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 مقدمه 

، اعتقادات، اخالق، مذهب، هنر و قوانین است. به عبارت دیگر ورسومآدابی از  امجموعهفرهنگ  

نام   ملت  آن  فرهنگ  را  ملت  مادی حیات یک  عوامل  و  معنوی  مظاهر  دارای    اند بردهکلیه  که 

بودن،  هایژگیو آموختنی  همانند  نیازهای    کنندهتأمینبودن،    ریپذتحولبودن،    انتقالقابلیی 

برخوردار و  اجتماعی    انسانی  ساخت  اساس    ها انسانو    استاز  رفتار    هاارزشبر  الگوهای  و 

حفاظت اطالعات    (. 340:1395زارعی متین،  کنند ) یمعمل    اندشدهفرهنگی که در آن بزرگ  

عنوان یک فرهنگ )حفظ کردن چیزی و دفاع کردن از آن، مراقبت کردن از کسی، چیزی یا  به

 (.   15:1395 )حیدری،  استیافتن(  داری، مراقبت، آگاهی جایی، نگه

خود   نظامی  و  علمی  دستاوردهای  نیازمند حفظ  ایران  اسالمی    چنانچه ،  استارتش جمهوری 

آگاهی مناسب جهت کسب  بهبسترهای  الزم  آنان  های  برای  اطالعاتی  حفاظت  فرهنگ  منظور 

پذیر نبوده، هوشیاری  فراهم شود، در مقابل توطئه و تهدیدات دشمنان داخلی و خارجی آسیب

(. 90:  1392آنان موجب تقویت بنیه دفاعی، نظامی و دفع آسیب و تهدید خواهد شد )شریفی،  

بر می  بنا  زیادی  برای  دالیل  اسالمی  جامعه  در  اطالعات  حفاظت  وجود  که  کرد  اثبات  توان 

زان سطح  تواند میهای اطالعاتی دشمن امری الزم و فقدان آن میسرویس  جلوگیری از فعالیت

های دفاعی، امنیتی و سایر ارکان حکومت اسالمی  های حفاظتی و امنیتی ارگانتهدید، شکست

خاصیت و ناکارآمد سازد. )شبدینی  محوله بی  هایمأموریت ها را در اجرای  را افزایش دهد و آن

(. در قرآن مجید بر ضرورت آگاهی از تالش دشمن و هوشیاری و آمادگی در برابر 14:  1391

ها مثل آیه »و اعدوا لهم ما استعطم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدواهلل و عدوکم  آن

اهلل یوف الیکم و انتم  و آخرین من دونهم ال تعلمونهم اهلل یعلمهم و ما تنفقوا من شیء فی سبیل

  نفروا جمیعا(« »یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات أو60ال تظلمون )سوره انفال، آیه  

    (.                                                                                                                           15: 1391داشته است )شبدینی،   تأکید(« ۷1)سوره نساء، آیه 

وظا  یکی اساس   فیاز  و  از    یهاوهیش  دها،یتهد   ها،بیآس  ییشناسا  ی مهم  حراست  و  حفاظت 

حر با  مقابله  و  بحث    فیاطالعات  اطالعاتی فرهنگ    ایجاد و    ی شناسدشمندر   است   حفاظت 

اطالعاتی  (.  25:  1390)صالحی،   حفاظت  فرهنگ  به  توجه  روزافزون،  تهدیدات  به  توجه  با 

های افسری که دانشجویان آن جوان و در حین تربیت و آموزش هستند  خصوص در دانشگاهبه

ضروری   و  الزم  که  استامری  انسانی،  نیروی  دانشگاه  ترینمهم.  دانشجویان  افسری  آن  های 

را  می  به شمار های اصلی ارتش  هستند سرمایه فرماندهی  روند که در آینده سکان مدیریتی و 

همعهده شد.  خواهند  مدارک، دار  و  اسناد  تجهیزات،  سالمت  رزمی،  آمادگی  شکوفایی،  چنین 

س کار  امکاننیروی  امنیتی  چتر  ایجاد  و  اطالعاتی  حفاظت  فرهنگ  داشتن  بدون  و...  پذیر الم 
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های افسری  نخواهد بود. بنابراین ترسیم و طراحی الگوی فرهنگ حفاظت اطالعاتی در دانشگاه

ضروری   و  دانشگاه.  استالزم  در  اطالعاتی  حفاظت  فرهنگ  اساسی  الگوی  نقش  افسری  های 

حر  مسیر  الگو  این  آسیبدارد.  و  تهدیدات  با  مقابله  در  دانشجویان  امنیتی،  پذیریکت  های 

