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 :چكیده

 ریا كب گاذار انیا بن اناتیكشور دارد، همواره در ب تیناجا در تأمین نظم و امن كه ینقش اساس لیبه دل

رهنمودهاا و   كاه  يیآنجاا برخوردار باوده اسات. از    یخاص گاهياز جا تيوال یانقالب و مقام عظما

 قیا اساا ، تحق  نيكننده دارد، بر ا نیینقش تع روین نيا یو حركت یفكر یهاانیبندر  تيوال نظرات

باه   یابیمنظاور دسات   به .هستكشور  یدر اداره امور انتظام هیفق تيگفتمان وال نییحاضر به دنبال تب

 استفاده شده است. قیعنوان روش تحقبه ادیبنداده هيمحتوا و نظر لیتحل یهاروشهدف از  نيا

ره( اماام ) حضرت  یو رهنمودها هاشهياندآرا، نظرات،  یدر بخش اسناد قیتحق نيا یجامعه آمار 

محقاق   ساتر  تمام شمار و در حاد د  صورتبه( بوده كه یالعالمدظله) یاخامنه ا تيآو حضرت 

مصااحبه باا    یدانیا و در بخش م شیف ،یدر بخش اسناد هاداده یگردآورصورت گرفته است. ابزار 

 يای تأمین روا یبرا یو انتظام یتیامن یهاحوزهو صاحب نظران  دیاز نظرات اساتخبرگان بوده است. 

اماام  حضرت  یهادگاهيدگزاره از  466 یحاضر، از بررس قیتحق یهاافتهي استفاده شده است. هاداده

 قیا پس از مصاحبه عم است؛ كه( یالعال مدظله) یمقام معظم رهبر یهادگاهيگزاره از د 691)ره( و 

 ن،يمثلفاه در ناه بعاد دكتار     91 تيو در نها یبنددسته یو انتظام یتیامن یهاحوزهصاحب نظران با 

و اجارا و كنتارل و    یسااز ادهیا پ ت،يهادا  ،یهمااهنگ  ،یدها سازمان ،یزيربرنامه، هااستیساهداف، 

 شدند. یبنددستهيی و شناسا یابيارز

 اداره امور ناجا ،یهبردرا تيريمد گانهنهابعاد  ت،يگفتمان وال ها:کلیدواژه

                                                 
 دانش آموخته دوره دكتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی )نويسنده مسئول( -1

  استاديار دانشگاه علوم انتظامی -5
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نظم و امنیت عماومی جامعاه بار عهاده      تأمیننیروی انتظامی به دلیل نقش اساسی كه در  مقدمه:

از اوان پیاروزی انقاالب در بیاناات و     ،اسات باه ماردم    یرساان خدمتداشته و دارای كاركردهای 

رخاوردار باوده و باه    گذار كبیر انقالب و مقام عظمای واليت از جايگااه خاصای ب  فرمايشات بنیان

های نیروی انتظامی انقالبی را در ديادار باا مسائوالن و كاركناان ايان نیارو از ابعااد        گیژكرات وي

در جامعه اساالمی  »فرمايند: می هادر يكی از اين ديدار ره(امام ). حضرت فرمودندیممختلف بیان 

مبانی و اصول اسالمی و اخالقی بايد رفتارها و برخوردهای نیروهای انتظامی بر اسا   مدارنيدو 

 ( نیز دریالعالمدظله) ( مقام معظم رهبری7ج : 1911، خمینی)امام « و مبتنی بر محور واليت باشد.

ترين وظیفه نیروی انتظامی جماع كاردن باین ايساتادگی بار قاانون و       مهم: كنندیمرهنمودی بیان 

 تيوالطاف در موارد الزم است. )بوستان اجرای بدون تبعیض آن و برخورد مهربانانه با مردم و انع

«5» ،1911 :179) 

و با توجه باه   با امعان نظر به رهنمودها و تدابیر حضرت امام )ره( و مقام معظم فرماندهی كل قوا

 حاوزه  ايان  در آنسال از عمر پربركات   97بعد از گذشته رهبری نظام  یهاشهياندنظرات و  اينكه

گفتماان واليات    بر اساا  و چیستی، چگونگی و چرايی آن  دهمدون ربت نگرديو به روش علمی 

هاای فكاری و   واليت كه يكی از اركان تعیین كنناده در بنیاان   یهاشهياندتبیین نگرديده، از طرفی 

مبتنای بار    اداره امور ناجا را لذا محقق در نظر دارد با انجام اين مهم استحركتی اين نیروی عظیم 

 گفتمان ،اهدافبه  در راستای نیل ضرورت داردلذا ته تبیین نمايد. گفتمان واليت در سه دهه گذش

در اين سازمان نهادينه و سپس  استواليت كه برگرفته از رهنمودهای قران كريم و ائمه معصومین 

در طاول ساه دهاه انقاالب     آن است كه اداره اماور ناجاا را   اين تحقیق به دنبال اجرايی گردد، لذا 

 ،«هالا اسالت یس»، «اهالدا  » ،«دکتالرین »گاناه   3حول ابعااد  واليت فقیه  گفتمان بر اسا  اسالمی

 «و کنترل ارزیابي»و  «اجرا و یسازادهیپ» ،«هدایت» ،«هماهنگي» ،«يدهسازمان» ،«یزیربرنامه»

گفتمان واليت فقیاه حضارت اماام )ره( و حضارت     اساسی پاسخ دهد:  سثالتبیین نمايد و به اين 

-و شااخص  هاا مثلفاه ؟ و اين گفتمان از چه اندكدم( در اداره امور ناجا یلالعامدظلهای )امام خامنه

 است؟ هايی شكل گرفته

معرفتای و ارزشای منبعاث از رهنمودهاای      یهاا مثلفه توانبا انجام اين پژوهش میبر اين اسا  

 راا ناج راهبردی و اندازافق چشمواليت را در نیرو شناسايی نموده و بدان تحكیم و تقويم بخشید، 

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

خاواهیم برسایم   خواهیم برسیم )وضع مطلاوب( چگوناه و از چاه طريقای مای     به چه وضعیتی می

و  گیاران سیاسای  هاای كااربردی تحقیاق فعلای، تصامیم     جنبه ،ترسیم نمود ها()ملزومات و انگاره
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ريزی در سطوح راهبردی ترغیاب گردناد باا    سازد تا در فرآيندهای برنامهشور را قادر میاجرايی ك

هاای اجرايای را انتخااب و    اولويت ،توجه به اصول و عناصر متناسب با مقتضیات بومی و فرهنگی

وهش نظام سلسله مراتاب در حاوزه ناجاا باا تكیاه بار       ژبا انجام اين پ ، ضمن اينكهپیگیری نمايند

هاا و عملیااتی   در قالب ممزوج شادن ايان ارزش  های متعالی دينی و اسالمی ی از ارزشامجموعه

