شناسایی و رتبهبندی قوتهای جمهوری اسالمی ایران در مقوله امنیت اخالقی
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تاريخ پذيرش1936/7/11:

چكیده:
امنیت اخالقی از آن جهت مهم است كه دارای ماهیتی نرم و وابسته باه جامعاه هادف اسات بناابراين امنیات
اخالقی مربوط میشود به ارزشها و بنیانهای اساسی جامعه هادف .از ايان رو باهعناوان يكای از دغدغاههاا،
همواره در سرلوحه و كانون سیاستها ،برنامهها ،پژوهشها و مطالعات بوده اسات .مقالاه حاضار كاه از لحااظ
نوع تحقیق ،كاربردی توسعهای است ،با هدف شناسايی و رتبهبنادی قاوتهاای جمهاوری اساالمی اياران در
مقوله امنیت اخالقی تهیه شده است .سثال اساسی عبارت است از اينكه قابلیاتهاا و ظرفیاتهاای كشاور كاه
موجبات برقراری و حفظ امنیت اخالقی را فراهم میكنند ،كدامند؟ برای پاسخ به اين سثال ،دادههاا باهصاورت
اسنادی و پیمايشی بااابزار پرسشانامه محقاق سااخته گاردآوریشاده و باه دو صاورت توصایفی و اساتنباطی
تجزيهوتحلیل شدهاند .جامعه آماری تحقیق شامل مسئولین ،صاحبنظران و كارشناسان مرتب باا حاوزه امنیات
اخالقی به تعداد  12نفر بوده كه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شادهاناد .يافتاههاای ايان
مطالعه كه به شناسايی تعداد  52گويه قوت در قالب چهار خوشاه «فاردی»« ،خاانواده»« ،جامعاه» و «حاكمیات»
منجر گرديد ،با استفاده از آزمون فريدمن رتبهبندی شدند .بر اين اسا

«برخورداری از ماهیت و فطرت پااک و

ذاتی اخالقی (شخصیت ذاتی اخالق محور فردی)» باالترين رتبه را در ساطح «فاردی»« ،اصاالت خاانوادگی و
اصل و نسب پاكیزه و نداشتن هیچگونه جايگاهی برای فرزنادان غیراخالقای و نامشاروع» بااالترين رتباه را در
سطح «خانواده»« ،بسترها و زيرساختهای الزم سختافزاری و نرمافزاری برخورد و تنبیه قااطع مخاالن تاأمین
امنیت اخالقی در جامعه» باالترين رتبه را در سطح «جامعه» و نهايتاً «اهتمام جدی نظاام و حاكمیات در دفااع از
هجمه و شبیخون فرهنگی دشمنان و حمايت همهجانبه جامعاه از آن» بااالترين رتباه را در ساطح «حاكمیات و
نظام» به دست آورده است.

کلیدواژهها :امنیت اخالقی ،قوتها ،فردی ،خانواده ،جامعه ،حاکمیت.

 -1دانشجوی دوره دكتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی (نويسنده مسئول)
 - 5دانشیار دانشگاه امام حسین (علیه السالم)
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مقدمه :امنیت اخالقی يكی از مهمترين و اساسیترين نیازهای انسان ،همیشه و در همه جا تعريف شاده و
مورد توجه بوده است و از آن جهت مهم است كه دارای ماهیتی نرم و وابسته باه جامعاه هادف اسات .باه
بیانی ديگر ،جرائم علیه امنیت اخالقی ،ارزشهای اساسی جامعه يا افاراد و هنجارهاای اجتمااعی را هادف
قرار میدهند .اخالق كه «خلق و خوی آدمی» است میتواند خوب يا بد باشد و اين خوبی و بادی نیاز باه
اقتضاء زمینه و زمانه تعريف میشود ،چهبسا رفتار و يا كرداری كه مبتنی بر اخاالق اسات ،در ياک جامعاه
خوب و در جامعهای ديگر ،بد تلقی شود و يا همان رفتار در يک جامعه ،در برههای از زمان خوب و نیكاو
دانسته شود و در زمانی پیش يا پس از آن ،بد و ناپسند پنداشته شود .اخالقیات از مهمترين و اساسایتارين
باورهای مشترک بشر است و اخالق نیک میتواند مبنای رواب نیكو در زندگی اجتماعی باشاد و پاياداری،
پايبندی ،پیشرفت و پیروزی انسان برای رسیدن به جامعهای آرمانی را به همراه داشته باشد.
در قرن بیست و يكم میالدی كه ادبیاتی با عبارات جهانی شدن ،دهكده جهانی ،جهان بدون مرز و
مانند آن گسترش يافته و فنآوریهای نوين از قبیل ماهواره و اينترنت انسانها را در ظاهر باه هام
نزديک نموده ،مرزهای جغرافیايی را شكسته و فاصلهها را از میان برداشته است ،باه هماان میازان
مناسبات و محاسبات بشر در هم تنیدهتر و پیچیدهتر شده و همه اينهاا از ساويی بساتر و گساتره
خاصی را برای بروز تخلفات ،جرائم و جنايات جديد فراهم كرده كاه در چناین شارايطی جارائم
علیه امنیت اخالقی ،بیش از همیشه از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار گشته است.
از مقولههای بسیار مهم امنیت اخالقی ،توجه به قوتها و شناخت آنهاا بارای بهارهمنادی در راساتای
تحكیم پايههای فردی ،خانوادگی و اجتماعی بهمنظور پايداری نظم ،آرامش و امنیت در جامعه اسات .اياران
اسالمی پتانسیلها و توانمندیهای بالقوه و ارزشمندی بارای پیشاگیری از معضاالت ،مشاكالت و جارائم
علیه امنیت اخالقی دارد كه میتوان آنها را شناسايی ،رتبهبندی و باا برناماهريازیهاای هوشامند ،دقیاق و
كارآمد ،مورد استفاده قرار داد.
بیان مسئله .بعد از پیروزی شكوهمند انقالب اسالمی ،امنیت اخالقی در ادبیات امنیتی ،حقاوقی و سیاسای
ايران ،همايشهای ملی ،سمینارها و كنفرانسهای علمی و خبری ،سخنرانیها ،كتاب و مقااالت علمای ،باه
نوعی مورد توجه و اشاره قرار گرفته است ،اما تاكنون پژوهش جامع و كاملی كاه قاوتهاای كشاور بارای
پیشگیری از تخلفات و جرائم علیه امنیت اخالقی را مورد مطالعه و بررسای قارار داده باشاد ،انجاام نشاده
است .به عبارتی ديگر ،در شرايطی كه جامعه جوان ايران اسالمی از قاوتهاای بسایار زيااد و برجساته در
خصوص تنظیم و تحكیم امنیت اخالقی برخوردار است ،لیكن به علت فقادان مطالعاه علمای و مبتنای بار
پژوهشهای دقیق ،اين توانمندی بالقوه ،شناخته شده نیست و اين باهعناوان مسائله اصالی ،باعاث ترغیاب
پژوهشگر به انجام اين پژوهش گرديده است .شناخت قوتها از آن جهات مهام اسات كاه مایتواناد در
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جهتدهی به راهبردهای كالن پیشگیری و مواجهه با ايان پدياده اجتمااعی ماثرر باشاد .در حاال حاضار،
مواردی با عناوين جنگ نرم ،شبیخون فرهنگی و تهديدات علیه امنیت اخالقی در جامعه ايرانای ،مایتواناد
زنگ خطری باشد كه بیش از پیش پرداختن به مسئله امنیت اخالقی را جدیتر و حساا تار ماینماياد و
اين پژوهش ،در تالش است تا در اين راستا رسالتی نو بر دوش كشیده و با ارائه مهمترين قاوتهاا كاه بار
مطالعه گسترده ،وسیع ،جامع و متقن و مستند به بررسی اكتشاافی و میادانی از خبرگاان ايان حاوزه

اسا

حاصل گرديده ،به جامعه اجرايی و علمی اعم از مسئولین و متصديان امور امنیتی و اداره امور كشاور كماک
نموده و نیز از كم توجهی به اين مهم و خاطرجمعی مبتنی بر وفاداری اجتماعی كه ممكان اسات در عصار
و نسلی كه بسیار تحت تأریر سرعت انتقال اطالعات و پديدههای نوظهور قرار مایگیرناد منجار باه ايجااد
شرايطی خطرناک و غیرمنتظرهای برای ايران اسالمی شوند ،متذكر گردد؛ بنابراين برخی از مهامتارين ماوارد
اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر عبارت است از:


كمک به توسعه و ترويج گفتمان امنیت اخالقی در جامعه؛



كمک به ارتقاء و آگااهی ساطوح مختلاف جامعاه از بدناه تاا بااالترين ساطح آن در خصاوص
قوتهای جمهوری اسالمی ايران در مقوله امنیت اخالقی؛



كمک به جامعه علمی در ترويج قوتهای امنیت اخالقی جمهاوری اساالمی اياران باا تأكیاد بار
گفتمان سازی آن در بین جامعه مخاطب؛



كمک به جامعه اجرايی و مديريتی كشور در سطوح مختلف در ترويج ،تقويت و راهبری درسات
قوتهای امنیت اخالقی جمهوری اسالمی ايران؛



كمک به خودباوری بر اسا

ظرفیتها و توانمندیها در قالب قوتها؛

پیشینه پژوهش :جستارگری منابع و مستدالت قابلدساتر

نشاان مایدهاد باا وجاود انجاام برخای

مطالعات ،پژوهشی با عنوان ،هدف و سثال مدنظر اين تحقیق انجام نگرفته است .با هادف كماک باه ايان
تحقیق برخی از آنها در ادامه آورده شدهاند:
غالمرضا محمد نسل ( )1911در پژوهشی با عنوان چگونگی تبلیغات پیشاگیری انتظاامی از جارم ،باه
اين نتیجه رسیده است كه اجرای موفقیتآمیز برنامههای تبلیغاتی و اطالعرسانی هم علم است و هم هنار و
از طرفی ارربخشی مورد انتظار برنامههای تبلیغاتی پیشگیرانه در میان اقشار گونااگون جامعاه ،بساته باه ناوع
فرهنگ ،تحصیالت ،طبقه اجتماعی و ساير شاخصهای زندگی میتواند متفاوت باشد ،اما آنچاه مشاخص
و مشترک است اينكه تبلیغات اگر درست و دقیق و مناساب اجارا شاود ،در پیشاگیری انتظاامی از جارائم
تأریرگذار هست .اين تأریرات در تبلیغات پیشگیرانه پلیس كامالً محسو

