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تاريخ پذيرش1936/1/11 :

چكیده:

به دلیل نقش اساسی كه ناجا در تأمین نظم و امنیت كشور دارد ،همواره در بیانات بنیاانگاذار كبیار
انقالب و مقام عظمای واليت از جايگاه خاصی برخوردار باوده اسات .از آنجاايی كاه رهنمودهاا و
نظرات واليت در بنیانهای فكری و حركتی اين نیرو نقش تعیین كننده دارد ،بر اين اساا  ،تحقیاق
حاضر به دنبال تبیین گفتمان واليت فقیه در اداره امور انتظامی كشور هست .به منظاور دساتیابی باه
اين هدف از روشهای تحلیل محتوا و نظريه دادهبنیاد بهعنوان روش تحقیق استفاده شده است.
جامعه آماری اين تحقیق در بخش اسنادی آرا ،نظرات ،انديشهها و رهنمودهای حضرت اماام (ره)
و حضرت آيتا خامنهای (مدظلهالعالی) بوده كه بهصورت تمام شمار و در حاد دساتر

محقاق

صورت گرفته است .ابزار گردآوری دادهها در بخش اسنادی ،فیش و در بخش میادانی مصااحبه باا
خبرگان بوده است .از نظرات اساتید و صاحب نظران حوزههای امنیتی و انتظامی برای تأمین روايای
دادهها استفاده شده است .يافتههای تحقیق حاضر ،از بررسی  466گزاره از ديدگاههای حضرت اماام
(ره) و  691گزاره از ديدگاههای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است؛ كه پس از مصاحبه عمیاق
با صاحب نظران حوزههای امنیتی و انتظامی دستهبندی و در نهايت  91مثلفاه در ناه بعاد دكتارين،
اهداف ،سیاستها ،برنامهريزی ،سازماندهای ،همااهنگی ،هادايت ،پیاادهساازی و اجارا و كنتارل و
ارزيابی شناسايی و دستهبندی شدند.
کلیدواژهها :گفتمان واليت ،ابعاد نهگانه مديريت راهبردی ،اداره امور ناجا

 -1دانش آموخته دوره دكتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی (نويسنده مسئول)
 -5استاديار دانشگاه علوم انتظامی
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مقدمه :نیروی انتظامی به دلیل نقش اساسی كه در تأمین نظم و امنیت عماومی جامعاه بار عهاده
داشته و دارای كاركردهای خدمترساانی باه ماردم اسات ،از اوان پیاروزی انقاالب در بیاناات و
فرمايشات بنیانگذار كبیر انقالب و مقام عظمای واليت از جايگااه خاصای برخاوردار باوده و باه
كرات ويژگی های نیروی انتظامی انقالبی را در ديادار باا مسائوالن و كاركناان ايان نیارو از ابعااد
مختلف بیان میفرمودند .حضرت امام (ره) در يكی از اين ديدارها میفرمايند« :در جامعه اساالمی
و دينمدار بايد رفتارها و برخوردهای نیروهای انتظامی بر اسا

مبانی و اصول اسالمی و اخالقی

و مبتنی بر محور واليت باشد( ».امام خمینی :1911 ،ج  )7مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز در
رهنمودی بیان میكنند :مهمترين وظیفه نیروی انتظامی جماع كاردن باین ايساتادگی بار قاانون و
اجرای بدون تبعیض آن و برخورد مهربانانه با مردم و انعطاف در موارد الزم است( .بوستان واليت
«)179 :1911 ،»5
با امعان نظر به رهنمودها و تدابیر حضرت امام (ره) و مقام معظم فرماندهی كل قوا و با توجه باه
اينكه نظرات و انديشههای رهبری نظام بعد از گذشته  97سال از عمر پربركات آن در ايان حاوزه
به روش علمی و مدون ربت نگرديده و چیستی ،چگونگی و چرايی آن بر اساا

گفتماان واليات

تبیین نگرديده ،از طرفی انديشههای واليت كه يكی از اركان تعیین كنناده در بنیاانهاای فكاری و
حركتی اين نیروی عظیم است لذا محقق در نظر دارد با انجام اين مهم اداره امور ناجا را مبتنای بار
گفتمان واليت در سه دهه گذشته تبیین نمايد .لذا ضرورت دارد در راستای نیل به اهداف ،گفتمان
واليت كه برگرفته از رهنمودهای قران كريم و ائمه معصومین است در اين سازمان نهادينه و سپس
اجرايی گردد ،لذا اين تحقیق به دنبال آن است كه اداره اماور ناجاا را در طاول ساه دهاه انقاالب
اسالمی بر اسا

گفتمان واليت فقیه حول ابعااد  3گاناه «دکتالرین»« ،اهالدا »« ،سیاسالتهالا»،

«برنامهریزی»« ،سازماندهي»« ،هماهنگي»« ،هدایت»« ،پیادهسازی و اجرا» و «ارزیابي و کنترل»
تبیین نمايد و به اين سثال اساسی پاسخ دهد :گفتمان واليت فقیاه حضارت اماام (ره) و حضارت
امام خامنهای (مدظلهالعالی) در اداره امور ناجا كدماند؟ و اين گفتمان از چه مثلفاههاا و شااخص-
هايی شكل گرفته است؟
بر اين اسا

با انجام اين پژوهش میتوان مثلفههاای معرفتای و ارزشای منبعاث از رهنمودهاای

واليت را در نیرو شناسايی نموده و بدان تحكیم و تقويم بخشید ،افق چشمانداز و راهبردی ناجا را
بر اسا

گفتمان واليت ،از حیث اينكه در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داريم (وضع موجاود)