داللت بر اهمیت انجام اين تحقیاق   هاآنبه پیش خواهد رفت كه همگی ها در میدان عمل شدن آن

برخای از تعارضاات كااركردی حاصال از      -1 ايان پاژوهش   باه  . در صورت عدم پرداخات است

ی جاامع،  يالگاو باا انجاام ايان تحقیاق باه       توانسات یمكه  حوزهين اتجربیات كسب شده مديران 

گفتمان واليت فقیه و قانون اساسی ج. ا. ا تبديل گاردد ماانع از   كارهای وساز باپیوسته  و يكپارچه

باا عنايات باه     -5به مردم خواهد گردياد.   مثرررشد و پیشرفت كمی و كیفی نیرو و ارائه خدمات 

های مرتب  مأموريتی بارای  افزايی الزم بین دستگاهلذا امكان هم استاينكه امنیت محصول جمعی 

گفتماان واليات    نییحاضر تبتحقیق  اصلي هد  ايجاد يک روند منطقی و معقول از بین خواهد رفت.

( در اداره امور ناجا. برای نیل یالعالمدظلهفقیه حضرت امام خمینی )ره( و حضرت امام خامنه ای )

گفتمان واليت در اداره امور ناجاا شاناخته    یهاشاخصو  هامثلفهرد اهم به اين هدف ضرورت دا

 شوند.

شناسی و گفتمان واليت مثلفه مرتب ،  یهانهیشیپادبیات اين تحقیق در سه بخش  مبانی نظری: 

 :شودیمدر ذيل پرداخته  هاآنناجا آورده شده كه به تشريح اجمالی  در اداره امور

با بررسی كه از منابع و مراجع مختلاف دانشاگاهی صاورت گرفات،     اله: های مرتبط با رسیشینهپ

و  ارشاد  ناماه انيپاچندين رساله دكتری و رساله مطالعات گروهی دانشگاه عالی دفاع ملی، چندين 

لایكن  چند مقاله علمی پژوهشی داخلی و خارجی با اين پژوهش از قرابت نسبی برخوردار بودناد،  

اكثريت  سازد،با موضوعات مختلف روشن می های آن راروشنی تفاوت، به هاآناالت ثس اهداف و

از روش  ،در اين تحقیقرحالی كه اند دبا استفاده از يک روش تحقیق انجام شده ،های تحقیقپیشینه

كاه  عمدتاً به كاركردها پرداخته شده در صورتی  ،های تحقیقگیری شده است در پیشینهآمیخته بهره

 یباالدسات خود سازمان ناجاا را ماورد پاژوهش قارار داده اسات. اساناد        ،فموضوع تحقیق موصو

-خامناه  )ره( و حضرت امام امام خمینی حضرتو تدابیر  رهنمودها ،هاانديشه ،آرا ،پژوهش محقق

 های حضارت اماام خمینای   آرا و انديشهها فق  به اما در تعدادی از پیشینه است (یالعالمدظله) ای

ماورد   امور ناجاا اداره  در (یالعالمدظله) ایهای حضرت امام خامنهو انديشه آرارجوع شده و  )ره(
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 در را هاتوان نقش پیشینهنمیمداقه قرار نگرفته است، در مجموع اگرچه 

هاای  بررسای  هاای تحقیقاات ذكار شاده و    افزايی اين تحقیق انكار كرد، لیكن نتايج پیشینهدانش

صاورت نگرفتاه    اصول گفتمان واليت فقیه در نیرو ايسته بهب اسنادی نشان داد كه توجه شايسته و

 بود.و تحقیق حاضر عاملی برای طرح نیازها و مطالبات جدی در اين خصوص خواهد 

 مؤلفه شناسی:

 :دکترین

كلای و افكاار ساازمانی     یهایمشخ تعريف نظری: دكترين بیانگر مجموعه ای از اصول، قواعد، 

 ((51: 1913. ))رروتی و مظلوم، استو محدود مبتنی بر يک يا چند اصل مشخص 

اصاولی كاه بار اساا      در ايان تحقیاق    نیروی انتظامی اداره امور دكترينمنظور از  تعریف عملیاتي:

گفتمان الهی واليت فقیاه )حضارت اماام خمینای )ره( و     ص( و ) یمحمددينی اسالم ناب  یهاآموزه

در خاود را   یهاا یمشا خا  و   موظفند هاسازمانو تبیین شده (( یالعالمدظلهحضرت امام خامنه ای )

 مربوطه بر اسا  آن تنظیم نمايند. سازمان

 :اهدا 

گیاری(  هدف عبارتست از بیان نتايج مورد انتظار )شامل كار مشخص و قابل اندازه تعریف نظری:

 (115؛ 1914ای معین )رضائیان، ی زمانی خاص و با هزينهدر محدوده

 یهاا آماوزه ، اهدافی است كاه بار اساا     یگذارهدفتحقیق منظور از  در اينتعریف عملیاتي: 

اسالم ناب محمدی )ص(، گفتمان واليت فقیه )حضرت امام خمینی )ره( و حضرت امام خامنه ای 

اجرايی موظفند برای دستیابی به ايان اهاداف مشای     یهاسازمان(( تعیین شده و تمام یالعالمدظله)

 نمايند.تنظیم  هاآنخود را بر اسا  

 :هااستیس

عوامال   ریتاأر آن تحات   بروناداد گیاری اسات كاه    جمعی تصامیم  فرايند سیاست تعریف نظری: 

 (1؛ 1913مختلفی است، )غراياق زندی، 

 یگذاراستیسنیروی انتظامی در اين تحقیق  اداره امور یگذاراستیسمنظور از تعریف عملیاتي: 

محمدی )ص( و گفتمان الهی واليت فقیه )حضارت  دينی اسالم ناب  یهاآموزهاست كه بر اسا  

 یهاا سازمان(( تعیین شده و تمام نهادها و یالعالمدظلهامام خمینی )ره( و حضرت امام خامنه ای )

 .قرار دهندخود  یهابرنامهرا محور اقدامات و  هااستیساجرايی موظفند اين 
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 :ریزیبرنامه

ها و وسايلی كه رسیدن به آينده و ساختن راهتجسم و طراحی وضعیت مطلوب در  تعریف نظری:

 (31؛ 1914آن را فراهم كند. )رضائیان، 

 ، كلیه اقداماتی است كاه از ساوی نهادهاای   یزيربرنامهدر اين تحقیق منظور از تعریف عملیاتي: 

نظام مقاد  جمهاوری    یهااستیسمسئول در اداره امور نیروی انتظامی در راستای محقق ساختن 

 .ردیگیماين سازمان صورت  اسالمی در

 :يدهسازمان

فرايندی كه بر اسا  آن تقسیم كار، تعیین و تنظایم مراتاب بارای كساب اهاداف       تعریف نظری:

