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 :چكیده

 تیا امن بناابراين  نرم و وابسته باه جامعاه هادف اسات     یتیماه یاز آن جهت مهم است كه دارا یاخالق تیامن

هاا،  عناوان يكای از دغدغاه   . از ايان رو باه  اساسی جامعه هادف های و بنیان هاارزش به شودیمی مربوط اخالق

از لحااظ  ها و مطالعات بوده اسات. مقالاه حاضار كاه     ها، پژوهشها، برنامهن سیاستهمواره در سرلوحه و كانو

در  رانيا ا یاساالم  یجمهاور ی هاا قاوت بنادی  ، با هدف شناسايی و رتبهای استتوسعه یكاربرد ق،ینوع تحق

ه هاای كشاور كا   هاا و ظرفیات  مقوله امنیت اخالقی تهیه شده است. سثال اساسی عبارت است از اينكه قابلیات 

 صاورت باه هاا  داده، كدامند؟ برای پاسخ به اين سثال، كنندیمموجبات برقراری و حفظ امنیت اخالقی را فراهم 

 یو اساتنباط  یفیباه دو صاورت توصا   و شاده  ابزار پرسشانامه محقاق سااخته گاردآوری    باا  یشيمایو پ یاسناد

 تامنیا  حاوزه  باا  مرتب  كارشناسان و نظرانصاحب ن،یشامل مسئول قیتحق یآمار جامعه. اندشدهوتحلیل تجزيه

هاای ايان   يافتاه  .اناد شاده ساده انتخاب  یتصادف یرگینمونه با استفاده از روشبوده كه نفر  12تعداد  به یاخالق

 «حاكمیات »و « جامعاه »، «خاانواده »، «فاردی »گويه قوت در قالب چهار خوشاه   52مطالعه كه به شناسايی تعداد 

و فطرت پااک و   تیاز ماه یبرخوردار» بندی شدند. بر اين اسا مون فريدمن رتبهمنجر گرديد، با استفاده از آز

و  یاصاالت خاانوادگ  » ،«یفارد »رتبه را در ساطح   نيباالتر(« یاخالق محور فرد یذات تی)شخص یاخالق یذات

ا در رتباه ر  نيبااالتر  «و نامشاروع  یراخالقا یفرزنادان غ  یبرا یگاهيجا گونهچیو نداشتن ه زهیاصل و نسب پاك

 تاأمین قااطع مخاالن    هیبرخورد و تنب یافزارو نرم یافزارالزم سخت یهارساختيبسترها و ز»، «خانواده» سطح

در دفااع از   تیا نظاام و حاكم  یاهتمام جد» تاًينهاو « جامعه»رتبه را در سطح  نيباالتر «در جامعه یاخالق تیامن

و  تیا حاكم» ساطح  دررتباه را   نيبااالتر  «آناز  جانبه جامعاه همه تيدشمنان و حما یفرهنگ خونیهجمه و شب

 .به دست آورده است« نظام
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، همیشه و در همه جا تعريف شاده و  انسان هایترين نیازترين و اساسیمهميكی از  اخالقی امنیت :مقدمه

نرم و وابسته باه جامعاه هادف اسات. باه       یتیماه یآن جهت مهم است كه دارااز  و مورد توجه بوده است

های اساسی جامعه يا افاراد و هنجارهاای اجتمااعی را هادف     ارزش ،یاخالق تیامن علیه جرائم گر،يد یانیب

نیاز باه    بادی تواند خوب يا بد باشد و اين خوبی و است می« خلق و خوی آدمی»دهند. اخالق كه قرار می

بسا رفتار و يا كرداری كه مبتنی بر اخاالق اسات، در ياک جامعاه     شود، چهزمینه و زمانه تعريف می اقتضاء

ای از زمان خوب و نیكاو  ای ديگر، بد تلقی شود و يا همان رفتار در يک جامعه، در برههخوب و در جامعه

تارين  ترين و اساسای از مهم شود. اخالقیات شتهدانسته شود و در زمانی پیش يا پس از آن، بد و ناپسند پندا

در زندگی اجتماعی باشاد و پاياداری،    تواند مبنای رواب  نیكوباورهای مشترک بشر است و اخالق نیک می

 آرمانی را به همراه داشته باشد. ایپايبندی، پیشرفت و پیروزی انسان برای رسیدن به جامعه

شدن، دهكده جهانی، جهان بدون مرز و  در قرن بیست و يكم میالدی كه ادبیاتی با عبارات جهانی 

ها را در ظاهر باه هام   های نوين از قبیل ماهواره و اينترنت انسانآوریمانند آن گسترش يافته و فن

ها را از میان برداشته است، باه هماان میازان    را شكسته و فاصله نزديک نموده، مرزهای جغرافیايی

هاا از ساويی بساتر و گساتره     تر شده و همه اينچیدهتر و پیمناسبات و محاسبات بشر در هم تنیده

شارايطی جارائم    نیدر چنا و جنايات جديد فراهم كرده كاه   جرائم فات،خاصی را برای بروز تخل

 است. بیش از همیشه از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار گشته علیه امنیت اخالقی،

در راساتای   یمناد بهاره بارای   هاا آنشناخت و  هاقوتبسیار مهم امنیت اخالقی، توجه به  یهامقولهاز 

پايداری نظم، آرامش و امنیت در جامعه اسات. اياران    منظوربهفردی، خانوادگی و اجتماعی  یهاهيپاتحكیم 

و ارزشمندی بارای پیشاگیری از معضاالت، مشاكالت و جارائم       بالقوه یهایتوانمندو  هالیپتانساسالمی 

هوشامند، دقیاق و    یهاا یزيا ربرناماه و باا   یبندرتبهرا شناسايی،  هاآن توانیمعلیه امنیت اخالقی دارد كه 

 كارآمد، مورد استفاده قرار داد.

امنیت اخالقی در ادبیات امنیتی، حقاوقی و سیاسای    ،یشكوهمند انقالب اسالم یروزیاز پ بعد. بیان مسئله

ها، كتاب و مقااالت علمای، باه     های علمی و خبری، سخنرانیهای ملی، سمینارها و كنفرانسايران، همايش

هاای كشاور بارای    قاوت نوعی مورد توجه و اشاره قرار گرفته است، اما تاكنون پژوهش جامع و كاملی كاه  

تخلفات و جرائم علیه امنیت اخالقی را مورد مطالعه و بررسای قارار داده باشاد، انجاام نشاده      از  پیشگیری

بسایار زيااد و برجساته در    هاای  قاوت  ی ازاسالم رانيجامعه جوان ادر شرايطی كه  گر،يد یاست. به عبارت

فقادان مطالعاه علمای و مبتنای بار       علت بهخصوص تنظیم و تحكیم امنیت اخالقی برخوردار است، لیكن 

 بیا باعاث ترغ  ،یمسائله اصال   عناوان ، شناخته شده نیست و اين باه بالقوهدقیق، اين توانمندی  یهاپژوهش

در تواناد  از آن جهات مهام اسات كاه مای     ها قوتشناخت  .است هديپژوهش گرد نيپژوهشگر به انجام ا
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. در حاال حاضار،   ماثرر باشاد   یاجتمااع  دهيا پد نيا مواجهه با اپیشگیری و كالن  یراهبردهادهی به جهت

تواناد  مواردی با عناوين جنگ نرم، شبیخون فرهنگی و تهديدات علیه امنیت اخالقی در جامعه ايرانای، مای  

نماياد و  تار مای  تر و حساا  به مسئله امنیت اخالقی را جدی اختناز پیش پردزنگ خطری باشد كه بیش 

كاه بار    هاا ترين قاوت مهم و با ارائه هدیتا در اين راستا رسالتی نو بر دوش كش استتالش در اين پژوهش، 

حاوزه   نيا از خبرگاان ا  یدانیا و م یاكتشااف  یجامع و متقن و مستند به بررس ع،یاسا  مطالعه گسترده، وس

اعم از مسئولین و متصديان امور امنیتی و اداره امور كشاور كماک    یو علم يیاجرابه جامعه  ده،يصل گردحا

كه ممكان اسات در عصار     مبتنی بر وفاداری اجتماعی یخاطرجمعاز كم توجهی به اين مهم و  زینموده و ن

 جااد يگیرناد منجار باه ا   های نوظهور قرار مای و نسلی كه بسیار تحت تأریر سرعت انتقال اطالعات و پديده

ماوارد   نيتار مهام بنابراين برخی از  ؛ای برای ايران اسالمی شوند، متذكر گرددشرايطی خطرناک و غیرمنتظره

 اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر عبارت است از:

 كمک به توسعه و ترويج گفتمان امنیت اخالقی در جامعه؛ 

       بااالترين ساطح آن در خصاوص     كمک به ارتقاء و آگااهی ساطوح مختلاف جامعاه از بدناه تاا

 جمهوری اسالمی ايران در مقوله امنیت اخالقی؛ یهاقوت

  بار   تأكیاد امنیت اخالقی جمهاوری اساالمی اياران باا      یهاقوتكمک به جامعه علمی در ترويج

 گفتمان سازی آن در بین جامعه مخاطب؛

  و راهبری درسات كمک به جامعه اجرايی و مديريتی كشور در سطوح مختلف در ترويج، تقويت 

 امنیت اخالقی جمهوری اسالمی ايران؛ یهاقوت

  ؛هاقوتدر قالب  هایتوانمندو  هاتیظرف اسا  بركمک به خودباوری 

دهاد باا وجاود انجاام برخای      دساتر  نشاان مای   قابل مستدالتجستارگری منابع و  :پیشینه پژوهش

ام نگرفته است. با هادف كماک باه ايان     مطالعات، پژوهشی با عنوان، هدف و سثال مدنظر اين تحقیق انج

 اند:رده شدهها در ادامه آوتحقیق برخی از آن

( در پژوهشی با عنوان چگونگی تبلیغات پیشاگیری انتظاامی از جارم، باه     1911غالمرضا محمد نسل )

و  رسانی هم علم است و هم هنار های تبلیغاتی و اطالعآمیز برنامهاين نتیجه رسیده است كه اجرای موفقیت

های تبلیغاتی پیشگیرانه در میان اقشار گونااگون جامعاه، بساته باه ناوع      از طرفی ارربخشی مورد انتظار برنامه

تواند متفاوت باشد، اما آنچاه مشاخص   های زندگی میطبقه اجتماعی و ساير شاخص تحصیالت، فرهنگ،

شاگیری انتظاامی از جارائم    و مشترک است اينكه تبلیغات اگر درست و دقیق و مناساب اجارا شاود، در پی   

 . اين تأریرات در تبلیغات پیشگیرانه پلیس كامالً محسو  و ملمو  بوده است.هستتأریرگذار 
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ای ديگر با عناوان تبیاین رابطاه باین سارمايه اجتمااعی پلایس و امنیات         ( در قالب مطالعه1913بیات )

 عمومی )اخالقی( جامعه دريافت كه:

 یت عمومی )اخالقی( رابطه معنادار وجود دارد.بین سرمايه اجتماعی پلیس و امن 

 های پلیس و امنیت عمومی )اخالقی( رابطه معناادار وجاود   بین میزان مشاركت مردم در فعالیت

 دارد.