و ملمو

بوده است.
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بیات ( )1913در قالب مطالعه ای ديگر با عناوان تبیاین رابطاه باین سارمايه اجتمااعی پلایس و امنیات
عمومی (اخالقی) جامعه دريافت كه:
 بین سرمايه اجتماعی پلیس و امنیت عمومی (اخالقی) رابطه معنادار وجود دارد.
 بین میزان مشاركت مردم در فعالیتهای پلیس و امنیت عمومی (اخالقی) رابطه معناادار وجاود
دارد.
 بین میزان اعتماد مردم به پلیس و امنیت عمومی (اخالقی) رابطه معنادار وجود دارد
در پژوهش ديگری كه مثمنی ( )1931به دنبال تدوين راهبردهای ارتقاء امنیات عماومی ج .ا .اياران در
مقابل تهديدات آمريكا بوده است ،مشخص گرديد سه راهبرد «اشرافیت اطالعاتی و كاهش تازاحم فیزيكای
نهادهای متولی امنیت عمومی و مردم»« ،توسعه مشاركت اجتماعی از طريق استفاده از ظرفیتهاای دينای و
قومی و هويتهای اجتماعی ،رسانه ملی ،همكااری و همااهنگی و اساتفاده از ظرفیاتهاای بسایج ،محلاه
محور نمودن امنیت و فراهم آوردن بستر و سازوكارهای مشاركت مردم (مانناد فورياتهاای پلیسای ،112
پلیس افتخاری ،پلیس محله و همیاران پلیس)» و «توسعه همگرايی و باور ملی به كارآمدی نظام اجرايای در
اداره عمومی كشور و امیدآفرينی برای نسل جوان» ،به ترتیب باالترين امتیاز میاانگین جاذابیت را از ديادگاه
نخبگان كسب كردهاند.
صادقی ( )1935معتقد است جنسیت نقش همهجايی و تعیینكننده بر نظامهاای اخالقای اياران داشاته
است .در آموزههای اخالقی جنسیت مقولهای است كه بر مبنای آن تنظیم رواب فردی و اجتمااعی صاورت
میگیرد و از اين رو با مناسبات قدرت در حوزه خصوصای و اجتمااعی پیوناد نزديكای دارد .ماروری بار
آموزههای اخالقی نشان می دهد ،روابا قادرت مبتنای بار جنسایت از تاأریر خاصای برخاوردار اسات و
شكلگیری اين نظامها با تحولی جدی در آگاهیها و باورها همراه بوده است.
جهانتاب ( ،)1935نیز بر اين باور است كه امروزه در برداشت از امنیت و احساا

آن افازون بار نباود

تهديد ،وجود شراي مطلوب برای تحقق خواسته های جمعای نیاز مادنظر اسات .در ايان گفتماان امنیات
توانمندی بهرهبرداری بهینه از فرصتها ،سرمايهها ،تضمین منافع و ارزشها تعريف میشاود .ايان گفتماان
بر نگرشی ذهنی و تفسیرگرايانه از خطرات غیرمادی مبتنی است و بر توانايیهای نرمافزاری و سارمايههاای
غیرمادی تأكید دارد .يكی از سرمايههای غیرمادی مورد تأكید ،سارمايه اجتمااعی اسات .سارمايه اجتمااعی
افراد و گروهها را در دستیابی به منافع عمومی نظیر امنیت و احسا
و اعتبار) و عملكرد مثرر نهادهای حكومتی ياری میرساند.

امنیت (در ابعاد جاانی ،ماالی ،ناوامیس
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مبانی نظری پژوهش:

 )1اخمق:
در يک تعريف از اخالق چنین آمده است« :اخالق مجموعه صفات روحى و باطنى انسان اسات» و باه
گفته بعضى از دانشمندان ،گاه به بعضى از اعمال و رفتارى كه از خلقیات درونى انسان ناشى ماىشاود ،نیاز
اخالق گفته مىشود (اولى اخالق صفاتى است و دومى اخالق رفتاارى) .اخاالق را از طرياق آراارش نیاز
مىتوان تعريف كرد و آن اينكه «گاه فعلى كه از انسان سر مىزند ،شكل مستمرى ندارد ،ولاى هنگاامیكاه
كارى بهطور مستمر از كسى سر مىزند (مانند امساک در بذل و بخشش و كمک به ديگاران) دلیال باه ايان
است كه يک ريشه درونى و باطنى در اعماق جان و روح او دارد ،آن ريشاه را خلاق و اخاالق ماىنامناد».
(ابن مسكويه )15 :1965 ،و نیز از همینجا مىتوان اخالق را چنین تعريف كرد« :اخالق علمى است كاه از
ملكات و صفات خوب و بد و ريشهها و آرار آن سخن مىگويد» و به تعبیر ديگر« ،سرچشمههاى اكتسااب
اين صفات نیک و راه مبارزه با صفات بد و آرار هر يک را در فارد و جامعاه موردبررسای قارار ماىدهاد»
(همان.)19 ،
«علم اخالق عبارت است از تحقیق در رفتار آدمى به آنگونه كه باياد باشاد»( .مطهاری...« .)3 :1961 ،
اخالق پیش برنده يک ملت است ،امید تحرک و جديت است .ملتای كاه ناامیاد و از آيناده خاود ماأيو
باشد ،ملتی كه خود را تحقیر كند ،پیشرفت نخواهد كرد» (امام خامنهای.)1971/7/3 :
اخالق؛ آداب ،ارزشها ،احترامات و اعتباارات ،بااور يافتاه ،پذيرفتاهشاده و مرساوم حااكم بار افاراد،
خانوادهها و مردم هر جامعه است كه میتواند مالک و محک قابل قبولی بارای گازينش ،پاايش و سانجش
گفتارها ،رفتارها و كردارهايی باشد كه پیوسته رخ میدهد و با فرض نیكوئی آنها ،موجباات پیشارفت و در
صورت ناپسندیشان ،موجبات پسرفت جامعه فراهم میآيد.
 )۹امنیت اخمقي
امنیت اخالقی وضعیتی است كه ضمن حفاظت و حراسات از ارزشهاای اساسای و هنجارهاای اخالقای
جامعه ،عموم مردم از هرگونه تعرض و تهديدی نسبت به آبرو ،حیثیت ،شرافت ،نامو

و عِرض خاود در

امان بوده و حقوق عرفی ،مشروع و قانونی آنها در اين راستا در كمال آرامش و آساايش ،ماورد رعايات و
حمايت قرار گیرد.
 )9عناصر تشكیلدهنده امنیت اخمقي


نخست :امنیت اخالقی هم مانند هر بعد ديگری از امنیت ،يک وضعیت است كه مایتواناد مطلاوب
باشد يا نامطلوب.

 شناسايی و رتبهبندی قوتهای جمهوری اسالمی ايران در مقوله امنیت اخالقی


11

دوم :امنیت ،حفاظت و حراست میكند ،چون مهمترين رسالتش حفاظت و حراست است و ايان در
ذات امنیت است .نگاه پیشین امنیت اخالقی در خصوص حفاظت و حراست از ارزشهاای اساسای
و هنجارهای اخالقی جامعه اشاره به تقدم امنیت اخالقی برای عموم نسبت باه فارد و تاأمین فضاای
مناسب و مطلوب در اجتماع برای همگان دارد و هم نیز تأكید بر اين مهام كاه ابتادا بايساتی فضاای
اجتماع و محی زندگی ماردم در امنیات اخالقای باشاد تاا بتاوان امنیات اخالقای را بارای افاراد و
گروههای اجتماعی در اليهها و طبقات گوناگون ،تضمین نمود.



سوم :ارزشهای اساسی و هنجارهای اخالقی جامعه ،چیزهايی میباشند كاه ماورد اعتمااد ،اعتقااد و
احترام اكثريت مردماند ،آداب و رسوم نهادينه شدهای هستند كه خلقوخوی منطقی و مطلاوب ماردم
را ساماندهی كرده و انتظام میبخشند .آنها ارزشهای پايهای و اصولی مورد پذيرش قريب باهاتفااق
مردماند.



چهارم :هرگونه تعرض و تهديد ،بیانگر كمیت و كیفیت است .هرگونه ،نوع و شاكل را ماینماياناد و
تعرض و تهديد بیانگر آسیبها و ضعفهای احتمالی درونی و تهاجمات و تهديدات بیرونی ،از هار
جانب است.



پنجم :آبرو ،به معنای ارزش و چیزی كه مايه سرافرازی است (عمیاد ،)6 :1973،حیثیات ،باه معناای
جهت و اعتبار (همان ،)119 :شرافت ،به معنای بزرگواری و بلند قدر شدن (هماان ،)1531 :ناامو ،
به معنای عفت و عصمت (همان )1131 :و عِرض ،به معنای نفس و ذات آدمی (همان )1495 :آماده
است و در اين تعريف هرگونه تعرض يا تهديدی كه ارزشهای ذاتای ،اعتباار ،بزرگاواری ،عفات و
عصمت افراد را خدشهدار كند و هم نیز جسم و نفاس افاراد ،از آن جهات كاه شارافت ،حیثیات و
ناموسشان را مورد تعرض يا تجاوز قرار دهد ،موردنظر است.



ششم :در امان بودن ،جنبه عینی و ملمو



هفتم :آرامش و آسايش ،جنبه ذهنی و محسو



هشتم :حقوق عرفی ،مشروع و قانونی مردم ،ضمن اشاره به حقوق همگاان ،منظاور هماه حاقهاايی

تعريف امنیت اخالقی را در جامعه نشان میدهد.
تعريف امنیت اخالقی را در جامعه نشان میدهد.