 (965؛ 1911شود. )سیدجوادين، پذير میامكان

كلیه اقداماتی است كه از سوی نهادهای مسئول  یدهسازمانتحقیق منظور از  نيدر ا تعریف عملیاتي:

تاا   ردیا گیما صاورت گرفتاه انجاام     یهاا یزيا ربرنامهدر راستای اجرای  نیروی انتظامی ره اموردر ادا

 اصولی و كارآمد اجرا گردند. طوربهسازمان  نيدر انظام مقد  جمهوری اسالمی ايران  یهااستیس

 :هماهنگي

اجازاء   های ساختاری و انسانی است كه برای مرتب  ساختنای از مكانیزممجموعه تعریف نظری:

 (173همان، ) شود.هر سازمان با يكديگر برای تسهیل كسب اهداف طراحی می

 ربا  یذمنظور از هماهنگی در اين تحقیق كلیه اقدامات الزم از سوی نهادهاای  تعریف عملیاتي: 

در  هابرنامهكه در جهت ايجاد هارمونی و هم نواختی در اجرای  است نیروی انتظامی در اداره امور

 .ردیگیمنظام ج.ا.ا صورت  یهابرنامهو  هااستیسمحقق ساختن راستای 

 :هدایت

در زيردستان جهت دست ياافتن باه اهاداف     زهیانگ جادياهدايت تالش مدير برای  تعریف نظری:

 (551؛ 1914)رضائیان،  .استسازمان 

 رب یذن در اين تحقیق منظور از هدايت كلیه اقداماتی است كه از سوی مسئولیتعریف عملیاتي: 

محقاق   منظاور باه تادوين شاده و    یهاا برنامهدر راستای اجرای دقیق  نیروی انتظامی در اداره امور

 .ردیگیمساختن اهداف سازمانی صورت 

 سازی و اجرا:پیاده

و  سااز ناه یزمتاوان آن را  ای بین تدوين راهبرد و اجارا كاه مای   عبارتست از حلقه تعریف نظری:
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ريازی مقادماتی و   سازی از جنس برنامهوفق تلقی كرد، ماهیت پیادهبسترساز يک اجرای خوب و م

 (971: 1932حسن بیگی، ) .استعملیاتی 

 و اجرا در اين تحقیاق كلیاه اقاداماتی اسات كاه از ساوی       یسازادهیپمنظور از تعریف عملیاتي: 

 یهاا برنامهو ، راهبردها هااستیسدر راستای اجرای  نیروی انتظامی در اداره امور رب یذمسئولین 

 سازمان را محقق سازند. یهاهدفتا  گرددیماجرا  در صحنه واقعی شدهنيتدو

 :کنترل و ارزیابي

است در جهت رسیدن به اهداف استاندارد، طراحی سیستم بازخورد  تالش منظمی تعریف نظری:

انحرافاات   اطالعات، مقايسه اجزاء واقعی با استانداردهای از پیش تعیاین شاده و سارانجام تعیاین    

اسات. )اساتونر، باه     يیكاراحداكثر  رندهیبرگبر روند اجرائی كه در  هاآناحتمالی و سنجش ارزش 

 (565؛ 1914نقل از رضائیان، 

منظور از نظارت و ارزيابی در اين تحقیق، كلیه تادابیر و اقاداماتی اسات كاه از     تعریف عملیاتي: 

 ی مسائول در اداره اماور  هاا ساازمان عملكارد   برای اعمال كنترل و ارزيابی رب یذسوی نهادهای 

 .شودیمنیروی انتظامی به مرحله اجرا گذاشته 

 هساتند  جامعاه  آرامش و نظم مسئول حفظ كه قوايی مديريت انتظامی، مديريت: انتظامی مديريت

 جامعاه  و انتظام با نظمكه  هايیقسمت در منتها است عام مديريت همان . اين(131: 1971معین، )

 دارند. رسروكا

، واژه فرانسوی است به معنای نظم، انتظاام، اداره شاهربانی، پاسابان شاهربانی. )عمیاد      کي :پلیس

نظم، امنیت برقراركننده  پلیس، واحد دنیاست، سازمان در تمام شدهشناخته مثلفهپلیس يک  (69۰6

انتظاامی(   نیاروی ) سیپلهدف در قانون برای  است، در نظام جمهوری اسالمی ايران سه و آسايش

نگهباانی و   -9آساايش عماومی و فاردی،     تاأمین  -5استقرار نظم و امنیات،   -1است:  تبیین شده

 (91: 1915پاسداری از دستاوردهای انقالب در چارچوب قانون. )كوشا، 

نظام و امنیات    تأمینبه دلیل نقش اساسی كه در نیروی انتظامی  گفتمان واليت در اداره امور ناجا:

ر عهده داشاته و دارد، از اوان پیاروزی انقاالب شاكوهمند اساالمی در بیاناات و       عمومی جامعه ب

 كراتبهكبیر انقالب و مقام عظمای واليت از جايگاه خاصی برخوردار بوده و  گذارانیبنفرمايشات 

فرمودند. از آنجايی كه يكی اين نیرو را در ابعاد مختلف بیان می یهاتيمأمورها، وظايف و گیژوي

، لذا در اين بخش، به فرازی از رهنمودهاا و  استاين رساله، گفتمان واليت فقیه  یباالدستناد از اس

 :ميپردازیماين باره  ( درای )مدظلههای حضرت امام )ره( و حضرت امام خامنهانديشه
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امام راحل در فرمايشاتی كه در ديادار باا كاركناان     :جمهوری اسالمی گذارانیبن« ره»حضرت امام 

منادی از اخاالق   های سابق انتظامی در مقاطع مختلف زمانی داشاتند، باه برخاورداری و بهاره    نیرو

هاای اساالمی در جامعاه، تقويات     ها، پاسداری از اسالم و تثبیت ارزشاسالمی در انجام مأموريت

فراوانای داشاتند.    تأكیاد روح ايمان و اسالمیت در كاركنان و خودكنترلی در مقابل هواهای نفسانی 

باياد رفتارهاا و برخوردهاای     مادار نيددر جامعه اسالمی و »فرمايند: می هاان در يكی از ديدارايش

ماام  ا« )نیروهای انتظامی بر اسا  مبانی و اصول اسالمی و اخالقی و مبتنی بر محور واليت باشاد. 

یرمتعادل معتقد بودند، نبايد نوع برخوردها و رفتارها غیرمتعارف و غ رونيا( از 7: ج1911خمینی، 

باشاند، لاذا    چشم نظام جمهوری اسالمی بايد مزين باه فضاايل الزم   عنوانبهباشد و مأموران ناجا 

كنید، پاسدار انقالب هستید همان طوری كه از انقالب پاسداری می اآلنشما آقايان كه »فرمايند: می

خودتان پاسداری كنید،  تكلیف باالتر اين است كه از اسالم پاسداری بكنید و آن به اين است كه از

 كاه یوقتا كاه   یطاور بهپاسداری بكنید  هانيااز هواهای نفسانی خودتان، از شهوات خودتان،... از 

خواهند يک اشكالی بكنند، ببینند كاه شاما   هايی كه میبینند و يا آن چشمشما پاسدارها را مردم می

   (1: ج1911مام خمینی، ا« )مردمی هستید كه سالمت هستید.