 بین میزان اعتماد مردم به پلیس و امنیت عمومی )اخالقی( رابطه معنادار وجود دارد 

اهبردهای ارتقاء امنیات عماومی ج. ا. اياران در    ( به دنبال تدوين ر1931در پژوهش ديگری كه مثمنی )

اشرافیت اطالعاتی و كاهش تازاحم فیزيكای   »مقابل تهديدات آمريكا بوده است، مشخص گرديد سه راهبرد 

هاای دينای و   توسعه مشاركت اجتماعی از طريق استفاده از ظرفیت»، «نهادهای متولی امنیت عمومی و مردم

هاای بسایج، محلاه    ملی، همكااری و همااهنگی و اساتفاده از ظرفیات     های اجتماعی، رسانهقومی و هويت

، 112هاای پلیسای   محور نمودن امنیت و فراهم آوردن بستر و سازوكارهای مشاركت مردم )مانناد فوريات  

توسعه همگرايی و باور ملی به كارآمدی نظام اجرايای در  »و « پلیس افتخاری، پلیس محله و همیاران پلیس(

، به ترتیب باالترين امتیاز میاانگین جاذابیت را از ديادگاه    «ر و امیدآفرينی برای نسل جواناداره عمومی كشو

 اند.نخبگان كسب كرده

هاای اخالقای اياران داشاته     كننده بر نظامجايی و تعیین( معتقد است جنسیت نقش همه1935صادقی )

رواب  فردی و اجتمااعی صاورت    ای است كه بر مبنای آن تنظیمهای اخالقی جنسیت مقولهاست. در آموزه

گیرد و از اين رو با مناسبات قدرت در حوزه خصوصای و اجتمااعی پیوناد نزديكای دارد. ماروری بار       می

دهد، روابا  قادرت مبتنای بار جنسایت از تاأریر خاصای برخاوردار اسات و          های اخالقی نشان میآموزه

 مراه بوده است.ها و باورها هها با تحولی جدی در آگاهیگیری اين نظامشكل

(، نیز بر اين باور است كه امروزه در برداشت از امنیت و احساا  آن افازون بار نباود     1935جهانتاب )

های جمعای نیاز مادنظر اسات. در ايان گفتماان امنیات        وجود شراي  مطلوب برای تحقق خواستهتهديد، 

شاود. ايان گفتماان    ها تعريف میرزشها، تضمین منافع و اها، سرمايهبرداری بهینه از فرصتتوانمندی بهره

هاای  افزاری و سارمايه های نرمبر نگرشی ذهنی و تفسیرگرايانه از خطرات غیرمادی مبتنی است و بر توانايی

، سارمايه اجتمااعی اسات. سارمايه اجتمااعی      تأكیدهای غیرمادی مورد دارد. يكی از سرمايه تأكیدغیرمادی 

نافع عمومی نظیر امنیت و احسا  امنیت )در ابعاد جاانی، ماالی، ناوامیس    ها را در دستیابی به مافراد و گروه

 رساند.و اعتبار( و عملكرد مثرر نهادهای حكومتی ياری می
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 :مبانی نظری پژوهش

 :اخمق (1

و باه  « اخالق مجموعه صفات روحى و باطنى انسان اسات : »در يک تعريف از اخالق چنین آمده است

شاود، نیاز   اه به بعضى از اعمال و رفتارى كه از خلقیات درونى انسان ناشى ماى گفته بعضى از دانشمندان، گ

را از طرياق آراارش نیاز     اخاالق  شود )اولى اخالق صفاتى است و دومى اخالق رفتاارى(. اخالق گفته مى

كاه  ولاى هنگاامی   ،زند، شكل مستمرى نداردانسان سر مى گاه فعلى كه از»كه و آن اين توان تعريف كردمى

زند )مانند امساک در بذل و بخشش و كمک به ديگاران( دلیال باه ايان     طور مستمر از كسى سر مىكارى به

 «نامناد. است كه يک ريشه درونى و باطنى در اعماق جان و روح او دارد، آن ريشاه را خلاق و اخاالق ماى    

اخالق علمى است كاه از  »اخالق را چنین تعريف كرد:  توانجا مىو نیز از همین( 15: 1965)ابن مسكويه، 

هاى اكتسااب  سرچشمه»و به تعبیر ديگر، « گويدها و آرار آن سخن مىملكات و صفات خوب و بد و ريشه

 «دهاد اين صفات نیک و راه مبارزه با صفات بد و آرار هر يک را در فارد و جامعاه موردبررسای قارار ماى     

 .(19)همان، 

(. »... 3: 1961)مطهاری،   «.گونه كه باياد باشاد  مى به آنعلم اخالق عبارت است از تحقیق در رفتار آد»

اخالق پیش برنده يک ملت است، امید تحرک و جديت است. ملتای كاه ناامیاد و از آيناده خاود ماأيو        

 (.3/7/1971 ای:امام خامنه« )باشد، ملتی كه خود را تحقیر كند، پیشرفت نخواهد كرد

شاده و مرساوم حااكم بار افاراد،      ت، بااور يافتاه، پذيرفتاه   ها، احترامات و اعتباارا اخالق؛ آداب، ارزش

تواند مالک و محک قابل قبولی بارای گازينش، پاايش و سانجش     ها و مردم هر جامعه است كه میخانواده

ها، موجباات پیشارفت و در   دهد و با فرض نیكوئی آنگفتارها، رفتارها و كردارهايی باشد كه پیوسته رخ می

 آيد.بات پسرفت جامعه فراهم میشان، موجصورت ناپسندی

 امنیت اخمقي (۹

هاای اساسای و هنجارهاای اخالقای     امنیت اخالقی وضعیتی است كه ضمن حفاظت و حراسات از ارزش 

 امعه، عموم مردم از هرگونه تعرض و تهديدی نسبت به آبرو، حیثیت، شرافت، نامو  و عِرض خاود در ج

ماورد رعايات و   در اين راستا در كمال آرامش و آساايش،   هاامان بوده و حقوق عرفی، مشروع و قانونی آن

 حمايت قرار گیرد.

 دهنده امنیت اخمقيعناصر تشكیل (9

 تواناد مطلاوب   نند هر بعد ديگری از امنیت، يک وضعیت است كه مای نخست: امنیت اخالقی هم ما

 باشد يا نامطلوب.
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 ،و حراست است و ايان در   ترين رسالتش حفاظتكند، چون مهمحفاظت و حراست می دوم: امنیت

هاای اساسای   ذات امنیت است. نگاه پیشین امنیت اخالقی در خصوص حفاظت و حراست از ارزش

فضاای   تاأمین و هنجارهای اخالقی جامعه اشاره به تقدم امنیت اخالقی برای عموم نسبت باه فارد و   

ابتادا بايساتی فضاای    بر اين مهام كاه    تأكیدمناسب و مطلوب در اجتماع برای همگان دارد و هم نیز 

اجتماع و محی  زندگی ماردم در امنیات اخالقای باشاد تاا بتاوان امنیات اخالقای را بارای افاراد و           

 .نمود تضمین گوناگون، طبقات و هاهای اجتماعی در اليهگروه

 باشند كاه ماورد اعتمااد، اعتقااد و     چیزهايی می های اساسی و هنجارهای اخالقی جامعه،سوم: ارزش

وخوی منطقی و مطلاوب ماردم   ای هستند كه خلق، آداب و رسوم نهادينه شدهاندمردمكثريت احترام ا

 اتفااق باه ای و اصولی مورد پذيرش قريب های پايهها ارزشبخشند. آنرا ساماندهی كرده و انتظام می

 .اندمردم

 :و  اناد ينمایما است. هرگونه، نوع و شاكل را   تیفیك وهرگونه تعرض و تهديد، بیانگر كمیت  چهارم

احتمالی درونی و تهاجمات و تهديدات بیرونی، از هار   یهاضعفو  هابیآستعرض و تهديد بیانگر 

 جانب است.

  ،(، حیثیات، باه معناای    6: 1973پنجم: آبرو، به معنای ارزش و چیزی كه مايه سرافرازی است )عمیاد

(، ناامو ،  1531ر شدن )هماان:  (، شرافت، به معنای بزرگواری و بلند قد119جهت و اعتبار )همان: 

( آماده  1495آدمی )همان:  ذات وعِرض، به معنای نفس  و (1131به معنای عفت و عصمت )همان: 

های ذاتای، اعتباار، بزرگاواری، عفات و     است و در اين تعريف هرگونه تعرض يا تهديدی كه ارزش

كاه شارافت، حیثیات و    كند و هم نیز جسم و نفاس افاراد، از آن جهات     دارخدشهعصمت افراد را 

 است. موردنظرناموسشان را مورد تعرض يا تجاوز قرار دهد، 

 دهد.ششم: در امان بودن، جنبه عینی و ملمو  تعريف امنیت اخالقی را در جامعه نشان می 

 دهد.هفتم: آرامش و آسايش، جنبه ذهنی و محسو  تعريف امنیت اخالقی را در جامعه نشان می 

 :يیهاا حاق وع و قانونی مردم، ضمن اشاره به حقوق همگاان، منظاور هماه    حقوق عرفی، مشر هشتم 

هاای اخالقای بارای    است كه در عرف اجتماعی، شريعت اسالمی و قانون اساسی در راساتای ارزش 

 اند.عموم مردم شناخته شده

 پیشگیری (۸

 (.577: 1972پیشگیری از وقوع جارم. )گسان،    منظوربهاز: به جلوی تبهكاری رفتن  است عبارتپیشگیری 

اهكارهاا و  مجموع ر»بدين قرار ذكر نمود:  توانیميک تعريف مختصر و در عین حال كامل از پیشگیری را 

)كوساون،  .« برناد یما بكاار   اختصاصااً جلوگیری يا محدود كردن جرم  منظوربه هاانسانهايی است كه شیوه
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علات شناسای جارم در خاارج از      را جرم ازشناسان كشورمان پیشگیری وضعی  جرم از( برخی 44: 1976

شخصیت مجرم دانسته و معتقدند كه پیشگیری وضعی عبارت از اقدامات غیركیفری است كه معادلاه جارم   

. كناد  نظار صرف، به نحوی كه بزهكار بالقوه از ارتكاب جرم بردیمو هزينه انجام بزه را باال  زندیمرا به هم 

 (431: 1919)نجفی ابرندآبادی،

 راام علیه امنیت اخمقيپیشگیری از ج (۶

ها، راهكارهاا، تمهیادات و   پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخالقی عبارت است از كلیه تدابیر، تعابیر، راهبرد

