ثؼيبس مهم اػیتا یکیی اص ثهتیشین
ساههبی دػتيبثی ثه این هذف ،اػتفبده اص اسصؽهیبی ارتمیبػی و فشهنگیی اػیت کیه هم یوا
ػشمبیهای ػظيم اص هـت ػبل دفبع مقذع ،ثشای ایشاايبا ثه اسمغبا مباذه اػیتا اهميیت صییبدی
داسد تب ثب اگبهی آینذهاگشااه ،امنيت ملی سا ثب ثهشهتيشی اص این ػشمبیههبی ارتمیبػی و فشهنگیی
ثشسػی امبیيم .وضؼيت امنيت ملی این ضشوست سا ایزبد میکنذ تب اص یکػیو پظوهـیگشاا ثیه
ثشسػی اثؼبد توابتوا امنيت ملی پشداخته و اص ػیوی دیگیش ثیش تقوییت پبییههیبی ارتمیبػی و
فشهنگی که سیـه دس فشهنگ اػالمی داساذ تالؽ کننذ و هيچ کزب ،ثهتش و ملمیوعتیش اص آحیبس و
ثشکبت رنگ تحميلی و دفبع مقذع امیتواا یبفتا
 .3-1پ٘طٌ٘ٔ تحم٘ك
عجق مغبلؼبت ثهػمل آمیذه ،تیبکنوا پظوهـیی دس حیوصآ ثشسػیی ػیشمبیة ارتمیبػی و
فشهنگی دفبع مقذع و تأحيش آا ثش آینذآ امنيت ملی داااایشاا ثهعوسمؼیتقيم اازیبر اـیذه و
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ثنبثشاین موضوػی رذیذ و اوین اػتا امب مواسدی که استجبط صیبدی ثب موضوع تحقيیق داسد
اص رمله مواسد صیش دسدػتشع پظوهـگشاا ثود:
ا« 6ثشومنذ» دس مقبلهای ثب ػنواا «ػیشمبیة ارتمیبػی و امنيیت ملیی» ثیه ایین موضیوع
پشداخته که ػشمبیة ارتمبػی چه ساثغهای ثب امنيت ملیی داسدا ثیهایین منظیوس تؼشییفهیبی
متؼذدی اص ػشمبیة ارتمبػی اص ػوی ااذیـیمنذاا و ثبایک رهیبای آوسده ؿیذا پیغ اص آا
مهمتشین ػنبكش ػشمبیة ارتمیبػی توضیيح داده ؿیذا اػتمیبد متقبثیل میشدر و مؼیئوالا دس
تقویت ػشمبیة ارتمبػی مؤحش اػتا اص اینسو ،فضبی مزبصی ثهػنواا اثضاسی مؤحش دس حفیظ
و تقویت ػشمبیة ارتمیبػی و دساهبییت امنيیت ملیی پبییذاس داسای اهميیت ثؼیيبس خواهیذ
ثودااثشومنذ6396 ،

ا« 2موالئی آساای و ثبقشیکنی» دس مقبلهای ثبػنواا «ثشسػی ػوامل رهتدهنذآ ػیشمبیة
ارتمبػی دس دوساا دفبع مقذع» ثه ثشسػی این ػوامل دس دوساا دفبع مقیذع پشداختیهاایذا
دس این ثشسػی 59 ،مفهور اكلی اػتخشاد که دس قبلت  66مقولة ااتضاػیتش عجقهثنیذی ؿیذه
اػتا ثشخی اص مهمتشین مقولههبی این الگو ػجبستااذ اص سهجیشی و والییت حضیشت امیبر
خمينیاسه  ،مجبای اػتقبدی مشدر ،كفبت و ویظتیهبی سوحی مشدر ،اوضبع رنیگ و فضیبی
ػيبػیااموالئی آساای و ثبقشیکنی6395 ،

ا« 3اوالد و دطکبر» دس مقبلهای ثبػنواا «تهذیذات آینذه ػليیه امنيیت ملیی دااااییشاا و
اقؾ سػباه دس مقبثله ثب آاهب» ثب ثشسػی متوا مشثوط ثه امنيت ملی ،اثؼبد مختلفیی ثیشای آا
ثشؿمشدهااذ مبانذ امنيت ػيبػی ،اقتلبدی ،اظبمی ،فشهنگیا امیب مؼتقذایذ ميیضاا اهميیت و
تشتيت اولویت هشکذار اص این اثؼبد ثشای هش کـیوس ثبتوریه ثیه ػوامیل توایبتوا اصرملیه
ؿشایظ صمبای ،امکبابت ثبلقوه و ثبلفؼل ملی و ااا متفبوت

اػتاااوالد و دطکبر6395 ،

ا« 4ػجبػی و قشثیبالو» دس مقبلیهای ثیبػنواا «تحليیل اقیؾ فشهنیگ دفیبع مقیذع دس
مذیشیت ػجک صاذتی و ثشسػی ساثغة آا ثب اظم و امنيت» اـیبا دادهاایذ کیه هیضاسآ ػیور،
هضاسآ چبلؾهبی فشهنگی اػت و ثذواؿک دساین ؿشایظ ػجک صاذتی فشهنگهیبی قیوی
ثيـتشین تأحيش سا ثش سوی اظم وامنيت روامغ ثـشی خواهذ داؿتا دساین پظوهؾ ثب ثشسػی
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فشهنگ دفبع مقذع ثهػنواا فشهنگ غبلت دسػبلهبی اخيش ،مقولههبی مشثیوط ثیه صایذتی
سصمنذتبا اػالر دسرجهههبی رنگ احلب و ثه ساثغه آاهب ثب اظم و امنيت پشداخته ؿذا عجق
اتبیذ تحقيق ،موارهة مذثشااه ،مقولة کباوای ػجک صاذتی سصمنذتبا اػالر ثوده و این مقوله
اص الضارهب و ساهجشدهبی مؼينیی چیوا ؿیهبدتعلجیی ،ایخیبس ،توکیل ثشخیذا ،وقیتؿنبػیی،
دوسااذیـی ،تکشیم و کشامت ،تفکش اظبرمنذ و ػمل ثه تکليف ػشچـیمه مییتيیشد کیه ثیب
اػتنجبط اص این مقوله کباوای یؼنی موارهة مذثشااه و مقوالت دیگش ،پظوهـگشاا پيبمذ اكلی
ػجک صاذتی فشهنگ دفبع مقذع سا اظم و امنيت دااؼته کیه ثیب هـیت ػیبل مقبومیت ثیه
منلة ظهوس سػيذه

اػتااػجبػی و قشثبالو6394 ،

ا« 5یضداافبر» دس مقبلهای ثب ػنیواا «آینیذهؿنبػیی و ثیشآوسد محیيظ ساهجیشدی :الصمیة
تلميمتيشی ثهتش دس امنيت ملی» اـبا داده که تلميمتيشی ساهجیشدی ،مؼغیوف ثیه حیوصآ
امنيت ملی و ثينالمللی اػیتا تلیميمهیبی دسػیت ايبصمنیذ ؿینبخت دقيیق واقؼيیتهیب،
تواامنذیهب و ثشسػی تضینههبی احتمبلی و ثشآوسد دقيق هضینههب و دػتبوسدهبی هشاقیذامی
ثبتوره ثه دو محيظ ساهجشدی داخلی و ثينالمللی

اػتاایضداافبر6391 ،

 .4-1فزضِّ٘بٕ تحم٘ك
 .1-4-1فرضّٕ اصلٓ

ػشمبیة فشهنگی و ارتمبػی دفبع مقذع دس آینذآ امنيت ملی داااایشاا احشتزاس هؼتنذا
 .2-4-1فرضٍَٕاْ فرػٓ

ا 6تفبوت مؼنبداسی دس وضغ مورود و آینذآ مؤلفههب و الیضارهیبی آینیذآ امنيیت ملیی
داااایشاا ورود داسدا
ا 2تفبوت مؼنبداسی دس وضغ مورود و آینذآ ميضاا ػشمبیة فشهنگی دفبع مقذع ورود
داسدا
ا 3تفبوت مؼنبداسی دس وضغ مورود و آینیذآ ميیضاا ػیشمبیة ارتمیبػی دفیبع مقیذع
ورود داسدا
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ّ .5-1ذفّبٕ تحم٘ك
َ .1-5-1دف اصلٓ

ؿنبػبیی تأحيش مؤلفههبی فشهنگی و ارتمبػی دفبع مقذع ثش آینذآ امنيت ملی داااایشااا
َ .2-5-1دفَاْ فرػٓ