است كه در عرف اجتماعی ،شريعت اسالمی و قانون اساسی در راساتای ارزشهاای اخالقای بارای
عموم مردم شناخته شدهاند.
 )۸پیشگیری
پیشگیری عبارت است از :به جلوی تبهكاری رفتن بهمنظور پیشگیری از وقوع جارم( .گسان.)577 :1972 ،
يک تعريف مختصر و در عین حال كامل از پیشگیری را میتوان بدين قرار ذكر نمود« :مجموع راهكارهاا و
شیوههايی است كه انسانها بهمنظور جلوگیری يا محدود كردن جرم اختصاصااً بكاار مایبرناد( ».كوساون،
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 )44 :1976برخی از جرم شناسان كشورمان پیشگیری وضعی از جرم را علات شناسای جارم در خاارج از
شخصیت مجرم دانسته و معتقدند كه پیشگیری وضعی عبارت از اقدامات غیركیفری است كه معادلاه جارم
را به هم میزند و هزينه انجام بزه را باال میبرد ،به نحوی كه بزهكار بالقوه از ارتكاب جرم صرفنظار كناد.
(نجفی ابرندآبادی)431 :1919،
 )۶پیشگیری از جراام علیه امنیت اخمقي
پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخالقی عبارت است از كلیه تدابیر ،تعابیر ،راهبردها ،راهكارهاا ،تمهیادات و
تداركات فردی ،گروهی ،سازمانی و قانونی كه بهمنظور جلوگیری يا محادود كاردن وقاوع پديادههاا و ياا
ارتكاب جرائم علیه امنیت اخالقی ،در جامعه ،انجام پذيرد.
امنیت اخالقی از دیدگاه مقام معظم رهبری :مقام معظام رهباری در مناسابتهاای گونااگون در ماورد
امنیت و ضرورت تأمین آن ،تأكیدات و اشارات دقیقی بیان داشته و مبتنای بار رواياات ،امنیات را باهعناوان
نعمت توصیف كردهاند .ديدگاه مقام معظم رهبری در خصوص امنیت و بهويژه امنیت اخالقای را مایتاوان
بدين قرار در نگارش آورد؛
امنیت ،يكی از اساسیترين و اصلیترين نیازهای يک ملت و يک كشور است .مهمترين مشاكل بارای
يک كشور آن وقتی به وجود میآيد كه در محی كار ،در محای زنادگی ،در محای تحصایل ،در فضاای
عمومی جامعه ،مردم احسا

امنیت نكنند .در فضاای امنیات اسات كاه هام تاالش علمای ،هام تاالش

اقتصادی ،هم روحیه و نشاط و هم همه فعالیتهای يک كشور میتواند بهدرستی برنامهريازی بشاود و باا
دقت دنبال شود و به نتايج خود برسد .امنیت اجتماعی ،امنیت فردی ،امنیات در هماه محای هاای زنادگی،
امنیت فكری و معنوی و روانی ،همه اينها جزو انتظارات مردم است (امام خامنهای.)926 :1973 :
در جای ديگر در تعريف امنیت اخالقی و نقطه مقابال آن يعنای نااامنی اخالقای ،بیاان رهباری چناین
است؛
ناامنی اخالقی اين است كه مردم در محی جامعه و در كوچه و خیابان نتوانند طباق اعتقاادات ،ديان و
ايمان خود ،آسوده و بیدغدغه حركت كنند و با منااظری مواجاه شاوند كاه وجادان دينای آنهاا را آزرده
میكند .اين از مقوالت خیلی مهم است .مردمدوست دارناد وقتای جوانانشاان از خاناه بیارون مایروناد و
بازمیگردند و با محی اجتماعی مواجه میشوند ،تأریر ناخواسته و تأریر اخالقی بد روی ذهن آنها گذاشاته
نشود (امام خامنهای.)14/7/14 :
همانطور كه از سخنان رهبری بر میآيد ،آرامش و آسايش محی زندگی كه الزمه پیشارفت و تكامال
در همه جوانب و ابعاد آن است ،مبتنی بر امنیتی است كه در آن ارزشهاای دينای و اعتقاادی و اخالقیاات
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اجتماعی و بهطور كلی همه آداب و رسوم ارزشمند و مورد قبول مردم ،رعايت و حمايت شود و بار هماین
مبنا است كه میفرمايند؛
يكی از ابعاد امنیت ،...امنیت فرهنگی و اخالقی است .مردم به جوانان و به فرزندان خاود عالقاهمندناد
و از اينكه آنها دچار اعتیاد بشوند ،دچار فساد اخالقی بشوند ،دچاار وسوساههاايی بشاوند كاه آنهاا را از
مسیر درست زندگی دور بیندازد ،نگراناند .اين نگرانی و دغدغه را چه كسی برطرف میكناد؟ چاه چیازی
برطرف میكند؟ امنیت فرهنگی .امنیت فرهنگی را هم در بخش عظیمی ،نیروهای بسایج ،نیروهاای ماثمن،
جانبركف ،تأمین میكنند (امام خامنهای.)14/5/11 :
همچنین خلقیات حسنه (نیكو) را ،رهبری در سطح حركت عماومی كشاور باهمنظاور تاأمین عادالت
اجتماعی و امنیت عمومی ،ركن اصلی و اساسی دانسته و چنین بیان میدارند؛
…تأمین عدالت اجتماعی و امنیت عمومی و رعايات طبقاات ضاعیف و محاروم ،ياک ركان اصالی
است ...،در سطح حركت عمومی كشور ،اخالق و روحیات اساالمی و بارادری و گذشات و ايثاار و بقیاه
خلقیات حسنه اسالمی ،بايد مورد توجه قرار بگیرد (امام خامنهای.)1979 :1961،
رهبری در سطح حركت عمومی كشور بهسوی كمال و پیشرفت ،بهطاور ضامنی ،روحیاات اساالمی،
برادری ،گذشت ،ايثار و خلقیات حسنه را مورد توجه قرار داده و چنین استنباط و استنتاج میشود كه؛ هماه
اين موارد میتوانند از قوتهای حوزه امنیت و بهويژه خلقیات حسنه از قاوتهاای خااص حاوزه امنیات
اخالقی باشند.
ویژگیهای امنیت اخالقی:
 )1نسبی بودن امنیت اخالقی :امنیت اخالقی در جوامع و كشورهايی كه به اخالقیاات ،معنوياات و ارزشهاای
واقعی انسانیت ،توجه دارند و آنها را شاخص ارزيابی زندگی اجتماعی میدانند ،موضاوعیت پیادا كارده و
قابل توجیه است و در هر جامعه به نسابت تعرياف و تاوجیهی كاه از اخالقیاات دارناد ،امنیات اخالقای
هممعنا میيابد.
 )5ارزشمداری امنیت اخالقی :امنیت اخالقی بر پايه ارزشهای مورد قبول و مورد احترام مردم اساتوار اسات.
ارزشهای مشترک مردم جوامع بشری میتواند موقعیت يا وضعیتی از امنیات اخالقای مشاترک را ايجااب
نمايد .افزون بر اين ،هر جامعهای در درون خود بر مدار ارزشهای ماورد قباول ماردم ،گوناهای از فضاای
امنیت اخالقی را انتظار داشته و مطالبه مینمايد .در نقطه مقابل ،مردمای كاه باه ارزشهاای انساانی معتقاد
نباشند ،متقاضی امنیت اخالقی نیستند ،چون ممكن است هرگونه فساد يا بساتر نامتعاارف و غیراخالقای را،
درست و مطلوب تلقی نمايند.
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 )9اعتقاد محوری امنیت اخالقی :اعتقاد به خدا ،اعتقاد به رساتاخیز ،اعتقااد باه انساانیت ،اعتقااد باه وجادان و
شرف انسانی ،شايد مهم ترين در