 ژهيا وباه ياک موضاوع در نیروهاای مسالح      عنوانبهشان از تقويت روح ايمان و اخالق اسالمی اي

سعی كنید روح ايماان و اساالمیت را در پرسانل زناده     » فرمايند:برند و مینیروهای انتظامی نام می

ه بینیاد، هما  مای  هاا جبهاه كه امروز در سرتاسر  طورهماننگه داريد. اگر روح اسالم در افراد باشد 

-)شااخص « شود... انشاءا... سعی شود كه تربیت اسالمی در بین افاراد احیااء شاود.   حل می مسائل

ما در امور اسالمی باياد باا روش اساالمی     همه» (11-15: 1911های عزت و افتخار در ناجا، های

راه : »ناد يفرمایما هماان( در رهنماود ديگاری    «)رفتار كنیم، با اخالق اسالمی با مردم برخورد كنیم.

 «خودتان را ادامه دهید... با اخالق خوب، با اعمال خوب و با برخورد خوب با هموطناان خودتاان  

 (6، ج 1917)

ايشاان در خصاوص اهمیات تقاوا و      :(یالعاال مدظلاه ) ایخامناه  اماام  حضرت انقالب معظم رهبر

عملكارد   پرهیزكاری كاركنان نیروی انتظامی و توجه ويژه باه تربیات اخالقای و تقاوای درونای و     

های دور افتااده و  هرگاه مردم يک نفر از شما را چه در پاسگاه»فرمايند: كاركنان نیروی انتظامی می

های مركز كشور ... مشاهده كنند باياد مظهاری از تقاوا و پرهیزكااری و معنويات و      چه در خیابان
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 (61: 1911اليت، )بوستان و« دوری از فساد و دشمنی با هرگونه كجروی را در وجود شما ببینند.

 ماا  انتظاامی  نیروی امروز كه - بكنم عرض انتظامی نیروهای برادران حضور مناسبت به هم نكته يک

 مهم چیز سه مظهر بايد انتظامی نیروی امروز كه است اين نكته آن و - دارد قرار جديدی مرحلۀ در

 )اماام  .اساالمی  اخاالق  و نیاک  اخاالق  و عفت مثل است؛ ديانت از ناشی آنچه و ديانت اول، باشد:

 (19/23/1972 ای،خامنه

دارا بودن احسا  رأفت و مهربانی و رحمت نسبت به مردم توس  كاركناان نیاروی    درباره ايشان

خواهید از خانه، جاده، امنیت، مارز و كساب و   بايد نسبت به مردمی كه می»... فرمايند: انتظامی می

محافظت كنید احسا  رأفت و رحمت داشته باشید. مردم بايد اين معنا را لمس كنند كاه   هاآنكار 

ايساتد،  همان نیروی مقتدر و با صالبتی كه در مقابل مخل امنیت، با كماال قادرت و صاالبت مای    

-)بوستان واليات « ...كندشود، با رحمت و رأفت برخورد میوقتی با مردم و افراد مظلوم مواجه می

5 ،1911 :64) 

، از ايان  اسات كار پلیسای   یهاضرورتو برخورد مهربانانه با مردم از  هاتيمأمورانجام مقتدرانه 

باین   كاردن جمعترين وظیفه نیروی انتظامی مهم»...  :نديفرمایمحیث هست كه رهبر معظم انقالب 

طاف در ماوارد الزم  ايستادگی بر قانون و اجرای بدون تبعیض آن و برخورد مهربانانه با مردم و انع

 ( 179: 1911، «5»)بوستان واليت« است.

ساريع و باه هنگاام     ای در بیانات متعددی برخورداری از دانش تخصصای، خامنه ا تيآحضرت 

گرايای و ... كاه مادلل بار     بودن، برخورداری از اقتدار و قدرت، هوشمندی و پیچیده بودن، قاانون 

بدانیاد كاه   »فرمايناد:  قارار داده و مای   تأكیدرا مورد  باشندیمها كارآمدی پلیس در انجام مأموريت

های خودتان را بايد روز به روز افزايش بدهید ... شما بايد خودتان را آماده كنید با آماادگی  آمادگی

های گونااگون، حفاظ نظام و انضاباط، آماادگی از      علمی، آمادگی عملی، آمادگی تجربی، رزمايش

نكته ديگر، مسئله توسعه آموزش است؛ ( »111-115: 1911، 5-واليت)بوستان « لحاظ تجهیزات...

)نیروی انتظامی مظهار   «...های شما نقش اساسی داردهم نظری و هم عملی. آموزش در همه بخش

 (517: 1913اقتدار ملی،

  .استبوده و روش انجام آن آمیخته  توسعه ای اين تحقیق از نوع كاربردی روش شناسی تحقیق:

 هاآماره

 منبع گزاره
 تعداد ابعاد هامثلفهتعداد  یهاشاخصتعداد  هاگزارهتعداد 

 3 15 11 466 امام خمینی )ره(

 3 59 176 691 مقام معظم رهبری

 - 91 564 1121 جمع
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ره( و حضارت  اماام ) و رهنمودهای حضرت  هاشهيانددر بخش اسنادی آرا،  هاداده یگردآور ابزار

اساتخراج و ساپس بار اساا  عناصار       یباردار شیفا كه از طريق  ( بودهیعالالمدظله) ایامام خامنه

متشكله نظريه بنیادی اقدام به كدگذاری باز، محوری و انتخابی گرديده و در بخش میدانی پرسشنامه 

كه روايی پرسشنامه از طريق مشاوره باا اسااتید و    محقق ساخته و مصاحبه عمیق خبرگی بوده است

گردياده اسات. جامعاه     تأمین 12آلفای كرونباخ باالی % لهیوسبهايايی آن صاحب نظران موضوع و پ

-صاورت تماام  نظران ناجا بوده كه باه نفر از خبرگان و صاحب 19آماری در مصاحبه خبرگی تعداد 

ناجا روايای پرسشانامه تنظیمای برگرفتاه شاده از       از نخبگاننفر  11اند و تعداد شمار مصاحبه شده

 اساتفاده های تحلیل محتوا و نظريه داده بنیاد ها از روشاند. جهت تحلیل دادهدهمصاحبه را تأيید نمو

 شده است.