ا 6ؿنبػبیی تفبوت وضغ موریود و آینیذآ مؤلفیههیب و الیضارهیبی آینیذآ امنيیت ملیی
داااایشاا
ا 2ؿنبػبیی تفبوت وضغ مورود و آینذآ ميضاا ػشمبیة فشهنگی دفبع مقذع
ا 3ؿنبػبیی تفبوت وضغ مورود و آینذآ ميضاا ػشمبیة ارتمبػی دفبع مقذعا
 .6-1رٍش تحم٘ك
پظوهؾ حبضش اص اوع توكيفی -همجؼیتگی اػیتا ثیب توریه ثیه اینکیه ایین پیظوهؾ
میتوااذ دس فشاینذ تلميمتيشی مؼئولين دس صمينة امنيت ملی موسداػتفبده قیشاس تيیشد ،ایوع
پظوهؾ کبسثشدی ثهؿمبس میسودا ربمؼة آمبسی تحقيق ،ؿبمل افشادی اػت کیه اص مؼیبئل و
وضؼيت امنيت ملی داااایشاا ثهااذاصآ کبفی مغلغ ثوده و اؼجت ثه ػشمبیههیبی ارتمیبػی و
فشهنگی ابؿی اص دفبع مقذع و اقؾ آا ثش صاذتی امشوص و امنيت کـوس اعالع کبفی داسایذ
که اص رمله :اػضب و کبسکنبا ؿوسای ػبلی امنيت ملی ،مذیشاا ػیتبدی ثنيیبد ؿیهيذ و امیوس
ایخبستشاا ،مذیشاا کل و کبسکنبا ثنيبد حفظ آحبس و اـش اسصؽهبی دفبع مقیذع ،سصمنیذتبا،
رباجبصاا و ایخبستشاا حبضش دس رنگ تحميلی و دفبع مقذع ،خباوادههیبی مؼظیم ؿیهذای
رنگ تحميلی ،پظوهـگشاا حوصآ امنيت ملی ،پظوهـگشاا حیوصآ دفیبع مقیذع ،اػیتبداا،
محققبا و دااـزویبا مقبعغ تکميلی دس حوصآ مغبلؼبت دفبع مقذع که ثب توریه ثیه حزیم
تؼتشدآ ربمؼه آمبسی اص رنجة دػتهثنذی ،امواة آمبسی ثه سوؽ تلولهثشفی ثه تؼذاد  66افیش
ااتخبة ؿذ چشاکه تشچه افشاد صیبدی ثشای هشیک اص حوصههیبی ثیبال وریود داؿیتنذ ،امیب
کؼبای که ثه هش ػه حوصآ آینذهپظوهی ،امنيت ملی و دفبع مقذع دس حوصههبی فشهنگیی و
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ارتمبػی ثهعوسهمضمبا تؼلظ داؿته ثبؿنذ ،اایذو ثیوده و افیشاد ثؼیذ اص افیش  ،66اظشهیبی
تکشاسی اػالر اموداذا اثضاسهبی ااذاصهتيشی پظوهؾ ػجبست ثوداذ اص:
الف) پزسطٌبهٔ آٌٗذٓ اهٌ٘ت هلٖ
پشػـنبمة آینذآ امنيت ملی ،ثشتشفتیه اص مغبلؼیة «اوالد و دطکیبر» ا 6395مییثبؿیذ کیه
ؿبمل  65ػؤال ثب عيف پنذدسرهای ليکشت اخيلییکیم; ،6کیم; ،2متوػیظ; ،3صییبد; 4و
خيلیصیبد; 5میثبؿذا این پشػـنبمه ؿبمل پنذ ثؼذ امنيت اظیبمی اػیؤالهیبی  6الیی ، 3
امنيت اقتلبدی اػؤالهبی  4الی  ، 6امنيت ػيبػی اػؤالهبی  7الیی  ، 9امنيیت فشهنگیی
اػؤالهبی  61الی  62و امنيت ػالمت اػؤالهبی  63الی  65اػتا
ة) پزسطٌبهٔ سزهبٗٔ اجتوبػٖ دفبع همذط
ػییشمبیة ارتمییبػی ثییب پشػـیینبمة «ابهبپيییت و توؿییبل» ا 6998ثشتشفتییه اص مغبلؼییة
«موالئیآساای و ثبقشیکنی» ا 6395موسدػنزؾ قشاس تشفته که ؿیبمل  28ػیؤال ثیب عيیف
پنذدسرهای ليکشت اخيلیکم; ،6کم; ،2متوػظ; ،3صیبد; 4و خيلیصیبد; 5میثبؿیذا ایین
پشػـنبمه ؿبمل ػه ثؼذ ػبختبسی اػؤالهبی  6الی  ، 8ؿنبختی اػؤالهیبی  9الیی  65و
استجبعی اػؤالهبی  66الی  28اػتا
ج) پزسطٌبهٔ سزهبٗٔ فزٌّگٖ دفبع همذط
ػشمبیة فشهنگی ثب پشػـینبمة «ثوسدییو» ا 6989ثشتشفتیه اص مغبلؼیة «رمیبلی» ا6394
موسدػنزؾ قشاستشفته که ؿبمل  66ػؤال ثیب عيیف پینذدسریهای ليکیشت اخيلییکیم;،6
کم; ،2متوػظ; ،3صیبد; 4و خيلیصیبد; 5میثبؿذا این پشػـنبمه ؿبمل ػه ثؼذ تزؼمیبفته
اػؤالهبی  6الی  ، 3ػينيتیبفته اػؤالهبی  4الی  7و اهبدی و ضیبثغهای اػیؤالهیبی 8
الی  66اػتا
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دس پظوهؾ حبضش ثشای ػنزؾ سواییی پشػـینبمههیب اص سوؽ تحليیل ػیبملی تأیيیذی
اػتفبده ؿذا هم نين ثشای ميضاا پبییبیی ،ضیشیت آلفیبی کشواجیب

هیش ػیه متغيیش اكیلی

اػشمبیة فشهنگی دفبع مقذع ،ػشمبیة ارتمبػی دفبع مقذع و آینذآ امنيت ملی دس فشضیية
اكلی پظوهؾ ثيـتش اص  1/7ثوده و ثنبثشاین همجؼتگی ميبا ػؤالهبی متغيشهب دس خیبسد اص
الگو موسد تأیيذ قشاس تشفته و متغيشهب دس خبسد اص الگو داسای همؼبای دسوای هؼتنذا
 .2ادبٕات ي مباوٓ وظرْ تحقٕق
تب اواخش دهة  6981موضوػبت اػخت /ػنتی اظبمی کباوا ثحجهبی امنيتی ثیهؿیمبس
میسفت ثهػجبستی ،اگشؽ تقليلتشایباه ثه امنيت حبکم ثود و امنيت دس تواابییهیبی اظیبمی
و ثشقشاسی كلح پغ اص رنگ و دس چبسچوة امنيت ػیشصمينی اص تزیبوص خیبسری ،حفیظ
اػتقالل ملی یب امنيت اص رنگ هؼتهای رهبای رؼتزو میؿذا تحوالت چـیمگيش پیغ اص
رنگ ػشد ،دس تغييش محيظ امنيتی تأحيش فشاواای داؿته

اػتااتشیف و دیگیشاا35:6386 ،

ثههمیين

رهت اگبساذتبا این مقبله ،مکتت امنيتی کپنهبگ سا دس پبػخگویی ثه ايیبص اكیلی پیظوهؾ
منبػت اسصیبثی میامبینذا کپنهبگ ،مکتجی اػت دسساػتبی توره وػيغ ثه موضوع امنيت ثیب
ااذیـمنذاای چوا «مک ػوئينی»« ،اولی ویوس» و «ثبسی ثوصاا» ،که دس این ميبا «ثیوصاا» ثیب
کتبة مؼشوف خود «مشدر ،دولتهب و هشاع» اص ػبیشین ؿنبختهؿذهتیش مییثبؿیذا «مکتیت
کپنهبگ» چبسچوثی اػت که ثيل مک ػوئينی ثش آحبس و اقغهاظشهبی ثبسی ثوصاا ،اولی ویوس
و دیگشاا ثهکبس ثشده اػتا این مکتت ثبتوره ثه این که ثیهعوسکبمیل ثیش مغبلؼیبت امنيتیی
اػتواس تـته ،رضو اولين سهيبفتهبیی اػت که دسساػیتبی پبییهتیزاسی ربیگیبهی مؼیتقل
ثشای مغبلؼبت امنيتی

میثبؿذاااثشاهيمی447:6386 ،

مکتت کپنهبگ ،که دس ػبل  6985ثب تالؽ ثشخی اص محققبا امنيت ثينالملل چوا ثبسی
ثوصاا و اولی ویوس ؿکل تشفت ،دسكذد ثود ،ثبس امنيتی سا اص دوؽ مؼبئل ػبدی ثشداؿته و
ثب تؼتشؽ دامنة مؼبئل غيشػيبػی -ارتمبػی و ثهعوسکلی ػبدی ،مباغ ػوءاػتفبدآ دولت و
اظبميبا اص موقؼيت ویظه

ؿیودا)2002:21

 (Bigo,مؼیبئل مشثیوط ثیه اایشطی ،منیبثغ ،محیيظ
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صیؼت ،رمؼيت و اػتفبده اص فضب و دسیب اکنوا مهمتشاص مؼبئل مشثیوط ثیه امنيیت اظیبمی،
ػقيذه اایذئولوطی و سقبثت ػشصمينی ؿذه که ثهعوسػنتی ثه دػتوسکبس دیپلمبتيیک ؿیکل
میداداذا)(Moller, 2000:454

ثبسی ثوصاا ايض ثب تغييش دس مؤلفههبی هميـیگی امنيیت کیه همیبا مؤلفیههیبی ػیخت
واقغتشایبا و مؤلفیههیبی ایشر ليجیشالهبػیت ،ؿیکلی اص امنيیت سا اسائیه مییدهیذ کیه ثیه
حبؿيهسااذا ػبیش متغيشهب سا اپزیشفته و مؼتقذ ثه ثیبصیگشی ػوامیل پینذتبایه اػیتا ثیوصاا
مؼتقذ اػت« :رمغهبی ااؼبای سا ػوامل پنذتبایة اظیبمی ،ػيبػیی ،اقتلیبدی ،ارتمیبػی و
صیؼتمحيغی تحت تأحيش قشاس میدهذ و ثب هش اوع تهذیذ ااظبمی ،ػيبػی و ااا ثبیذ مقبثلیه
کشد

ااسثيؼی36:6387 ،

ثهعوسکلی محوسهبی اػبػی مکتت کپنهبگ ػجبستنذ اص:

ا 6مغشحؿذا امنيت ثهػنواا مفهومی ثينبرهنی
ا 2دولت ثهػنواا مشرغ امنيت
ا 3امنيتی و غيشامنيتی ػبختن موضوػبت
ا 4امنيت ملی ثهػنواا مشکض حقل امنيت
ا 5موػغثودا امنيت و اثؼبد پنذتباة