و ياا   هاا دهيا پدجلوگیری يا محادود كاردن وقاوع     منظوربهتداركات فردی، گروهی، سازمانی و قانونی كه 

 نجام پذيرد.، اجامعه درارتكاب جرائم علیه امنیت اخالقی، 

ماورد   در گونااگون  یهاا مناسابت  در رهباری  معظام مقام  :رهبری معظم مقام دیدگاه از امنیت اخالقی

 عناوان باه  را امنیات  رواياات،  بار  مبتنای  و داشته بیان دقیقی اشارات و آن، تأكیدات تأمین ضرورت امنیت و

تاوان  امنیت اخالقای را مای   ژهيوبهو  امنیت خصوص در رهبری معظم مقام ديدگاه .اندكرده نعمت توصیف

 بدين قرار در نگارش آورد؛

 مشاكل بارای   نيترمهم .است كشور يک و ملت يک نیازهای نيتریاصل و تريناساسی از يكی امنیت،

 در فضاای  تحصایل،  محای   در زنادگی،  محای   در كار، محی  در كه ديآیم وجود به وقتی آن يک كشور

تاالش   هام  علمای،  تاالش  هام  كاه  اسات  امنیات  فضاای  در .نكنند تامنی احسا  مردم عمومی جامعه،

 و باا  بشاود  یزيا ربرنامه یدرستبه تواندمی كشور يک هایفعالیت همه هم و نشاط و هم روحیه اقتصادی،

زنادگی،   یهاا  یمحا  هماه  در امنیات  فردی، امنیت اجتماعی، امنیت .برسد خود نتايج به و دنبال شود دقت

 (.926: 1973ای: امام خامنهاست ) مردم انتظارات جزو هانيا همه روانی، و معنوی فكری و امنیت

اخالقای، بیاان رهباری چناین      ینااامن در جای ديگر در تعريف امنیت اخالقی و نقطه مقابال آن يعنای   

 است؛

ناامنی اخالقی اين است كه مردم در محی  جامعه و در كوچه و خیابان نتوانند طباق اعتقاادات، ديان و    

هاا را آزرده  حركت كنند و با منااظری مواجاه شاوند كاه وجادان دينای آن       دغدغهیخود، آسوده و ب ايمان

روناد و  دوست دارناد وقتای جوانانشاان از خاناه بیارون مای      . اين از مقوالت خیلی مهم است. مردمكندیم

ها گذاشاته  ی ذهن آنند، تأریر ناخواسته و تأریر اخالقی بد روشوگردند و با محی  اجتماعی مواجه میبازمی

 (.14/7/14ای: )امام خامنه نشود

، آرامش و آسايش محی  زندگی كه الزمه پیشارفت و تكامال   ديآیمكه از سخنان رهبری بر  طورهمان

هاای دينای و اعتقاادی و اخالقیاات     در همه جوانب و ابعاد آن است، مبتنی بر امنیتی است كه در آن ارزش
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داب و رسوم ارزشمند و مورد قبول مردم، رعايت و حمايت شود و بار هماین   كلی همه آ طوربهاجتماعی و 

 ؛نديفرمایممبنا است كه 

مندناد  مردم به جوانان و به فرزندان خاود عالقاه   .امنیت فرهنگی و اخالقی استيكی از ابعاد امنیت...،  

هاا را از  بشاوند كاه آن   يیاها ها دچار اعتیاد بشوند، دچار فساد اخالقی بشوند، دچاار وسوساه  و از اينكه آن

؟ چاه چیازی   كناد یه كسی برطرف مچاين نگرانی و دغدغه را  .اندنگران یندازد،مسیر درست زندگی دور ب

، ماثمن ؟ امنیت فرهنگی. امنیت فرهنگی را هم در بخش عظیمی، نیروهای بسایج، نیروهاای   كندیبرطرف م

 .(11/5/14ای: امام خامنه)كنند یم تأمینبركف، جان

عادالت   تاأمین  منظاور باه مچنین خلقیات حسنه )نیكو( را، رهبری در سطح حركت عماومی كشاور   ه

 ؛دارندیماجتماعی و امنیت عمومی، ركن اصلی و اساسی دانسته و چنین بیان 

 ركان اصالی   محاروم، ياک   و ضاعیف  طبقاات  رعايات  و عمومی امنیت و اجتماعی عدالت تأمین …

 بقیاه  و ايثاار  و و گذشات  بارادری  و اساالمی  روحیات و اخالق كشور، عمومی حركت سطح در ...است،

 (.1979: 1961ای،امام خامنهیرد )قرار بگ توجه مورد بايد ،اسالمی حسنه خلقیات

ضامنی، روحیاات اساالمی،     طاور بهكمال و پیشرفت،  یسوبهرهبری در سطح حركت عمومی كشور 

كه؛ هماه   شودیمر داده و چنین استنباط و استنتاج برادری، گذشت، ايثار و خلقیات حسنه را مورد توجه قرا

امنیات   خااص حاوزه   یهاا قاوت خلقیات حسنه از  ژهيوبهحوزه امنیت و  یهاقوتاز  توانندیماين موارد 

 اخالقی باشند.

 :های امنیت اخالقیویژگی

هاای  زشت و ارمعنوياا  امنیت اخالقی در جوامع و كشورهايی كه به اخالقیاات،  نسبی بودن امنیت اخالقی: (1

، موضاوعیت پیادا كارده و    دانندیمها را شاخص ارزيابی زندگی اجتماعی واقعی انسانیت، توجه دارند و آن

ارناد، امنیات اخالقای    كاه از اخالقیاات د   یهیتاوج  وقابل توجیه است و در هر جامعه به نسابت تعرياف   

 .ابديیم معناهم

های مورد قبول و مورد احترام مردم اساتوار اسات.   ارزش امنیت اخالقی بر پايهامنیت اخالقی:  یمدارارزش (5

تواند موقعیت يا وضعیتی از امنیات اخالقای مشاترک را ايجااب     های مشترک مردم جوامع بشری میارزش

از فضاای   یاگوناه های ماورد قباول ماردم،    درون خود بر مدار ارزشدر  یاجامعه هرنمايد. افزون بر اين، 

هاای انساانی معتقاد    نمايد. در نقطه مقابل، مردمای كاه باه ارزش   داشته و مطالبه میامنیت اخالقی را انتظار 

را،  یراخالقا یغفساد يا بساتر نامتعاارف و    هرگونهنباشند، متقاضی امنیت اخالقی نیستند، چون ممكن است 

 درست و مطلوب تلقی نمايند.
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باه انساانیت، اعتقااد باه وجادان و       عتقااد اعتقاد به خدا، اعتقاد به رساتاخیز، ا اعتقاد محوری امنیت اخالقی:  (9

ترين در  و بحث همه ادياان الهای باشاد. هار فارد ياا اجتمااعی كاه اعتقااد باه           شرف انسانی، شايد مهم

و  داناد یما تالش برای رسیدن به كمال و خاداگونگی   های واالی انسانی دارد، آينده انسان را در گروارزش

و بستر مناسب اجتماعی و حتای فاردی، وضاعیتی اسات      ناسباين میسر و مقدور نیست، مگر در بستری م

هاای مشاترک   امنیت اخالقی بر محوريات اعتقااد باه ارزش    نيبنابرا ؛عاری از فساد، فحشا، تیرگی و تباهی

 .هستانسانی و دستورات و سفارشات مشترک اديان الهی استوار 

قادات مردم وابسته است، يعنی اگار ايماان   تها و اعامنیت اخالقی از سويی به ارزشوابستگی امنیت اخالقی:  (4

و پول و امكاناات رفااهی    یاهيسرماو اعتقاد را در نظر نگیريم و مالک و معیار همه چیز ماديات و مناسبات 

د معنا و مفهوم پیدا كند. از ساويی ديگار امنیات اخالقای باه جامعاه و       توانصرف باشد، امنیت اخالقی نمی

شاود، بناابراين، چاون ماردم در     ستر اجتماع و با فرهنگ مردم تعرياف مای  در ب چراكهفرهنگ وابسته است 

چناین انتظاار    تاوان یما ، برخوردارناد متناوع   یهاا فرهنگمتفاوت داشته و از  یوخوخلقجوامع گوناگون 

، ساطح و وضاعیت   اشیاجتمااع اعتقادات و عارف   ،هاارزشای بسته به نوع فرهنگ، داشت كه هر جامعه

 القی را اقتضاء نمايد.خاصی از امنیت اخ

هاا  و خاوی و ارزش  شود كه با خلقحساسیت امنیت اخالقی ازآنجا ناشی می( حساسیت امنیت اخالقی: 1

ممكان اسات باه ظااهر در      و اعتقادات مردم )فردی يا جمعی( وابسته است. در تهديدات علیه اخالقیاات، 

 ريپاذ بیآسا درون، جامعاه را متزلازل و    از وتوجهی رخ ننمايد، اما باه مارور    قابل وجدی  اتفاق امربادی 

 آن نظام سیاسی يک كشور را فراهم كند.   تبعبهتا آنجا كه موجبات فروپاشی نظام اجتماعی و  كندیم

 ابعاد امنیت اخمقي

 . بعد شخصی امنیت اخالقی1

، شاريف  یهاا انساان و كرامت انسان جستجو نماود.   نفسعزتدر  توانیمبعد شخصی امنیت اخالقی را  

هستند كه ايمان باه خادا و احتارام باه انساان در روش و مانش        يیهاانسانو نجیب،  دامنپاکخودساخته، 

ه شاده و در زنادگی،   ها، از زمان زاده شدن، در طول مدت تربیت، با پرورش و پرهیز و پاكیزگی، نهادينا آن

بخشاند و در راه رسایدن باه    ل مای همیشه با مراقبت و نظارت بر خويش، گفتار، رفتار و كردارشان را تكاما 

پلشاتی و پلیادی، دور نگااه     هرگوناه و خاود را از   كوشاند یمحقیقت زندگی و خدمت به مخلوقات خدا، 

مَن كَرُمَت عَلَیه نَفسُهُ هانَات عَلَیاه شَاهوَتُه؛ كسای كاه از      »فرمايد: امیر مثمنان علی )ع( می كهچنان. دارندیم

 (663: 1939تمیمی، ) «.ديآیم زیچخوار  نظرش درفسانی كرامت نفس برخوردار شد، شهوات ن

 . بعد فرهنگی امنیت اخالقی5
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، اخالقیات و اعتقادات مردم اسات كاه باا رشاد فكاری      هاآرمانها، فرهنگ در هر جامعه، مجموعه ارزش 

ساويی   زتنگاتنگ داشته و به اقتضای شراي  حاكم بر اجتمااع پیشارفت و ياا پسارفت دارد. ا     یارابطهها آن

نمايد و از سويی اخالقیات مردم، موجب ارتقااء ساطح   فرهنگ جامعه، موجبات امنیت اخالقی را فراهم می