و بحث همه ادياان الهای باشاد .هار فارد ياا اجتمااعی كاه اعتقااد باه

ارزشهای واالی انسانی دارد ،آينده انسان را در گرو تالش برای رسیدن به كمال و خاداگونگی مایداناد و
اين میسر و مقدور نیست ،مگر در بستری مناسب و بستر مناسب اجتماعی و حتای فاردی ،وضاعیتی اسات
عاری از فساد ،فحشا ،تیرگی و تباهی؛ بنابراين امنیت اخالقی بر محوريات اعتقااد باه ارزشهاای مشاترک
انسانی و دستورات و سفارشات مشترک اديان الهی استوار هست.
 )4وابستگی امنیت اخالقی :امنیت اخالقی از سويی به ارزشها و اعتقادات مردم وابسته است ،يعنی اگار ايماان
و اعتقاد را در نظر نگیريم و مالک و معیار همه چیز ماديات و مناسبات سرمايهای و پول و امكاناات رفااهی
صرف باشد ،امنیت اخالقی نمیتواند معنا و مفهوم پیدا كند .از ساويی ديگار امنیات اخالقای باه جامعاه و
فرهنگ وابسته است چراكه در بستر اجتماع و با فرهنگ مردم تعرياف مایشاود ،بناابراين ،چاون ماردم در
جوامع گوناگون خلقوخوی متفاوت داشته و از فرهنگهاای متناوع برخوردارناد ،مایتاوان چناین انتظاار
داشت كه هر جامعهای بسته به نوع فرهنگ ،ارزشها ،اعتقادات و عارف اجتمااعیاش ،ساطح و وضاعیت
خاصی از امنیت اخالقی را اقتضاء نمايد.
 )1حساسیت امنیت اخالقی :حساسیت امنیت اخالقی ازآنجا ناشی میشود كه با خلق و خاوی و ارزشهاا
و اعتقادات مردم (فردی يا جمعی) وابسته است .در تهديدات علیه اخالقیاات ،ممكان اسات باه ظااهر در
بادی امر اتفاق جدی و قابل توجهی رخ ننمايد ،اما باه مارور و از درون ،جامعاه را متزلازل و آسایبپاذير
میكند تا آنجا كه موجبات فروپاشی نظام اجتماعی و بهتبع آن نظام سیاسی يک كشور را فراهم كند.
ابعاد امنیت اخمقي
 .1بعد شخصی امنیت اخالقی
بعد شخصی امنیت اخالقی را میتوان در عزتنفس و كرامت انسان جستجو نماود .انساانهاای شاريف،
خودساخته ،پاکدامن و نجیب ،انسانهايی هستند كه ايمان باه خادا و احتارام باه انساان در روش و مانش
آنها ،از زمان زاده شدن ،در طول مدت تربیت ،با پرورش و پرهیز و پاكیزگی ،نهاديناه شاده و در زنادگی،
همیشه با مراقبت و نظارت بر خويش ،گفتار ،رفتار و كردارشان را تكامال مایبخشاند و در راه رسایدن باه
حقیقت زندگی و خدمت به مخلوقات خدا ،میكوشاند و خاود را از هرگوناه پلشاتی و پلیادی ،دور نگااه
میدارند .چنانكه امیر مثمنان علی (ع) میفرمايد« :مَن كَرُمَت عَلَیه نَفسُهُ هانَات عَلَیاه شَاهوَتُه؛ كسای كاه از
كرامت نفس برخوردار شد ،شهوات نفسانی در نظرش خوار چیز میآيد»( .تمیمی)663 :1939 ،
 .5بعد فرهنگی امنیت اخالقی
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فرهنگ در هر جامعه ،مجموعه ارزشها ،آرمانها ،اخالقیات و اعتقادات مردم اسات كاه باا رشاد فكاری
آنها رابطهای تنگاتنگ داشته و به اقتضای شراي حاكم بر اجتمااع پیشارفت و ياا پسارفت دارد .از ساويی
فرهنگ جامعه ،موجبات امنیت اخالقی را فراهم مینمايد و از سويی اخالقیات مردم ،موجب ارتقااء ساطح
فرهنگ میشود .پرداختن به فرهنگ و همه اقتضائات و الزاماتش بهمنظور رشاد و تكامال اخاالق و امنیات
اخالقی بسیار ضروری مینمايد« .ما فرهنگ را بستر اصلی زندگی انسان داريم؛ نه فقا بساتر اصالی در
خواندن و علم آموختن .فرهنگ هر كشور ،بستر اصلی حركت عمومی آن كشور اسات .حركات سیاسای و
علمیاش هم در بستر فرهنگی است .فرهنگ ،يعنی اخالقیات و ذاتیاات ياک جامعاه و باومی ياک ملات؛
تفكراتش ،ايمانش ،آرمانهايش ،اينها تشكیلدهنده مبانی فرهنگ يک كشور اسات؛ ايانهاسات كاه ياک
ملت را يا شجاع و غیور و جسور و مستقل میكنم ،يا سرافكنده و ذلیل و فرودسات و خااکنشاین و فقیار
میكنم»(بیانات رهبری در ديدار با وزير علوم و روسای دانشگاهها.)1919/12/17 ،
 .9بعد اجتماعی امنیت اخالقی
بعد اجتماعی امنیت اخالقی به رواب مشروع ،مناسب و مطلاوب انساانهاا در جامعاه مرباوط هسات .از
ديدگاه اسالم ،ارتباطات اجتماعی زمانی سالم است كه بر پاياه مباانی اخالقای شاامل؛ تكاريم شخصایت و
عزت نفس و احترام متقابل افراد انسانی ،استوار باشد .روابطی كه بر اين اسا

پايهگذاری شاود ،افاراد را در

برابر انحرافها ايمن و با انگیزه میكند و جامعه را در برابر آسایبهاا و تهديادات اخالقای ،امان و پااكیزه
مینمايد .در رابطه با بعد اجتماعی امنیت اخالقی ،كرامت انسانی میتواند اساا

و ركان پاياداری و پیوناد

جامعه مدنی و هدفمند باشد .خداوند در قرآن كريم مایفرماياد؛ «ای ماردم ،هماناا شاما را از مارد و زنای
آفريديم ،پس آنگاه به قبايل و طوايفی تقسیم گردانیديم تا از يكديگر بازشناخته شاويد ،هماناا گرامایتارين
شما در نزد خداوند ،پرهیزگارترين

شماست»1.

 .4بعد اقتصادی امنیت اخالقی
امنیت اخالقی در بعد اقتصادی ،تنها به سوداگری بر پايه منفعتطلبی نمیانديشاد .اقتصااد اخاالق محاور
نگاهی مشتری مدار بر اسا

خیرخواهی و سودرسانی دارد .در زير چتر امنیتای اخاالق اقتصاادی ،تولیاد،

توزيع و مصرف بر مبنای شرافت ،معرفت و منزلت ،معنا میيابد .امنیت اخالقی يک نیااز مبارم و راهنماای
مهم در توسعه راهحلهای جديد فنآوری در جامعه مدرن اقتصادی ،همچنین يک عامل رقاابتی در كساب
و كااار هساات .امنیاات اخالقاای ،آگاااهی ،شايسااتگی و تخصااص اسااتادانه بااا جزئیااات طاارح بااوده و
دستورالعملهای خاصی را برای پیروی از اخالقیات و مسائل مربوط به حفاظت از حريم خصوصای افاراد،
 1آيه 19سوره حجرات؛" يا ايهاالنا
اتقكم"

انا خلقناكم من ذكر وانثی وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اكرمكم عندا
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اطالعات ،هزينه كافی در مصوبات ،اطالعیههای بودجه دولتها قبل از مراجع ذيصالح و يا پیشبینی بارای
تحقق آن وظايف شرح داده و نیز به جنبههای ارتباطات پروژه در مسائل مربوط به حفاظت دادهها ،مشااوره
برای ابهامزدايی ،روشهای اطالعرسانی ملی و ساير راهنمايیهای در دستر

عموم و پیشبینای مصاوبات

حقوق ملی توجه میكند .امنیت اخالقی شرح مفصلی از اقدامات امنیتی و تضمینهاای قاانونی و عملیااتی
برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از دستگاهها و مأموريتهای باالقوه را ارائاه مایدهاد( .براناو مساتن
تانو)5 :5215 ،
 .1بعد سیاسی امنیت اخالقی
امنیت اخالقی در بعد سیاسی آن میتواند دارای دو جنبه باشد؛ يک جنبه داخلی اخالق سیاسای و ديگاری
جنبه خارجی اخالق سیاسی .اخالق سیاسی در جنبه داخلی به رفتارهاا و كردارهاای سیاساتمداران داخلای
هر كشور در رابطه با انجام وظايف و تكالیفشان در قبال مردم ،بر میگردد .در اين جنبه ،منطقای و مطلاوب
بودن اقدامات سیاستگزاران و سیاستمداران ،میتواند ماالک ارزياابی اخاالق سیاسای آنهاا باشاد .اخاالق
سیاسی در جنبه خارجی به رواب سیاستمداران هر كشور باا ساران دولتای و حكاومتی سااير كشاورها در
راستای اقداماتی كه مناسبات و محاسبات كشورشان در سطح منطقه يا جهان اقتضاء مینماياد ،برمایگاردد.
در اين جنبه ،انسانی بودن و بشردوستانه بودن سیاستهای خارجی و مواضع سیاسی دولتماردان ،مایتاوان
مالک ارزيابی اخالق سیاسی آنها و كشورشان باشد .اشتراكات اخالق سیاسی در بعد سیاسی امنیات قابال
تعريف است .اگرچه رواب سیاسی با رفتارهای چندگانه ،در طول تاريخ ،مادعی رساالت اخالقای اسات و
تالش میكند حسی از نوعدوستی را كه به نیازهای اجتماعی و معضالت پاسخ میدهد ،طبقهبندی كند ،اماا
طرح سثالی از اخالقیات سیاسی در چارچوب جهانیسازی ،باه معنای باه چاالش كشایدن شاكل واقعای
موجود از اخالق ،در سطح جهان سیاست هست .تعیین رويكردهای سیاسی اخالقیات و معرفات شاناختی
از آنچه بهعنوان روش منطقی و مطلوب در مناسبات و محاسبات بین سیاستمداران كشاورها ،الگاو هسات،
سنجیده شده است .اگر رويكردهای اخالقای مشاترک و قابال قباول باین ساران كشاورها ،ماالک واقعای
اقدامات و رواب آنها باشد ،جامعه جهانی به وفاق و تفاهمی بیش از آنچه در حال حاضر دياده مایشاود،
خواهد رسید( .نوحه دی لیسوفوی.)514 :5212 ،
چیستي و چرااي ظرفیتها و قابلیتها در امنیت اخمقي
ظرفیت ،در فرهنگ دهخدا با معاانی گنجاايش ،باارگیر و اساتعداد ،آماده اسات( .دهخادا.)1152 ،1911 ،
قابلیت ،در فرهنگ معین با معانی توان ،شايستگی ،امكان ،هنر ،لیاقت و كفايت ،آماده اسات( .معاین،1911 ،
 )115فرهنگ عمید واژه ظرفیت را مترادف قابلیات ،دانساته و در كناار آن از وساعت ،میازان و انادازه نیاز
سخن آورده است( .عمید)119 ،1973 ،
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ظرفیتها بسته به اينكه از كدام بعد به آنها نگريسته شود قابل تبیاین و تادقیق مایباشاند .باه ظرفیاتهاا
میتوان از زوايای گوناگون نگريست .مثلفههای هزينه ،كیفیت ،در دساتر