به چه وضعیتی میخواهیم برسیم (وضع مطلاوب) چگوناه و از چاه طريقای مایخاواهیم برسایم
(ملزومات و انگارهها) ترسیم نمود ،جنبههاای كااربردی تحقیاق فعلای ،تصامیمگیاران سیاسای و
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اجرايی كشور را قادر میسازد تا در فرآيندهای برنامهريزی در سطوح راهبردی ترغیاب گردناد باا
توجه به اصول و عناصر متناسب با مقتضیات بومی و فرهنگی ،اولويتهاای اجرايای را انتخااب و
پیگیری نمايند ،ضمن اينكه با انجام اين پژوهش نظام سلسله مراتاب در حاوزه ناجاا باا تكیاه بار
مجموعهای از ارزشهای متعالی دينی و اسالمی در قالب ممزوج شادن ايان ارزشهاا و عملیااتی
شدن آنها در میدان عمل به پیش خواهد رفت كه همگی آنها داللت بر اهمیت انجام اين تحقیاق
است .در صورت عدم پرداخات باه ايان پاژوهش  -1برخای از تعارضاات كااركردی حاصال از
تجربیات كسب شده مديران اين حوزه كه میتوانسات باا انجاام ايان تحقیاق باه الگاويی جاامع،
يكپارچه و پیوسته با سازوكارهای گفتمان واليت فقیه و قانون اساسی ج .ا .ا تبديل گاردد ماانع از
رشد و پیشرفت كمی و كیفی نیرو و ارائه خدمات مثرر به مردم خواهد گردياد -5 .باا عنايات باه
اينكه امنیت محصول جمعی است لذا امكان همافزايی الزم بین دستگاههای مرتب مأموريتی بارای
ايجاد يک روند منطقی و معقول از بین خواهد رفت .هد اصلي تحقیق حاضر تبیین گفتماان واليات
فقیه حضرت امام خمینی (ره) و حضرت امام خامنه ای (مدظلهالعالی) در اداره امور ناجا .برای نیل
به اين هدف ضرورت دارد اهم مثلفهها و شاخصهای گفتمان واليت در اداره امور ناجاا شاناخته
شوند.
مبانی نظری :ادبیات اين تحقیق در سه بخش پیشینههای مرتب  ،مثلفه شناسی و گفتمان واليت
در اداره امور ناجا آورده شده كه به تشريح اجمالی آنها در ذيل پرداخته میشود:
پیشینههای مرتبط با رساله :با بررسی كه از منابع و مراجع مختلاف دانشاگاهی صاورت گرفات،
چندين رساله دكتری و رساله مطالعات گروهی دانشگاه عالی دفاع ملی ،چندين پايانناماه ارشاد و
چند مقاله علمی پژوهشی داخلی و خارجی با اين پژوهش از قرابت نسبی برخوردار بودناد ،لایكن
اهداف و سثاالت آنها ،به روشنی تفاوتهای آن را با موضوعات مختلف روشن میسازد ،اكثريت
پیشینههای تحقیق ،با استفاده از يک روش تحقیق انجام شدهاند درحالی كه در اين تحقیق ،از روش
آمیخته بهرهگیری شده است در پیشینههای تحقیق ،عمدتاً به كاركردها پرداخته شده در صورتی كاه
موضوع تحقیق موصوف ،خود سازمان ناجاا را ماورد پاژوهش قارار داده اسات .اساناد باالدساتی
پژوهش محقق ،آرا ،انديشهها ،رهنمودها و تدابیر حضرت امام خمینی (ره) و حضرت امام خامناه-
ای (مدظلهالعالی) است اما در تعدادی از پیشینهها فق به آرا و انديشههای حضارت اماام خمینای
(ره) رجوع شده و آرا و انديشههای حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در اداره امور ناجاا ماورد
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مداقه قرار نگرفته است ،در مجموع اگرچه نمیتوان نقش پیشینهها را در
دانشافزايی اين تحقیق انكار كرد ،لیكن نتايج پیشینههاای تحقیقاات ذكار شاده و بررسایهاای
اسنادی نشان داد كه توجه شايسته و بايسته به اصول گفتمان واليت فقیه در نیرو صاورت نگرفتاه
و تحقیق حاضر عاملی برای طرح نیازها و مطالبات جدی در اين خصوص خواهد بود.
مؤلفه شناسی:

دکترین:
تعريف نظری :دكترين بیانگر مجموعه ای از اصول ،قواعد ،خ مشیهای كلای و افكاار ساازمانی
مبتنی بر يک يا چند اصل مشخص و محدود است(( .رروتی و مظلوم))51 :1913 ،
تعریف عملیاتي :منظور از دكترين اداره امور نیروی انتظامی در ايان تحقیاق اصاولی كاه بار اساا
آموزههای دينی اسالم ناب محمدی (ص) و گفتمان الهی واليت فقیاه (حضارت اماام خمینای (ره) و
حضرت امام خامنه ای (مدظلهالعالی)) تبیین شده و سازمانها موظفند خا و مشایهاای خاود را در
سازمان مربوطه بر اسا

آن تنظیم نمايند.

اهدا :
تعریف نظری :هدف عبارتست از بیان نتايج مورد انتظار (شامل كار مشخص و قابل اندازهگیاری)
در محدودهی زمانی خاص و با هزينهای معین (رضائیان1914 ،؛ )115
تعریف عملیاتي :در اين تحقیق منظور از هدفگذاری ،اهدافی است كاه بار اساا

آماوزههاای

اسالم ناب محمدی (ص) ،گفتمان واليت فقیه (حضرت امام خمینی (ره) و حضرت امام خامنه ای
(مدظلهالعالی)) تعیین شده و تمام سازمانهای اجرايی موظفند برای دستیابی به ايان اهاداف مشای
خود را بر اسا

آنها تنظیم نمايند.

سیاستها:
تعریف نظری :سیاست فرايند جمعی تصامیمگیاری اسات كاه بروناداد آن تحات تاأریر عوامال
مختلفی است( ،غراياق زندی1913 ،؛ )1
تعریف عملیاتي :منظور از سیاستگذاری اداره امور نیروی انتظامی در اين تحقیق سیاستگذاری
است كه بر اسا

آموزههای دينی اسالم ناب محمدی (ص) و گفتمان الهی واليت فقیه (حضارت

امام خمینی (ره) و حضرت امام خامنه ای (مدظلهالعالی)) تعیین شده و تمام نهادها و سازمانهاای
اجرايی موظفند اين سیاستها را محور اقدامات و برنامههای خود قرار دهند.
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برنامهریزی:
تعریف نظری :تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آينده و ساختن راهها و وسايلی كه رسیدن به
آن را فراهم كند( .رضائیان1914 ،؛ )31
تعریف عملیاتي :در اين تحقیق منظور از برنامهريزی ،كلیه اقداماتی است كاه از ساوی نهادهاای
مسئول در اداره امور نیروی انتظامی در راستای محقق ساختن سیاستهای نظام مقاد

جمهاوری

اسالمی در اين سازمان صورت میگیرد.
سازماندهي:
تعریف نظری :فرايندی كه بر اسا

آن تقسیم كار ،تعیین و تنظایم مراتاب بارای كساب اهاداف

امكانپذير میشود( .سیدجوادين1911 ،؛ )965
تعریف عملیاتي :در اين تحقیق منظور از سازماندهی كلیه اقداماتی است كه از سوی نهادهای مسئول
در اداره امور نیروی انتظامی در راستای اجرای برنامهريازیهاای صاورت گرفتاه انجاام مایگیارد تاا
سیاستهای نظام مقد

جمهوری اسالمی ايران در اين سازمان بهطور اصولی و كارآمد اجرا گردند.