رشاد و تكامال اخاالق و امنیات      منظوربهشود. پرداختن به فرهنگ و همه اقتضائات و الزاماتش فرهنگ می

ريم؛ نه فقا  بساتر اصالی در     ما فرهنگ را بستر اصلی زندگی انسان دا»نمايد. اخالقی بسیار ضروری می

خواندن و علم آموختن. فرهنگ هر كشور، بستر اصلی حركت عمومی آن كشور اسات. حركات سیاسای و    

ذاتیاات ياک جامعاه و باومی ياک ملات؛        اش هم در بستر فرهنگی است. فرهنگ، يعنی اخالقیات وعلمی

هاسات كاه ياک    نيا ا كشور اسات؛  دهنده مبانی فرهنگ يکها تشكیلهايش، اينتفكراتش، ايمانش، آرمان

و فقیار   نینشا خااک كنم، يا سرافكنده و ذلیل و فرودسات و  و مستقل می جسور وملت را يا شجاع و غیور 

 (.17/12/1919ها، )بیانات رهبری در ديدار با وزير علوم و روسای دانشگاه«كنممی

 . بعد اجتماعی امنیت اخالقی9

. از هسات در جامعاه مرباوط    هاا انساان مشروع، مناسب و مطلاوب  ب  بعد اجتماعی امنیت اخالقی به روا 

ديدگاه اسالم، ارتباطات اجتماعی زمانی سالم است كه بر پاياه مباانی اخالقای شاامل؛ تكاريم شخصایت و       

گذاری شاود، افاراد را در   قابل افراد انسانی، استوار باشد. روابطی كه بر اين اسا  پايهعزت نفس و احترام مت

و تهديادات اخالقای، امان و پااكیزه      هاا بیآسا كند و جامعه را در برابر ها ايمن و با انگیزه میبرابر انحراف

تواند اساا  و ركان پاياداری و پیوناد     نمايد. در رابطه با بعد اجتماعی امنیت اخالقی، كرامت انسانی میمی

شاما را از مارد و زنای     ای ماردم، هماناا  »؛ ديا فرمایما جامعه مدنی و هدفمند باشد. خداوند در قرآن كريم 

 نيتار یگراما آفريديم، پس آنگاه به قبايل و طوايفی تقسیم گردانیديم تا از يكديگر بازشناخته شاويد، هماناا   

 1.«شما در نزد خداوند، پرهیزگارترين شماست

 . بعد اقتصادی امنیت اخالقی4

. اقتصااد اخاالق محاور    شاد ياندینم یطلبمنفعتامنیت اخالقی در بعد اقتصادی، تنها به سوداگری بر پايه  

و سودرسانی دارد. در زير چتر امنیتای اخاالق اقتصاادی، تولیاد،      یرخواهیخنگاهی مشتری مدار بر اسا  

امنیت اخالقی يک نیااز مبارم و راهنماای     .ابديیملت، معنا توزيع و مصرف بر مبنای شرافت، معرفت و منز

ه مدرن اقتصادی، همچنین يک عامل رقاابتی در كساب   در جامع یآورفنجديد  یهاحلراهمهم در توسعه 

. امنیاات اخالقاای، آگاااهی، شايسااتگی و تخصااص اسااتادانه بااا جزئیااات طاارح بااوده و    هسااتو كااار 

خاصی را برای پیروی از اخالقیات و مسائل مربوط به حفاظت از حريم خصوصای افاراد،    یهادستورالعمل

                                                 
يا ايهاالنا  انا خلقناكم من ذكر وانثی وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اكرمكم عندا  "سوره حجرات؛19آيه  1

 "قكمات
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بارای   ینیبشیپ اي وذيصالح  مراجع ازقبل  هادولتودجه ب یهاهیاطالع، مصوبات درهزينه كافی  اطالعات،

، مشااوره  هادادهارتباطات پروژه در مسائل مربوط به حفاظت  یهاجنبهتحقق آن وظايف شرح داده و نیز به 

مصاوبات   ینا یبشیپدر دستر  عموم و  یهايیراهنماملی و ساير  یرساناطالع یهاروش، يیزداابهامبرای 

قاانونی و عملیااتی    یهاا نیتضمامنیت اخالقی شرح مفصلی از اقدامات امنیتی و  .كندیمحقوق ملی توجه 

دهاد. )براناو مساتن    باالقوه را ارائاه مای    یهاتيمأمورو  هادستگاهاز  سوءاستفادهبرای جلوگیری از هرگونه 

 (5: 5215تانو، 

 . بعد سیاسی امنیت اخالقی1

ارای دو جنبه باشد؛ يک جنبه داخلی اخالق سیاسای و ديگاری   تواند دی آن میامنیت اخالقی در بعد سیاس 

جنبه خارجی اخالق سیاسی. اخالق سیاسی در جنبه داخلی به رفتارهاا و كردارهاای سیاساتمداران داخلای     

. در اين جنبه، منطقای و مطلاوب   گرددیمرابطه با انجام وظايف و تكالیفشان در قبال مردم، بر  هر كشور در

هاا باشاد. اخاالق    تواند ماالک ارزياابی اخاالق سیاسای آن    ستگزاران و سیاستمداران، میبودن اقدامات سیا

سیاسی در جنبه خارجی به رواب  سیاستمداران هر كشور باا ساران دولتای و حكاومتی سااير كشاورها در       

 .گاردد یبرما ، ديا نمایم اقتضاءراستای اقداماتی كه مناسبات و محاسبات كشورشان در سطح منطقه يا جهان 

 تاوان یما خارجی و مواضع سیاسی دولتماردان،   یهااستیسدر اين جنبه، انسانی بودن و بشردوستانه بودن 

اشتراكات اخالق سیاسی در بعد سیاسی امنیات قابال    ها و كشورشان باشد.مالک ارزيابی اخالق سیاسی آن

و  الت اخالقای اسات  مادعی رسا  ، در طول تاريخبا رفتارهای چندگانه،  رواب  سیاسی اگرچهتعريف است. 

، اماا  كند یبندطبقهدهد، كه به نیازهای اجتماعی و معضالت پاسخ می را یدوستنوعحسی از  كندیمتالش 

باه معنای باه چاالش كشایدن شاكل واقعای        ، یسازیجهاندر چارچوب سیاسی از اخالقیات  یسثالطرح 

و معرفات شاناختی   خالقیات سیاسی ا. تعیین رويكردهای هستاخالق، در سطح جهان سیاست موجود از 

، هسات روش منطقی و مطلوب در مناسبات و محاسبات بین سیاستمداران كشاورها، الگاو   عنوان به آنچهاز 

مشاترک و قابال قباول باین ساران كشاورها، ماالک واقعای         اخالقای   هایرويكرداگر نجیده شده است. س

، شاود یما از آنچه در حال حاضر دياده   ها باشد، جامعه جهانی به وفاق و تفاهمی بیشاقدامات و رواب  آن

 .(514: 5212، دی لیسوفویه نوحخواهد رسید. )

 در امنیت اخمقي هاتیقابلو  هاتیظرفچیستي و چرااي 

 (.1152، 1911دهخادا،  ) ظرفیت، در فرهنگ دهخدا با معاانی گنجاايش، باارگیر و اساتعداد، آماده اسات.      

، 1911معاین،  ) تگی، امكان، هنر، لیاقت و كفايت، آماده اسات.  قابلیت، در فرهنگ معین با معانی توان، شايس

فرهنگ عمید واژه ظرفیت را مترادف قابلیات، دانساته و در كناار آن از وساعت، میازان و انادازه نیاز         (115

 (119، 1973عمید، ) سخن آورده است.
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 هاا تیا ظرف. باه  باشاند یما  نگريسته شود قابل تبیاین و تادقیق   هاآنبسته به اينكه از كدام بعد به  هاتیظرف 

، ناوآوری و  هاا یژگا يوهزينه، كیفیت، در دساتر  باودن،    یهامثلفهاز زوايای گوناگون نگريست.  توانیم

، 1913سالیمانفر،  ) .باشاند یما ، دارای اهمیات  هاا تیظرفبه  نگرش در هاآن مانند و یطیمحستيزعملكرد 

41) 

معرفی شد، ديوين ماک كال لناد در مقالاه      1379در سال  اصطالح قابلیت، اولین بار در ادبیات روانشناسی 

سانتی اساتعداد و محتاوای     یهاا آزماون نشان داد كه در واقاع   «آزمودن قابلیت بجای هوش» عنوانخود با 

 و هدفمندی را نشان دهند. ینگرندهيآسنجش درستی از عملكرد و نیز  توانندینمدانش، 

 عناوان باه آمده اسات. بوبااتزيس قابلیات را     «شايسته و شايستگی»واژه قابلیت از فرهنگ التین و به معنای  

اساسی يک فرد تعريف كرد كه منجر به ارربخشی عملكارد برتار وی در ياک كاار ياا فعالیات        یهایژگيو

شاود و گااهی    یریا گانادازه  تواندیم. در تعريفی ديگر، قابلیت يک ويژگی فردی است كه شودیمهدفمند 

از الگوهاای   یامجموعاه  عناوان باه  تواندیمانمندی گروهی است. همچنین قابلیت قابلیت، يک ويژگی و تو

، 5211پاوتر،  ) .شاوند  اجارا تا وظايف به نحو دلخواه  آوردیم وجود بهرفتاری توصیف شود و وضعیتی را 

11) 

مانی است كه به عملكرد فاردی، گروهای و سااز    يیهايیتواناو  هامهارتقابلیت همچنین تركیبی از دانش،  

 (11 )همان، كندیمكمک 

دوباووبس و روت  ) هاا داناش و  هاا زهیانگقابلیت را دارای چند بعد دانست كه عبارتند از؛ رفتارها،  توانیم 

 (15، 5214ول، 

فنای   یهاا تیا قابلبر  هاسازمانو معتقد است كه بیشتر  كندیمرا به يک كوه يخ تشبیه  هاتیقابلباتريس نیز  

 دهاد یما نشاان   تجرباه اماا   ؛شاوند یمكه مشهود هستند و به راحتی ارزيابی  يیهاتیقابلنی يعدارند،  تأكید

 بسیار حائز اهمیت باشند. توانندیمكه مانند بخشی از كوه يخ در زير آب هستند )نامشهود(،  يیهاتیقابل

د، در حاالی كاه   آماوزش داده شاون   توانناد یما و دانش(  هامهارتفنی ) یهاتیقابلاين بدان معنا است كه  

 (5212،53سیوگزدينین، ) .باشندیمرفتاری بسیار مشكل  یهاتیقابلبهسازی و آموزش 

پیادا و   یهاا تیقابل، مثررموفق بايد با راهكارهايی منطقی و  یهایاستراتژسینوت معتقد است برای تدوين  