کند. زمانی که دانشجویان مسیر حرکت خود را بدانند،  را مشخص می  یت یرامنیغ امنیتی و  شبه

می بیشتری  هماهنگی  فضای  با  در  ابهامتوانند  نامساعد  پر  تغییرات  و  نامطلوب  شرایط  اثرات   ،

 محیط را به حداقل برسانند.  
بررسی دقیق و موشکافانه، بیانات فرماندهی معظم کل قوا در جمع کارکنان نیروهای مسلح  با  

هم دانشجویی،  تحلیف  مختلف  مراسمات  بهرهدر  آموزهچنین  از  اعتقادی  برداری  و  دینی  های 

بهینهمی و  اثربخشی  به کارایی،  توجه  در دانشگاهتوان  را  اطالعاتی  فرهنگ حفاظت  های  سازی 

الگو خود شامل یک چرخه است افسری ارتش   این  ایران استخراج نمود که  جمهوری اسالمی 

می و  که  فرهنگ  این  تا  گردد  تکرار  مستمر  شکل  به  امنیت   تناسب بهبایست  سالمت  آن 

که از این ناحیه بر دانشجویان    ییدهای تهددانشجویان تضمین گردد. ماهیت اقدامات نظامی و  

می توطئهوارد  کنار  در  به سسروی  شود،  بیشتر  چه  هر  توجه  ضرورت  دشمن،  اطالعاتی  های 

محیطسالم آسیبسازی  و  تهدیدها  مقابل  در  مذکور  را  پذیریهای  امنیتی    شی ازپ شیبهای 

اینگر میجلوه  از  فرهنگ حفاظت سازد.  الگوی  است ضمن طراحی  نظر  در  تحقیق  این  در  رو 

دانشگاه دانشجویان  ا اطالعاتی  جمهوری  ارتش  افسری  راههای  ایران،  این سالمی  در  کارهایی 

 زمینه ارائه گردد.  
 

 مبانی نظری پژوهش 
 

از    فرهنگ  :شودیم   فیتعر  نینامه دهخدا چن در لغتفرهنگ   و   شوندیپ که    « فر»مرکب  است 

و فرهختن و فرهنگ هر دو مطابق است   دن یکش   یبه معن   یی«ثنگ اوستا»  شه یکه از ر   « هنگ »

ر الت  «ادوکاوادور»  شهیبا  معن  نی در  به  ن  دن یکش   یکه  معن  زیو  ترب  م یتعل  ی به  ، است  تیو 

فارس  درهمچنین   معنی؛فرهنگ    زین  نیمع  ی فرهنگ  کردن  به  و  ادب  معرفت  علم،  دانش،   ،

مشخص  ورسومآدابمجموعه   ملت  و  هر  زندگی  کیفیت  تحول  و  ساخت  )رنجبر  کننده  است 

پ   قدرت   (.133:  1395 ادراک در همه    زانیم  درواقع   ی فرهنگ  شرفتیو  و  تفکر  و عمق  تجربه 

ها  خود را بشناسد و روش  ط یمح  ی وجه  نیها چگونه به بهترانسان  ا یاست که انسان    ییهانهیزم

برا مناسب  ابزار  بهتر  یو  نما  نیکسب  ابداع  )دی شناخت  ی(33:  1391خاکی،.  بهتر  ی ک.   ن ی از 

  ا ی سازمان    کیتر،  کوچک   اس یمق   جامعه )در  ک ی (  ی سازفرهنگ )فرهنگ   شرفتیپ  یها براگام

  ک ی  د ی آورد. با به وجودآورنده، فکرها و قدرت تفکر  به وجود  ط یشرا  د یها( آن است که باسازمان



 1400 زمستان ، 58 شماره  ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم  فصلنامه                                                            136

 
باشد،    یقو  دهیسازمان ب  جاد ی ا  ایوجود داشته  از  افراد متفکر  و    جذب به داخل    رونیشود که 

ها فراهم  آن  یتفکر را برا  طیشوند، سپس ابزار و شرا  ریپرورش و تکث  د،یدر داخل تول   نیهمچن

 (. 314: 1394 پور،عیطور هماهنگ استفاده نمود ) رف ها بهآورد و از همه آن

است  یسازفرهنگ   یاساس  شرط شناخت  آن  زم   ییهاکه  سطح    یهانهیدر  در  علوم،  مختلف 

 نیآن استفاده کنند، بنابرا  ج یآورد و سپس در جامعه انتشار داد و افراد از نتا  به دست   ی عیوس

افراد    ی عنیشود،    لیارزش تبد   ک ی به    اوالا   شود  لیفرهنگ به فرهنگ غالب تبد  کی  کهنیا  یبرا