ابتدا در تحقیق حاضر برای دستیابی به ابعاد مورد نظر  ها و بعدها:های، مؤلفهفرآیند تولید شاخص

مجماوع  ، سپس وشناسايی كرده  تأكیدمورد  هایمثلفه اسا  برها را های هر يک از گزارهشاخص

. پس از اين ايمدادهقرار  مثلفهخاص اشاره دارند تحت عنوان يک  مثلفهرا كه بر يک  هايیشاخص

 باه  هاای مثلفاه محتوای هار ياک از    موردنظرتحت عنوان ابعاد  هامثلفهمرحله برای قرار دادن اين 

 اساا   بار  هاا مثلفاه تطبیق داده، بدين ترتیاب، هار ياک از     ابعاد آمده را با تعاريف عملیاتی دست

 يک بعد جای گرفت. زيرمجموعهمحتوای مشترک با تعاريف ارائه شده از ابعاد در 

گازاره   1121ايان تحقیاق، در مجماوع    های آوری دادهدر فرآيند مطالعه و جمع: تحقیق هاییافته

 ( ماورد بررسای  یالعاال مدظلاه های مقام معظم رهبری )امام )ره( و ديدگاهمرتب  با ديدگاه حضرت 

گازاره متعلاق باه     691گزاره متعلق به حضرت امام و تعداد  466قرار گرفتند كه از اين میان تعداد 

 .ذيل آمده است در جدولكه  استمقام معظم رهبری 

باشند. در تحقیاق حاضار، از   دهنده پیام يک متن و گزاره میهستند كه نشان يیهابرچسب هامثلفه

ره( و مقااام معظاام رهبااری ) یناایخمحضاارت امااام  یهاااهشااياندآراء و  ازگاازاره  1121مطالعااه 

در ادامه باه بررسای ايان     ؛ كهاحصاء شده استمثلفه  91و  یهاشاخص 564العالی( تعداد ظله)مد

 خواهیم پرداخت: هامثلفه

-تشكیل گرديده كه با حاذف شااخص   شاخص 1از  استقامت و پايداری در پیشبرد انقالبمثلفه 

 باشند:میمثلفه شكل دهنده اين  شاخص زير 6تكراری،  های

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

 الهی اراده تحقق راه در ايستادگی 

 استحكام و استقامت حفظ 

 مسئولیت انجام در قوی و محكم 

 اسالم آيین اسا  بر انقالب پیشبرد 

 یهاا شااخص تشكیل گرديده كه با حاذف   شاخص 7ست كه از ا اعتمادسازیمثلفه ديگر، مثلفه 

 باشند:میمثلفه زير شكل دهنده اين  شاخص 9تكراری، 

 وظیفه انجام در كارايی 

 یدارامانت و درستكاری عمل، صحت 

  پلیس دلسوزانه كار به مردم باور و اعتماد احسا 

زيار   شااخص  94تكراری،  یهاشاخصاست كه با حذف  اقتدارگرايی اسالمیمثلفه ديگر، مثلفه 

 باشند:میمثلفه شكل دهنده اين 

 
 اقتدارگرایی اسالمیمؤلفه احصاء شده  یهاشاخص 2شماره  جدول

 یهاا شااخص تشاكیل گردياده كاه باا حاذف       شااخص  11از  حفظ و ارتقاء امنیت داخلیمثلفه 

 باشند:میمثلفه زير شكل دهنده اين  شاخص 1تكراری، 
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 میهنانهم براى اطمینان و آرامش از برخوردار فضاى و كشور سراسر در امنیت و نظم حفظ 

 داخلی امنیت نگهبان 

 دشمن خطر و نیرنگ برابر در آمادگی 

 دائم مراقبت و هشیاری با داخلی امنیت برقراری 

 مداری اخالق و شرافت عین در اقتدار با امنیت ايجاد 

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

 نظم و قاعده روی از كارها انجام 

 شوند انجام بايد كه اموری و هاهدف ساماندهی 

 وقفهیب كار و علمی یزيربرنامه 

 6تكاراری،   یهاشاخصتشكیل گرديده كه با حذف  شاخص 1دارای انگیزه الهی در كار از مثلفه 

 باشند:میمثلفه شاخص زير شكل دهنده اين 

 خدا رضای يعنی واحد انگیزه دارای 

 ا  توجه از غفلت عدم 

  انسانی و الهی یوظیفه مشترک احسا 

  ايمان خ  يعنی مستقیم خ 

 جان دادن براى آمادگى و فداكارى جانبازى، برای ايمان ىانگیزه 

 كاركناان   بارای  روانای  امنیات  حفظ و ارتقااء مثلفه  پلیسی كار پذيرش روحیه و انگیزه حفظ

 گرديده است. تشكیل« ايجاد امنیت روانی برای كاركنان»با عنوان  شاخص 1 از كه است

 یهاا شااخص تشاكیل گردياده كاه باا حاذف       شاخص 11حفظ و ارتقاء امنیت عمومی از مثلفه 

 :باشندمیمثلفه زير شكل دهنده اين  شاخص 51تكراری، 
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امنیت عموممؤلفه احصاء شده  یهاشاخص 3شماره  جدول  

تكاراری،   یهاشاخصتشكیل گرديده كه با حذف  شاخص 15از  ملیت قاء امنیحفظ و ارتمثلفه 

 باشند:میمثلفه زير شكل دهنده اين  شاخص 7

 محوله یهاتيمأمور و هاعرصه تمام در امنیت و حضور از دفاع توان 

 دشمنان تهاجم مقابل در امنیت ايجاد 

 مرزی مناطق در امنیت 

 كامل امنیت استقرار 

 امنیت برقراری تجه دارای آمادگی 

 سازمانى و سیاسى اقتصادى، نظامى، اقتدار دارای 

 دشمن خطر و نیرنگ برابر در آمادگی 

تشاكیل گردياده كاه باا      شاخص 51و ارتقاء احسا  امنیت است كه از  تأمینمثلفه ديگر، مثلفه 

 باشند:میمثلفه زير شكل دهنده اين  شاخص 15تكراری،  یهاشاخصحذف 
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 و ارتقاء احساس امنیت تأمینمؤلفه احصاء شده  یهاصشاخ 1 شکل شماره

گردياده   باه شارح ذيال تشاكیل     شاخص 9 متناسب با تغییرات، از ريزیبرنامهمثلفه ديگر، مثلفه 

 است:

 امنیت تأمین در هابرنامه روزبه و مداوم بازنگری 

 علمی یزيربرنامه 

 آينده ترسیم برای تحقیقاتی و فنی و علمی كارهای انجام 

 یهاشاخصتشكیل گرديده كه با حذف  شاخص 12نو و ابتكاری از  یهاطرح یریكارگبهلفه مث

 باشند:میمثلفه زير شكل دهنده اين  شاخص 1تكراری، 
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 نو و ابتکاری یهاطرح یریکارگبهمؤلفه احصاء شده  یهاشاخص 2شماره شکل 