هماهنگي:
تعریف نظری :مجموعهای از مكانیزم های ساختاری و انسانی است كه برای مرتب ساختن اجازاء
هر سازمان با يكديگر برای تسهیل كسب اهداف طراحی میشود( .همان)173 ،
تعریف عملیاتي :منظور از هماهنگی در اين تحقیق كلیه اقدامات الزم از سوی نهادهاای ذیربا
در اداره امور نیروی انتظامی است كه در جهت ايجاد هارمونی و هم نواختی در اجرای برنامهها در
راستای محقق ساختن سیاستها و برنامههای نظام ج.ا.ا صورت میگیرد.
هدایت:
تعریف نظری :هدايت تالش مدير برای ايجاد انگیزه در زيردستان جهت دست ياافتن باه اهاداف
سازمان است( .رضائیان1914 ،؛ )551
تعریف عملیاتي :در اين تحقیق منظور از هدايت كلیه اقداماتی است كه از سوی مسئولین ذیرب
در اداره امور نیروی انتظامی در راستای اجرای دقیق برنامههاای تادوين شاده و باهمنظاور محقاق
ساختن اهداف سازمانی صورت میگیرد.
پیادهسازی و اجرا:
تعریف نظری :عبارتست از حلقهای بین تدوين راهبرد و اجارا كاه مایتاوان آن را زمیناهسااز و
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بسترساز يک اجرای خوب و موفق تلقی كرد ،ماهیت پیادهسازی از جنس برنامهريازی مقادماتی و
عملیاتی است( .حسن بیگی)971 :1932 ،
تعریف عملیاتي :منظور از پیادهسازی و اجرا در اين تحقیاق كلیاه اقاداماتی اسات كاه از ساوی
مسئولین ذیرب در اداره امور نیروی انتظامی در راستای اجرای سیاستها ،راهبردها و برنامههاای
تدوينشده در صحنه واقعی اجرا میگردد تا هدفهای سازمان را محقق سازند.
کنترل و ارزیابي:
تعریف نظری :تالش منظمی است در جهت رسیدن به اهداف استاندارد ،طراحی سیستم بازخورد
اطالعات ،مقايسه اجزاء واقعی با استانداردهای از پیش تعیاین شاده و سارانجام تعیاین انحرافاات
احتمالی و سنجش ارزش آنها بر روند اجرائی كه در برگیرنده حداكثر كارايی اسات( .اساتونر ،باه
نقل از رضائیان1914 ،؛ )565
تعریف عملیاتي :منظور از نظارت و ارزيابی در اين تحقیق ،كلیه تادابیر و اقاداماتی اسات كاه از
سوی نهادهای ذیرب برای اعمال كنترل و ارزيابی عملكارد ساازمانهاای مسائول در اداره اماور
نیروی انتظامی به مرحله اجرا گذاشته میشود.
مديريت انتظامی :مديريت انتظامی ،مديريت قوايی كه مسئول حفظ نظم و آرامش جامعاه هساتند
(معین .)131 :1971 ،اين همان مديريت عام است منتها در قسمتهايی كه با نظم و انتظام جامعاه
سروكار دارند.
پلیس :يک واژه فرانسوی است به معنای نظم ،انتظاام ،اداره شاهربانی ،پاسابان شاهربانی( .عمیاد،
 )69۰6پلیس يک مثلفه شناختهشده در تمام دنیاست ،سازمان پلیس ،واحد برقراركننده نظم ،امنیت
و آسايش است ،در نظام جمهوری اسالمی ايران سه هدف در قانون برای پلیس (نیاروی انتظاامی)
تبیین شده است -1 :استقرار نظم و امنیات -5 ،تاأمین آساايش عماومی و فاردی -9 ،نگهباانی و
پاسداری از دستاوردهای انقالب در چارچوب قانون( .كوشا)91 :1915 ،
گفتمان واليت در اداره امور ناجا :نیروی انتظامی به دلیل نقش اساسی كه در تأمین نظام و امنیات
عمومی جامعه بر عهده داشاته و دارد ،از اوان پیاروزی انقاالب شاكوهمند اساالمی در بیاناات و
فرمايشات بنیانگذار كبیر انقالب و مقام عظمای واليت از جايگاه خاصی برخوردار بوده و بهكرات
ويژگیها ،وظايف و مأموريتهای اين نیرو را در ابعاد مختلف بیان میفرمودند .از آنجايی كه يكی
از اسناد باالدستی اين رساله ،گفتمان واليت فقیه است ،لذا در اين بخش ،به فرازی از رهنمودهاا و
انديشههای حضرت امام (ره) و حضرت امام خامنهای (مدظله) در اين باره میپردازيم:
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حضرت امام «ره» بنیانگذار جمهوری اسالمی :امام راحل در فرمايشاتی كه در ديادار باا كاركناان
نیروهای سابق انتظامی در مقاطع مختلف زمانی داشاتند ،باه برخاورداری و بهارهمنادی از اخاالق
اسالمی در انجام مأموريتها ،پاسداری از اسالم و تثبیت ارزشهاای اساالمی در جامعاه ،تقويات
روح ايمان و اسالمیت در كاركنان و خودكنترلی در مقابل هواهای نفسانی تأكیاد فراوانای داشاتند.
ايشان در يكی از ديدارها میفرمايند« :در جامعه اسالمی و دينمادار باياد رفتارهاا و برخوردهاای
نیروهای انتظامی بر اسا