 عبارتند از؛ هاآنپنهان را شناسايی و تشخیص داد و 

 قابلیت، بهسازی قابلیت و پايش قابلیت نگاشت قابلیت، تشخیص

 ضروری دارد، به اين منظاور   یهاتیقابلنگاشت قابلیت اشاره به مرور كلی تمام  :نگاشت قابلیت

، نیازهاای فاردی   هاا پروژهو از طريق برنامه دقیق است كه الزامات  كه اهداف سازمان كسب شود

 .شودیم، تعريف نيآفرنقش الزاماتو گروهی و 
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  و  هاا تیا قابلاز وضعیت موجاود   یانمونهكه  معناستتشخیص قابلیت به اين : قابلیتتشخیص

. تجزيه و تحلیل شكاف بین آنچاه هسات   گرددیمسطح شايستگی كه هر فرد داراست مشخص 

 یهاا تیا قابلتا آنچه بايد باشد نیز در اين مرحله ضروری است، زيرا شكاف بین تعداد و سطوح 

 .شودیموظايف افراد تعريف مورد نیاز بر طبق نقش و 

 ارتباط دارد. بار طباق دو مرحلاه قبال و      هاتیفعال یبندزمانبه سازی قابلیت با  :بهسازی قابلیت

كاه   يیهاا تیا قابلو رفتارها، تعداد و سطح شايستگی  هادانش، هامهارتتجزيه و تحلیل شكاف 

 .ابديیمافراد بايد دارا باشند، افزايش 

 پاايش قابلیات اسات،    هاا تیقابلرحله در راهكارهای بررسی و شناسايی آخرين م :پايش قابلیت ،

)دراگانیاديس و   هاا تیا قابلمرحله به ساازی   واسطهبهنتايج به دست آمده  یدرپیپيعنی بررسی 

 (11و  14، 5215منتزا ، 

 بسترهای تشخیص قوت در امنیت اخمقي

شاهوات و   عوامال پیشاگیری از   نيتار یقاو  و نيتار مهمو زندگی پس از مرگ از  ايمان به خدا: . فردی6

باور دارد كاه هماه كارهاای     و ندیبیمحاضر و ناظر  جاهمهخداوند متعال را  ،مانيبااشخص  .هاستهو 

و روزی ماورد رسایدگی قارار خواهاد گرفات و       شاود یما ربات   یاپروناده  فرشتگان الهی در لهیوسبهاو 

عاالم محضار   : »فرمايدمی تعبیر امام خمینی كهبه خ است. دوز بهشت و كیفر تبهكاران، سرنوشت نیكوكاران،

بهترين مانع در برابار فساادهای اخالقای و اجتمااعی      اين اعتقاد، «ر خدا معصیت نكنیم.ضدر مح خداست،

 سوی ديگر باا ضاعف ايماان،    از .شودیمبرابر شهوات بیشتر  تقويت شود مقاومت انسان در هرقدراست و 

 آنچه از ظرفیت و قابلیت ماورد توجاه قارار گرفات،     بر بنا. ابديیمهوات كاهش ت در برابر شمعفت و مقاو

ايمان به خدا ظرفیت بسیار شگرف و شگفت جامعه اسالمی اسات كاه انساان مسالمان را مقیاد و متعهاد       

و نیز قابلیت فردی برای كسی است كه خاود را در چاارچوب احكاام و فارامین دينای سااخته و        سازدیم

هم ظرفیات و هام قابلیات     تواندیم. پس تقويت ايمان در بعد فردی گرددیمه و پاک و پارسا پرداخته نمود

 پنداشته شود.

 تأكیاد ماورد   ديان  ساوی  از بوده و همواره نبوی از سنت تربیت كانون عنوانبه خانه از استفاده: . خانواده۹

 تربیات،  كانون اين به اسالم. ستا «خانه و خانواده» اسالمی، فرهنگ در آموزشی محی  بوده است. نخستین

 هاا خاانواده  میاان  در اخالقی امنیت تأمین. شود غافل نبايد خانه محی  از كنترل بنابراين، ؛دارد یاژهيو اهتمام

دارد كاه حتای    تیا اهم. در خانواده عفت و با حجابی مادر آن قدر است مهم بسیار جامعه فرهنگ كنترل در

بايد فاردی صاالح و    ،دهدیماو را شیر  و ردیگیماظبت از او را به عهده دايه فرزند هم كه مدت كوتاهی مو
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، شیر زنان بدكار و ديوانه بارای فرزنادانتان پرهیاز كنیاد     از :ند)ص( سفارش فرمود پیامبر اكرم عفیف باشد.

 .گذاردیمزيرا شیر ارر خود را 

نقااط قاوت در حاوزه امنیات      یدسااز توانمنظرفیت و هم قابلیات بارای    عنوانبههم  توانیماين مورد را  

پايداری و پايبندی به حريم خانه و خانواده كه در فرهنگ اساالمی بسایار ماورد     چراكهاخالقی تلقی نمود، 

، البتاه باا رعايات و    یدامنا پااک ، ظرفیت و گنجايشی است برای دوام و قاوام پااكی و   هست تأكیدتوجه و 

قابلیات و تاوانی بارای اعضااء خاانواده       تواناد یماسالم و نیز  شیوه اداره و استحكام خانواده در یریكارگبه

 .رسندیمباشد كه با تربیت اسالمی در كنار هم و با تشويق و هدايت يكديگر به كمال 

فرد فرد مردم با خودساازی باه تربیات مناساب و مطلاوب برساند و پااكی و         کهيهنگام: . جامعه9

عنوان سبک زندگی و سالوک اجتمااعی   و درستی، به ها شود و راستیپرهیزكاری، آداب و آيین آن

است كه در سطح جامعه نیز اخالقیات و رفتار خوب جاری و ساری خواهاد   پرواضحها گردد، آن

آگاهانه بايساتی   یدارشتنيخوو  نفسعزتشد و با توجه به اينكه انسان موجودی اجتماعی است، 

ساخت جامعه مدنی را نیاز در پای داشاته     عالوه بر هدف فردی و نزديكی به خدا، هدف جمعی و

 كند.باشد، كه با چنین هدف ارزشمندی، سطح اجتماعی امنیت اخالقی معنا و مفهوم پیدا می

افراد مهذب بايد در صحنه اجتماع رفتارهای خاصی را به نمايش گذارند تا بتوانند فرهناگ اصایل    

بدين ترتیب نظمی را كه به كمک عبادات اسالمی را در عرصه جامعه نیز به منصه ظهور رسانیده و 

: 1973، به عرصه اجتماعی منتقل سازند. )افتخااری،  اندساختهو اطاعت الهی در وجود خود حاكم 

13) 

شادند غصاه   پیغمبر اسالم برای اينكه مردم تربیت نمای » امام راحل )ره( در اين باره چنین فرموده؛

 (511: 13... )صحیفه نور، جلد دادیمی او را تسكین كه خدای تبارک و تعال یطوربه، خوردندیم

 تااريخ  شاهادت  به. است نظام حاكمیت فرهنگی، دگرگونی در كارساز و مهم عوامل از: . حاکمیت و نظام۸

 مثال  .اسات  اهمیات  حاائز  بسایار  جامعاه  امنیت اخالقای  ساختار تخريب يا و سازندگی در حاكمیت نقش

 حاكمیات  انكاار  قابل غیر جايگاه از نشان اسالمی معارف بین در «كهمملو دين علی النا » گويای و صريح

 و علمای  ماديريت  تحات  كاه  یاجامعه كه نیست شكی. است امنیت اخالقی جامعه چگونگی و كیفیت در

 ،رساند یما  حاكمیات  باه  هاا انساان  كشاتار  و كودتاا  با حاكمان كه یاجامعه با كنندیم زندگی یساالرمردم

 حاكمیات  وظايف اسالمی، حكومت آغاز در اسالم، دين سند نيتربزرگ عنوانبه كريم قرآن. است متفاوت

 وَيُازَكیّه مْ  آيَاتِاهِ  عَلَایْه مْ  يَتْلُو أَنفُسِه مْ مِّنْ رَسُوالً فِیه مْ بَعَثَ إ ذْ الْمُثمِنِینَ عَلَى اللّهُ مَنَّ لَقَدْ: »كندیم بیان چنین را

 . «حِكمَهَوَالْ الْكتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ
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حاكمیات   وظاايف  ديگر از آلودگی لوث از جامعه یسازپاک و حاكمیت و نظام، تزكیه وظايف نيترمهماز  

 عوامال  هرگوناه  از را جامعه اسالمی، فرهنگ تعمیق و امنیت تأمین خاطر به حاكمیت و نظام، .است و نظام

 داشاته  مناسابی  و ساالم  زنادگی  المی،اسا  اخاالق  ساايه  در مردم تا كرده پاک گمراهی و فساد ابزارآالت و

 ايان  اساالمی  جمهوری وظايف جزو»فرمايند: ( مییالعالمدظلهباشند. از اين روست كه مقام معظم رهبری )

 وظاايف  جازو  اسات؛  ماا  وظايف اجتماعی جزو امنیت اخالقی، امنیت. كند ايجاد امنیت جامعه در كه است

 امنیات  ايان  میادان   وسا ِ  عامال  و امنیات  اين مظهر. كنیم هار را هانيا توانیمنمی است؛ اسالمی جمهوری

 باياد  كنیاد؛  عمال  مقتدراناه  بتوانیاد  باياد  باشید؛ داشته اقتدار بايستی بنابراين انتظامی؛ نیروی از است عبارت

 باا  را اقتادار  كارد؛  اشاتباه  نباياد  ظلام  باا  را اقتادار  كه است اين كار نكته منتها. كنید عمل تیقاطع با بتوانید

 دنیا برچ حاكمیات،  وظیفاه  نيتار مهام بنابراين « .كرد اشتباه نبايد كردن حركت مهاربی و نشناختن حدومرز

 است. فساد یهانهیزم

با برداشت و دريافتی كه از واژگان ظرفیت و قابلیت داريم و آنچه در بسترهای فاردی، خاانواده، جامعاه و     

در  هاا تیا قابلو  هاا تیا ظرفكه  ميریگیمفت، نتیجه مورد توجه قرار گر هاقوتنظامی اسالمی در تشخیص 

. هار جاا كاه    اناد ختاه یآمقابل تفكیک نیستند بلكه بسیار در هم تنیاده و در هام    تنهانهحوزه امنیت اخالقی 

، در همان بستر قابلیت و تاوان هام   شودیمظرفیت و گنجايشی در فرد، خانواده، جامعه و حاكمیت مالحظه 

 سانجش در كنار هم و با هم قابل شناسايی، قابل تقويت سازی، قابل بهساازی و قابال   و هر دو  ابديیممعنا 

 .دهدیماين موارد را نشان  یدرستبهو آنچه در اين پژوهش آمده است نیز  باشندیمو پايش 

زيار در نظار    صورتبهبر اسا  مطالعات صورت گرفته، چارچوب نظری تحقیق  :چارچوب نظری تحقیق

 گرفته شد.