باودن ،ويژگایهاا ،ناوآوری و

عملكرد زيستمحیطی و مانند آنها در نگرش به ظرفیتهاا ،دارای اهمیات مایباشاند( .سالیمانفر،1913 ،
)41
اصطالح قابلیت ،اولین بار در ادبیات روانشناسی در سال  1379معرفی شد ،ديوين ماک كال لناد در مقالاه
خود با عنوان «آزمودن قابلیت بجای هوش» نشان داد كه در واقاع آزماونهاای سانتی اساتعداد و محتاوای
دانش ،نمیتوانند سنجش درستی از عملكرد و نیز آيندهنگری و هدفمندی را نشان دهند.
واژه قابلیت از فرهنگ التین و به معنای «شايسته و شايستگی» آمده اسات .بوبااتزيس قابلیات را باهعناوان
ويژگیهای اساسی يک فرد تعريف كرد كه منجر به ارربخشی عملكارد برتار وی در ياک كاار ياا فعالیات
هدفمند میشود .در تعريفی ديگر ،قابلیت يک ويژگی فردی است كه میتواند انادازهگیاری شاود و گااهی
قابلیت ،يک ويژگی و توانمندی گروهی است .همچنین قابلیت میتواند باهعناوان مجموعاهای از الگوهاای
رفتاری توصیف شود و وضعیتی را به وجود میآورد تا وظايف به نحو دلخواه اجارا شاوند( .پاوتر،5211 ،
)11
قابلیت همچنین تركیبی از دانش ،مهارتها و توانايیهايی است كه به عملكرد فاردی ،گروهای و ساازمانی
كمک میكند (همان)11 ،
میتوان قابلیت را دارای چند بعد دانست كه عبارتند از؛ رفتارها ،انگیزههاا و داناشهاا (دوباووبس و روت
ول)15 ،5214 ،
باتريس نیز قابلیتها را به يک كوه يخ تشبیه میكند و معتقد است كه بیشتر سازمانها بر قابلیاتهاای فنای
تأكید دارند ،يعنی قابلیتهايی كه مشهود هستند و به راحتی ارزيابی میشاوند؛ اماا تجرباه نشاان مایدهاد
قابلیتهايی كه مانند بخشی از كوه يخ در زير آب هستند (نامشهود) ،میتوانند بسیار حائز اهمیت باشند.
اين بدان معنا است كه قابلیتهای فنی (مهارتها و دانش) مایتوانناد آماوزش داده شاوند ،در حاالی كاه
بهسازی و آموزش قابلیتهای رفتاری بسیار مشكل میباشند( .سیوگزدينین)5212،53 ،
سینوت معتقد است برای تدوين استراتژیهای موفق بايد با راهكارهايی منطقی و مثرر ،قابلیتهاای پیادا و
پنهان را شناسايی و تشخیص داد و آنها عبارتند از؛
نگاشت قابلیت ،تشخیص قابلیت ،بهسازی قابلیت و پايش قابلیت


نگاشت قابلیت :نگاشت قابلیت اشاره به مرور كلی تمام قابلیتهای ضروری دارد ،به اين منظاور
كه اهداف سازمان كسب شود و از طريق برنامه دقیق است كه الزامات پروژههاا ،نیازهاای فاردی
و گروهی و الزامات نقشآفرين ،تعريف میشود.
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تشخیص قابلیت :تشخیص قابلیت به اين معناست كه نمونهای از وضعیت موجاود قابلیاتهاا و
سطح شايستگی كه هر فرد داراست مشخص میگردد .تجزيه و تحلیل شكاف بین آنچاه هسات
تا آنچه بايد باشد نیز در اين مرحله ضروری است ،زيرا شكاف بین تعداد و سطوح قابلیاتهاای
مورد نیاز بر طبق نقش و وظايف افراد تعريف میشود.



بهسازی قابلیت :به سازی قابلیت با زمانبندی فعالیتها ارتباط دارد .بار طباق دو مرحلاه قبال و
تجزيه و تحلیل شكاف مهارتها ،دانشها و رفتارها ،تعداد و سطح شايستگی قابلیاتهاايی كاه
افراد بايد دارا باشند ،افزايش میيابد.



پايش قابلیت :آخرين مرحله در راهكارهای بررسی و شناسايی قابلیتهاا ،پاايش قابلیات اسات،
يعنی بررسی پیدرپی نتايج به دست آمده بهواسطه مرحله به ساازی قابلیاتهاا (دراگانیاديس و
منتزا  14 ،5215 ،و )11

بسترهای تشخیص قوت در امنیت اخمقي
 .6فردی :ايمان به خدا و زندگی پس از مرگ از مهمتارين و قاویتارين عوامال پیشاگیری از شاهوات و
هو هاست .شخص باايمان ،خداوند متعال را همهجا حاضر و ناظر میبیند و باور دارد كاه هماه كارهاای
او بهوسیله فرشتگان الهی در پرونادهای ربات مایشاود و روزی ماورد رسایدگی قارار خواهاد گرفات و
سرنوشت نیكوكاران ،بهشت و كیفر تبهكاران ،دوزخ است .به تعبیر امام خمینی كه میفرمايد« :عاالم محضار
خداست ،در محضر خدا معصیت نكنیم ».اين اعتقاد ،بهترين مانع در برابار فساادهای اخالقای و اجتمااعی
است و هرقدر تقويت شود مقاومت انسان در برابر شهوات بیشتر میشود .از سوی ديگر باا ضاعف ايماان،
عفت و مقاومت در برابر شهوات كاهش میيابد .بنا بر آنچه از ظرفیت و قابلیت ماورد توجاه قارار گرفات،
ايمان به خدا ظرفیت بسیار شگرف و شگفت جامعه اسالمی اسات كاه انساان مسالمان را مقیاد و متعهاد
میسازد و نیز قابلیت فردی برای كسی است كه خاود را در چاارچوب احكاام و فارامین دينای سااخته و
پرداخته نموده و پاک و پارسا میگردد .پس تقويت ايمان در بعد فردی میتواند هم ظرفیات و هام قابلیات
پنداشته شود.
 .۹خانواده :استفاده از خانه بهعنوان كانون تربیت از سنت نبوی بوده و همواره از ساوی ديان ماورد تأكیاد
بوده است .نخستین محی آموزشی در فرهنگ اسالمی« ،خانه و خانواده» است .اسالم به اين كانون تربیات،
اهتمام ويژهای دارد؛ بنابراين ،از كنترل محی خانه نبايد غافل شود .تأمین امنیت اخالقی در میاان خاانوادههاا
در كنترل فرهنگ جامعه بسیار مهم است .در خانواده عفت و با حجابی مادر آن قدر اهمیات دارد كاه حتای
دايه فرزند هم كه مدت كوتاهی مواظبت از او را به عهده میگیرد و او را شیر میدهد ،بايد فاردی صاالح و
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عفیف باشد .پیامبر اكرم (ص) سفارش فرمودند :از شیر زنان بدكار و ديوانه بارای فرزنادانتان پرهیاز كنیاد،
زيرا شیر ارر خود را میگذارد.
اين مورد را میتوان هم بهعنوان ظرفیت و هم قابلیات بارای توانمندساازی نقااط قاوت در حاوزه امنیات
اخالقی تلقی نمود ،چراكه پايداری و پايبندی به حريم خانه و خانواده كه در فرهنگ اساالمی بسایار ماورد
توجه و تأكید هست ،ظرفیت و گنجايشی است برای دوام و قاوام پااكی و پااکدامنای ،البتاه باا رعايات و
بهكارگیری شیوه اداره و استحكام خانواده در اسالم و نیز میتواناد قابلیات و تاوانی بارای اعضااء خاانواده
باشد كه با تربیت اسالمی در كنار هم و با تشويق و هدايت يكديگر به كمال میرسند.
 .9جامعه :هنگاميکه فرد فرد مردم با خودساازی باه تربیات مناساب و مطلاوب برساند و پااكی و
پرهیزكاری ،آداب و آيین آنها شود و راستی و درستی ،بهعنوان سبک زندگی و سالوک اجتمااعی
آنها گردد ،پرواضح است كه در سطح جامعه نیز اخالقیات و رفتار خوب جاری و ساری خواهاد
شد و با توجه به اينكه انسان موجودی اجتماعی است ،عزتنفس و خويشتنداری آگاهانه بايساتی
عالوه بر هدف فردی و نزديكی به خدا ،هدف جمعی و ساخت جامعه مدنی را نیاز در پای داشاته
باشد ،كه با چنین هدف ارزشمندی ،سطح اجتماعی امنیت اخالقی معنا و مفهوم پیدا میكند.
افراد مهذب بايد در صحنه اجتماع رفتارهای خاصی را به نمايش گذارند تا بتوانند فرهناگ اصایل
اسالمی را در عرصه جامعه نیز به منصه ظهور رسانیده و بدين ترتیب نظمی را كه به كمک عبادات
و اطاعت الهی در وجود خود حاكم ساختهاند ،به عرصه اجتماعی منتقل سازند( .افتخااری:1973 ،
)13
امام راحل (ره) در اين باره چنین فرموده؛ «پیغمبر اسالم برای اينكه مردم تربیت نمایشادند غصاه
میخوردند ،بهطوری كه خدای تبارک و تعالی او را تسكین میداد( ...صحیفه نور ،جلد )511 :13
 .۸حاکمیت و نظام :از عوامل مهم و كارساز در دگرگونی فرهنگی ،حاكمیت نظام است .به شاهادت تااريخ
نقش حاكمیت در سازندگی و يا تخريب ساختار امنیت اخالقای جامعاه بسایار حاائز اهمیات اسات .مثال
صريح و گويای «النا

علی دين ملوكهم» در بین معارف اسالمی نشان از جايگاه غیر قابل انكاار حاكمیات

در كیفیت و چگونگی امنیت اخالقی جامعه است .شكی نیست كه جامعهای كاه تحات ماديريت علمای و
مردمساالری زندگی میكنند با جامعهای كه حاكمان با كودتاا و كشاتار انساانهاا باه حاكمیات مایرساند،
متفاوت است .قرآن كريم به عنوان بزرگ ترين سند دين اسالم ،در آغاز حكومت اسالمی ،وظايف حاكمیات
را چنین بیان میكند« :لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُثمِنِینَ إذْ بَعَثَ فِیهمْ رَسُوالً مِّنْ أَنفُسِهمْ يَتْلُو عَلَایْهمْ آيَاتِاهِ وَيُازَكیّهمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكتَابَ وَالْحِكمَهَ» .
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از مهمترين وظايف حاكمیت و نظام ،تزكیه و پاکسازی جامعه از لوث آلودگی از ديگر وظاايف حاكمیات
و نظام است .حاكمیت و نظام ،به خاطر تأمین امنیت و تعمیق فرهنگ اسالمی ،جامعه را از هرگوناه عوامال
و ابزارآالت فساد و گمراهی پاک كرده تا مردم در ساايه اخاالق اساالمی ،زنادگی ساالم و مناسابی داشاته
باشند .از اين روست كه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) میفرمايند« :جزو وظايف جمهوری اساالمی ايان
است كه در جامعه امنیت ايجاد كند .امنیت اخالقی ،امنیت اجتماعی جزو وظايف ماا اسات؛ جازو وظاايف
جمهوری اسالمی است؛ نمی توانیم اين ها را رها كنیم .مظهر اين امنیات و عامال وسا ِ میادان ايان امنیات
عبارت است از نیروی انتظامی؛ بنابراين بايستی اقتدار داشته باشید؛ باياد بتوانیاد مقتدراناه عمال كنیاد؛ باياد
بتوانید با قاطعیت عمل كنید .منتها نكته كار اين است كه اقتادار را باا ظلام نباياد اشاتباه كارد؛ اقتادار را باا
حدومرز نشناختن و بیمهار حركت كردن نبايد اشتباه كرد ».بنابراين مهامتارين وظیفاه حاكمیات ،برچیادن
زمینههای فساد است.
با برداشت و دريافتی كه از واژگان ظرفیت و قابلیت داريم و آنچه در بسترهای فاردی ،خاانواده ،جامعاه و
نظامی اسالمی در تشخیص قوتها مورد توجه قرار گرفت ،نتیجه میگیريم كه ظرفیاتهاا و قابلیاتهاا در
حوزه امنیت اخالقی نهتنها قابل تفكیک نیستند بلكه بسیار در هم تنیاده و در هام آمیختاهاناد .هار جاا كاه
ظرفیت و گنجايشی در فرد ،خانواده ،جامعه و حاكمیت مالحظه میشود ،در همان بستر قابلیت و تاوان هام
معنا میيابد و هر دو در كنار هم و با هم قابل شناسايی ،قابل تقويت سازی ،قابل بهساازی و قابال سانجش
و پايش میباشند و آنچه در اين پژوهش آمده است نیز بهدرستی اين موارد را نشان میدهد.
چارچوب نظری تحقیق :بر اسا