مبانی و اصول اسالمی و اخالقی و مبتنی بر محور واليت باشاد( ».اماام

خمینی :1911 ،ج )7از اينرو معتقد بودند ،نبايد نوع برخوردها و رفتارها غیرمتعارف و غیرمتعادل
باشد و مأموران ناجا بهعنوان چشم نظام جمهوری اسالمی بايد مزين باه فضاايل الزم باشاند ،لاذا
میفرمايند« :شما آقايان كه اآلن پاسدار انقالب هستید همان طوری كه از انقالب پاسداری میكنید،
تكلیف باالتر اين است كه از اسالم پاسداری بكنید و آن به اين است كه از خودتان پاسداری كنید،
از هواهای نفسانی خودتان ،از شهوات خودتان ...،از اينها پاسداری بكنید بهطاوری كاه وقتایكاه
شما پاسدارها را مردم میبینند و يا آن چشمهايی كه میخواهند يک اشكالی بكنند ،ببینند كاه شاما
مردمی هستید كه سالمت هستید( ».امام خمینی :1911 ،ج)1
ايشان از تقويت روح ايمان و اخالق اسالمی بهعنوان ياک موضاوع در نیروهاای مسالح باهوياژه
نیروهای انتظامی نام میبرند و میفرمايند« :سعی كنید روح ايماان و اساالمیت را در پرسانل زناده
نگه داريد .اگر روح اسالم در افراد باشد همانطور كه امروز در سرتاسر جبهاههاا مایبینیاد ،هماه
مسائل حل میشود ...انشاءا ...سعی شود كه تربیت اسالمی در بین افاراد احیااء شاود( ».شااخص-
هایهای عزت و افتخار در ناجا« )11-15 :1911 ،همه ما در امور اسالمی باياد باا روش اساالمی
رفتار كنیم ،با اخالق اسالمی با مردم برخورد كنیم(».هماان) در رهنماود ديگاری مایفرمايناد« :راه
خودتان را ادامه دهید ...با اخالق خوب ،با اعمال خوب و با برخورد خوب با هموطناان خودتاان»
( ،1917ج )6
رهبر معظم انقالب حضرت اماام خامناهای (مدظلاهالعاالی) :ايشاان در خصاوص اهمیات تقاوا و
پرهیزكاری كاركنان نیروی انتظامی و توجه ويژه باه تربیات اخالقای و تقاوای درونای و عملكارد
كاركنان نیروی انتظامی میفرمايند« :هرگاه مردم يک نفر از شما را چه در پاسگاههای دور افتااده و
چه در خیابانهای مركز كشور  ...مشاهده كنند باياد مظهاری از تقاوا و پرهیزكااری و معنويات و
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دوری از فساد و دشمنی با هرگونه كجروی را در وجود شما ببینند( ».بوستان واليت)61 :1911 ،
يک نكته هم به مناسبت حضور برادران نیروهای انتظامی عرض بكنم  -كه امروز نیروی انتظاامی ماا
در مرحلۀ جديدی قرار دارد  -و آن نكته اين است كه امروز نیروی انتظامی بايد مظهر سه چیز مهم
باشد :اول ،ديانت و آنچه ناشی از ديانت است؛ مثل عفت و اخاالق نیاک و اخاالق اساالمی( .اماام
خامنهای)1972/23/19 ،
ايشان درباره دارا بودن احسا

رأفت و مهربانی و رحمت نسبت به مردم توس كاركناان نیاروی

انتظامی میفرمايند ...« :بايد نسبت به مردمی كه میخواهید از خانه ،جاده ،امنیت ،مارز و كساب و
كار آنها محافظت كنید احسا

رأفت و رحمت داشته باشید .مردم بايد اين معنا را لمس كنند كاه

همان نیروی مقتدر و با صالبتی كه در مقابل مخل امنیت ،با كماال قادرت و صاالبت مایايساتد،
وقتی با مردم و افراد مظلوم مواجه میشود ،با رحمت و رأفت برخورد میكند( »...بوستان واليات-
)64 :1911 ،5
انجام مقتدرانه مأموريتها و برخورد مهربانانه با مردم از ضرورتهای كار پلیسای اسات ،از ايان
حیث هست كه رهبر معظم انقالب میفرمايند ...« :مهمترين وظیفه نیروی انتظامی جمعكاردن باین
ايستادگی بر قانون و اجرای بدون تبعیض آن و برخورد مهربانانه با مردم و انعطاف در ماوارد الزم
است( ».بوستان واليت«)179 :1911 ،»5
حضرت آيتا خامنهای در بیانات متعددی برخورداری از دانش تخصصای ،ساريع و باه هنگاام
بودن ،برخورداری از اقتدار و قدرت ،هوشمندی و پیچیده بودن ،قاانونگرايای و  ...كاه مادلل بار
كارآمدی پلیس در انجام مأموريتها میباشند را مورد تأكید قارار داده و مایفرمايناد« :بدانیاد كاه
آمادگیهای خودتان را بايد روز به روز افزايش بدهید  ...شما بايد خودتان را آماده كنید با آماادگی
علمی ،آمادگی عملی ،آمادگی تجربی ،رزمايشهای گونااگون ،حفاظ نظام و انضاباط ،آماادگی از
لحاظ تجهیزات( »...بوستان واليت« )111-115 :1911 ،5-نكته ديگر ،مسئله توسعه آموزش است؛
هم نظری و هم عملی .آموزش در همه بخشهای شما نقش اساسی دارد»( ...نیروی انتظامی مظهار
اقتدار ملی)517 :1913،
روش شناسی تحقیق :اين تحقیق از نوع كاربردی توسعه ای بوده و روش انجام آن آمیخته است.
آمارهها

تعداد گزارهها

تعداد شاخصهای

تعداد مثلفهها

تعداد ابعاد

امام خمینی (ره)

466

11

15

3

مقام معظم رهبری

691

176

59

3

جمع

1121

564

91

-

منبع گزاره
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ابزار گردآوری دادهها در بخش اسنادی آرا ،انديشهها و رهنمودهای حضرت اماام (ره) و حضارت
امام خامنهای (مدظلهالعالی) بوده كه از طريق فایشبارداری اساتخراج و ساپس بار اساا

عناصار

متشكله نظريه بنیادی اقدام به كدگذاری باز ،محوری و انتخابی گرديده و در بخش میدانی پرسشنامه
محقق ساخته و مصاحبه عمیق خبرگی بوده است كه روايی پرسشنامه از طريق مشاوره باا اسااتید و
صاحب نظران موضوع و پايايی آن بهوسیله آلفای كرونباخ باالی  12%تأمین گردياده اسات .جامعاه
آماری در مصاحبه خبرگی تعداد  19نفر از خبرگان و صاحبنظران ناجا بوده كه باهصاورت تماام-
شمار مصاحبه شدهاند و تعداد  11نفر از نخبگان ناجا روايای پرسشانامه تنظیمای برگرفتاه شاده از
مصاحبه را تأيید نمودهاند .جهت تحلیل دادهها از روشهای تحلیل محتوا و نظريه داده بنیاد اساتفاده
شده است.
فرآیند تولید شاخصهای ،مؤلفهها و بعدها :در تحقیق حاضر برای دستیابی به ابعاد مورد نظر ابتدا
شاخصهای هر يک از گزارهها را بر اسا