 
 

 

گارا  نگار مبتنای بار نتیجاه    پژوهش حاضر از نوع تحقیق آيناده  از لحاظ طرح تحقیق، :تحقیق یشناسروش

ای است. در خصوص روش گاردآوری اطالعاات،   است. ضمن آنكه از لحاظ نوع تحقیق، كاربردی توسعه
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سات. ساثاالت   عنوان ابزار تحقیق اساتفاده شاده ا  با توجه به موضوع مطالعه و روش تحقیق، از پرسشنامه به

 اند.و دارای شكل بسته مطرح شده« محقق ساخته»پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش 

ايان  از ضريب آلفای كرونباخ استفاده شده است.  پرسشنامه،در اين پژوهش برای بررسی قابلیت اعتماد 

وانسات از ناامفهوم   تكاه مای   نفری مورد آزمون قرار گرفت تا نواقص احتمالی، 92در جمعیت  هاپرسشنامه

بودن، ترتیب نامناسب و غیره باشاد، مرتفاع گاردد. همچناین از كارشناساان و محققاین، خواساته شاد تاا          

و بررسای   نتاايج  یآورجمعمشكالت احتمالی پرسشنامه را در مقابل هر گويه و سثال متذكر شوند. پس از 

 ید قرار گرفت.مورد تائ 154/2نهايی با ضريب آلفای پرسشنامه  نظرات كارشناسان

نظران و كارشناسان مرتب  با حوزه امنیات اخالقای   جامعه آماری در اين تحقیق شامل مسئولین، صاحب

 گیری تصادفی ساده انتخاب گرديدند.نمونه نفر با استفاده از روش 12است كه تعداد نمونه 

مطارح   یو اساتنباط  یفیبه دو صاورت توصا   یلیشده آمار تحل یآورجمع یهادادهوتحلیل تجزيه یبرا

و  تیاز وضاع  یشاناخت  یفیباا اساتفاده از آماار توصا     هاا پرسشانامه  یآورجماع شده است. ابتادا پاس از   

 یررسا ب منظاور باه  هاپاسخ یبندطبقه وحاصل شد و استخراج  دهندگانپاسخ یشناخت تیجمع یهایژگيو

 یآورجماع  یهاا داده زیو آناال  یارمراحل آما  هیاستفاده شد. كل یآمار یهاآزمونحاصل از پرسشنامه  جينتا

پرسشانامه   هيا گو 15نفر باه   12مطالعه تعداد  نيانجام گرفت. در ا SPSS یآمار افزارنرمشده با استفاده از 

 SPSS یهاا داده شيكااربرگ نماا   در یافتيا در یهاا پاسخشد.  لیتشك 52*  12 سيپاسخ دادند، لذا ماتر

 جام شد.ها انآن یبر رو یوارد شد و محاسبات آمار

 :وتحلیلو تجزیه تحقیق هاییافته

 آوری، خالصاه كاردن و توصایف    صایفی در واقاع، جماع   نقش آماار تو : شناختي جمعیت هاییافته

ای تحقیاق  اطالعات كمی و كیفی حاصل از نمونه يا جامعه اسات. در ايان قسامت متغیرهاای زمیناه     

 1شاوند. جادول   ودارها توصیف میشامل سن، جنسیت، تحصیالت و غیره با استفاده از جداول و نم

 .دهدجمعیت شناختی تحقیق را نشان می یهاافتهي

 درصاد،   1629باا   41-12 نیبا  انيپاساخگو  یطبقات سن یفراوان نيشتریب دهدینشان م یفیتوص جينتا

در مقطااع  انيپاسااخگو التیتحصاا نيشااتریدرصااد زن، ب 721ماارد و  3525 انيپاسااخگو تیجنساا

درصاد و در حاوزه    4125با  يیدر حوزه قضا انيپاسخگو ید و رسته شغلدرص 11ارشد با  یكارشناس

-92ساال و   11-52سال،  2-12 یدر سه بازه زمان انيپاسخگو یدرصد، سنوات شغل 1121با  یانتظام

ساال قارار    11-52درصد در باازه   43با  انيپاسخگو نيشتریب ديكه مشخص گرد بندیمیسال تقس 51

 دارند.
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  بر اسا  مطالعات اكتشافی صورت گرفتاه، برگازاری چنادين جلساه     ها: قوت بندیرتبهشناسایي و

نزديک باه هام    یهاگزارهو ادغام  یتكرارو جرح و تعديل، حذف موارد  نظرتبادلخبرگی و بحث و 

« جامعاه »، «خاانواده »، «فردی»بخش و خوشه  4گويه در  52ها به تعداد و نیز مراجعه به خبرگان، قوت

 به شرح جدول زير نهايی گرديد.« محاكمیت و نظا»و 

 :اينكاه شاخص ايماان    گاردد یمو ذات او بر شخص شامل آن دسته از گويه هايی است كه به  فردی .

 لهیوسا باه بااور دارد كاه هماه كارهاای او      واست حاضر و ناظر  جاهمهخداوند متعال داشته باشد كه 

 ؛گی قرار خواهد گرفتو روزی مورد رسید شودیمربت  یاپرونده درفرشتگان الهی 

 
 

 درصد فراواني فراواني متغیر

 سن

42-92 1 321 

12-41 44 1629 

62-11 1 .2 

 122 50 تعداد كل

 جنسیت

 721 4 زن

 3525 46 مرد

 122 50 تعداد كل

 تحصیمت

 1726 3 كارشناسی

 11 25 كارشناسی ارشد

 9124 16 دكتری

 122 50 تعداد كل

 مسئولیت شغلي

 4125 51 ضايیق

 1121 29 انتظامی

 122 12 تعداد كل

 ای يتیسنوات کار امن

 از جرم یریشگیپ

12-2 11 5126 

52-11 24 43 

92-51 11 5324 

 122 50 تعداد كل

 جمعیت شناختی یهاافتهی(: 1شماره )جدول 
 

  :نباوی  بر اسا  سانت  بیتتر كانون عنوانبه «خانه» است كه به شامل آن دسته از گويه هايیخانواده 

 دارد؛ تأكید دين و
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  :محی ، فرهنگ و فضای اجتماعی جامعه اشاره دارد؛ شامل آن دسته از گويه هايی است كه بهجامعه 

 :اسات. لاذا باه     نظاام  حاكمیات  فرهنگای،  دگرگاونی  در كارسااز  و مهام  عوامل از حاکمیت و نظام

آلاودگی،   لاوث  از جامعاه  یسازپاک و نیز یهحاكمیت و نظام، تزك هايی ناظر است كه بر وظايفگويه

 مناسب برای مردم است. و سالم زندگی اسالمی، اخالق تأمیناسالمی،  فرهنگ تعمیق و امنیت تأمین

باا   یاپرسشانامه ، گويه هاای يادشاده در قالاب    شوندهپرسشتوس  جامعه خبرگان  یگذارارزشا هدف ب

تنظیم گرديد. فراوانی پاسخ پرسش شوندگان باه هار ياک     «وضعیت موجود»و « میزان اهمیت» دوگانهابعاد 

 در جدول زير آورده شده است. هاافتهيها و بررسی توصیفی از گويه

 ها(ها )قوتعنوان گویه خوشه
شماره 

 گویه

دی
فر

 

عنوان برخورداری از ماهیت و فطرت پاک و ذاتی اخالقی )شخصیت ذاتی اخالق محور فردی( به

دامنی، غیرت، مردانگی، نده خانواده و جامعه شامل حجاب، حیاء، عفت، پاکدههای تشكیلپايه

 واسطه فرهنگ غنی ارزشی اسالمی و ايرانیپرستی و نظاير آن بهنامو 

6 

دور نپنداشتن بازخورد سريع، حتمی و قطعی هرگونه عمل خالف عفت و غیراخالقی به خود در دنیا و 

 رها و اعتقادات اصیل اسالمی ايرانیواسطه ريشه داشتن در باوآخرت، به
۹ 

تک افراد در قبال جمع و حس مسئولیت فرافردی با عنوان غیرت جمعی، خودجوش تعهد اخالقی تک

 نهاد برای حفظ، كنترل و پاسداشت فرهنگ امنیت اخالقیو مردم
9 

شناختن اين حق از های مختلف )به رسمیت آفرينی اجتماعی عنصر زن در عرصهايمان و اعتقاد به نقش

عفاف، )های دينی و فرهنگی سوی مردان و باور و اعتماد داشتن زنان به خود( در چارچوب ارزش

 حجاب، تكامل، تعالی( و طرد نگاه درجه دومی، كااليی و عروسكی به زن.

۸ 

برخورداری از حقوق شهروندی در حمايت، پشتیبانی، دسترسی به امكانات و منابع عمومی، 

ها و بسترهای فناوری های گفتاری، شنیداری، مكتوب و مجازی، زيرساختوپرورش، رسانهآموزش

 ارتباطات و اطالعات و نظاير آن با هدف ارتقاء آگاهی از محی  پیرامونی

۶ 

اده
انو
خ

 

ويژه ازدواج و تشكیل خانواده در تاروپود جاری بودن محوريت، قداست و جايگاه رفیع خانواده به

 سالم ارتباط مدار، اخالق ارتباط زمینه، و پیشینه عالقه، و عشق) ی جامعه ايرانی اسالمیزندگی اجتماع

 اخالقی، تعهد ها،ارزش به پايداری و پايبندی حجاب، حیا، و عفاف همسران، مناسب رواب  مطلوب، و

 ...(و هاپیمان به وفاداری فداكاری

1 

ها و بسترهای پشتیبان و ه هنگام بودن(، زيرساختاهمیت كیفیت ازدواج و تشكیل خانواده )مناسب و ب

كننده )قانونی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظاير آن( در مبانی دينی و اسالمی و فرهنگ، تسهیل

 هنجار، نرم و عرف جامعه ايرانی

۰ 

دالنه، ابتناء بر اهمیت تربیت صحیح و شايسته نسل صالح در فرهنگ غنی اسالمی ايرانی )مقتدرانه، معت

 نفس و...(نفس و عزتتكريم و شخصیت دهی، ايجاد اعتمادبه
۴ 
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ويژه فساد علنی و آشكار و مطرود بودن آن در ها و بی بندو باری جنسی بهپذيرش بودن آزادیغیرقابل

 ها و افكار عمومی و فضای اجتماعینزد خانواده
3 

 6۶ ه جايگاهی برای فرزندان غیراخالقی و نامشروعگوناصالت خانوادگی و اصل و نسب پاكیزه و نداشتن هیچ

عه 
جام

(
ی(
ماع
جت
ی ا
دگ
 زن
ی 
مح
 و 
ضا
ف

 