مطالعات صورت گرفته ،چارچوب نظری تحقیق بهصورت زيار در نظار

گرفته شد.

روششناسی تحقیق :از لحاظ طرح تحقیق ،پژوهش حاضر از نوع تحقیق آينادهنگار مبتنای بار نتیجاهگارا
است .ضمن آنكه از لحاظ نوع تحقیق ،كاربردی توسعهای است .در خصوص روش گاردآوری اطالعاات،
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با توجه به موضوع مطالعه و روش تحقیق ،از پرسشنامه بهعنوان ابزار تحقیق اساتفاده شاده اسات .ساثاالت
پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش «محقق ساخته» و دارای شكل بسته مطرح شدهاند.
در اين پژوهش برای بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه ،از ضريب آلفای كرونباخ استفاده شده است .ايان
پرسشنامهها در جمعیت  92نفری مورد آزمون قرار گرفت تا نواقص احتمالی ،كاه مایتوانسات از ناامفهوم
بودن ،ترتیب نامناسب و غیره باشاد ،مرتفاع گاردد .همچناین از كارشناساان و محققاین ،خواساته شاد تاا
مشكالت احتمالی پرسشنامه را در مقابل هر گويه و سثال متذكر شوند .پس از جمعآوری نتاايج و بررسای
نظرات كارشناسان پرسشنامه نهايی با ضريب آلفای  2/154مورد تائید قرار گرفت.
جامعه آماری در اين تحقیق شامل مسئولین ،صاحبنظران و كارشناسان مرتب با حوزه امنیات اخالقای
است كه تعداد نمونه  12نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گرديدند.
برای تجزيهوتحلیل دادههای جمعآوری شده آمار تحلیلی به دو صاورت توصایفی و اساتنباطی مطارح
شده است .ابتادا پاس از جماعآوری پرسشانامههاا باا اساتفاده از آماار توصایفی شاناختی از وضاعیت و
ويژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان حاصل شد و استخراج و طبقهبندی پاسخها باهمنظاور بررسای
نتايج حاصل از پرسشنامه آزمونهای آماری استفاده شد .كلیه مراحل آمااری و آناالیز دادههاای جماعآوری
شده با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSانجام گرفت .در اين مطالعه تعداد  12نفر باه  15گوياه پرسشانامه
پاسخ دادند ،لذا ماتريس  52 * 12تشكیل شد .پاسخهاای درياافتی در كااربرگ نماايش دادههاای SPSS
وارد شد و محاسبات آماری بر روی آنها انجام شد.
یافتههای تحقیق و تجزیهوتحلیل:



یافتههای جمعیت شناختي :نقش آماار توصایفی در واقاع ،جماعآوری ،خالصاه كاردن و توصایف
اطالعات كمی و كیفی حاصل از نمونه يا جامعه اسات .در ايان قسامت متغیرهاای زمیناهای تحقیاق
شامل سن ،جنسیت ،تحصیالت و غیره با استفاده از جداول و نمودارها توصیف میشاوند .جادول 1
يافتههای جمعیت شناختی تحقیق را نشان میدهد.



نتايج توصیفی نشان میدهد بیشترين فراوانی طبقات سنی پاساخگويان باین  41-12باا  1629درصاد،
جنس ایت پاسااخگويان  3525ماارد و  721درصااد زن ،بیشااترين تحص ایالت پاسااخگويان در مقطااع
كارشناسی ارشد با  11درصد و رسته شغلی پاسخگويان در حوزه قضايی با  4125درصاد و در حاوزه
انتظامی با  1121درصد ،سنوات شغلی پاسخگويان در سه بازه زمانی  2-12سال 11-52 ،ساال و -92
 51سال تقسیمبندی كه مشخص گرديد بیشترين پاسخگويان با  43درصد در باازه  11-52ساال قارار
دارند.
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شناسایي و رتبهبندی قوتها :بر اسا



مطالعات اكتشافی صورت گرفتاه ،برگازاری چنادين جلساه

خبرگی و بحث و تبادلنظر و جرح و تعديل ،حذف موارد تكراری و ادغام گزارههای نزديک باه هام
و نیز مراجعه به خبرگان ،قوتها به تعداد  52گويه در  4بخش و خوشه «فردی»« ،خاانواده»« ،جامعاه»
و «حاكمیت و نظام» به شرح جدول زير نهايی گرديد.


فردی :شامل آن دسته از گويه هايی است كه به شخص و ذات او بر میگاردد .اينكاه شاخص ايماان
داشته باشد كه خداوند متعال همهجا حاضر و ناظر است و بااور دارد كاه هماه كارهاای او باهوسایله
فرشتگان الهی در پروندهای ربت میشود و روزی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛

فراواني

درصد فراواني

متغیر
92-42

1

321

41-12

44

1629

11-62

1

.2

تعداد كل

50

122

زن

4

721

مرد

46

3525

تعداد كل

50

122

كارشناسی

3

1726

كارشناسی ارشد

25

11

دكتری

16

9124

تعداد كل

50

122

قضايی

51

4125

انتظامی

29

1121

تعداد كل

12

122

2-12

11

5126

سنوات کار امنیتي یا

11-52

24

43

پیشگیری از جرم

51-92

11

5324

تعداد كل

50

122

سن

جنسیت

تحصیمت

مسئولیت شغلي

جدول شماره ( :)1یافتههای جمعیت شناختی



خانواده :شامل آن دسته از گويه هايی است كه به «خانه» بهعنوان كانون تربیت بر اسا
و دين تأكید دارد؛

سانت نباوی
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جامعه :شامل آن دسته از گويه هايی است كه به محی  ،فرهنگ و فضای اجتماعی جامعه اشاره دارد؛



حاکمیت و نظام :از عوامل مهام و كارسااز در دگرگاونی فرهنگای ،حاكمیات نظاام اسات .لاذا باه
گويههايی ناظر است كه بر وظايف حاكمیت و نظام ،تزكیه و نیز پاکسازی جامعاه از لاوث آلاودگی،
تأمین امنیت و تعمیق فرهنگ اسالمی ،تأمین اخالق اسالمی ،زندگی سالم و مناسب برای مردم است.

با هدف ارزشگذاری توس جامعه خبرگان پرسششونده ،گويه هاای يادشاده در قالاب پرسشانامهای باا
ابعاد دوگانه «میزان اهمیت» و «وضعیت موجود» تنظیم گرديد .فراوانی پاسخ پرسش شوندگان باه هار ياک
از گويهها و بررسی توصیفی يافتهها در جدول زير آورده شده است.
خوشه

عنوان گویهها (قوتها)

شماره
گویه

برخورداری از ماهیت و فطرت پاک و ذاتی اخالقی (شخصیت ذاتی اخالق محور فردی) بهعنوان
پايههای تشكیلدهنده خانواده و جامعه شامل حجاب ،حیاء ،عفت ،پاکدامنی ،غیرت ،مردانگی،

6

نامو پرستی و نظاير آن بهواسطه فرهنگ غنی ارزشی اسالمی و ايرانی
دور نپنداشتن بازخورد سريع ،حتمی و قطعی هرگونه عمل خالف عفت و غیراخالقی به خود در دنیا و
آخرت ،بهواسطه ريشه داشتن در باورها و اعتقادات اصیل اسالمی ايرانی
تعهد اخالقی تکتک افراد در قبال جمع و حس مسئولیت فرافردی با عنوان غیرت جمعی ،خودجوش

فردی

و مردمنهاد برای حفظ ،كنترل و پاسداشت فرهنگ امنیت اخالقی

۹
9

ايمان و اعتقاد به نقشآفرينی اجتماعی عنصر زن در عرصههای مختلف (به رسمیت شناختن اين حق از
سوی مردان و باور و اعتماد داشتن زنان به خود) در چارچوب ارزشهای دينی و فرهنگی (عفاف،

۸

حجاب ،تكامل ،تعالی) و طرد نگاه درجه دومی ،كااليی و عروسكی به زن.
برخورداری از حقوق شهروندی در حمايت ،پشتیبانی ،دسترسی به امكانات و منابع عمومی،
آموزشوپرورش ،رسانههای گفتاری ،شنیداری ،مكتوب و مجازی ،زيرساختها و بسترهای فناوری

۶

ارتباطات و اطالعات و نظاير آن با هدف ارتقاء آگاهی از محی پیرامونی
جاری بودن محوريت ،قداست و جايگاه رفیع خانواده بهويژه ازدواج و تشكیل خانواده در تاروپود
زندگی اجتماعی جامعه ايرانی اسالمی (عشق و عالقه ،پیشینه و زمینه ،ارتباط اخالق مدار ،ارتباط سالم
و مطلوب ،رواب مناسب همسران ،عفاف و حجاب ،حیا ،پايبندی و پايداری به ارزشها ،تعهد اخالقی،

1

خانواده

فداكاری وفاداری به پیمانها و)...
اهمیت كیفیت ازدواج و تشكیل خانواده (مناسب و به هنگام بودن) ،زيرساختها و بسترهای پشتیبان و
تسهیلكننده (قانونی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و نظاير آن) در مبانی دينی و اسالمی و فرهنگ،

۰

هنجار ،نرم و عرف جامعه ايرانی
ابتناء بر اهمیت تربیت صحیح و شايسته نسل صالح در فرهنگ غنی اسالمی ايرانی (مقتدرانه ،معتدالنه،
تكريم و شخصیت دهی ،ايجاد اعتمادبهنفس و عزتنفس و)...