مثلفههای مورد تأكید شناسايی كرده و سپس ،مجماوع

شاخصهايی را كه بر يک مثلفه خاص اشاره دارند تحت عنوان يک مثلفه قرار دادهايم .پس از اين
مرحله برای قرار دادن اين مثلفهها تحت عنوان ابعاد موردنظر محتوای هار ياک از مثلفاههاای باه
دست آمده را با تعاريف عملیاتی ابعاد تطبیق داده ،بدين ترتیاب ،هار ياک از مثلفاههاا بار اساا
محتوای مشترک با تعاريف ارائه شده از ابعاد در زيرمجموعه يک بعد جای گرفت.
یافتههای تحقیق :در فرآيند مطالعه و جمعآوری دادههای ايان تحقیاق ،در مجماوع  1121گازاره
مرتب با ديدگاه حضرت امام (ره) و ديدگاههای مقام معظم رهبری (مدظلاهالعاالی) ماورد بررسای
قرار گرفتند كه از اين میان تعداد  466گزاره متعلق به حضرت امام و تعداد  691گازاره متعلاق باه
مقام معظم رهبری است كه در جدول ذيل آمده است.
مثلفهها برچسبهايی هستند كه نشاندهنده پیام يک متن و گزاره میباشند .در تحقیاق حاضار ،از
مطالعااه  1121گاازاره از آراء و انديش اههااای حضاارت امااام خمین ای (ره) و مقااام معظاام رهبااری
(مدظلهالعالی) تعداد  564شاخصهای و  91مثلفه احصاء شده است؛ كه در ادامه باه بررسای ايان
مثلفهها خواهیم پرداخت:
مثلفه استقامت و پايداری در پیشبرد انقالب از  1شاخص تشكیل گرديده كه با حاذف شااخص-
های تكراری 6 ،شاخص زير شكل دهنده اين مثلفه میباشند:


برخورداری از استقامت و پايداری در پیشبرد انقالب
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مظهر قدرت ،عزم و اراده ملت بودن



ايستادگی در راه تحقق اراده الهی



حفظ استقامت و استحكام






محكم و قوی در انجام مسئولیت
پیشبرد انقالب بر اسا

آيین اسالم

مثلفه ديگر ،مثلفه اعتمادسازی است كه از  7شاخص تشكیل گرديده كه با حاذف شااخصهاای
تكراری 9 ،شاخص زير شكل دهنده اين مثلفه میباشند:


كارايی در انجام وظیفه



صحت عمل ،درستكاری و امانتداری



احسا

اعتماد و باور مردم به كار دلسوزانه پلیس

مثلفه ديگر ،مثلفه اقتدارگرايی اسالمی است كه با حذف شاخصهای تكراری 94 ،شااخص زيار
شكل دهنده اين مثلفه میباشند:

جدول شماره  2شاخصهای احصاء شده مؤلفه اقتدارگرایی اسالمی

مثلفه حفظ و ارتقاء امنیت داخلی از  11شااخص تشاكیل گردياده كاه باا حاذف شااخصهاای
تكراری 1 ،شاخص زير شكل دهنده اين مثلفه میباشند:
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حفظ نظم و امنیت در سراسر كشور و فضاى برخوردار از آرامش و اطمینان براى هممیهنان
نگهبان امنیت داخلی



آمادگی در برابر نیرنگ و خطر دشمن



برقراری امنیت داخلی با هشیاری و مراقبت دائم



ايجاد امنیت با اقتدار در عین شرافت و اخالق مداری

مثلفه انجام كارها از روی برنامه است كه از  9شاخص به شرح ذيل تشكیل گرديده است:


انجام كارها از روی قاعده و نظم



ساماندهی هدفها و اموری كه بايد انجام شوند



برنامهريزی علمی و كار بیوقفه

مثلفه دارای انگیزه الهی در كار از  1شاخص تشكیل گرديده كه با حذف شاخصهای تكاراری6 ،
شاخص زير شكل دهنده اين مثلفه میباشند:







دارای انگیزه واحد يعنی رضای خدا
عدم غفلت از توجه ا
احسا

مشترک وظیفهی الهی و انسانی

خ مستقیم يعنی خ ايمان
انگیزهى ايمان برای جانبازى ،فداكارى و آمادگى براى دادن جان
حفظ انگیزه و روحیه پذيرش كار پلیسی مثلفه حفظ و ارتقااء امنیات روانای بارای كاركناان
است كه از  1شاخص با عنوان «ايجاد امنیت روانی برای كاركنان» تشكیل گرديده است.

مثلفه حفظ و ارتقاء امنیت عمومی از  11شاخص تشاكیل گردياده كاه باا حاذف شااخصهاای
تكراری 51 ،شاخص زير شكل دهنده اين مثلفه میباشند:
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جدول شماره  3شاخصهای احصاء شده مؤلفه امنیت عموم

مثلفه حفظ و ارتقاء امنیت ملی از  15شاخص تشكیل گرديده كه با حذف شاخصهای تكاراری،
 7شاخص زير شكل دهنده اين مثلفه میباشند:






توان دفاع از امنیت و حضور در تمام عرصهها و مأموريتهای محوله
ايجاد امنیت در مقابل تهاجم دشمنان
امنیت در مناطق مرزی
استقرار امنیت كامل
دارای آمادگی جهت برقراری امنیت



دارای اقتدار نظامى ،اقتصادى ،سیاسى و سازمانى



آمادگی در برابر نیرنگ و خطر دشمن

مثلفه ديگر ،مثلفه تأمین و ارتقاء احسا

امنیت است كه از  51شاخص تشاكیل گردياده كاه باا

حذف شاخصهای تكراری 15 ،شاخص زير شكل دهنده اين مثلفه میباشند:
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شکل شماره  1شاخصهای احصاء شده مؤلفه تأمین و ارتقاء احساس امنیت

مثلفه ديگر ،مثلفه برنامهريزی متناسب با تغییرات ،از  9شاخص باه شارح ذيال تشاكیل گردياده
است:




بازنگری مداوم و بهروز برنامهها در تأمین امنیت
برنامهريزی علمی
انجام كارهای علمی و فنی و تحقیقاتی برای ترسیم آينده

مثلفه بهكارگیری طرحهای نو و ابتكاری از  12شاخص تشكیل گرديده كه با حذف شاخصهای
تكراری 1 ،شاخص زير شكل دهنده اين مثلفه میباشند:
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شکل شماره  2شاخصهای احصاء شده مؤلفه بهکارگیری طرحهای نو و ابتکاری

مثلفه تحقق اقتدار ملی ،از  5شاخص به شرح ذيل تشكیل گرديده است:
مظهر اقتدار ملی :توسعه اقتدار ملی با كارايى نظامى و رشد خُلقیات جوانمردانه در كاركنان
نیرومثلفه تربیت اسالمی كاركنان از  41شاخص تشكیل گرديده كه با حذف شاخصهای تكراری،
 45شاخص زير شكل دهنده اين مثلفه میباشند:

جدول شماره  5شاخصهای احصاء شده مؤلفه تربیت اسالمی کارکنان

مثلفه حفظ و ارتقاء امنیت پايدار ،از  1شاخص به شرح ذيل تشكیل گرديده است:


جلب دلهای مردم



تر



با قدرت و صالبت عمل كردن در انجام وظايف و برخورداری از حمايت مردمی




زدايی مردم از نیرو

با انتخاب فرماندهان مثمن و مخلص و ريشهكن كاردن فسااد و نااامنی و جاديت در انجاام
وظايف
با رفتار ،شیوه ،امانتداری ،سالمت و صداقت اخالقی عملی