ن  یبرا  گرید قائل شوند  زیآن  )سازمان    ی اعضا  هیبق   نی ب  ع یدر سطح وس  اایثان؛  ارزش    ایجامعه 

 (. 39: 1393  ، یشود )غفار  لیبه هنجار تبد  یعن ی ابد، یها( گسترش سازمان

 ارتش جمهورى اسالمى ایران   های اساسی اصول و ویژگی

بر مصوب    6ماده    بنا  ایران،  اسالمى  جمهورى  ارتش  شوراى  0۷/1366/  0۷قانون  مجلس   ،

دکترین و استراتژی  یروهای مسلح )های اساسی ناصول و ویژگیاسالمى و اصالحات بعدى آن،  

بودن  از:  اندعبارت  نظامی( بودن،  اسالمی  بودن،  والیی  ،  سادگی،  انضباط،  خودکفایی،  مردمی 

 (.21: 1395: 2ج   سندگان،یاز نو ی)جمع بودن  و تدافعی  اقتدار 

 های افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران دانشگاه

هر یک از نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسالمی ایران متناسب با نیاز خود اقدام به تشکیل 

ای  گونهها بههای علمی و نظامی دانشجویان این دانشگاهروند آموزش.  اندنمودهافسری    دانشگاه

و   شده  مواجه  اردوگاهی  خاص  شرایط  با  دانشجویان  علمی،  دروس  بر  عالوه  آن  در  که  است 

بـدو ورود  نمایند. دانشجویان دانشگاهمی  در آن شرایط اجرا  عمالاتئوری را    دروس از  های آجا 

های نظامی را کـه از  بـه دانشگاه جهت گذراندن دوره رزم مقدماتی مشترک بسیاری از آموزش

گیرند و ستاد کل نیروهـای مسلح و ستاد ارتـش جمهـوری اسالمی ایـران ابالغ گردیده فرا می

آ معنوی  و  روحی  جسمی،  لحاظ  به  حقیقت  آموزشدر  کسب  دارا  مادگی  را  بیشتری  های 

ایران تمام توان خود را در  باشند. فرماندهـان دانشگاهمی های افسری ارتش جمهوری اسالمی 

ارتقا میآموزش  یجهت  صرف  دانشجویان  نظامی  و  علمی  دوران  های  در  دانشجویان  نمایند. 

شوند که در  مانی تربیت میعلمی، نظامی و آمادگی جس  مسائلای بـه لحاظ  گونهدانشجویی بـه

ای از صالبت و اقتدار ارتـش جمهـوری اسالمی ایران را بـه معرض  التحصیلی گوشهمراسم فارغ

می دانشگاهگذارند.  نمایش  این  آموزش  مدت  حداقل  تحصیالت،  نظر  تحصیلی  از  ترم  هفت  ها 

 (.22: 1399، 1)جمعی از نویسندگان، ج  .است
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 فرهنگ حفاظت اطالعاتی

اطالعاتی   نگفره م  حفاظت  خودحفاظت  شود یباعث  فرد،  برابر    ی عنیشود    ی که  در  را  خود 

امن  داتیتهد مخاطرات  حفاظت   یتی و  ص به  یو  و  مؤثر حفظ  و  آگاهانه  ،  درواقع.  دی نما  انتیطور 

ا  یحالت  فرد  درون  که  وظا  شود یم  جادی است  انجام  به  را  او  حفاظت   یت یامن  فیو    صورت به  یو 

اخت  دانه،آزا متما  یار یداوطلبانه،  عاقالنه  آن  سازد،یم  ل یو  خارجبدون  عامل  تحت   ی که  را  او 

دهد  قرار  اطالق    (.3:  1392  ،ی)زبرجد  نظارت  تمهیداتی  و  اقدامات  تمامی  به  دیگر،  زاویه  از 

تهدیدها و خطرات بر کارآمدی موضوعات    تأثیرحذف یا کاهش قابل قبول    موجببهشود که  می

و اشاره می فراهم می  شود  را  موضوع  امنیت  نتیجه  عامل در  اقدامات  اقدامات شامل:  این  آورد. 