 و هاآزادی بودن پذيرشمحی  و فضای اجتماعی سالم در نتیجه حكومت اسالمی و غیرقابل

 اجتماعی جامعه فضای در آشكار و علنی فساد ويژهبه جنسی بندوباریبی
66 

های اجتماعی و...( در هدايت و تربیت مناسب نسلی ها و شبكهگروه اهتمام جامعه )حاكمیت، مردم،

ها با هدف ها، توانمندیويژه در دوران نوجوانی، جوانی و بلوو بر اسا  عاليق، ساليق، ظرفیتبه

های ها، هنجارها و نرمها با رعايت مالحظات چارچوبپاسخگويی به نیازهای درونی و آرمانی آن

 نیارزشی اسالمی ايرا

6۹ 

امنیت اخالقی در جامعه مانند  تأمینافزاری حامی افزاری و نرمهای الزم سختبسترها و زيرساخت

 به معروف و ناهی از منكر و نظاير آنهای آمر رهبران دينی، مساجد، دستگاه
69 

منیت ا تأمینافزاری برخورد و تنبیه قاطع مخالن افزاری و نرمهای الزم سختبسترها و زيرساخت

 اخالقی در جامعه
6۸ 

بنیان، سیر تحولی و دگرگونی اجتماعی به سمت تحقق جامعه اطالعاتی، جامعه دانشی، جامعه دانش

های خشک جمود و تحجر و بازنگری در تبع آن خروج افراد از قالبجامعه خردورز و نظاير آن و به

عنوان نمونه: ضرورت و پاسخگو )به تعريف الگوهای رفتاری اجتماعی ارتباطات و تعامالت ارزشی و

جای نگاه استفاده صرف جنسی از علمی، مديريتی، مسئولیتی و غیره بههمكار  عنوانبهاهمیت وجود زن 

 هاها و توانمندیويژه نسبت به زنان بر اسا  قابلیت، به(زن

6۶ 

ظام
و ن
ت 
كمی
حا

 

جانبه جامعه ی دشمنان و حمايت همهاهتمام جدی نظام و حاكمیت در دفاع از هجمه و شبیخون فرهنگ

 از آن )اراده نظام و مطالبه مردم(
61 

ها، تهديدها، ها، آسیبنگاه و توجه ويژه و خاص رهبری نظام و حاكمیت به اهمیت، ضرورت، چالش

يكی از )های دشمن و استكبار جهانی در موضوع امنیت اخالقی ها و برنامهها، سیاستفرصت

 ظام(های اصلی ندغدغه

6۰ 

كننده نیازهای اجتماعی با تأمینها و بسترهای بینی زيرساختتشويق و توصیه مثكد ازدواج آسان و پیش

منظور حفظ امنیت اخالقی جامعه بر نیاز جنسی از قبیل تجويز ازدواج موقت، صیغه و نظاير آن به تأكید

 ()پاسخگو بودن دين اسالم

6۴ 

های اسالمی با اجتماعی )علمی، شغلی، نخبگی،...( در چارچوب ارزشهای باور به نقش زن در فعالیت

 هدف كمک به رشد و تعالی ازجمله برقراری و گسترش امنیت اخالقی
63 

ها و بسترهای پشتیبان و حمايتی )قانونی و قضايی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، زيرساخت

بهداشت اخالقی و نظاير آن برای افراد جامعه  تأمینه، انتظامی و غیره( از حرمت، منزلت، شأن، جايگا

های محدودكننده و برخوردكننده )قانونی و قضايی، فرهنگی، اجتماعی، ويژه زنان و نیز زيرساختبه

قیدوبند، های بیانتظامی( ترويج، تشويق، ارتكاب و انجام مزاحمت، تجاوز، انحرافات جنسی، آزادی

 در جامعه ولنگاری اخالقی و نظاير آن

۹۶ 

 ها(: خوشه، گویه و شماره گویه های )قوت2جدول شماره 



  ی اخالق تیدر مقوله امن رانيا یاسالم یجمهور یهاقوت یبندو رتبه يیشناسا001 

 كاه   شاود یما برای مقايسه بین گويه هاا از آزماون فريادمن اساتفاده     : بندیآزمون فریدمن برای رتبه

. هادف از انجاام آزماون    كندیمبندی را مستقل از هر سطر ديگر رتبه هادادهامتیازات در هر سطر فايل 

. لاذا  هسات سان و ياا يكساان نباودن اهمیات گوياه هاا       اين تحقیق، مشخص نمودن يكفريد من در 

 .شودیمزير تعريف  صورتبهيک  و صفر یهاهیفرض

 دارند يكسانی اهمیت قوت، گزاره های گويه: صفر فرضیه. 

 .ندارند يكسانی اهمیت قوت، گزاره های گويه: يک فرضیه

 خوشه
شماره 

 گویه

 وضعیت موجود میزان اهمیت

ي 
خیل یاد
ز

یاد 
ز

ط 
وس
مت

 

کم کم
ي 
خیل

 

ي 
خیل یاد
ز

یاد 
ز

ط 
وس
مت

 

کم کم
ي 
خیل

 

دی
فر

 

6 57 52 9 2 2 19 13 11 2 2 

۹ 11 51 12 2 2 5 11 99 2 2 

9 13 55 3 2 2 5 15 59 19 2 

۸ 17 55 3 5 2 1 55 54 9 2 

۶ 59 16 3 1 1 4 3 51 15 2 

اده
انو
خ

 

1 59 11 7 1 1 5 11 55 12 1 

۰ 51 17 11 1 2 1 14 55 3 2 

۴ 51 11 11 2 2 1 13 55 1 2 

3 13 51 6 2 2 5 19 57 1 2 

6۶ 51 51 1 2 2 1 16 54 1 2 
ه )
امع
ج

ی(
ماع
جت
ی ا
دگ
 زن
ی 
مح

 

66 92 11 1 1 2 1 11 19 51 2 

6۹ 51 59 5 2 2 5 1 51 11 2 

69 11 51 9 1 2 4 7 55 17 2 

6۸ 57 51 5 2 2 9 7 91 3 2 

6۶ 13 51 12 2 2 9 6 57 12 4 

ظام
و ن
ت 
كمی
حا

 

61 51 52 1 2 2 4 51 13 6 2 

6۰ 59 54 9 2 2 4 16 59 7 2 

6۴ 91 16 5 1 2 9 3 54 11 9 

63 51 57 5 2 2 4 14 59 1 1 

۹۶ 56 13 1 2 9 15 57 1 2 2 

 : فراوانی پاسخ پرسش شوندگان در خصوص میزان اهمیت و وضعیت موجود3شماره جدول 
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 سطح معناداری درجه آزادی مقدار آماره تعداد متغیر

 22222 13 152197 12 میزان اهمیت

 22222 13 322515 12 وضعیت موجود

 نتایج آزمون فریدمن

است لذا فرضیه صافر بارای گوياه هاای      تركوچک 21/2با توجه به جدول باال، سطح معنی داری مجاز از 

اين بدان معنی است كاه گوياه هاا در ايان تحقیاق دارای اهمیات        ؛ وشودیمرد و فرض يک تائید « قوت»

 .بندی كردها را نسبت به هم رتبهآن توانیميكسان نیستند و 

 میانگین رتبه شماره گویه میانگین رتبه شماره گویه

6 4.48 11 4.54 

5 4.10 15 4.46 

9 4.20 19 4.26 

4 4.08 14 4.50 

1 4.18 11 4.18 

6 4.22 16 4.40 

7 4.16 17 4.40 

1 4.20 11 4.54 

3 4.26 13 4.38 

12 4.26 52 4.43 

 بندی گویه های قوت بر اساس آزمون فریدمنرتبه

ها مشخص شاد. ايان گوياه هاا در     با توجه به جدول باال، سه گويه دارای باالترين میانگین رتبه برای قوت

 :اندجدول زير نشان داده شده

 میانگین رتبه عنوان گویه

 بندوباریبی و هاآزادی بودن پذيرشغیرقابل و اسالمی حكومت نتیجه در سالم اجتماعی فضای و محی 

 جامعه اجتماعی فضای در آشكار و علنی فساد ويژهبه جنسی
۸5۶۸ 

 تأكید با اجتماعی نیازهای كنندهتأمین بسترهای و هازيرساخت بینیپیش و آسان ازدواج مثكد توصیه و تشويق

 پاسخگو) جامعه اخالقی امنیت حفظ منظوربه آن نظاير و صیغه موقت، ازدواج تجويز قبیل از جنسی یازن بر

 (اسالم دين بودن

۸5۶۸ 

امنیت اخالقی در  تأمینافزاری برخورد و تنبیه قاطع مخالن افزاری و نرمهای الزم سختبسترها و زيرساخت

 جامعه
۸5۶۶ 

 

 



  ی اخالق تیدر مقوله امن رانيا یاسالم یجمهور یهاقوت یبندو رتبه يیشناسا001 

 يج آزمون فريدمنها بر اسا  نتاسه گويه اول قوت

  هاقوت هایگزارهبرآیند 

برآيند بعدهای میزان اهمیت و وضع موجود گزاره قوت با توجه به آزمون فريدمن محاسبه و برابار جادول   

 زير تنظیم گرديد.

 ها(عنوان گویه ها )قوت خوشه

 میانگین

میزان 

 اهمیت

وضع 

 موجود

دی
فر

 

 3.90 4.48 قی )شخصیت ذاتی اخالق محور فردی(...برخورداری از ماهیت و فطرت پاک و ذاتی اخال

دور نپنداشتن بازخورد سريع، حتمی و قطعی هرگونه عمل خالف عفت و غیراخالقی به خود در 

 دنیا و آخرت...
4.10 3.38 

 3.06 4.20 تعهد اخالقی در قبال جمع و حس و باور مسئولیت فرافردی

 3.42 4.08 های مختلفعنصر زن در عرصه آفرينی اجتماعیايمان و اعتقاد به نقش

 3.10 4.18 برخورداری از حقوق شهروندی با هدف ارتقاء آگاهی از محی  پیرامونی

اده
انو
خ

 

ويژه ازدواج و تشكیل خانواده در تاروپود زندگی محوريت، قداست و جايگاه رفیع خانواده به

 اجتماعی جامعه ايرانی اسالمی
4.22 3.14 

ازدواج و تشكیل خانواده )مناسب و به هنگام بودن( در مبانی دينی و اسالمی و  اهمیت كیفیت

 فرهنگ جامعه ايرانی
4.16 3.30 

 3.26 4.20 ابتناء بر اهمیت تربیت صحیح و شايسته نسل صالح در فرهنگ غنی اسالمی ايرانی

ها و افكار انوادهبی بندو باری جنسی و مطرود بودن آن در نزد خ پذيرش بودن آزادیغیرقابل

 عمومی و فضای اجتماعی
4.26 3.18 

گونه جايگاهی برای فرزندان غیراخالقی و اصالت خانوادگی و اصل و نسب پاكیزه و نداشتن هیچ

 نامشروع
4.26 3.42 

عه
جام

 