۴
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غیرقابلپذيرش بودن آزادیها و بی بندو باری جنسی بهويژه فساد علنی و آشكار و مطرود بودن آن در
نزد خانوادهها و افكار عمومی و فضای اجتماعی
اصالت خانوادگی و اصل و نسب پاكیزه و نداشتن هیچگونه جايگاهی برای فرزندان غیراخالقی و نامشروع

محی و فضای اجتماعی سالم در نتیجه حكومت اسالمی و غیرقابلپذيرش بودن آزادیها و
بیبندوباری جنسی بهويژه فساد علنی و آشكار در فضای اجتماعی جامعه



3
6۶
66

اهتمام جامعه (حاكمیت ،مردم ،گروهها و شبكههای اجتماعی و )...در هدايت و تربیت مناسب نسلی
بهويژه در دوران نوجوانی ،جوانی و بلوو بر اسا

عاليق ،ساليق ،ظرفیتها ،توانمندیها با هدف

جامعه (فضا و محی زندگی اجتماعی)

پاسخگويی به نیازهای درونی و آرمانی آنها با رعايت مالحظات چارچوبها ،هنجارها و نرمهای

6۹

ارزشی اسالمی ايرانی
بسترها و زيرساختهای الزم سختافزاری و نرمافزاری حامی تأمین امنیت اخالقی در جامعه مانند
رهبران دينی ،مساجد ،دستگاههای آمر به معروف و ناهی از منكر و نظاير آن
بسترها و زيرساختهای الزم سختافزاری و نرمافزاری برخورد و تنبیه قاطع مخالن تأمین امنیت
اخالقی در جامعه

69
6۸

سیر تحولی و دگرگونی اجتماعی به سمت تحقق جامعه اطالعاتی ،جامعه دانشی ،جامعه دانشبنیان،
جامعه خردورز و نظاير آن و بهتبع آن خروج افراد از قالبهای خشک جمود و تحجر و بازنگری در
تعريف الگوهای رفتاری اجتماعی ارتباطات و تعامالت ارزشی و پاسخگو (بهعنوان نمونه :ضرورت و

6۶

اهمیت وجود زن بهعنوان همكار علمی ،مديريتی ،مسئولیتی و غیره بهجای نگاه استفاده صرف جنسی از
زن) ،بهويژه نسبت به زنان بر اسا

قابلیتها و توانمندیها

اهتمام جدی نظام و حاكمیت در دفاع از هجمه و شبیخون فرهنگی دشمنان و حمايت همهجانبه جامعه
از آن (اراده نظام و مطالبه مردم)

61

نگاه و توجه ويژه و خاص رهبری نظام و حاكمیت به اهمیت ،ضرورت ،چالشها ،آسیبها ،تهديدها،
فرصتها ،سیاستها و برنامههای دشمن و استكبار جهانی در موضوع امنیت اخالقی (يكی از

6۰

دغدغههای اصلی نظام)
تشويق و توصیه مثكد ازدواج آسان و پیشبینی زيرساختها و بسترهای تأمینكننده نیازهای اجتماعی با

حاكمیت و نظام

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

6۴

(پاسخگو بودن دين اسالم)
باور به نقش زن در فعالیتهای اجتماعی (علمی ،شغلی ،نخبگی )...،در چارچوب ارزشهای اسالمی با
هدف كمک به رشد و تعالی ازجمله برقراری و گسترش امنیت اخالقی

63

زيرساختها و بسترهای پشتیبان و حمايتی (قانونی و قضايی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،آموزشی،
انتظامی و غیره) از حرمت ،منزلت ،شأن ،جايگاه ،تأمین بهداشت اخالقی و نظاير آن برای افراد جامعه
بهويژه زنان و نیز زيرساختهای محدودكننده و برخوردكننده (قانونی و قضايی ،فرهنگی ،اجتماعی،
انتظامی) ترويج ،تشويق ،ارتكاب و انجام مزاحمت ،تجاوز ،انحرافات جنسی ،آزادیهای بیقیدوبند،
ولنگاری اخالقی و نظاير آن در جامعه
جدول شماره  :2خوشه ،گویه و شماره گویه های (قوتها)

۹۶
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آزمون فریدمن برای رتبهبندی :برای مقايسه بین گويه هاا از آزماون فريادمن اساتفاده مایشاود كاه
امتیازات در هر سطر فايل دادهها را مستقل از هر سطر ديگر رتبهبندی میكند .هادف از انجاام آزماون
فريد من در اين تحقیق ،مشخص نمودن يكسان و ياا يكساان نباودن اهمیات گوياه هاا هسات .لاذا
فرضیههای صفر و يک بهصورت زير تعريف میشود.
 فرضیه صفر :گويه های گزاره قوت ،اهمیت يكسانی دارند.
فرضیه يک :گويه های گزاره قوت ،اهمیت يكسانی ندارند.

فردی
خانواده
جامعه (محی زندگی اجتماعی)
حاكمیت و نظام

۸

17

55

3

5

2

1

55

54

9

2

۶

59

16

3

1

1

4

3

51

15

2

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

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

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

زیاد

9

13

55

3

2

2

5

15

59

19

2

خیلي

زیاد

متوسط

کم

خیلي کم

۹

11

51

12

2

2

5

11

99

2

2

زیاد

6

57

52

9

2

2

19

13

11

2

2

گویه

خیلي

زیاد

متوسط

کم

خیلي کم

خوشه

میزان اهمیت

شماره

وضعیت موجود

جدول شماره  :3فراوانی پاسخ پرسش شوندگان در خصوص میزان اهمیت و وضعیت موجود
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متغیر

تعداد

مقدار آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

میزان اهمیت

12

152197

13

22222

وضعیت موجود

12

322515

13

22222

نتایج آزمون فریدمن

با توجه به جدول باال ،سطح معنی داری مجاز از  2/21كوچکتر است لذا فرضیه صافر بارای گوياه هاای
«قوت» رد و فرض يک تائید میشود؛ و اين بدان معنی است كاه گوياه هاا در ايان تحقیاق دارای اهمیات
يكسان نیستند و میتوان آنها را نسبت به هم رتبهبندی كرد.
شماره گویه

میانگین رتبه

شماره گویه

میانگین رتبه

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

رتبهبندی گویه های قوت بر اساس آزمون فریدمن

با توجه به جدول باال ،سه گويه دارای باالترين میانگین رتبه برای قوتها مشخص شاد .ايان گوياه هاا در
جدول زير نشان داده شدهاند:
عنوان گویه
محی و فضای اجتماعی سالم در نتیجه حكومت اسالمی و غیرقابلپذيرش بودن آزادیها و بیبندوباری
جنسی بهويژه فساد علنی و آشكار در فضای اجتماعی جامعه

میانگین رتبه
۸5۶۸

تشويق و توصیه مثكد ازدواج آسان و پیشبینی زيرساختها و بسترهای تأمینكننده نیازهای اجتماعی با تأكید
بر نیاز جنسی از قبیل تجويز ازدواج موقت ،صیغه و نظاير آن بهمنظور حفظ امنیت اخالقی جامعه (پاسخگو

۸5۶۸

بودن دين اسالم)
بسترها و زيرساختهای الزم سختافزاری و نرمافزاری برخورد و تنبیه قاطع مخالن تأمین امنیت اخالقی در
جامعه

۸5۶۶

 شناسايی و رتبهبندی قوتهای جمهوری اسالمی ايران در مقوله امنیت اخالقی
سه گويه اول قوتها بر اسا


001

نتايج آزمون فريدمن

برآیند گزارههای قوتها

برآيند بعدهای میزان اهمیت و وضع موجود گزاره قوت با توجه به آزمون فريدمن محاسبه و برابار جادول
زير تنظیم گرديد.
میانگین
خوشه

عنوان گویه ها (قوتها)

میزان

وضع

اهمیت

موجود

4.48

3.90

4.10

3.38

تعهد اخالقی در قبال جمع و حس و باور مسئولیت فرافردی

4.20

3.06

ايمان و اعتقاد به نقشآفرينی اجتماعی عنصر زن در عرصههای مختلف

4.08

3.42

برخورداری از حقوق شهروندی با هدف ارتقاء آگاهی از محی پیرامونی

4.18

3.10

4.22

3.14

4.16

3.30

4.20

3.26

4.26

3.18

4.26

3.42

4.54

3.00

4.46

2.94

4.26

2.96

4.50

3.08

برخورداری از ماهیت و فطرت پاک و ذاتی اخالقی (شخصیت ذاتی اخالق محور فردی)...
دور نپنداشتن بازخورد سريع ،حتمی و قطعی هرگونه عمل خالف عفت و غیراخالقی به خود در

فردی

دنیا و آخرت...