جاسوسی،   و  یضدخرابکار)ضد  اسناد  کارکنان،  )حفاظت  غیرعامل  اقدامات  و  براندازی(  ضد   ،

و   اماکن  اطالعات،  اساس،  ساتیتأسمدارک،  این  بر  است.   )... و  ارتباطات  تجهیزات،  در    آنچه، 

وم ترکیبی فرهنگ حفاظت اطالعاتی بیش از هر چیز به ذهن متبادر  خصوص معانی لغوی، مفه

و  می عملکرد  بر  ناظر  و  محتاط  حافظ،  مراقب،  مسئول،  ملتزم،  متعهد،  مانند  مفاهیمی  شود 

وظایفی است که سازمان از آن انتظار دارد. به عبارتی دیگر فرهنگ حفاظت اطالعاتی بدان معنا  

نگهداری خود و حافظ امور تحت مسئولیت و تعهدش است است که خود فرد، عامل نگهبانی و  

 (.139 :1390)باقری،
 

 ماهيت فرهنگ حفاظت اطالعاتی

شود، به بیان دیگر ماهیت، فصل ممیز یک جنس است. می  سؤالدر ماهیت از چیستی مفهوم  

افزارانه است که این معنا مشترک با مفاهیم مشابه جنس فرهنگ حفاظتی، درونی بودن و نرم

. برای  استحفاظتی و ...  فرهنگ حفاظتی مانند خودکنترلی، خودمدیریتی، خود انضباطی، خود

مم فصل  کنترل،  درک  ماهوی  تمایز  به  باید  مشابه  مفاهیم  از  اطالعاتی  حفاظت  فرهنگ  یز 

در   انسانی  عامل  که  نقشی  تمایز  به  باید  همچنین  و  حفاظت  با  مدیریت  انضباط،  نظارت، 

و  سازمان انضباطی  نظارتی،  کنترلی،  که  نقشی  با  مقایسه  در  انتظامی  و  نظامی  امنیتی،  های 

سازمان سایر  در  وجودمدیریتی  این  ها  از  نمود.  توجه  تعاریف دارد،  بررسی  و  مطالعه  با  رو، 

از    شدهانجام دسته  دو  این  میان  مقایسه  در  انسانی  عامل  نقش  تحلیل  و  موصوف  مفاهیم  از 

 قبولقابلتوان نتیجه گرفت که ماهیت فرهنگ حفاظت اطالعاتی، حذف یا کاهش  ها میسازمان

 (. 15: 1390)افتخاری،  است  تهدیدها و خطرات بر کارآمدی موضوعات تأثیر
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 های فرهنگ حفاظت اطالعاتی ویژگی

ویژگی دارای  آن  ابعاد  لحاظ  به  اطالعاتی  حفاظت  که  فرهنگ  است  مختلفی   ترینمهمهای 

 از:   اندعبارتسازی فرهنگ حفاظتی الزم است،  هایی که برای مفهومویژگی

 گیرد.رآیند شکل میفرآیندی بودن؛ فرهنگ حفاظت اطالعاتی در طی یک ف   -الف

اطالعاتی    -ب حفاظت  فرهنگ  بودن؛  سازمان  تناسببهنسبی  شرایط    هامأموریتها،  افراد،  و 

 متفاوت است. 

 های فرهنگ حفاظت اطالعاتی تابع الزامات درونی افراد است.درونی بودن؛ کنش و واکنش  -ج

اطالعاتی    -د حفاظت  فرهنگ  بودن؛  تدریجی  و  د   صورتبهبطئی  و  زمان  تدریجی  طول  به ر 

 (.25: 1395آید )محمدی،می دست

تحت   اطالعاتی  حفاظت  آگاهیمجموعه  تأثیرفرهنگ  از  وظایف، هایی  به  نسبت  باورها،  ها، 

به و شگرد  ها، مصالح، منافع، تهدیدات سازمان، شیوهنقش نفوذ و جاسوسی دشمن است.  های 

فی بیشتر شود فرهنگ حفاظت اطالعاتی  کمی و کی  صورت به ها و باورها و... هر میزان این آگاهی

تری برخوردار خواهد شد که این تقویت گردیده و عامل انسانی از صالبت و نفوذناپذیری افزون

 از:  اندعبارتها  ویژگی

و   • آگاهی  و  آگاهی  تأثیرشناخت  اطالعاتی:  حفاظت  فرهنگ  بر  باورآن  و  محور،  محور 

 (. 15: 1390محوری )افتخاری، بصیرتگری، تهدید پایه و پایه، محاسبهایمان

پایه،  گرایی، تعلق، زیبایییمداراخالقظهور عواطف و رشد آن در فرهنگ حفاظت اطالعاتی:   •

 (.118: 1390محور )باقری،رضایت

محوری  ورزی، صدقمحور، امانتمحور، تکلیفرفتار در فرهنگ حفاظت اطالعاتی: تعهد  تأثیر •

 (. 115: 1395 گریزی، رازداری )محمدی،و دروغ
 

 کارکرد فرهنگ حفاظت اطالعاتی

  اند عبارتکارکردهای آن    ترینمهمفرهنگ حفاظت اطالعاتی دارای کارکردهای متعددی است.  