آاااػجذاهللخبای64:6383 ،

دليل ااتخبة مکتت کپنهبگ ثهػنواا چیبسچوة ایین پیظوهؾ اص آا سوػیت کیه ایین
مکتت ثهواػغة دیذ امنيتی خود ثه مؼبئل ،صمينهای سا فشاهم میػبصد تب تفتمباهیبی متؼیذد
امنيتی دس آا ثه ثحج تزاؿته ؿواذا هم نين ثبیذ توره داؿت که دس ػلش رهبایؿذا ،دس
پی پي يذتی تهذیذهب ،ػغوح توابتوا امنيت ايض پي يذه ؿذه و ثهاظش میسػذ ایین مکتیت
تواابیی پوؿؾ این ػغوح توابتوا سا ثهخوثی داسا میثبؿذا
 1-2آٌٗذُپضٍّٖ
آینذهپظوهی حوصهای ميباسؿتهای اػت که دس ثشتيشاذآ مزموػة تالؽهبیی ثشای اسائیة
تلبویش و ثذیل هبیی اص آینذه اػتا آینذهپظوهی دااؾ و مؼشفت ؿکلثخـيذا ثه آینذه ،ثیه
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ؿییيوهای آتبهباییه ،ػبمالاییه و پيـذػییتباه ثییوده و ااؼییبا سا اص غییبفلگيشی دس ثشاثییش عوفییبا
ػهمگين تغييشات و پيـشفتهبی ػشػبرآوس محبفظت

میکنذااکـبوسص تُشو684:6394 ،

 .2-2آٌٗذٓ اهٌ٘ت هلٖ
مؼنیامودا مفهور امنيت ملی دس رهبا امشوص کبس پي يذهای اػتا این مفهیور اص رملیه
مفبهيمی اػت که پغ اص پيذایؾ دولتهبی ملی سایذ ؿیذه و پیغ اص رنیگ رهیبای دور
پظوهـگشاا ػلور ػيبػی ثهػنواا یک واطآ کبسثشدی ثه مغبلؼیة آا سوی آوسده و دس قبلیت
اظشیههبی مختلف مؼئلة امنيت ملی سا ثهكیوست کبسؿنبػیی ثشسػیی کشدایذا ثؼیيبسی اص
کبسؿنبػبا ،امنيت ملی سا تواابیی یک کـوس دس حفظ اسصؽهبی فشدی دس ثشاثش تهذییذهبی
خبسری

میداانذااػيوضیی7:6382 ،

این مفهور ،ثیهمؼنیی ساهیی ثیشای دوسی اص غیبفلگيشی دس

حوصهای اػت که میتوااذ ثه تهذیذ امنيت ملی و حتی ابثودی آا منزش ؿودا ساهجشداویؼبا
میکوؿنذ ثب ؿنبخت آینذه و اسائة اسصیبثی دسػت اص تواامنذیهب و تهذییذهبی احتمیبلی دس
آینذه ،اعمينبا یبثنذ که کـوس اص صیشػبخت و تواا الصر ثشای سوییبسویی ثیب ؿیشایظ خغيیش
احتمبلی دس آینذه ثشخوسداس ثوده و میتوااذ دس ثشاثش تهذیذهبی غيشقبثل پيؾثينی ،تواا الصر
سا ثشای مقبثله ثب ايشوهبی دؿمن داؿته

ثبؿذاایضداافبر61:6391 ،

 .1-2-2امىٕت وظامٓ

امنيت اظبمی اص اولين اثؼبد امنيت ملی اػت که ػیبلهیب ثیب امنيیت ملیی متیشادف ثیودا
موضوع اكلی آا ثش محوس رنگ و اثضاسهبی صوس دوس میصاذا هذف مـخق امنيتی دس این
حوصه ػجبست اػت اص رلوتيشی اص ثشوص رنگ و دسكوست سخیذاد ،پيیشوصی دس

آااااوالد و

دطکبر3:6395 ،
 .2-2-2امىٕت اقتصادْ

امنيت اقتلبدی ػجبست اػت اص ميضاا حفظ و استقبی ؿيوآ صاذتی مشدر ییک ربمؼیه اص
ساه تأمين کبالهب و خذمبت ،هیم اص مزیشای ػملکیشد داخلیی و هیم حضیوس دس ثبصاسهیبی
ثينالمللیااػيف61:6389 ،
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 .3-2-2امىٕت سٕاسٓ

امنيت ػيبػی ثهمؼنی تأمين آسامؾ الصر اص ػوی حبکميت یک کـوس ثشای ؿیهشواذاا قلمیشو
خویؾ اص ساه مقبثله ثب تهذیذهبی مختلف خبسری و هم نیين تضیمين حقیو ػيبػیی آاهیب دس
مـبسکت رهت تؼيين ػشاوؿت ارتمبػی و ػيبػی

خودؿبا میثبؿذااسهجش و ػوسی666:6395 ،

 .4-2-2امىٕت فرَىگٓ

امنيت فشهنگی سا می تواا ؿشایغی دااؼت که عیی آا ییک ملیت ثتواایذ ضیمن حفیظ
هویت فشهنگی خویؾ و ثذوا ثشخوسد ثب موااغ ثـشی ،مؼيش تکبملی خود سا

ثپيمبیذاادهقبای

فيشوصآثبدی83:6392 ،
 .5-2-2امىٕت سالمت

دستؼشیف ،ػالمت تنهب اذاؿتن ثيمبسی و اقق ػضو ايؼت ،ثلکه ثشخوسداسی اص آػیبیؾ
کبمل رؼمی ،سواای و ارتمبػی ايض اص مؤلفههبی ػالمت ؿمشده میؿواذا دس ثيبايیة «اازمین
غزا ،كنؼت و ػالمت» آمذه اػت« :ػالمت افشاد ربمؼه یکی اص ػوامل اكلی پویبیی ،سؿذ و
توػؼة آا ربمؼه ثوده و دس تأمين ػالمت ربمؼه اكلیتیشین ػبمیل ،غیزای ػیبلم و مغمیئن
اػتا ثنبثشاین تهذیذهب ػليه امنيت ملیی دس حیوصآ امنيیت ػیالمت ،تهذییذهبیی هؼیتنذ کیه
ػالمت افشاد ربمؼه سا دس اثؼبد رؼمی ،سواای و ارتمبػی تهذیذ

میکننذ»اااوالد و دطکبر8:6395 ،

 .6-2-2الگًْ مفًُمٓ آٔىدِ امىٕت ملٓ

الگوی مفهومی آینذآ امنيت ملی دس ؿکل ؿمبسآ ا 6آوسده ؿذه اػت:

ضىل ضوبرٓ ( : )1الگَٕ هفَْهٖ آٌٗذٓ اهٌ٘ت هلٖ(.اٍالد ٍ دصوبم)1395 ،
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 .3-2سزهبٗٔ اجتوبػٖ
ػشمبیة ارتمبػی اضد ااذیـمنذاا مختلف ،ثهویظه دس دهة اخيش ،موسد ثبصتؼشیف و ثبصااذیـیی
قشاستشفته اػتا مفهور کباوای ػشمبیة ارتمبػی ،اػتمیبد اػیت کیه دس ػشكیه و موقؼيیتهیبی
مختلف ،اقؾ تؼهيلتیش سا ثشػهیذه داسدا ثنیبثشاین ػیشمبیة ارتمیبػی دس ػیغح کیالا ،ثيیباگش
ویظتیهبی ربمؼه یب تشوهی دس ارتمبع اػت که تواابیی ػبصمبادهی رمؼی و داوعلجبایه ثیشای
حل مـکالت متقبثل یب مؼبئل ػمومی سا افضایؾ

میدهذااػجبعصاده و کشمی32:6391 ،

 .1-3-2بؼد ساختارْ سرمأّ اجتماػٓ

ػنلش ػبختبسی ػشمبیة ارتمبػی اؿبسه ثه الگوی کلی تمبعهبی ميبا افشاد داسد یؼنی،
ؿمب ثه چه کؼبای و چگواه دػتشػی داسیذا مهمتشین رنجههبی این ػنلش ػجبستنذ اص سواثظ
ؿجکهای ميبا افشاد ،پيکشثنذی ؿجکهای و ػبصمبا

منبػتا)(Nahapiet&Goshal, 1998:249

 .2-3-2بؼد شىاختٓ سرمأّ اجتماػٓ

ػنلش ؿنبختی ػشمبیة ارتمبػی اؿبسه ثه منبثؼی داسد که فشاهمکننذآ مظیبهش ،تؼجيشهیب و
تفؼيشهب و اظبرهبی مؼبای مـتشو دس ميبا تشوههبػتا مهمتشین رنجیههیبی آا ػجبستنیذاص
صثبا و کُذهبی مـتشو و حکبیتهبی

مـتشوا)(Nahapiet&Goshal, 1998:247

 .3-3-2بؼد ارتباطٓ سرمأّ اجتماػٓ

ػنلش استجبعی ػشمبیة ارتمبػی توكيفکننذآ اوػی سواثظ ؿخلی اػت که افشاد ثیب یکیذیگش
ثهخبعش ػبثقة تؼبمالت خود ثشقشاس میکننذا مهمتیشین رنجیههیبی ایین ثؼیذ اص ػیشمبیة ارتمیبػی
ػجبستنذ اص اػتمبد ،هنزبسهب ،الضارهب ،ااتظبسات

و هویتا)(Nahapiet&Goshal, 1998:249

 .4-3-2الگًْ مفًُمٓ سرمأّ اجتماػٓ

الگوی مفهومی ػشمبیة ارتمبػی دس ؿکل ؿمبسآ ا 2آوسده ؿذه اػت:

ضىل ضوبرٓ ( :)2الگَٕ هفَْهٖ سزهبٗٔ اجتوبػٖ(Nahapiet&Goshal, 1998).
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 .6-3-2سرمأّ اجتماػٓ دفاع مقدس

ػشمبیههبی ارتمبػی دفبع مقذع دسثشتيشاذآ ػوامل اػبػی و مذاخلهای هؼتنذ که
اسه

ػوامل اػبػی ؿبمل سهجشی و والیت حضشت امبر

و اػتقبدات و ثبوسهبی دینی مشدر و

ػوامل مذاخلهای ؿبمل مذیشیت ػيبػی -اظبمی ،ویظتیهبی سوحی مشدر ،اهبدهبی
ارتمبػی و مزهجی ،فضبی ػيبػی ،اوضبع رنگ ،فضبی ربمؼه ،ػوامل عجيؼی ،ػوامل
خبسری و امذاد الهی

میثبؿذااموالئیآساای و ثبقشیکنی96:6395 ،

 .4-2سزهبٗٔ فزٌّگٖ دفبع همذط
ػشمبیههبی فشهنگی دس دفبع مقذع ػجبستنذ اص :فشهنگ اػتمبدثهافغ و خودثبوسی،
سؿذ ثبوسهبی دینی و فضبئل اخالقی دس ربمؼه ،توػؼة فشهنگ و تفکش ثؼيزی دس ربمؼه،
فشهنگ احؼبع تکليف ثشای دفبع دس مشدر ،تحکيم وحذت ملی ،فشهنگ تشريح منبفغ ملی
ثش منبفغ ؿخلی ،تقویت فشهنگ اػالرخواهی و وعنپشػتی دس رواابا ،اؿبػة فشهنگ
اػالمیخواهی دس رهبا ،ایزبد فشهنگ مجبسصه ثب قذستهبی ثضسگ دس رهبا ،تؼتشؽ
فشهنگ ایخبس و ؿهبدتعلجی و اصخودتزؿتگی و تؼتشؽ فشهنگ مقبومت و پبیذاسی دس
ثشاثش دؿمن و

مـکالتاارمبلی72:6394 ،

 .1-4-2بؼد تجسمٔافتّ سرمأّ فرَىگٓ

ثؼذ تزؼمیبفتة ػشمبیة فشهنگی ثهمؼنی مهیبست رهنیی دس ااتقیبل مفیبهيم دس ربمؼیه و
مهبست دس دسو مفبهيم و تهذیذهبی مورود دس ربمؼه

میثبؿذا)(Bourdieu, 1989:145

 .2-4-2بؼد ػٕىٕتٔافتّ سرمأّ فرَىگٓ

ثؼذ ػينيتیبفتة ػشمبیة فشهنگی ثهمؼنیی ملیشف کبالهیبی فشهنگیی اصرملیه کتیبة و
سوصابمه دس ربمؼه و ايض ػالقه مشدر ربمؼه ثیه هنیش و ایزیبد سواثیظ فشهنگیی ثیب یکیذیگش
میثبؿذا)(Bourdieu, 1989:145
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 .3-4-2بؼد وُادْ ي ضابطٍاْ سرمأّ فرَىگٓ

ثؼذ اهبدی و ضبثغهای ػشمبیة فشهنگی ثهمؼنی ثبالسفتن مذاسو تحلیيلی و ػلمیی ایضد
افشاد ربمؼه و افضایؾ ػالقة مشدر ربمؼه ثه استقبی دااؾ فشهنگی و ادساو فشهنگی اؼیجت
ثه رنجههبی مختلف ربمؼه

میثبؿذا)(Bourdieu, 1989:145

 .4-4-2الگًْ مفًُمٓ سرمأّ فرَىگٓ

الگوی مفهومی ػشمبیة فشهنگی دس ؿکل ؿمبسآ ا 3آوسده ؿذه اػت:

ضىل ضوبرٓ ( :)3الگَٕ هفَْهٖ سزهبٗٔ فزٌّگٖ(Bourdieu, 1989).

 .5-2الگَٕ تحل٘لٖ پضٍّص
الگوی تحليلی پظوهؾ دس ؿکل ؿمبسآ ا 4آوسده ؿذه اػت:

ضىل ضوبرٓ ( :)4الگَٕ تحل٘لٖ پضٍّص(Bourdieu, 1989:145)(Nahapiet&Goshal, 1998).
(اٍالد ٍ دصوبم)1395 ،
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ٔ .3افتٍَا ي تجسٍٔيتحلٕل دادٌَا
 .1-3فزضِ٘ اصلٖ
ػشمبیة فشهنگی و ارتمبػی دفبع مقذع دس آینذآ امنيت ملی احشتزاس می ثبؿذا رهت
ثشسػی فشضية اكلی پظوهؾ اص تحليل مؼبدالت ػبختبسی ثیب ایشر افیضاس  PLSاػیتفبده
می تشددا اثتذا آصمیوا هیبی الگیوی اایذاصه تيیشی اثيشوایی اازیبر تشفیت کیه آصمیوا
همگن ثودا ثه رهت تک رنؼی کشدا یب همگن کشدا ػؤال هبی هش ثؼذ اازبر می ؿیود
و ثه ػجبستی این آصموا ثه ثشسػی تحليل ػبملی تأیيذی ػؤال هبی متغيشهبی موریود دس
فشضية اكلی پظوهؾ می پشداصد که اتبیذ اـبا می دهذ ػؤال هیبیی کیه ثبسهیبی ػیبملی
آا هب ثيـتش اص  1/4می ثبؿینذ ،دس الگیوی اایذاصه تيیشی اثيشوایی ثیبقی مبایذه و تأیيیذ
می ؿواذ و ػؤال هبیی که ثبسهبی ػبملی آا هیب کمتیش اص  1/4هؼیتنذ ،اص الگیوی اهیبیی
حزف می تشداذا
پبیبیی الگوی اكالح ؿذه ثشاػبع آصموا آلفیبی کشواجیب  ،آصمیوا پبییبیی تشکيجیی،
آصموا اػپيشمن و آصموا پبیبیی اؿتشاکی موسدػنزؾ قشاس تشفتا آصمیوا سواییی الگیو
ثشاػبع سوایی همگشا و واتشا موسدػنزؾ قشاس تشفیت سواییی همگیشا دس ساثغیه ثیب
آصموا ميباگين واسیباغ اػتخشاری 6و آصموا مقبیؼة ضشیت پبیبیی تشکيجی و ميیباگين
واسیباغ اػتخشاری می ثبؿذ و سوایی واتشا دس ساثغه ثب آصموا فوسایل و السکیش اػیتا
کيفيت الگوی ااذاصه تيشی ثب اػیتفبده اص آصمیوا سواییی متقیبعغ ؿیبخق اؿیتشاکی ثیه
ثشسػی کيفيت ااذاصه تيشی متغيشهب ثشاػبع ػؤال هبی آا هب پشداخیتا ثؼیذ اص ثشسػیی
الگوی ااذاصه تيشی اثيشوای مشثوط ثه فشضیية اكیلی پیظوهؾ ،ثیه ثشسػیی مؼنیبداسی
الگوی ػبختبسی اثيشوای پشداخته ؿذا

1. AVE
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جذٍل ضوبرٓ ( :)1بزرسٖ فزض٘ٔ اصلٖ پضٍّص
ضرٔب

سطح

مسٕر (بتا)

آمارٌ
t-value

مؼىادارْ

ػشمبیة فشهنگی دفبع مقذع آینذآ امنيت ملی

1/424

2/134

1/146

مؼنبداس

ػشمبیة ارتمبػی دفبع مقذع آینذآ امنيت ملی

1/529

2/626

1/163

مؼنبداس

ريابط

وتٕجٍ

ثشاػبع رذول ؿمبسآ ا 6میتواا اتيزه تشفیت کیه مقیذاس «مؼنیبداسای ضیشیت» 6ثیشای
استجبط سفتبس ػشمبیة ارتمبػی دفبع مقذع و آینذآ امنيت ملی داااایشاا خیبسد اص ثیبصآ «»2/58
و « »-2/58ثوده و ثنبثشاین ،این ساثغه ثب ػغح اعمينیبا  %99مؼنیبداس اػیتا دسحیبلیکیه مقیذاس
«مؼنبداسای ضشیت» ثشای استجبط ػشمبیة فشهنگیی دفیبع مقیذع و آینیذآ امنيیت ملیی دااااییشاا
خبسد اص ثبصآ « »6/96و « »-6/96ثوده و ثنبثشاین ،این ساثغه ثب ػغح اعمينبا  %95مؼنیبداس اػیتا
ثنبثشاین پيؾثينی میؿود که دس یک امواة ثضسگتش ايض اص همبا ربمؼه ،فشضیية اكیلی پیظوهؾ
تأیيذ تشددا حبل ثبتوره ثه آصمواهبی پیيؾ سوی ،قیذست ایین پیيؾثينیی موسدػینزؾ قیشاس
میتيشدا ثنبثشاین رذول ؿمبسآ ا 2ثه ثشسػی قذست پيؾثينی فشضية اكلی پظوهؾ میپشداصدا
جذٍل ضوبرٓ ( :)2لذرت پ٘صبٌٖ٘ هتغ٘ز هالن در فزض٘ٔ اصلٖ پضٍّص

متغٕر درين زا  R2تىظٕم شدٌ
آینذآ امنيت ملی

1/727

وتٕجٍ

CV Red

وتٕجٍ

ثؼيبس قوی

1/353

ثؼيبس قوی

رذول ؿمبسآ ا 2اـبا میدهذ که ؿبخق  R2تنظيمؿذه ثشای متغيش دسواصا آوسده ؿیذه
و مقبدیش آاهب ثب ػه مقذاس  1/69اکيفيت پيؾثينی ضؼيف  1/33 ،اکيفيت پيؾثينی متوػیظ
و  1/67اکيفيت پيؾثينی قوی موسداسصیبثی قشاس تشفتنذ و مـخق ؿذ که آینذآ امنيت ملیی
داااایشاا ثیهػنیواا متغيیش دسواصا و ییب میالو دس فشضیية اكیلی پیظوهؾ ثیه ميیضاا  %73و
ثهكوستی ثؼيبس قوی موسد پيؾثينی قشاس میتيشدا هم نين ؿبخق «فیشر سواییی محتیوایی»