مثلفه ديگر ،مثلفه تشكیل اتاق فكر ،از  1شااخص باا عناوان «انديشاهورز باودن و تشاكیل ياک
مجموعه فكری» تشكیل گرديده است.
مثلفه توسعه كمی و كیفی نیرو ،از  1شاخص به شرح ذيل تشكیل گرديده است:
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تجهیز نیرو و نوآوری در همه سطوح و زمینهها
ارتقای روش كار ،رفتار و كیفیت عمل به سمت نقطه مطلوب



افزايش روزافزون آمادگی و ايمان و عزم و اراده و استواری در تصمیم



توجه به آموزشهای عقیدتی و نظامی و ارتقا و توسعهی سازمان



حركت رو به جلو با دانش ،تجربه ،تحقیق ،تأمل و با به كار گرفتن همهى استعداد



ارتقاء روحیهی خدمت كاركنان



تقويت آرمان و انگیزه و آمادگیهای مادّى



اصالح و تكمیل و گسترش كیفی و كمی نیرو

مثلفه ديگر ،مثلفه حفظ آبروی سازمان ،از  1شاخص با عنوان «حفظ آبروی سازمان در بین مردم»
تشكیل گرديده.
مثلفه حفظ كرامت انسانی از  19شاخص تشكیل گرديده كه با حاذف شااخصهاای تكاراری1 ،
شاخص زير تشكیل دهنده اين مثلفه میباشند:


رفتار اسالمی و انسانی با زيردستان ( 9مورد)



رفتار نیكو و انسانی با مردم ( 7مورد)





تكريم ارباب رجوع
جلب قلوب آنان
با قدرت در برابر مفاسد ايستادن

مثلفه ديگر ،مثلفه حفظ و ارتقاء كارايی ،از  1شاخص با عنوان «حفاظ و ارباات كاارايی» تشاكیل
گرديده است.
مثلفه حق مداری از  19شاخص تشكیل گرديده كه با حذف شاخصهای تكراری 1 ،شاخص زير
تشكیل دهنده اين مثلفه میباشند:


رحیم بودن و قانونمدار بودن



آمر به معروف و ناهی از منكر بودن



پرهیز از ظلم در گفتار و رفتار




گذاشتن از جان برای حق و ارزشهای معنوی
عمل و اتكا بر قاعده شرعی و حكم خدا

مثلفه ديگر ،مثلفه خود اتكايی ،از  1شاخص با عنوان «خود اتكايی» تشكیل گرديده اسات و نیاز
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مثلفه ديگر ،مثلفه دارای چشمانداز واضح از آينده ،از  1شاخص با عنوان «تنظیم چشمانداز واضح
و روشن از آينده» تشكیل گرديده.
مثلفه دانش محوری از  5شاخص به شرح ذيل تشكیل گرديده است:



شناخت و معرفت دقیق نسبت به همه مسائل جامعه
انجام وظیفه بهصورت شايسته و با استفاده از روشهای علمی

مثلفه رفتار انسانی و اسالمی با مردم از  9شاخص تشكیل گرديده كه عبارتاند از:


رفتار نیكو با مردم بهويژه مستضعفان



پرهیز از برخورد با خشونت با خالفكار و عمل بر اسا



دارای تقوا ،اخالق و ادب اسالمی

قانون

مثلفه سالمسازی فضای درون سازمانی از  6شاخص تشكیل گرديده كه باا حاذف شااخصهاای
تكراری 9 ،شاخص زير شكل دهنده اين مثلفه میباشند:




پااليش سازمان از عناصر ناپاک و سالمسازی سازمان
مراقبت از خود در مسائل شخصی و سازمانی
برخورد بدون اغماض با تخلف و خیانت

مثلفه ساماندهی تشكیالت سازمانی از  11شاخص تشكیل گردياده كاه باا حاذف شااخصهاای
تكراری 9 ،شاخص زير شكل دهنده اين مثلفه میباشند:




برخورد قاطع قانونی با متخلفین از آيیننامه انضباطی
رعايت آيیننامه انضباطی با اقتدار و عدم سهلانگاری
دارای انضباط ظاهری و معنوی

مثلفه عدم دخالت در امور سیاسی از  19شاخص تشاكیل گردياده كاه باا حاذف شااخصهاای
تكراری 7 ،شاخص زير شكل دهنده اين مثلفه میباشند:




عدم ورود و دخالت در امور سیاسی و گروه گرايی
عدم عضويت و ورود به احزاب و گروههای سیاسی
حفظ جانب بیطرفی و پرهیز از اختالف



دارای ديد و مطالعات سیاسی بدون گرايش سیاسی



دارای استقالل رأی و استقالل نظر




ارتقاء معنوی و بینش سیاسی كاركنان در چارچوب وظايف مقرر
حفظ هماهنگی با دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی كل
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مثلفه عمل بهنگام و به اندازه از  6شاخص به قرار ذيل تشكیل گرديده است:


وقتشناسی و انجام وظايف به هنگام و به اندازه



انجام كارهای بزرگ و فراگیر و به جا



اقدام به موقع و صحیح در زمان نیاز



قدرت شناخت مخالن عمدی و غیرعمدی امنیت



تشخیص و شناخت وظیفه در هر شراي زمانی و مكانی



تمرين حضور دائم و بهنگام

مثلفه قانون مداری از  4شاخص به قرار ذيل تشكیل گرديده است:





دوری از خشونت و رفتار مطابق قانون با مجرم
قانون مالک و معیار عمل بودن
مراقبت از راه وظیفه و راه قانونی
دقت در رعايت ضابطههای انتظامی و داشتن ابتكار عمل و اخالص

مثلفه مبارزه با مفاسد داخلی سازمان از  15شاخص تشكیل گرديده كاه باا حاذف شااخصهاای
تكراری 7 ،شاخص زير شكل دهنده اين مثلفه میباشند:






مبارزه با مفاسد درونی بدنه نیرو
عدم سوءاستفاده از آزادی ،مسئولیت و امكانات در اختیار
پرهیز از رياستطلبی و سوءاستفاده از جايگاهها
برخورد جدی و قاطع با تخلفات در انجام وظیفه و تخلفات سازمانی
پرهیز از فساد و كجروی شخصی و سازمانی



استفاده بجا از قدرت



ايجاد محی ناامن برای متخلفان

مثلفه مسئولیتپذير و پاسخگو بودن از  1شاخص تشكیل گردياده كاه باا حاذف شااخصهاای
تكراری 6 ،شاخص زير شكلدهنده اين مثلفه میباشند:





ايستادگی و مسئولیتپذيری در برابر مخالفین
عمل به مسئولیتها و وظايف
پذيرش مسئولیت بر اسا
احسا