 است:گرديده  به شرح ذيل تشكیل شاخص 5 ، ازتحقق اقتدار ملیمثلفه 

كاركنان  در جوانمردانه خُلقیات رشد و نظامى كارايى با ملی اقتدار توسعه :ملی اقتدار مظهر

تكراری،  یهاشاخصتشكیل گرديده كه با حذف  شاخص 41تربیت اسالمی كاركنان از مثلفه نیرو

 باشند:میمثلفه زير شكل دهنده اين  شاخص 45

 
 کارکنان یاسالم تیربتمؤلفه احصاء شده  یهاشاخص 5جدول شماره 

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

 مردم یهادل جلب 

  نیرو از مردم زدايی تر 

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

  در انجاام   تيو جاد  یمنكاردن فسااد و نااا    كنشهيربا انتخاب فرماندهان مثمن و مخلص و

 فيوظا

 یعمل یسالمت و صداقت اخالق ،یدارامانت وه،یبا رفتار، ش 

 کيا  لیباودن و تشاك   ورزشاه ياند»باا عناوان    شااخص  1اتاق فكر، از  لیتشكمثلفه  گر،يدمثلفه 

 است. دهيگرد لیتشك «یمجموعه فكر

 ست:ا دهيگرد لیتشك ليبه شرح ذ شاخص 1از  رو،ین یفیكو  یتوسعه كممثلفه 
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 هانهیزمدر همه سطوح و  یو نوآور روین زیتجه 

 عمل به سمت نقطه مطلوب تیفیروش كار، رفتار و ك یارتقا 

 میدر تصم یو استوار و ارادهو عزم  مانيو ا یآمادگ روزافزون شيافزا 

  سازمان یتوسعهو  و ارتقاعقیدتی و نظامی  یهاآموزشتوجه به 

 ى استعدادتأمل و با به كار گرفتن همه ق،یحركت رو به جلو با دانش، تجربه، تحق 

 كاركنان خدمت یهیارتقاء روح 

 مادّى یهایآمادگو  زهیآرمان و انگ تيتقو 

  روین یو كم یفیو گسترش ك لیو تكماصالح 

« مردم نیسازمان در ب یحفظ آبرو»با عنوان  شاخص 1سازمان، از  یحفظ آبرومثلفه  گر،يدمثلفه 

 .دهيگرد لیتشك

 1 ،یتكارار  یهاا شااخص كه با حاذف   دهيگرد لیتشك شاخص 19از  یفظ كرامت انسانحمثلفه 

 :باشندیممثلفه  نيدهنده ا لیتشك ريز شاخص

  مورد( 9)رفتار اسالمی و انسانی با زيردستان 

  مورد( 7)رفتار نیكو و انسانی با مردم 

 تكريم ارباب رجوع 

 جلب قلوب آنان 

 ستادنيدر برابر مفاسد ا با قدرت 

 لیتشاك  «يیكاارا حفاظ و ارباات   »با عنوان  شاخص 1از  ،يیكاراحفظ و ارتقاء مثلفه  گر،يده مثلف

 است. دهيگرد

 ريز شاخص 1 ،یتكرار یهاشاخصكه با حذف  دهيگرد لیتشك شاخص 19از  یحق مدارمثلفه 

 :باشندیممثلفه  نيدهنده ا لیتشك

 بودن مدارقانونبودن و  میرح 

 ر بودناز منك یآمر به معروف و ناه 

 از ظلم در گفتار و رفتار زیپره 

 یمعنو یهاارزشحق و  یگذاشتن از جان برا 

 خدا و حكم یعمل و اتكا بر قاعده شرع 

 زیا اسات و ن  دهيگرد لیتشك «يیخود اتكا»با عنوان  شاخص 1از  ،يیخود اتكامثلفه  گر،يدمثلفه 
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انداز  واضح چشم میتنظ»ا عنوان ب شاخص 1از  نده،يواضح از آ اندازچشم یدارامثلفه  گر،يدمثلفه 

 .دهيگرد لیتشك «ندهيو روشن از آ

 است: دهيگرد لیتشك ليبه شرح ذ شاخص 5از  یدانش محورمثلفه 

 نسبت به همه مسائل جامعه قیشناخت و معرفت دق 

 یعلم یهاروشو با استفاده از  ستهيشا صورتبه فهیانجام وظ 

 از: اندعبارتكه  دهيگرد لیتشك شاخص 9با مردم از  یو اسالم یرفتار انسانمثلفه 

 مستضعفان ژهيوبهبا مردم  كویرفتار ن 

 قانون بر اسا و عمل  كارخالفاز برخورد با خشونت با  زیپره 

 یا، اخالق و ادب اسالمتقو یدارا 

 یهاا شااخص كه باا حاذف    دهيگرد لیتشك شاخص 6از  یدرون سازمان یفضا یسازسالممثلفه 

 :باشندیممثلفه  نيشكل دهنده ا ريز شاخص 9 ،یتكرار

  سازمان یسازسالمپااليش سازمان از عناصر ناپاک و 

 یو سازمان یمراقبت از خود در مسائل شخص 

 انتیرد بدون اغماض با تخلف و خبرخو 

 یهاا شااخص كاه باا حاذف     دهيا گرد لیتشك شاخص 11از  یسازمان التیتشك یساماندهمثلفه 

 :باشندیممثلفه  نيشكل دهنده ا ريز شاخص 9 ،یتكرار

 یانضباط نامهنيیآاز  نیبا متخلف یبرخورد قاطع قانون 

 یانگارسهلبا اقتدار و عدم  یانضباط نامهنيیآ تيرعا 

 یو معنو یانضباط ظاهر یدارا 

 یهاا شااخص كاه باا حاذف     دهيا گرد لیتشاك  شاخص 19از  یاسیعدم دخالت در امور سمثلفه 

 :باشندیمه مثلف نيشكل دهنده ا ريز شاخص 7 ،یتكرار

 يیو گروه گرا یاسیعدم ورود و دخالت در امور س 

 یاسیس یهاگروهو ورود به احزاب و  تيعدم عضو 

  از اختالف زیو پره یطرفیبحفظ جانب 

 بدون گرايش سیاسی یاسیو مطالعات س ديد یدارا 

  و استقالل نظر یرأدارای استقالل 

 مقرر فيكاركنان در چارچوب وظا یاسیس نشیو ب یارتقاء معنو 

 كل یفرمانده یاسیس یدتیبا دفتر عق یحفظ هماهنگ 
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 است: دهيگرد لیتشك ليشاخص به قرار ذ 6عمل بهنگام و به اندازه از مثلفه 