2

که همبا آصموا کيفيت الگوی ػبختبسی اػت ،ثشای متغيش دسواصا آوسده ؿذه و مقیبدیش آاهیب
1. t-value
2. CV Red
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ثب ػه مقذاس  1/12اکيفيت الگوی ػبختبسی ضؼيف  1/65 ،اکيفيت الگوی ػبختبسی متوػظ
و  1/35اکيفيت الگوی ػبختبسی قوی موسداسصیبثی قشاس تشفتنیذ و مـیخق ؿیذ کیه ثیشای
متغيش آینذآ امنيت ملی داااایشاا ثه ميضاا  %35میثبؿذ و این ؿبخق اـبا میدهذ که کيفيیت
الگوی ػبختبسی دس فشضية اكلی پظوهؾ ثؼيبس قوی اسصیبثی میؿودا
 .2-3فزض٘ٔ فزػٖ اٍل پضٍّص
تفبوت مؼنبداسی دس وضغ مورود و آینذآ مؤلفههب و الضارهبی آینذآ امنيت ملی داااایشاا
ورود داسدا رهت ثشسػی فشضية فشػی اول اص آصموا «پبسامتشیک» تفبوت ميباگين ميیبا دو
تشوه واثؼته یب آصموا  tصوری اص اشرافضاس

SPSS

اػتفبده تشدیذا دسواقغ ،صمبای اص این آصموا

اػتفبده میؿود که آصمودای دو ثبس موسد ثشسػی قیشاس تيیشد ،یکجیبس اظیش وی دس ساثغیه ثیب
وضؼيت مورود متغيش و ثبس دیگش اظش وی دس ساثغه ثب وضؼيت مغلوة متغيشا
جذٍل ضوبرٓ ( :)3بزرسٖ فزضِ٘ فزػٖ اٍل پضٍّص
متغٕر
آینذآ امنيت
ملی
امنيت اظبمی
امنيت اقتلبدی
امنيت ػيبػی
امنيت فشهنگی
امنيت ػالمت

اوحراف تفايت
يضؼٕت مٕاوگٕه
مؼٕار مٕاوگٕه

آمارٌ
t

مورود
آینذه
مورود
آینذه
مورود
آینذه
مورود
آینذه
مورود
آینذه
مورود
آینذه

3/32
3/56
3/46
4/46
3/22
3/29
3/18
3/46
3/46
3/66
3/12
3/39

1/967
1/355
1/919
1/496
1/972
1/58
6/657
1/628
1/873
1/582
1/955
1/923

سطح
درجّ
آزادْ مؼىادارْ

1/236

-1/998

65

1/334

-1/952

-4/122

65

1/116

1/162

1/219

65

1/837

-1/383

-6/383

65

1/687

-1/25

-6/686

65

1/256

1/366

6/189

65

1/293
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همباعوس که پيذاػت ،ػغح مؼنبداسی ثهدػتآمذه اص مقذاس آمبسه  tثیشای متغيیش آینیذآ
امنيت ملی داااایشاا ،ثضسگتش اص  1/16میثبؿذ که اـیبا مییدهیذ ثیب ػیغح اعمينیبا %95
تفبوت مؼنبداسی دس متغيش آینذآ امنيت ملی داااایشاا ،ميبا وضؼيت مورود و آینیذه وریود
اذاسدا ثهػجبستی ،تفبوت مؼنبداسی دس وضغ مورود و آینذآ مؤلفههب و الضارهبی آینذآ امنيیت
ملی داااایشاا ورود اذاسدا پغ فشضية فشػی اول پظوهؾ سد و فشضية كفش تأیيذ میتشددا
دسحبلیکه تنهب دس مؤلفة امنيت اظبمی ،ػغح مؼنبداسی کوچیکتیش اص  1/15اػیت ،ثنیبثشاین
تفبوت مؼنبداسی دس متغيش امنيت اظبمی ،ميبا وضؼيت مورود و آینذه ورود داسدا
 .3-3فزض٘ٔ فزػٖ دٍم پضٍّص
تفبوت مؼنبداسی دس وضغ مورود و آینذآ ميضاا ػشمبیة فشهنگیی دفیبع مقیذع وریود
داسد .رهت ثشسػی فشضية فشػی دور اص آصموا پبسامتشیک تفبوت ميیباگين ميیبا دو تیشوه
واثؼته یب آصموا  tصوری اػتفبده میتشددا رذول ؿمبسآ ا 4ثه ثشسػیی فشضیة فشػیی دور
پظوهؾ میپشداصد.
جذٍل ضوبرٓ ( :)4بزرسٖ فزض٘ٔ فزػٖ دٍم پضٍّص
متغٕر

يضؼٕت

اوحراف تفايت
مٕاوگٕه
مؼٕار مٕاوگٕه

ػشمبیه فشهنگی
دفبع مقذع

مورود
آینذه
مورود
آینذه
مورود
آینذه
مورود
آینذه

1/723
1/45
1/727
1/344
1/746
1/49
1/747
1/613

تزؼمیبفته
ػينيتیبفته
اهبدی و ضبثغهای

4/27
2/82
4/22
2/83
4/34
2/89
4/25
2/75

آمارٌ
t

سطح
درجّ
آزادْ مؼىادارْ

6/45

5/548

65

1/116

6/395

5/724

65

1/116

6/446

5/462

65

1/116

6/493

5/269

65

1/116
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همباتواهکه پيذاػت ،ػغوح مؼنبداسی ثهدػتآمذه اص مقیذاس آمیبسه  tثیشای متغيیش ػیشمبیة
فشهنگی دفبع مقذع و اثؼبد آا ،کوچکتش اص  1/16میثبؿذ که اـبا میدهذ ،ثب ػیغح اعمينیبا
 %95تفبوت مؼنبداسی دس متغيش ػشمبیة فشهنگی دفبع مقذع و اثؼبد آا ،ميبا وضؼيت موریود و
آینذه ورود داسدا ثهػجبستی ،تفبوت مؼنبداسی دس وضغ مورود و آینیذآ ميیضاا ػیشمبیة فشهنگیی
دفبع مقذع ورود داسدا پغ فشضية فشػی دور پظوهؾ تأیيذ و فشضية كفش سد میتشددا
 .4-3فزض٘ٔ فزػٖ سَم پضٍّص
تفبوت مؼنبداسی دس وضغ مورود و آینذآ ميضاا ػشمبیة ارتمبػی دفیبع مقیذع وریود داسدا
رهت ثشسػی فشضية فشػی ػور اص آصموا پبسامتشیک تفبوت ميباگين ميیبا دو تیشوه واثؼیته ییب
آصموا  tصوری اػتفبده میتشددا رذول ؿمبسآ ا 5ثیه ثشسػیی فشضیية فشػیی ػیور پیظوهؾ
میپشداصدا
جذٍل ضوبرٓ ( :)5بزرسٖ فزض٘ٔ فزػٖ سَم پضٍّص
متغٕر