اعتقاد و باورهای دينی و ايمانی

مسئولیت عمیق در مقابل مردم

 11فصلنامه امنیت ملي ،سال هفتم ،شماره بیست و پنجم ،پاییز 6931






مراقبت از رفتار و گفتار در مقابل مردم
مسئولیتپذيری و پاسخگو بودن

مثلفه نظارت همگانی از  15شاخص تشاكیل گردياده كاه باا حاذف شااخصهاای تكاراری7 ،
شاخص زير شكل دهنده اين مثلفه میباشند:


ناظر دانستن دوستان و دشمنان و خدا بر عملكرد



نظارت و مراقبت همگانی از اسالم



نظارت و مراقبت همگانی از انحرافات



امر به معروف و نهی از منكر



مقابله با فريب قاچاقچی و رشوه دهنده




مراقبت از نفوذ منافقین و ضد انقالب به بدنه نیرو
مراقبت از وظايف قانونی و بروز تخلف

مثلفه هماهنگی برون سازمانی از  34شاخص تشكیل گرديده كه با حذف شاخصهاای تكاراری،
 52شاخص زير شكل دهنده اين مثلفه میباشند:

جدول شماره  6شاخصهای احصاء شده مؤلفه هماهنگی برون سازمانی

مؤلفه هماهنگی درون سازمانی از  22شاخص تشکیل گردیده که با حذف شاخصهای تکرراری11 ،
شاخص زیر شکل دهنده این مؤلفه میباشند:


هماهنگى و رعايت مقررات در نیروهاى مسلح



حفظ نظم درونی



اطاعت از سلسله مراتب و پشتیبانی از يكديگر
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رعايت قانون با رعايت اخالقی
هماهنگی و همگامی در همه سطوح



حفظ انسجام و عمل به وظايف و عدالت رويه ای



عمل به قوانین و مقررات شرعی و قانونی



دقّت و مراقبت در انجام وظايف قانونى



معتقد به وحدت فرماندهی



تحقق انسجام و هماهنگی با داشتن نظم و رعايت مقررات



يكپارچگی سازمانی

تعداد  91مثلفه احصاء شده كه در قسمت قبلی توصیف گرديدند بر مبنای  3بعد ماورد تأكیاد در
اين كار تحقیقی يعنی دكترين ،اهداف ،سیاستها ،برنامهريزی ،هدايت ،همااهنگی ،ساازماندهای،
پیادهسازی و اجرا و نظارت و ارزيابی مورد طبقهبندی قرار گرفتند كاه در اداماه هار ياک از ايان
محورها توصیف میگردند .جدول شماره  7تعداد ابعاد احصاء شده از آراء و نظرات حضرت امام
(ره) و رهبر معظم انقالب (مدظلهالعالی) را نشان میدهد.
ردیف

بعدها

فراواني

درصد فراواني

6

دكترين

1

5521

۹

هدفگذاری

1

1421

9

سیاستگذاری

3

56

۸

برنامهريزی

6

17

۶

سازماندهی

1

9

1

هدايت

1

9

۰

هماهنگی

5

121

۴

پیادهسازی و اجرا

1

9

3

كنترل و ارزيابی

5

121

6۶

مجموع

91

122

جدول  7ابعاد احصاء شده از آراء و نظرات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقالب (مدظلهالعالی)

بعد اول :دكترين
از تعداد  91مثلفه احصاء شده از آراء و نظرات حضرت امام خمینی (ره) و مقاام معظام رهباری
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(مدظلهالعالی) تعداد  1مثلفه با بعد دكترين در ارتباط میباشند كه اين مثلفهها عبارتند از:
 استقامت و پايداری در پیشبرد انقالب
 تحقق اقتدار ملی
 حفظ كرامت انسانی
 عدم دخالت در امور سیاسی
 قانون مداری
 اقتدارگرايی اسالمی
 دانش محوری
 حق مداری
بعد دوم :اهداف
از تعداد  91مثلفه احصاء شده از آراء و نظرات حضرت امام خمینی (ره) و مقاام معظام رهباری
(مدظلهالعالی) تعداد  1مثلفه با بعد اهداف در ارتباط میباشند كه اين مثلفهها عبارتند از:
 حفظ و ارتقاء امنیت داخلی
 حفظ و ارتقاء امنیت پايدار
 حفظ و ارتقاء امنیت عمومی
 حفظ و ارتقاء امنیت ملی
 حفظ و ارتقاء و تأمین احسا