 به هنگام و به اندازه فيو انجام وظا یشناسوقت 

 و به جا ریبزرگ و فراگ یانجام كارها 

 ازیدر زمان ن حیاقدام به موقع و صح 

 تیامن یرعمدیغو  یقدرت شناخت مخالن عمد 

 یو مكان یزمان  يدر هر شرا فهیو شناخت وظ صیتشخ 

 حضور دائم و بهنگام نيتمر 

 است: دهيگرد لیتشك ليشاخص به قرار ذ 4از  یقانون مدارمثلفه 

 از خشونت و رفتار مطابق قانون با مجرم یدور 

 عمل بودن اریقانون مالک و مع 

 یو راه قانون فهیمراقبت از راه وظ 

 و داشتن ابتكار عمل و اخالص یانتظام یهاضابطه تيرعا دقت در 

 یهاا شااخص كاه باا حاذف     دهيگرد لیتشك شاخص 15سازمان از  یمبارزه با مفاسد داخلمثلفه 

 :باشندیممثلفه  نيشكل دهنده ا ريز شاخص 7 ،یتكرار

 رویبدنه ن یمبارزه با مفاسد درون 

  اختیار از آزادی، مسئولیت و امكانات در سوءاستفادهعدم 

 هاگاهيجااز  سوءاستفادهو  یطلباستيراز  زیپره 

 یو تخلفات سازمان فهیو قاطع با تخلفات در انجام وظ یبرخورد جد 

 یو سازمان یشخص یاز فساد و كجرو زیپره 

 استفاده بجا از قدرت 

 متخلفان یناامن برا  یمح جاديا 

 یهاا شااخص كاه باا حاذف     دهيا گرد لیتشك شاخص 1و پاسخگو بودن از  ريپذتیمسئولمثلفه 

 :باشندیممثلفه  نيا دهندهشكل ريز شاخص 6 ،یتكرار

 نیدر برابر مخالف یريپذتیمسئولو  یستادگيا 

  فيو وظا هاتیمسئولعمل به 

 ايمانی و دينی باورهای اعتقاد و اسا  بر مسئولیت پذيرش 

  مردم مقابل در عمیق مسئولیت احسا 
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 مردم مقابل در گفتار و رفتار از مراقبت 

 بودن پاسخگو و یريپذتیمسئول 

 7تكاراری،   یهاا شااخص تشاكیل گردياده كاه باا حاذف       شاخص 15از  نظارت همگانیمثلفه 

 باشند:میمثلفه زير شكل دهنده اين  شاخص

 خدا بر عملكرد و دشمنان و دوستان ظر دانستنان 

 اسالم از و مراقبت همگانی نظارت 

 انحرافات از و مراقبت همگانی نظارت 

 منكر از نهی و معروف به امر 

 دهنده رشوه و قاچاقچی فريب با مقابله 

 نیرو بدنه به انقالب ضد و منافقین نفوذ از مراقبت 

 تخلف بروز و قانونی وظايف از مراقبت 

 تكاراری،  یهاا شاخصتشكیل گرديده كه با حذف  شاخص 34از  سازمانی برون هماهنگیمثلفه 

 باشند:میمثلفه زير شكل دهنده اين  شاخص 52

 
 یبرون سازمان یهماهنگمؤلفه احصاء شده  یهاشاخص 6جدول شماره 

 11 ،یتکررار  یهاشاخصکه با حذف  دهیگرد لیتشک شاخص 22از  یدرون سازمان یهماهنگمؤلفه 

 :باشندیممؤلفه  نیشکل دهنده ا ریز شاخص

 هماهنگى و رعايت مقررات در نیروهاى مسلح 

 یحفظ نظم درون 

  گريكدياز  یبانیمراتب و پشتاطاعت از سلسله 
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 یاخالق تيقانون با رعا تيرعا 

 سطوح همه در همگامی و هماهنگی 

 ای رويه عدالت و وظايف به عمل و انسجام حفظ 

 قانونی و شرعی و مقررات قوانین به عمل 

 قانونى وظايف انجام در و مراقبت دقّت 

 فرماندهی وحدت به معتقد 

 مقررات رعايت و نظم داشتن با هماهنگی و انسجام تحقق 

 سازمانی يكپارچگی 

در  تأكیاد  بعد ماورد  3احصاء شده كه در قسمت قبلی توصیف گرديدند بر مبنای مثلفه  91تعداد 

، یدها ساازمان ، هدايت، همااهنگی،  یزيربرنامه، هااستیساين كار تحقیقی يعنی دكترين، اهداف، 

ار گرفتند كاه در اداماه هار ياک از ايان      قر یبندطبقهارزيابی مورد  و اجرا و نظارت و یسازادهیپ

تعداد ابعاد احصاء شده از آراء و نظرات حضرت امام  7 . جدول شمارهگردندیممحورها توصیف 

 دهد.( را نشان مییالعالمدظله)ره( و رهبر معظم انقالب )
 درصد فراواني فراواني بعدها ردیف

 5521 1 دكترين 6

 1421 1 یگذارهدف ۹

 56 3 یگذاریاستس 9

 17 6 يزیربرنامه ۸

 9 1 یدهسازمان ۶

 9 1 هدايت 1

 121 5 هماهنگی ۰

 9 1 و اجرا سازییادهپ ۴

 121 5 كنترل و ارزيابی 3

 122 91 مجموع 6۶

 (العالیمدظله)ره( و رهبر معظم انقالب ) ینیابعاد احصاء شده از آراء و نظرات امام خم 7جدول 

 بعد اول: دكترين

احصاء شده از آراء و نظرات حضرت امام خمینی )ره( و مقاام معظام رهباری    مثلفه  91 از تعداد
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 عبارتند از: هامثلفهكه اين  باشندیمدر ارتباط  نيبعد دكتربا مثلفه  1( تعداد یالعالمدظله)

 استقامت و پايداری در پیشبرد انقالب 

 تحقق اقتدار ملی 

 حفظ كرامت انسانی 

 یاسیعدم دخالت در امور س 

 یمدار قانون 

 یاسالم يیاقتدارگرا 

 یمحور دانش 

 یمدار حق 

 اهداف دوم: بعد

 ی)ره( و مقاام معظام رهبار    ینیاحصاء شده از آراء و نظرات حضرت امام خممثلفه  91تعداد  از

 عبارتند از: هامثلفه نيكه ا باشندمیبا بعد اهداف در ارتباط مثلفه  1( تعداد العالیمدظله)

 یداخل تیو ارتقاء امن حفظ 

 داريپا تیو ارتقاء امن حفظ 

 یعموم تیو ارتقاء امن حفظ 

 یمل تیو ارتقاء امن حفظ 

 تیاحسا  امن تأمینو ارتقاء و  حفظ 

 هاسیاست سوم: بعد

 ی)ره( و مقاام معظام رهبار    ینیاحصاء شده از آراء و نظرات حضرت امام خممثلفه  91تعداد  از

 عبارتند از: هامثلفه نيكه ا باشندمیدر ارتباط  هاتسیاسبا بعد مثلفه  3( تعداد العالیمدظله)