يضؼٕت

اوحراف تفايت
مٕاوگٕه
مؼٕار مٕاوگٕه

آمارٌ
t

ػشمبیة ارتمبػی
دفبع مقذع

مورود
آینذه
مورود
آینذه
مورود
آینذه
مورود
آینذه

1/768
1/376
1/722
1/488
1/746
1/435
1/732
1/343

ػبختبسی
ؿنبختی
استجبعی

4/36
2/82
4/4
3/12
4/35
2/75
4/24
2/73

سطح
درجّ
آزادْ مؼىادارْ

6/496

6/365

65

1/116

6/372

5/674

65

1/116

6/616

6/37

65

1/116

6/514

6/733

65

1/116

همباتواهکه پيذاػت ،ػغوح مؼنبداسی ثهدػتآمذه اص مقیذاس آمیبسه  tثیشای متغيیش ػیشمبیة
ارتمبػی دفبع مقذع و اثؼبد آا ،کوچکتش اص  1/16میثبؿذ که اـبا میدهذ ثب ػیغح اعمينیبا
 %95تفبوت مؼنبداسی دس متغيش ػشمبیة ارتمبػی دفبع مقذع و اثؼبد آا ،ميیبا وضیؼيت موریود
و آینذه ورود داسدا ثهػجبستی ،تفبوت مؼنبداسی دس وضغ مورود و آینذآ ميضاا ػشمبیة ارتمیبػی
دفبع مقذع ورود داسدا پغ فشضية فشػی ػور پظوهؾ تأیيذ و فشضيه كفش سد میتشددا
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 .4وتٕجٍگٕرْ
 .1-4جوغبٌذٕ
ثبتوره ثه فشضية اكلی پظوهؾ که ثه ثشسػی تأحيش ػشمبیة فشهنگی و ارتمبػی دفبع مقذع
دس آینذآ امنيت ملی داااایشاا میپشداصد ،میتواا تفت که ػشمبیة فشهنگی و ارتمبػی دفیبع
مقذع دس آینذآ امنيت ملی داااایشاا تیأحيش داسد کیه پیظوهؾهیبی قجلیی همؼیو ثیب اتيزیة
ثهدػت آمذه ثوداذا صیشا دس ثيـتش این پظوهؾهب مـخق ؿذ که یکی اص ػوامیل میؤحش ثیش
آینذآ امنيت ملی داااایشاا ،ػشمبیههبی ارتمبػی و فشهنگیی و ثیهػجیبستی ،تواامنیذیهیبی
ارتمبػی و فشهنگی ربمؼة موسدمغبلؼه اػتا
اص مقبیؼة یبفتههبی پظوهؾهبی پيـين و فشضية اكلی پظوهؾ ثه این اتيزه میسػیيم کیه
هشچه ػشمبیههبی ارتمبػی و فشهنگی ثشآمذه اص دوساا دفبع مقذع ثيـتش موسداػتفبده قشاس
تيشد ،ميضاا امنيت ملی داااایشاا ايض که ؿبمل امنيت اظبمی ،اقتلبدی ،ػيبػیی ،فشهنگیی و
ػالمت اػت ،افضایؾ مییبثذا دسواقغ ،ػشمبیههبی اسصؿمنذ دس حوصآ ارتمبػی و فشهنگیی
ثشآمذه اص اص دفبع مقذع میتواانذ امنيت ملی داااایشاا سا تقویت کننذا دس واقغ ثهیشهتيیشی
اص اتحبد و همذلی منحلشثهفشد دس دوساا دفبع مقذع و ايض پبیجنذی ثه اسصؽهبی فشهنگیی
دس آا دوساا اص ػوی مشدر ،میتوااذ صمينهػبص و صیشثنیبی امنيیت کـیوس دس آینیذه ثبؿینذ،
امنيتی که دػتبوسد ػشمبیههبی ثشآمذه اص دفبع مقذع اػت .صیشا امنيت ملی داااایشاا صمبای
ثهدػت خواهذ آمذ که مشدر اؼجت ثه اظبر داااایشاا اػتمبد و اعمينبا کبمل و کیبفی داؿیته
ثبؿنذ و دوؿبدوؽ یکیذیگش و ثیب اػتقیبد ثیه اسصؽهیبی واالی اػیالمی و ااؼیبای ،مؼیيش
ؿکوفبیی امنيت کـوس سا ایزبد کننذا چشا که امنيت کـوس دس آینذه تحتتأحيش ػیشمبیههیبی
واالی ارتمبػی و فشهنگی دوساای اػت که مشداا و صابا آا ثب تمبر ػختی و ثب تمبر غيشت
و اصخودتزؿتگی توااؼتنذ ثب اػتکجبس رهبای سویبسویی کشده و ثب وحذت ملی و پبیجنذی ثه
اسصؽهبی واالی والیتفقيه ،مـبسکت خیود سا دس تمیبمی اثؼیبد ثیه س رهیبا و ثیهوییظه
اثشقذستهبی پوؿبلی سػباذاذ .دسواقغ امنيت آینذآ کـوس و تؼتشؽ آا دس اثؼبد پینذتبایه
اظبمی ،اقتلبدی ،ػيبػی ،فشهنگی و ػالمت میتوااذ اص ػشمبیههیبی ارتمیبػی و فشهنگیی
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ثشآمذه اص دفبع مقذع وار تشفته و اتش میشدر کـیوس همبانیذ آا دوساا ثبؿیکوه اؼیجت ثیه
یکذیگش و ايض اؼجت ثه اظبر داااایشاا متؼلت ثیوده و دس رهیت تقوییت ػیبختبس اظیبر و
دسو مؼبئل و مـکالت و هم نين تقویت استجبعیبت تیالؽ کیشده و ثیه دسو منبػیجی اص
اسصؽهبی آا دوساا ثشػنذ و تالؽ دوثبسهای دس توػؼة فشهنگی و تفکش ثؼیيزی داؿیته و
دسساػتبی تؼتشؽ فشهنگیی ایخیبس و ؿیهبدتعلجیی ممبسػیت داؿیته ثبؿینذ ،امنيیت ملیی
داااایشاا دس آینذه تضمين خواهذ ؿذا
ثبتوره ثه فشضية فشػی اول پظوهؾ که ثه ثشسػی تفیبوت مؼنیبداسی وضیغ موریود و آینیذآ
مؤلفههب و الضارهبی آینذآ امنيت ملی میپشداصد ،میتواا تفت که تفیبوت مؼنیبداسی دس وضیغ
مورود و آینذآ مؤلفههب و الضارهبی آینذآ امنيت ملی ورود اذاسدا دسحیبلیکیه تنهیب دس مؤلفیة
امنيت اظبمی ،تفبوت مؼنبداسی ميبا وضؼيت مورود و آینذه ورود داؿت کیه پیظوهؾهیبی
قجلی همؼو ثباتيزة ثهدػت آمذه ثوداذا اص مقبیؼة یبفتههیبی پیظوهؾهیبی پيـیين و فشضیية
فشػی اول پظوهؾ ثه این اتيزه میسػيم کیه امنيیت ملیی دااااییشاا دسحیبل حبضیش اص اظیش
ميباگين ،تفبوت چنذاای ثب امنيت ملی داااایشاا دس آینذه اذاسد ،دسحبلیکه تنهب دس ثؼیذ امنيیت
اظبمی این تفبوت مـهود ثوده و آاهم ثه این كوست اػت که امنيت اظبمی دسحبلت موریود
کمتش اص حبلت آینذه ثوده و پيـشفت چـمگيشی دس صمينة امنيیت اظیبمی دس آینیذه ثیه وریود
خواهذ آمذ ،صیشا ميباگين وضؼيت مورود آا کمتش اص ميباگين وضؼيت آینذآ آا اػتا امیب دس
موسد کليت امنيت ملی داااایشاا ثبآاکه تفبوت مؼنبداسی ورود ایذاسد ،امیب ميیباگين وضیؼيت
مورود کمی کمتش اص وضؼيت آینذه ثوده که اـبا مییدهیذ ثبییذ ثشابمیهسییضی و ساهجشدهیبی
منبػت و دقيقتشی دس موسد کليت امنيت ملی داااایشاا كوست تيیشد .ثنیبثشاین ،امنيیت ملیی
داااایشاا تنهب دس ثؼذ اظبمی پيـشفت داؿته و دس آینذه میتوااذ دس این صمينه ،امنيتی منبػیت و
دسخوس ربیگبه داااایشاا داؿتا دسحبلیکه دس ػبیش ثخؾهب ربی تالؽ و ثشابمهسیضی ثيـیتش
و مغلوةتشی ورود داسدا همباتواه که مـخق ؿذ ،امنيیت اظیبمی کـیوس دس میوسد تیواا
اظبمی مبانذ تواا موؿکی ،هوایی و دیگش توااهبی سوص اظبمی دايیب و ايیض مقبثلیة منبػیت ثیب
تهذیذهبی اظبمی تشوهکهبی تشوسیؼتی و ايض واکنؾهبی ثهموقغ دس ثشاثش اػتکجبس رهیبای و
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مقبثله مؤحش ثب آاهب ،دس وضؼيت مغلوثی قشاس داسدا دسحبلیکه دس ػبیش اثؼیبد اص رملیه امنيیت
اقتلبدی اػذرواثؼتگی ثه کـوسهبی قذستمنذ و پيـیشفته ،توریه ثیه اقتلیبد مقیبومتی و ايیض
استقبی توليذ ملی  ،امنيت ػيبػی اتقویت سواثظ دیپلمبتيک ،توافق و همیبهنگی ثيـیتش ميیبا
احضاة و ايض مـبسکت همگبای و پشؿوس مشدر دس كحنههبی ػيبػی  ،امنيت فشهنگی امقبثلیة
منبػت ثب تهبرم فشهنگی ،تقویت کبسکشد خباواده و ايض هوییتثخـیی ثیه رواایبا و امنيیت
ػالمت ااستقبی ػغح ػالمت ربمؼه و خباواده ،استقبی اميذ ثه صاذتی و سوحيیة مـیبسکت و
ايض تقویت ػالمت محيظصیؼیت و غیزای ػیبلم ثیشای میشدر ریبی کیبس ثيـیتشی داؿیته و
وضؼيت مورود ميباگين کمتشی اؼجت ثه وضؼيت آینیذه داؿیته و دسواقیغ دس آینیذه ،امنيیت
کـوس میتوااذ تحتتأحيش مواسد تفتهؿذه قشاس تيشدا
ثبتوره ثه فشضية فشػی دور پظوهؾ که ثه ثشسػیی تفیبوت مؼنیبداسی وضیغ موریود و
آینذآ ميضاا ػشمبیة فشهنگی دفبع مقذع میپشداصد ،میتواا تفت کیه تفیبوت مؼنیبداسی دس
وضغ مورود و آینذآ ميضاا ػشمبیة فشهنگی دفبع مقیذع وریود داسدا هم نیين دس تمیبمی
اثؼبد ػشمبیة فشهنگی دفبع مقذع ،وضؼيت مورود ميیباگين ثيـیتشی اؼیجت ثیه وضیؼيت
آینذه ثهدػت آوسد که پظوهؾهبی قجلی همؼیو ثیب ایین اتيزیه ثودایذا ثنیبثشاین ،اص قيیبع
یبفتههبی پظوهؾهبی پيـين و فشضية فشػی دور پظوهؾ میتواا ثه این اتيزیه سػیيذ کیه
ػشمبیههبی فشهنگی مورود دس دوساا دفبع مقذع حتی اص اظش وضیؼيت آینیذه ايیض ثیبالتش
ثوده و این اـبا میدهذ که ػشمبیههبی فشهنگی دس این دوساا حتی فشاتش اص ااتظبس و آینیذه
ثوده اػتا دسواقغ میتواا ثه این موضوع اؿبسه امیود کیه میشدر اص ػیشمبیههیبی فشهنگیی
ثبالیی دس آا دوساا ثهشه ثشده که حتی دسمقبیؼه ثب وضؼيت آینذه و کنوای که ااتظبس میسود
ايض ثيـتش ثوده و این موضوع اـبا میدهذ که ػشمبیة فشهنگی دوساا دفبع مقذع اص ميیضاا
ثبال و مؤحشی ثشخوسداس ثوده اػتا دسواقغ ،مشدر دسو دسػتی اؼجت ثه مفبهيم فشهنگیی آا
دوساا داؿته و ػالقه صیبدی ثه اؿبػة فشهنگ اػالمی داؿته و هم نیين فشهنیگ مجیبسصه ثیب
اػتکجبس رهبای دس اضد مشدر اهبدینه ؿذه ثودا ثنبثشاین چنين ػشمبیهای دس آا دوساا میتوااذ
حتی ثيـتش اص ميضاا ااتظبس ثوده و احشتزاسی مفيذی ثش رنجههبی مختلف صاذتی مشدر داؿیته
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ثبؿذا اص ػوی دیگش ،میتواا ثه این موضوع اؿبسه کیشد کیه میشدر دسو ثیبالیی اؼیجت ثیه
ثبوسهبی دینی و فضبئل اخالقی داؿته و دسواقغ خودثبوسی و اػتمبدثهافغ آاهب اؼجت ثیه
خود و کـوسؿبا ثؼيبسثبال ثوده اػیتا هم نیين ؿینبخت الصر اص مفیبهيم فشهنگیی دس آا
دوساا اضد مشدر ثه ميضاا صیبدی ثوده که این امش ثبػیج ؿیذ ثؼیذ تزؼیمیبفتیه کیه اص اثؼیبد
ػشمبیة فشهنگی اػت ،دس ميبا مشدر دس آا صمبا ثيـتش اص صمبا کنیوای ثبؿیذا میشدر ػالقیة
صیبدی ثه توػؼة فشهنگ و تفکش ثؼيزی و اؿبػة فشهنگ اػالمی داؿیته و اتحیبد ،تؼیبوا و
وحذت ملی دس اضد مشدر ثبال ثودا اص ػوی دیگش ،منیبفغ ملیی ثیش منیبفغ فیشدی و ؿخلیی
ثشتشی ویظهای داؿته که این امش ايض منزش ثه استقبی ػغح ػينيتیبفتة ػشمبیة فشهنگیی ؿیذا
دساهبیت مـخق ؿذ که فشهنگ مجبسصه ثب اػتکجبس دس مشدر اهبدینه ؿذه و مشدر ثه تؼتشؽ
فشهنگ ایخبس و ؿهبدتعلجی ثهػنیواا ییک اسصؽ اگشیؼیته و دسواقیغ فشهنیگ مقبومیت و
پبیذاسی دس ثشاثش دؿمن و مـکالت ثهػنواا امشی اهبدی دس ميبا مشدر سیـیه دواایذه ثیودا
ثنبثشاین ،میتواا اتيزه تشفت که ػشمبیة فشهنگی دس دوساا دفبع مقذع حتیی اص ااتظیبسات
کنوای فشاتش ثوده و مشدر ػشمبیههبی فشهنگی ثبالیی سا اضد خود داؿتنذا
ثب توره ثه فشضية فشػی ػور پظوهؾ که ثه ثشسػی تفبوت مؼنیبداسی وضیغ موریود و
آینذآ ميضاا ػشمبیه ارتمبػی دفبع مقذع میپشداصد ،میتواا تفت که تفیبوت مؼنیبداسی دس
وضغ مورود و آینذآ ميضاا ػشمبیة ارتمبػی دفبع مقذع وریود داسدا هم نیين دس تمیبمی
اثؼبد ػشمبیة ارتمبػی دفبع مقذع ،وضؼيت مورود ميباگين ثيـیتشی اؼیجت ثیه وضیؼيت
آینذه ثه دػت آوسدا دسهمين ساػتب ،اتبیذ پظوهؾهبی «ثشومنذ» ا« ، 6396میوالئی آساایی و
ثبقشیکنی» ا 6395و «قذػی» ا 6392همؼو ثیب اتيزیة ایین پیظوهؾ ثودایذا ثنیبثشاین اص
مقبیؼة یبفتههبی پظوهؾهبی پيـين و فشضية فشػی ػور پظوهؾ میتیواا ثیه ایین اتيزیه
سػيذ که ػشمبیههبی ارتمبػی مورود دس دوساا دفبع مقذع حتی اص اظش وضؼيت آینذه ايض
ثبالتش ثوده و این اـبا میدهذ که ػشمبیههیبی ارتمیبػی دس ایین دوساا فشاتیش اص ااتظیبس و
آینذه ثوده اػتا دسواقغ میتواا ثه ایین موضیوع اؿیبسه امیود کیه میشدر اص ػیشمبیههیبی
ارتمبػی ثبالیی دس آا دوساا ثهشه میثشده که حتی دس مقبیؼه ثب وضؼيت آینذه و کنوای کیه
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ااتظبس میسود ايض ثيـتش ثوده و این اـبا میدهذ که ػشمبیة ارتمبػی دوساا دفبع مقیذع اص
ميضاا ثبال و مؤحشی ثشخوسداس ثوده اػتا مشدر اػتمبد و اعمينبا مخبلصدای ثه یکذیگش دس آا
دوساا داؿته و دس مؼبئل دینی و ثبوسهبی اػتقبدی ،ؿجکههبی ارتمبػی تؼتشدهای سا ایزیبد
کشده ثوداذا هم نين مؼئولين ػيبػی ،خود سا اص مشدر دااؼته و ثهػجبستی ثخـیی اص میشدر
ثوداذا ثنبثشاین ،چنين ػشمبیهای دس آا دوساا میتوااذ حتی ثيـیتش اص ميیضاا ااتظیبس ثیوده و
احشتزاسی مفيذی ثش رنجههبی مختلف صاذتی مشدر داؿته ثبؿذا اص ػوی دیگش ،میتیواا ثیه
اسه