امنیت

بعد سوم :سیاستها
از تعداد  91مثلفه احصاء شده از آراء و نظرات حضرت امام خمینی (ره) و مقاام معظام رهباری
(مدظلهالعالی) تعداد  3مثلفه با بعد سیاستها در ارتباط میباشند كه اين مثلفهها عبارتند از:
 ايجاد امنیت روانی برای كاركنان
 تربیت و آموزش اسالمی كاركنان
 حفظ آبروی سازمان
 حفظ و ارتقای كارايی
 رفتار انسانی و اسالمی با مردم
 مبارزه با مفاسد داخلی سازمان
 مسئولیتپذير و پاسخگو بودن
 اعتمادسازی
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 تشكیل اتاق فكر
بعد چهارم :برنامهريزی
از تعداد  91مثلفه احصاء شده از آراء و نظرات حضرت امام خمینی (ره) و مقاام معظام رهباری
(مدظلهالعالی) تعداد  6مثلفه با بعد برنامهريزی در ارتباط میباشند كه اين مثلفهها عبارتند از:
 انجام كارها از روی برنامه
 برنامهريزی متناسب با تغییرات
 بهكارگیری طرحهای نو و ابتكاری
 توسعه كمی و كیفی نیرو
 خود اتكايی
 دارای چشمانداز واضح از آينده
بعد پنجم :سازماندهی
از تعداد  91مثلفه احصاء شده از آراء و نظرات حضرت امام خمینی (ره) و مقاام معظام رهباری
(مدظله العالی) تعداد يک مثلفه ساماندهی تشكیالت سازمانی با بعد سازماندهای در ارتبااط مای-
باشند.
بعد ششم :هماهنگی
از تعداد  91مثلفه احصاء شده از آراء و نظرات حضرت امام خمینی (ره) و مقاام معظام رهباری
(مدظلهالعالی) تعداد  5مثلفه با بعد هماهنگی در ارتباط میباشند كه اين مثلفهها عبارتند از:
 هماهنگی برون سازمانی
 هماهنگی درون سازمانی
بعد هفتم :هدايت
از تعداد  91مثلفه احصاء شده از آراء و نظرات حضرت امام خمینی (ره) و مقاام معظام رهباری
(مدظلهالعالی) تعداد يک مثلفه «انگیزه الهی در كار» با بعد هدايت در ارتباط است
بعد هشتم :پیادهسازی و اجرا
از تعداد  91مثلفه احصاء شده از آراء و نظرات حضرت امام خمینی (ره) و مقاام معظام رهباری
(مدظلهالعالی) تنها يک مثلفه «عمل بهنگام و بهاندازه» با اين بعد در ارتباط است.
بعد نهم :ارزيابی و كنترل
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از تعداد  91مثلفه احصاء شده از آراء و نظرات حضرت امام خمینی (ره) و مقاام معظام رهباری
تعداد  5مثلفه با بعد ارزیابي و کنترل در ارتباط میباشند كه اين مثلفهها عبارتند از:
 سالمسازی فضای درون سازمانی
 نظارت همگانی
نتیجهگیری :مثلفههای به دست آمده در بعد دكترين بر مبنای گفتماان واليات ،نشاان داد نیاروی
انتظامی برای نیل به پیشبرد اهداف انقالب و تحقق اقتدار ملی مایبايسات قاانون ماداری ،داناش
محوری ،حق ماداری و عادم دخالات در اماور سیاسای را رويكارد در اماور مااموريتی خاود در
عرصههای امنیتی ،انتظامی و اجتماعی مدنظر قرار دهد.
در بعد اهداف بر مبنای گفتمان واليت ،نیروی انتظامی با تأمین امنیت عماومی و ارتقااء احساا
امنیت شهروندان با مدنظر قرار دادن مالحظه عماده و اساسای «جامعاه مسائول ،پلایس پاساخگو»
نسبت به تحقق محیطی امن برای آحاد افراد جامعه ،در مسیر اهداف كالن كشور گام بردارد.
در بعد سیاستها بهمنظور اعتمادسازی و دستیابی به رضايتمنادی عماومی نسابت باه حفاظ و
ارتقاء كارايی ،رفتار انسانی و اسالمی با مردم ضمن مقابلاه باا مفاساد داخلای ساازمانی ،تربیات و
آموزش اسالمی كاركنان را ملحوظ نظر قرار دهد.
در بعد برنامهريزی ،اقدام به توسعه كمی و كیفی نیرو نموده و بهمنظور نیل به چشماندازی واضح
از آينده ،با بهكارگیری طرحهای نو و ابتكاری برنامهريزیهای خاود را متناساب باا تغییارات قارار
دهد.
در بعد سازماندهی و هدايت با تنظیم روابا درونساازمانی و ساازماندهای نیاروی انساانی و
هدايت اين مجموعه عظیم و تأریرگذار كشور ،كارايی و ارربخشی الزم را بروز دهد.
در بعد هماهنگی بهمنظور حفظ ارزشهای اسالمی و حفاظت از دستاوردهای انقالب اساالمی و
تأمین نظم و امنیت عمومی در جامعاه همااهنگیهاای درون و بارونساازمانی را باا دساتگاههاا و
سازمانها متولی برقرار نمايد.
به هنگام و بهاندازه تأكید نموده و در ابعاد پیادهسازی و اجرا و كنترل و ارزيابی بر مبناای گفتماان
واليت نسبت به اقدام و عمل از طريق نظارت همگانی ،سالمسازی فضای درونسازمانی را بهطاور
مداوم مدنظر داشته باشد.
پیشنهادات:

الف) پیشنهادات كاربردی :از آنجايی كه عمل به رهنمودها ،تدابیر و فرامین واليات فقیاه يكای از
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اركان تعیین كننده در بنیانهای فكری و حركتی مجاهدان فی سبیل ا ...در اين نیاروی عظایم باوده
لذا باور و اعتقاد به نتايج اين تحقیق و عمل به آنها میتواند قدرت پیشران نیاروی انتظاامی را در
تحقق اساسیترين مأموريت خود كه همانا تأمین نظم و امنیات عماومی در جامعاه اسات ،ارتقااء
بخشد ،لذا پیشنهاد میگردد نتايج تحقیق حاضر در قالبها و اشكال مختلف در بدنه صف و ساتاد
(بخشهای فرماندهی و مديريتی) اين نیرو مورد توجه ويژه قرار گیرد.
ب) پیشنهادات پژوهشی:
برای تعمیق بخشیدن به نتايج اين تحقیق پیشنهاد میگردد:
محققین ديگر اقدام به تحقیق در خصوص شناخت راهبردهای ابعاد نهگانه اين تحقیق نمايند.
راهكارهای اجرايی نمودن نتايج تحقیق حاضر (كاربسات تحقیاق) در هار كادام از ابعااد تحقیاق
بهطور متمايز صورت گیرد.

 11فصلنامه امنیت ملي ،سال هفتم ،شماره بیست و پنجم ،پاییز 6931



منابع:
 -1حضرت امام خمینی (ره) ،بنیانگذار جمهوری اسالمی ايران ،نرمافزار صحیفه نور،
 -5حضرت آيتا خامنه ای ،مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،نرمافزار حديث واليت
 -9بوستان واليت ،)1911( ،5-سازمان عقیدتی سیاسی ناجا ،تهران ،انتشارات ايمان
 -4رروتی ،محسن و علی مظلوم ( ،)1913راهنمای تدوین دکترین ،تهاران ،ساتاد كال نیروهاای
مسلح ،دفتر نشر
 -1حسن بیگی ،ابراهیم ( ،)1932مدیریت راهبردی ،انتشاارات ساازمان مطالعاه و تادوين كتاب
درسی
 -6رضائیان ،علی () 1914؛ مباني سازمان و مدیریت ،تهران ،انتشارات سمت ،چاپ چهارم
 -7سیدجوادين ،سیدرضا ( ،)1911مدیریت منابع انساني و امالور کارکنالان ،تهاران :نشار نگااه
دانش ،چاپ اول
 -1شاخصهای عزت و افتخار در ناجا از دیدگاه امالام راحالل (ره) و مقالام معظالم رهبالری
(مدظلهالعالي)» ،تهیه و تدوين دفتر سیاسی ساعس ناجا پايیز .1911
 -3عمید ،حسن ( ،)1971فرهنگ عمید ،جلد اول ،انتشارات امیركبیر
 -12غراياق زنادی ،مؤلفه امنیت ایماني در قرآن کریم ،فصالنامه مطالعاات راهباردی ،دوره ،19
شماره  ،12زمستان  ،1913صفحه 91-1
 -11كوشا ،جعفر« ،)1915( .میزگرد پلیس مطلوب» ،فصلنامه دانش انتظامی ،سال پنجم ،شماره9
 -15معین ،محمد ( ،)1971فرهنگ معین ،جلد اول ،تهران :امیركبیر.
 -19نیالروی انتظالالامي مظهالالر امنیالالت و اقتالالدار ملالالي ،ساااعس ناجااا ،معاوناات سیاساای.1919 ،