 كاركنان یبرا یروان تیامن جاديا 

 كاركنان یو آموزش اسالم تیترب 

 سازمان یآبرو حفظ 

 كارايی یو ارتقا حفظ 

 با مردم یو اسالم یانسان رفتار 

 سازمان یبا مفاسد داخل مبارزه 

 و پاسخگو بودن پذيرمسئولیت 

 اعتمادسازی 
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 فكر اتاق لیتشك 

 ريزیبرنامهچهارم:  بعد

 ی)ره( و مقاام معظام رهبار    ینیاحصاء شده از آراء و نظرات حضرت امام خممثلفه  91تعداد  از

 عبارتند از: هامثلفه نيكه ا باشندمیدر ارتباط  ريزیبرنامهبا بعد مثلفه  6( تعداد العالیمدظله)

 برنامه یكارها از رو انجام 

 راتییمتناسب با تغ ريزیبرنامه 

 ینو و ابتكار هایطرح كارگیریبه 

 توسعه كمی و كیفی نیرو 

 خود اتكايی 

  واضح از آينده اندازچشمدارای 

 

 دهیسازمان :پنجمبعد 

احصاء شده از آراء و نظرات حضرت امام خمینی )ره( و مقاام معظام رهباری    مثلفه  91از تعداد 

-در ارتبااط مای   یدها سازمانمانی با بعد ساماندهی تشكیالت سازمثلفه ( تعداد يک یالعالمدظله)

 .باشند

 : هماهنگیششمبعد 

احصاء شده از آراء و نظرات حضرت امام خمینی )ره( و مقاام معظام رهباری    مثلفه  91از تعداد 

 عبارتند از: هامثلفهكه اين  باشندیمدر ارتباط هماهنگی با بعد مثلفه  5( تعداد یالعالمدظله)

 سازمانی برون هماهنگی 

 ماهنگی درون سازمانیه 

 : هدايتهفتمبعد 

احصاء شده از آراء و نظرات حضرت امام خمینی )ره( و مقاام معظام رهباری    مثلفه  91تعداد از 

 استدر ارتباط هدايت با بعد « انگیزه الهی در كار»مثلفه ( تعداد يک یالعالمدظله)

 و اجرا سازیپیاده: هشتمبعد 

آراء و نظرات حضرت امام خمینی )ره( و مقاام معظام رهباری    احصاء شده از مثلفه  91از تعداد 

 .استبا اين بعد در ارتباط « اندازهبهعمل بهنگام و »مثلفه ( تنها يک یالعالمدظله)

 كنترل و : ارزيابینهمبعد 
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 احصاء شده از آراء و نظرات حضرت امام خمینی )ره( و مقاام معظام رهباری    مثلفه  91از تعداد 

 ها عبارتند از:مثلفهكه اين  باشندیمدر ارتباط کنترل  و ارزیابيبا بعد مثلفه  5تعداد 

 فضای درون سازمانی سازیسالم 

 نظارت همگانی 

نیاروی   در بعد دكترين بر مبنای گفتماان واليات، نشاان داد   آمده  دست بههای مثلفه :یریگجهینت

قاانون ماداری، داناش     بايسات یما نیل به پیشبرد اهداف انقالب و تحقق اقتدار ملی  انتظامی برای

محوری، حق ماداری و عادم دخالات در اماور سیاسای را رويكارد در اماور مااموريتی خاود در          

 قرار دهد. مدنظرامنیتی، انتظامی و اجتماعی  هایعرصه

احساا   امنیت عماومی و ارتقااء    تأمیندر بعد اهداف بر مبنای گفتمان واليت، نیروی انتظامی با 

« پاساخگو جامعاه مسائول، پلایس    »مدنظر قرار دادن مالحظه عماده و اساسای    امنیت شهروندان با

 افراد جامعه، در مسیر اهداف كالن كشور گام بردارد. آحادنسبت به تحقق محیطی امن برای 

عماومی نسابت باه حفاظ و      منادی رضايتو دستیابی به  اعتمادسازی منظوربه هاسیاستدر بعد 

اسالمی با مردم ضمن مقابلاه باا مفاساد داخلای ساازمانی، تربیات و       ارتقاء كارايی، رفتار انسانی و 

 آموزش اسالمی كاركنان را ملحوظ نظر قرار دهد.

واضح  اندازیچشمنیل به  منظوربهو  اقدام به توسعه كمی و كیفی نیرو نموده، ريزیبرنامهدر بعد 

د را متناساب باا تغییارات قارار     خاو  هایريزیبرنامهنو و ابتكاری  هایطرح كارگیریبهاز آينده، با 

 دهد.

نیاروی انساانی و    دهای ساازمان و  ساازمانی درونتنظیم روابا    و هدايت با دهیسازماندر بعد  

 الزم را بروز دهد. ارربخشیكشور، كارايی و  تأریرگذارهدايت اين مجموعه عظیم و 

ی انقالب اساالمی و  اسالمی و حفاظت از دستاوردها هایارزشحفظ  منظوربهدر بعد هماهنگی  

و  هاا دساتگاه را باا   ساازمانی بارون درون و  هاای همااهنگی نظم و امنیت عمومی در جامعاه   تأمین

 متولی برقرار نمايد. هاسازمان

و اجرا و كنترل و ارزيابی بر مبناای گفتماان    سازیپیادهنموده و در ابعاد  تأكید اندازهبهو  به هنگام

 طاور بهرا  سازمانیدرونفضای  سازیسالمطريق نظارت همگانی، از  واليت نسبت به اقدام و عمل

 داشته باشد. مدنظر مداوم

 پیشنهادات:

عمل به رهنمودها، تدابیر و فرامین واليات فقیاه يكای از     كه آنجايیالف( پیشنهادات كاربردی: از 
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ی عظایم باوده   فكری و حركتی مجاهدان فی سبیل ا... در اين نیارو  هایبنیاناركان تعیین كننده در 

قدرت پیشران نیاروی انتظاامی را در    تواندمی هاآنلذا باور و اعتقاد به نتايج اين تحقیق و عمل به 

، ارتقااء  اسات نظم و امنیات عماومی در جامعاه     تأمینخود كه همانا  مأموريت تريناساسیتحقق 

صف و ساتاد   ر بدنهمختلف د و اشكال هاقالبنتايج تحقیق حاضر در  گرددمیبخشد، لذا پیشنهاد 

 فرماندهی و مديريتی( اين نیرو مورد توجه ويژه قرار گیرد. هایبخش)

 ب( پیشنهادات پژوهشی:

 :گرددمیبرای تعمیق بخشیدن به نتايج اين تحقیق پیشنهاد 

 اين تحقیق نمايند. گانهنهاقدام به تحقیق در خصوص شناخت راهبردهای ابعاد  محققین ديگر

نمودن نتايج تحقیق حاضر )كاربسات تحقیاق( در هار كادام از ابعااد تحقیاق       راهكارهای اجرايی 

 متمايز صورت گیرد. طوربه
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