این موضوع اؿبسه کشد که مشدر پيشو امش سهجشی و والیت حضشت امیبر خمينیی

ثیوده و

اعالػبت مهم ػيبػی ،فشهنگی و ارتمبػی سا ثب یکذیگش ثهدسػیتی دس ميیبا مییتزاؿیته و
اسه

همواسه ثه سهجشی و والیت حضشت امبر خمينی

اػتمیبد کیبفی داؿیتنذا فضیبی ربمؼیه،

فضبیی ػشؿبس اص اػتمبد و اعمينبا ثوده و تؼبمالت ارتمبػی ،مخبلصدای و اػزبةااگيض ثودا
هم نين اهبدهب و ؿجکههبی مشدمیی دس هیذایت ثیه رجهیه اقیؾ مهیم و اػبػیی داؿیته و
ثهػجبستی استجبعبت و ؿجکههبی تؼتشدآ مشدمی دس وضؼيت منبػجی فؼبليت داؿیتنذا ایوػی
تؼبوا و همکبسی ميبا مشدر مود میصد مشدر تشفتبسی و مـیکالت ابؿیی اص رنیگ سا ثیه
کمک یکذیگش ثشعشف اموده و ثب همکبسی یکذیگش مؼيش غلجه ثش آا سا همواس مییامودایذا
سوحية تشوهی مشدر منحلشثهفشد و ؿنبخت مشدر اؼیجت ثیه مؼیبئل اقتلیبدی و ػيبػیی
منبػت ثودا اص ػوی دیگش ،مشدر اؼجت ثه احوال یکیذیگش آتیبهی الصر سا داؿیتنذ سواثیظ
ميبا مشدر كميمی و دوػتباه و میشدر اؼیجت ثیه حیل مـیکالت یکیذیگش متؼهیذ ثودایذا
هم نين ػغح تؼهذ آاهب اؼجت ثه والیتفقيه ثبال ثودا دسو مشدر اص ؿشایظ آا موقغ صییبد
ثود ثهتواهای که تالؽ میکشداذ ثب همکیبسی و کمیک ثیه دیگیشاا ،ؿیشایظ سا مؼیبػذ و
قبثلصیؼت کننذا رهتتيشی ثه اػتقبدات مزهجی و دینی ثبال ثوده و مشدر ثه امذادهبی الهیی
اػتقبد صیبدی داؿتنذا ثنبثشاین ،میتواا اتيزه تشفت کیه ػیشمبیة ارتمیبػی دس دوساا دفیبع
مقذع حتی اص ااتظبسات کنوای فشاتش ثوده و مشدر ػشمبیههبی ارتمبػی ثبالیی سا ایضد خیود
داؿتنذا
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 .2-4پ٘طٌْبدّب
ا 6ثب توره ثه فشضية اكلی پظوهؾ ،ثه همة مؼئولين دس ؿیوسای ػیبلی امنيیت ملیی،
ثنيبد ؿهيذ و اموس ایخبستشاا ،ثنيبد حفظ آحبس و اـش اسصؽهبی دفبع مقذع و ػبیش مؼیئولين
كبحتكالحيت پيـنهبد میؿود که ثب ػنزؾ دقيقتش ػیشمبیههیبی ارتمیبػی و فشهنگیی
دفبع مقذع و ثهشهتيشی اص چنين ػشمبیههبیی دس حیوصههیبی مختلیف اص ساه تحليیلهیبی
مذوا و مؼتمش و ايض ػنزؾ اولویتثنذی آاهب ثهمنظوس استقبی ػغح امنيت ملی داااایشاا،
ػملکشد کـوس دس حوصههبی مختلف سا دس آینذه استقب دهنذا
ا 2ثبتوره ثه فشضية فشػی اول پظوهؾ ،ثه همة مؼئولين دس ؿوسای ػبلی امنيت ملیی،
ثنيبد ؿهيذ و اموس ایخبستشاا ،ثنيبد حفظ آحبس و اـش اسصؽهبی دفبع مقذع و ػبیش مؼیئولين
كبحتكالحيت پيـنهبد میؿود که ثب استقیبی ػیغح مفیبهيم فشهنگیی اص ساه اسائیة اتیبیذ
واقؼی و ؿفبف ثه ػمور مشدر ،هم نين افضایؾ سوحيیة تؼیبوا و اتحیبد ميیبا میشدر اص ساه
ایزبد حغ اػتمبد ثهمنظوس افضایؾ مـبسکت دس رنجیههیبی مختلیف و ايیض ایزیبد فشهنیگ
مقبومت و پبیذاسی دس ثشاثش دؿمنبا اص ساه افیضایؾ ػیغح تؼهیذات مؼیئولين ثیه وظیبیف
خویؾ و دساتيزة آا ،فشهنگػبصی سوحية ایخبس و فذاکبسی دس ربمؼه ،ػشمبیههبی فشهنگی
سا اضد مشدر افضایؾ دهنذا
ا 3ثبتوره ثه فشضية فشػی دور پظوهؾ ،ثه همة مؼئولين دس ؿوسای ػبلی امنيت ملیی،
ثنيبد ؿهيذ و اموس ایخبستشاا ،ثنيبد حفظ آحبس و اـش اسصؽهبی دفبع مقذع و ػبیش مؼیئولين
كبحتكالحيت پيـنهبد میؿود که ثب ایزبد فضیبی اػتمیبد و اعمينیبا ميیبا میشدر اص ساه
تـکيل اهبدهب و ؿجکههبی مشدمی ،هم نين افضایؾ سوحية تؼبمالت و استجبعبت ػیبصاذه و
مؤحش مشدر ثب یکذیگش اص ساه ایزبد حغ ثشاثشی و ثشادسی دس ربمؼه اص عشیق فشهنیگػیبصی
ثب کمک ػبصمباهبی مشثوعه و ايض افضایؾ ػغح ؿنبخت میشدر ثیه مؼیبئل ارتمیبػی اص ساه
ؿفبفػبصی مؼبئل ثهویظه دس صمينة موضوػبت ارتمبػی ،ػشمبیههبی ارتمبػی سا اضد مشدر
افضایؾ دهنذا
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مىابغ ي ٔادداشتَا
الف .هٌببغ فبرسٖ
6ا