محوريت ،قداست و جايگاه رفیع خانواده بهويژه ازدواج و تشكیل خانواده در تاروپود زندگی
اجتماعی جامعه ايرانی اسالمی
اهمیت كیفیت ازدواج و تشكیل خانواده (مناسب و به هنگام بودن) در مبانی دينی و اسالمی و

خانواده

فرهنگ جامعه ايرانی
ابتناء بر اهمیت تربیت صحیح و شايسته نسل صالح در فرهنگ غنی اسالمی ايرانی
غیرقابلپذيرش بودن آزادی بی بندو باری جنسی و مطرود بودن آن در نزد خانوادهها و افكار
عمومی و فضای اجتماعی
اصالت خانوادگی و اصل و نسب پاكیزه و نداشتن هیچگونه جايگاهی برای فرزندان غیراخالقی و
نامشروع
محی و فضای اجتماعی سالم در نتیجه حكومت اسالمی در كشور و غیرقابلپذيرش بودن آزادی
و بیبندوباری جنسی در جامعه
اهتمام جامعه در هدايت و تربیت مناسب نسلی با رعايت مالحظات چارچوبها ،هنجارها و
نرمهای ارزشی اسالمی ايرانی

جامعه

بسترها و زيرساختهای الزم سختافزاری و نرمافزاری حامی تأمین امنیت اخالقی در جامعه
بسترها و زيرساختهای الزم سختافزاری و نرمافزاری برخورد و تنبیه قاطع مخالن تأمین امنیت
اخالقی در جامعه
سیر تحولی و دگرگونی اجتماعی به سمت تحقق جامعه اطالعاتی و بهتبع آن خروج افراد از
قالبهای خشک جمود و تحجر و بازنگری در تعريف الگوهای رفتاری اجتماعی ارتباطات و
تعامالت ارزشی و پاسخگو

4.18

2.88
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اهتمام جدی نظام و حاكمیت در دفاع از هجمه و شبیخون فرهنگی دشمنان و حمايت همهجانبه
جامعه از آن
نگاه و توجه ويژه و خاص رهبری نظام و حاكمیت به امنیت اخالقی و برنامههای دشمن و

حاكمیت و نظام

استكبار جهانی دراين خصوص
تشويق و توصیه مثكد ازدواج آسان و پیشبینی زيرساختها و بسترهای تأمینكننده نیازهای
اجتماعی (پاسخگو بودن دين اسالم)
باور به نقش زن در چارچوب ارزشهای اسالمی با هدف كمک به رشد و تعالی ازجمله برقراری
و گسترش امنیت اخالقی
زيرساختها و بسترهای پشتیبان و حمايتی و نیز محدودكننده و برخوردكننده در خصوص امنیت
اخالقی
میانگین برآیند گزاره قوت

برآیند بعدهای «میزان اهمیت» و «وضع موجود» گزاره قوت :بر اسا

4.40

3.46

4.40

3.34

4.54

2.96

4.38

3.24

4.42

3.20

۸596

95۰1
۸5۶۶

نتايج جدول باال در وضاعیت

موجود ،گزينه « برخورداری از ماهیت و فطارت پااک و ذاتای اخالقای (شخصایت ذاتای اخاالق محاور
فردی)» باالترين رتبه را در سطح «فردی» « ،اصالت خانوادگی و اصل و نسب پااكیزه و نداشاتن هایچگوناه
جايگاااهی باارای فرزناادان غیراخالقاای و نامشااروع » باااالترين رتبااه را در سااطح «خااانواده» « ،بسااترها و
زيرساخت های الزم سخت افزاری و نرم افزاری برخورد و تنبیه قاطع مخالن تأمین امنیت اخالقی در جامعاه
» باالترين رتبه را در سطح «جامعه» و نهايتاً « اهتمام جدی نظام و حاكمیات در دفااع از هجماه و شابیخون
فرهنگی دشمنان و حمايت همهجانبه جامعه از آن» باالترين رتبه را سطح حاكمیت و نظام دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادات :در حال حاضر ،مواردی با عناوين جنگ نرم ،شبیخون فرهنگای و تهديادات
علیه امنیت اخالقی در جامعه ايرانی ،میتواند زنگ خطری باشد كه بیش از پیش پرداختن به مسائله امنیات
اخالقی را جدیتر و حسا تر مینمايد .در اين راستا ،هادف اصالی ايان تحقیاق شناساايی و رتباهبنادی
قوتهای جمهوری اسالمی ايران برای پیشبینی و پیشگیری جرائم علیه امنیت اخالقی باود .ايان مهام كاه
مبتنی بر مطالعه گسترده ،وسیع ،جامع و متقن و مستند اكتشاافی و میادانی از خبرگاان ايان حاوزه حاصال
گرديده ،به جامعه اجرايی و علمی اعم از مسئولین و متصديان امور امنیتی و اداره امور كشور كماک خواهاد
نمود برای دستیابی به هدف پیش گفته ،سثال اصلی عبارت است از اينكاه قابلیاتهاا و ظرفیاتهاايی كاه
موجبات برقراری و حفظ امنیت اخالقی را فراهم مینمايند كدامند؟ برای پاسخ باه ايان ساثال ،گاردآوری
دادهها بهصورت اسنادی با ابزار مقاالت علمی ،پژوهشها و گزارشهای راهبردی ،و پیمايشای توصایفی از
نوع مقطعی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.

 شناسايی و رتبهبندی قوتهای جمهوری اسالمی ايران در مقوله امنیت اخالقی
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در پاسخ به سثال تحقیق ،قابلیتها و ظرفیتهاايی كاه موجاب برقاراری و حفاظ امنیات اخالقای در
كشور میشوند ،به تعداد  52گويه در  4بخش و خوشه «فردی»« ،خانواده»« ،جامعاه» و «حاكمیات و نظاام»
احصاء گرديد.
بر اسا

نتايج اين تحقیق ،گزينه « برخورداری از ماهیت و فطرت پاک و ذاتای اخالقای (شخصایت ذاتای

اخالق محور فردی)» باالترين رتبه را در ساطح «فاردی» « ،اصاالت خاانوادگی و اصال و نساب پااكیزه و
نداشتن هیچگونه جايگاهی برای فرزندان غیراخالقای و نامشاروع » بااالترين رتباه را در ساطح «خاانواده»،
«بسترها و زيرساخت های الزم سخت افزاری و نارم افازاری برخاورد و تنبیاه قااطع مخاالن تاأمین امنیات
اخالقی در جامعه » باالترين رتبه را در سطح «جامعه» و نهايتاً « اهتمام جدی نظاام و حاكمیات در دفااع از
هجمه و شبیخون فرهنگی دشمنان و حمايت همهجانبه جامعه از آن» باالترين رتباه را ساطح «حاكمیات و
نظام» دارد.
تمركز اين مقاله پژوهشی بر شناسايی قوتهای كشور در وضعیت موجود است .باا توجاه باه اهمیات
موضوع و با هدف جلوگیری از غافلگیری ،برنامهريزی برای آينده ،امری ضروری اسات .لاذا پیشانهادهای
اين مقاله به شرح ذيل ارائه میگردد:
 -1در بستر قوتهای «فردی» بررسی و تشخیص و تعیین قابلیتها و ظرفیتهای فردی جامعه بارای افاق
مطلوب و آينده صورت گیرد .تحلیل شكاف بین وضعیت موجود و مطلوب ،امكان برنامهريزی مناساب در
جهت جلوگیری از معطل ماندن و يا هدر رفت قوتها ،تقويت بیشتر قوتهای موجاود بالفعال ،شناساايی
و تقويت قوتهای بالقوه فردی و نظاير آن میگردد؛ بر اسا

نتايج اين تحقیاق « ،برخاورداری از ماهیات

و فطرت پاک و ذاتی اخالقی (شخصیت ذاتی اخاالق محاور فاردی)» بااالترين رتباه قاوتهاا در ساطح
«فردی» بود .پیشنهاد میشود اين مهم در قالب برناماههاای راهباردی ،آموزشای و نظااير آن هماواره ماورد
حمايت و توجه مديران عالی كشور قرار گیرد؛
 -5با توجه به تهديدات و برنامههای دشمن در جهات هادف قارار دادن كاانون گارم خاانواده ،در قالاب
مطالعه جامع و وسیع ،چگونگی استفاده مناسب بهمنظور جلوگیری از معطل ماندن و يا هدر رفت قاوتهاا،
صورت گیرد؛« اصالت خانوادگی و اصل و نساب پااكیزه و نداشاتن هایچگوناه جايگااهی بارای فرزنادان
غیراخالقی و نامشروع » از شاخصههای اصلی فرهنگ اصیل ايرانی است كه در اين تحقیاق بااالترين رتباه
قوتها در سطح خانواده را به خود اختصاص داده است .بنابراين برنامهريزیهاای راهباردی در ايان راساتا
میبايستی مورد توجه و تدبیر مديران عالی و مسئولین كشور قرار گیرد.
 -9برای اعتال و تقويت بیشتر قوتهای بستر «جامعه» بهمنظور استفاده و بهكارگیری آن در توساعه امنیات
اخالقی ،مطالعات اجتمااعی فرهنگای جاامعی صاورت گیارد؛ و چاون «بساترها و زيرسااختهاای الزم
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سختافزاری و نرمافزاری برخورد و تنبیه قاطع با مخالن تأمین امنیت اخالقی در جامعه » بااالترين رتباه را
در سطح «جامعه» از آن خود نموده ،دستگاه قضايی ،پلیس و ساير نهادهای اجتماعی بسته باه میازان و ناوع
مسئولیتشان بايستی در اين خصوص چشمانداز خود را تدوين و برنامهريزیهای راهبردی را بر آن پاياه بناا
نهند.
 -4در پايان با توجه به اينكه « اهتماام جادی نظاام و حاكمیات در دفااع از هجماه و شابیخون فرهنگای
دشمنان و حمايت همهجانبه جامعه از آن» باالترين رتبه را در سطح «حاكمیت و نظام» دارا هسات .بايساتی
حاكمیت و دولت با برنامهريزی راهبردی و نیز تحلیل شكاف بین وضعیت موجود و مطلوب ،باه شناساايی
و رتبهبندی توانمندیهای و ظرفیتهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسای و امنیتای باالقوه و نظااير آن
پرداخته و از آنجائی كه دشمنان بشريت با هجمهها و شبیخونهای فرهنگای هماواره از هماه قابلیاتهاای
خود برای نابود كردن امنیت اخالقی كشورها ،خاصه جمهوری اسالمی اياران اساتفاده مایكنناد ،مادلهاا،
الگوها ،راهبردها و شیوههای مناسب و مطلوب برای تقويت همهجانبه نظام و حاكمیات در دفااع از هجماه
و شبیخون فرهنگی دشمنان را بهعنوان پیشنهاد پايانی در دستور كار خود قرار دهند.
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