 آزادی بودن پذيرشمحی  و فضای اجتماعی سالم در نتیجه حكومت اسالمی در كشور و غیرقابل

 در جامعه جنسی یبندوباربی و
4.54 3.00 

ها، هنجارها و اهتمام جامعه در هدايت و تربیت مناسب نسلی با رعايت مالحظات چارچوب

 های ارزشی اسالمی ايرانینرم
4.46 2.94 

 2.96 4.26 امنیت اخالقی در جامعه تأمینافزاری حامی افزاری و نرمهای الزم سختبسترها و زيرساخت

امنیت  تأمینافزاری برخورد و تنبیه قاطع مخالن افزاری و نرمهای الزم سختختبسترها و زيرسا

 اخالقی در جامعه
4.50 3.08 

تبع آن خروج افراد از سیر تحولی و دگرگونی اجتماعی به سمت تحقق جامعه اطالعاتی و به

ات و های خشک جمود و تحجر و بازنگری در تعريف الگوهای رفتاری اجتماعی ارتباطقالب

 تعامالت ارزشی و پاسخگو

4.18 2.88 
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ظام
و ن
ت 
كمی
حا

 

جانبه اهتمام جدی نظام و حاكمیت در دفاع از هجمه و شبیخون فرهنگی دشمنان و حمايت همه

 جامعه از آن
4.40 3.46 

های دشمن و نگاه و توجه ويژه و خاص رهبری نظام و حاكمیت به امنیت اخالقی و برنامه

 ن خصوصاستكبار جهانی دراي
4.40 3.34 

كننده نیازهای تأمینها و بسترهای بینی زيرساختتشويق و توصیه مثكد ازدواج آسان و پیش

 اجتماعی )پاسخگو بودن دين اسالم(
4.54 2.96 

های اسالمی با هدف كمک به رشد و تعالی ازجمله برقراری باور به نقش زن در چارچوب ارزش

 و گسترش امنیت اخالقی
4.38 3.24 

ها و بسترهای پشتیبان و حمايتی و نیز  محدودكننده و برخوردكننده در خصوص امنیت زيرساخت

 اخالقی
4.42 3.20 

 میانگین برآیند گزاره قوت
۸596 95۰1 

۸5۶۶ 

 

بر اسا  نتايج جدول باال در وضاعیت  : گزاره قوت« وضع موجود»و « میزان اهمیت»برآیند بعدهای 

 محاور  اخاالق  ذاتای  شخصایت ) اخالقای  ذاتای  و پااک  فطارت  و ماهیت از رداریبرخو» موجود، گزينه 

 گوناه هایچ  نداشاتن  و پااكیزه  نسب و اصل و خانوادگی اصالت» ، «فردی»باالترين رتبه را در سطح « فردی(

 و بسااترها» ، «خااانواده»باااالترين رتبااه را در سااطح «  نامشااروع و غیراخالقاای فرزناادان باارای جايگاااهی

جامعاه   در اخالقی امنیت تأمین مخالن قاطع تنبیه و برخورد افزارینرم و افزاریسخت الزم هایزيرساخت

 شابیخون  و هجماه  از دفااع  در حاكمیات  و نظام جدی اهتمام»  تاًينهاو « جامعه»باالترين رتبه را در سطح « 

 ظام دارد.باالترين رتبه را سطح حاكمیت و ن« آن از جامعه جانبههمه حمايت و دشمنان فرهنگی

در حال حاضر، مواردی با عناوين جنگ نرم، شبیخون فرهنگای و تهديادات    و پیشنهادات: گیرینتیجه

زنگ خطری باشد كه بیش از پیش پرداختن به مسائله امنیات    تواندیمعلیه امنیت اخالقی در جامعه ايرانی، 

 یبناد رتباه شناساايی و   یاق تحق يان ا یاصال  . در اين راستا، هادف دينمایم ترحسا  و تریجداخالقی را 

ايان مهام كاه    باود.  م علیه امنیت اخالقی ائپیشگیری جرو  ینیبشیپبرای  يرانا یاسالم یجمهور یهاقوت

مبتنی بر مطالعه گسترده، وسیع، جامع و متقن و مستند اكتشاافی و میادانی از خبرگاان ايان حاوزه حاصال       

متصديان امور امنیتی و اداره امور كشور كماک خواهاد    گرديده، به جامعه اجرايی و علمی اعم از مسئولین و

كاه   يیهاا تیا ظرفو  هاا تیا قابلاصلی عبارت است از اينكاه   سثالنمود برای دستیابی به هدف پیش گفته، 

، گاردآوری  ساثال كدامند؟ برای پاسخ باه ايان    ندينمایمموجبات برقراری و حفظ امنیت اخالقی را فراهم 

راهبردی، و پیمايشای توصایفی از    یهاگزارشو  هاپژوهشابزار مقاالت علمی،  اسنادی با صورتبهها داده

 نوع مقطعی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.  



  ی اخالق تیدر مقوله امن رانيا یاسالم یجمهور یهاقوت یبندو رتبه يیشناسا001 

كاه موجاب برقاراری و حفاظ امنیات اخالقای در        يیهاا تیظرفو  هاتیقابلتحقیق،  سثالدر پاسخ به 

« حاكمیات و نظاام  »و « جامعاه »، «خانواده»، «فردی»ه بخش و خوش 4گويه در  52، به تعداد شوندیمكشور 

 احصاء گرديد.

 ذاتای  شخصایت ) اخالقای  ذاتای  و پاک فطرت و ماهیت از برخورداری» بر اسا  نتايج اين تحقیق، گزينه 

 و پااكیزه  نساب  و اصال  و خاانوادگی  اصاالت » ، «فاردی »باالترين رتبه را در ساطح  « فردی( محور اخالق

، «خاانواده »بااالترين رتباه را در ساطح    «  نامشاروع  و غیراخالقای  فرزندان برای گاهیجاي گونههیچ نداشتن

 امنیات  تاأمین  مخاالن  قااطع  تنبیاه  و برخاورد  افازاری نارم  و افزاریسخت الزم هایزيرساخت و بسترها»

 از اعدفا  در حاكمیات  و نظاام  جدی اهتمام»  تاًينهاو « جامعه»باالترين رتبه را در سطح « جامعه  در اخالقی

حاكمیات و  »باالترين رتباه را ساطح    « آن از جامعه جانبههمه حمايت و دشمنان فرهنگی شبیخون و هجمه

 دارد.« نظام

. باا توجاه باه اهمیات     استكشور در وضعیت موجود  یهاقوتبر شناسايی  پژوهشی تمركز اين مقاله     

امری ضروری اسات. لاذا پیشانهادهای     ،هبرای آيند یزيربرنامه، یریگغافلموضوع و با هدف جلوگیری از 

 :گرددیمبه شرح ذيل ارائه اين مقاله 

فردی جامعه بارای افاق    یهاتیظرفو  هاتیقابلبررسی و تشخیص و تعیین « فردی» یهاقوتدر بستر  -1

مناساب در   یزيربرنامهمطلوب و آينده صورت گیرد. تحلیل شكاف بین وضعیت موجود و مطلوب، امكان 

موجاود بالفعال، شناساايی     یهاقوت، تقويت بیشتر هاقوتیری از معطل ماندن و يا هدر رفت جهت جلوگ

 ماهیات  از برخاورداری » ؛  بر اسا  نتايج اين تحقیاق،  گرددیمبالقوه فردی و نظاير آن  یهاقوتو تقويت 

طح در سا  هاا قاوت بااالترين رتباه   « فاردی(  محاور  اخاالق  ذاتی شخصیت) اخالقی ذاتی و پاک فطرت و

راهباردی، آموزشای و نظااير آن هماواره ماورد       یهاا برناماه اين مهم در قالب  شودیمبود. پیشنهاد « فردی»

 حمايت و توجه مديران عالی كشور قرار گیرد؛

كاانون گارم خاانواده، در قالاب      دادن قارار دشمن در جهات هادف    یهابرنامهبا توجه به تهديدات و  -5

، هاا قاوت جلوگیری از معطل ماندن و يا هدر رفت  منظوربهاده مناسب مطالعه جامع و وسیع، چگونگی استف

 فرزنادان  بارای  جايگااهی  گوناه هایچ  نداشاتن  و پااكیزه  نساب  و اصل و خانوادگی اصالت» صورت گیرد؛

اصلی فرهنگ اصیل ايرانی است كه در اين تحقیاق بااالترين رتباه     یهاشاخصهاز «  نامشروع و غیراخالقی

راهباردی در ايان راساتا     یهاا یزيربرنامهواده را به خود اختصاص داده است. بنابراين در سطح خان هاقوت

 مورد توجه و تدبیر مديران عالی و مسئولین كشور قرار گیرد. یستيبایم

آن در توساعه امنیات    یریكارگبهاستفاده و  منظوربه« جامعه»بستر  یهاقوتبرای اعتال و تقويت بیشتر  -9 

 الزم هاای زيرسااخت  و بساترها »ت اجتمااعی فرهنگای جاامعی صاورت گیارد؛ و چاون       اخالقی، مطالعا



001    6931 پاییز، پنجمفصلنامه امنیت ملي، سال هفتم، شماره بیست و                              

بااالترين رتباه را   « جامعه  در اخالقی امنیت تأمین مخالن قاطع با تنبیه و برخورد افزارینرم و افزاریسخت

ناوع   از آن خود نموده، دستگاه قضايی، پلیس و ساير نهادهای اجتماعی بسته باه میازان و  « جامعه»در سطح 

راهبردی را بر آن پاياه بناا    یهایزيربرنامهخود را تدوين و  اندازچشممسئولیتشان بايستی در اين خصوص 

 نهند.

 فرهنگای  شابیخون  و هجماه  از دفااع  در حاكمیات  و نظاام  جادی  اهتماام » در پايان با توجه به اينكه  -4

. بايساتی  هسات دارا « حاكمیت و نظام»ح  باالترين رتبه را در سط« آن از جامعه جانبههمه حمايت و دشمنان

راهبردی و نیز تحلیل شكاف بین وضعیت موجود و مطلوب، باه شناساايی    یزيربرنامهحاكمیت و دولت با 

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسای و امنیتای باالقوه و نظااير آن      یهاتیظرفو  یهایتوانمند یبندرتبهو 

 یهاا تیا قابلفرهنگای هماواره از هماه     یهاخونیشبو  هاهجمهت با پرداخته و از آنجائی كه دشمنان بشري

، هاا مادل ، كنناد یما امنیت اخالقی كشورها، خاصه جمهوری اسالمی اياران اساتفاده    كردن نابودخود برای 

 هجماه  از دفااع  در حاكمیات  و نظام جانبههمهمناسب و مطلوب برای تقويت  یهاوهیشالگوها، راهبردها و 

 پیشنهاد پايانی در دستور كار خود قرار دهند. عنوانبهرا  دشمنان یفرهنگ شبیخون و
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