اثشاهيمی ،اجیاهلل ،ا ، 6386تأملی ثش مجبای و فشهنگ مکتیت کپنهیبگ ،فصللٌبهٔ س٘بسلت خلبرجٖ ،ػیبل
ثيؼتویکم ،ؿمبسآ 82اا

2ا

اوالد ،یؼقوثؼلی و محمذ دطکبر ،ا ، 6395تْذٗذات آٌٗذُ ػلِ٘ اهٌ٘ت هللٖ جوْلَرٕ اسلالهٖ اٗلزاى ٍ
ًمص رسبًِ در همببلِ بب آىّب ،اولين همبیؾ ملی آینذهپظوهی ،ػلور ااؼیبای و امنيیت ارتمیبػی ،لشػیتبا:
دفتش تحقيقبت کبسثشدی فشمباذهی ااتظبمی اػتبا لشػتبا -مؤػؼة ػذالتتؼتش ثبسکه افالوا

3ا

ثشومنذ ،محمود ،ا ، 6396سزهبٗٔ اجتوبػٖ ٍ اهٌ٘ت هلٖ ،اولين همبیؾ ملی ػلور ارتمبػی ،ػلور تشثيتیی،
سوااـنبػی و امنيت ارتمیبػی ،تهیشاا :دااـیگبه آل عیه -مؼبوایت ارتمیبػی و پيـیگيشی اص وقیوع ریشر
دادتؼتشی کل اػتبا الجشصا

4ا

ثوصاا ،ثبسی ،ا ، 6378هزدم ،دٍلتّب ٍ ّزاط ،تشرمة پظوهـکذآ مغبلؼیبت ساهجیشدی ،تهیشاا :ااتـیبسات
پظوهـکذآ مغبلؼبت ساهجشدی.

5ا

تشیف ،تشی و دیگشاا ،ا ، 6386رٍٗىزد سٗست هح٘طٖ ،دس :مشاحل ثنيیبدین ااذیـیه دس مغبلؼیبت امنيتیی
ملی ،تشدآوسی و تذوین :اكغش افتخبسی ،تهشاا :ااتـبسات پظوهـکذآ مغبلؼبت ساهجشدیا

6ا

رمبلی ،ػلی ،ا ، 6394تأحيش دػتبوسدهبی فشهنگیی دفیبع مقیذع ثیش حفیظ و اػیتمشاس ااقیالة اػیالمی،
دٍفصلٌبهِ ػلوٖ -پضٍّطٖ پبسذارٕ فزٌّگٖ اًمالة اسالهٖ ،ػبل پنزم ،ؿمبسآ 66ا

7ا

دهقبای فيشوصآثبدی ،ػيذرالل ،ا 6392ا جْبًٖ ضذى فزٌّگ ٍ اهٌ٘ت فزٌّگٖ جوَْرٕ اسالهٖ ،تهشاا:
پظوهـگبه فشهنگ ،هنش و استجبعبتا

8ا

سثيؼی ،ػلیی ،ا ، 6387هطبلؼبت اهٌ٘ت هلٖ (همذهِإ بز ًظزِّٗبٕ اهٌ٘ت هلٖ در جْبى سلَم) ،تهیشاا:
دفتش مغبلؼبت ػيبػی و ثينالمللی وصاست اموس خبسرها

9ا

سوحاالمينی ،محمود ،ا ، 6373فَلىلَر فزٌّگ ،مقبله دس ارجههای او دس فشهنگ ؿنبػی ایشاا  ،ثیه اهتمیبر
محؼن مهشآثبدی ،تهشاا :دفتش پظوهؾ و تؼتشؽ فشهنگ رجهها

61ا سهجش ،ػجبػؼلی و فشصاد ػوسی ،ا ، 6395دولت و مذل امنيت ػيبػی مغلیوة دس ربمؼیه دینیی ،فصللٌبهٔ
دٍلتپضٍّٖ ،ػبل دور ،ؿمبسآ 5ا
66ا ػيف ،اهللمشاد ،ا ، 6389مفهورؿنبػی امنيت اقتلبدی ،فصلٌبهٔ آفبق اهٌ٘ت ،ػبل ػور ،ؿمبسآ 9ا
62ا ػجبعصاده ،هبدی و کبمشاا کشمی ،ا ، 6391ػشمبیة ارتمبػی و امنيت ملیی ،فصلٌبهٔ هطبلؼلبت راّبلزدٕ،
دوسآ چهبسدهم ،ؿمبسآ 56ا

63ا ػجبػی ،داوود و محؼن قشثیبالو ،ا ، 6394تحل٘ل ًمص فزٌّگ دفبع همذط در هذٗزٗت سبه سًلذ ٖ ٍ
بزرسٖ رابطٔ آى بب ًظن ٍ اهٌ٘ت ،همبیؾ ملی ػجک صاذتی ،اظم و امنيت ،صازبا :دااـگبه صازباا
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همبلٔ پضٍّطٖ :بزرسٖ تأث٘ز هؤلفِّبٕ فزٌّگٖ ٍ اجتوبػٖ دفبع همذط بز آٌٗذٓ اهٌ٘ت هلٖ ج.ا.اٗزاى
64ا ػجذالهخبای ،ػلی ،اً ، 6383ظزِّٗبٕ اهٌ٘ت :همذهِإ بلز رلز رٗلشٕ دوتلزٗي اهٌ٘لت هللٖ ،تهیشاا:
ااتـبسات مؤػؼة مغبلؼبت و تحقيقبت ثينالمللی اثشاس مؼبكشا
65ا ػيوضی ،محمذسحيم ،ا ، 6382رهبای ؿذا و امنيت ملی ،فصلٌبهٔ پضٍّطلٖ اًذٗطلٔ اًملالة اسلالهٖ،
ؿمبسآ 6ا
66ا قذػی ،اميش ،ا ، 6392تأحيش فضبی مزبصی ثش امنيت ملی داااایشاا و اسائة ساهجشد اثب تأکيیذ ثیش ایفیبی اقیؾ
ػشمبیة ارتمبػی  ،فصلٌبهٔ راّبزد دفبػٖ ،ػبل یبصدهم ،ؿمبسآ 44ا

67ا کشیمی ،ملغفی ،ا ، 6389اقؾ و تحوالت ػشمبیة ارتمبػی ربمؼه ایشاا دس دوساا دفبع مقذع ،فصللٌبهٔ
تخصصٖ هطبلؼبت دفبع همذط ًگ٘ي اٗزاى ،دوسآ اهم ،ؿمبسآ 35ا
68ا کـبوسص تُشو ،ػيناله ،ا ، 6394تفتمبا ااقالة اػالمی و عشاحی ػنبسیوهبی آینذ ،مذیشیت و ثشابمهسییضی
ؿهشی ایشاا ،فصلٌبهٔ پضٍّصّبٕ اًمالة اسالهٖ ،ػبل چهبسر ،ؿمبسآ 64ا
69ا موالئیآساای ،مهذی و ملجبحالهذی ثبقشیکنی ،ا ، 6395ثشسػی ػوامل رهتدهنیذآ ػیشمبیة ارتمیبػی دس
دوساا دفبع مقذع ،فصلٌبهٔ هذٗزٗت اسالهٖ ،دوسآ ثيؼتوچهبسر ،ؿمبسآ 2ا
21ا یضداافبر ،محمود ،ا ، 6391آینذهؿنبػی و ثشآوسد محيظ ساهجشدی :الصمة تلميمتيشی ثهتش دس امنيیت ملیی،
فصلٌبهٔ هطبلؼبت راّبزدٕ ،دوسآ چهبسدهم ،ؿمبسآ 54ا
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