و    های درونی مصونیت بخش در برابر وسوسه ،  بازدارنده در مقابل تهدیدات و خطرات بیرونی  از:

حفاظتی موضوعات  از  کننده  و  .  حراست  کارآمدی  علوم   ترینمهماز    ییکارامفهوم  مفاهیم 

به گذشته  دهه  چندین  از  که  است  عرصهمدیریت  همه  در  جدی  از  طور  است.  شده  مطرح  ها 

خویش است،   ییکاراکه هر سامانه مدیریتی و هر سازمانی به دنبال افزایش کارآمدی و    ییآنجا

مؤلفه هدباید  این  به  دستیابی  پی  در  را  کارآمدی  مشروعیت های  به  تا  شناسایی  حیاتی  ف 

و   برسد  است،  کارآمدی  نتیجه  که  نماید.    لهیوس نیبدجدیدی  تضمین  را  خود  پایداری  و  دوام 
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کارآمدی در حقیقت بیانگر قابلیت و توانایی مدیریت و کارگزاران هر سازمان در اداره شایسته 

ارتقاء بهینه   بنا  یهاژهیکار وآن است و  را در پی دارد.  براین شناسایی مفهوم نظری و  سازمان 

و   کارآمدی  شاخصه  کارایی علمی  است. و  سازمان  هر  مدیریت  ضروریات  از  آن  های 

 (.۷0: 1390)باقری،

 فرآیند فرهنگ حفاظت اطالعاتی

دلی و وحدت فکری از طریق درونی کردن امر نیاز به امنیت، حفاظــت و صــیانت ایجاد هم •

 .عنوان یک ارزش در آحاد کارکنان آجابه

افزایی متأثر از فرهنگ حفاظــت اطالعــاتی و مشــارکت عمــومی کارکنــان پوشانی و همهم •

 عنوان ضامن امنیت و صحت عمل آجا.کننده بهیابی به قدرت برتر و تعییندست  منظوربه

 (.32: 1394ترین ریسک و هزینه )داودی،  موقع اهداف سازمان با کمتحقق به •
 

 فرهنگ حفاظت اطالعاتی فرآیند ایجاد ( ۱شكل ) 

جلب مشارکت عموم                                           دلی                     وحدت فكری جلب اعتماد و هم 

 پوشانی                    تحقق اهداف افزایی و هموحدت عمل و مكمل                  هم
 

 سازمانی در فرهنگ حفاظت اطالعاتی اقدامات پيشگيرانه، وظایف فردی و  

های اطالعاتی امری است که اگر اراده به انجامش نباشد بدون شک  اقدامات پیشگیرانه دستگاه

داری دشمن باشد و الزمه این اقدام، شناخت نقاط قوت، نقاط  تواند محل نفوذ، تردد و میدانمی

خطر   بروز  از  جلوگیری  و  حفاظت   (.۷9:  1390  ،ی)مقام   استضعف  فرهنگ  ایجاد  برای 

سازمانی    اطالعاتی   و  فردی  وظایف  به  اطالعات  فیوظا.  استنیاز  حفاظت  فرهنگ  در    یفرد 

،  هاآن  قیو دق   ح یصح  یاجرا  یکارهامحول شده و راه  فیو شناخت از وظا  یآگاه  :از  اندعبارت

تقوا،  و مقررات   ن یقوان  ت یرعا به  ،  ی کاراز کم  زیپره،  داشتن  نه  معروفامربهتوجه  ، از منکر  ی و 

 (.13: 1390انصاری، )عرب است ییگوراستصداقت و داشتن  

،  سازی آموزش و آگاه،  تربیت مربیان  از:  اند عبارتوظایف سازمان در فرهنگ حفاظت اطالعاتی  

تنبیه و  و مجازات،  ارشاد،  نظارت،  ساالریشایسته،  تشویق  فرهنگ  و    دستگیری  نهادینه شدن 

 (.13: 1390انصاری، و نهی از منکر )عرب معروفامربه 

 های دانشجویان اسالمی در کالم امام خمينی )ره(شاخص  ترینمهم

نشانگرهاشاخص فرآ  یی ها  که  و    ل یوتحلهیتجز  ،یآورجمع  ، یبندطبقه  ندیهستند  اطالعات 

تسه  ی ریگجهینت به  لیرا  کل و  فعال  یطور  مناسب  ها تیجهت  چارچوب  و  برا  ی را مشخص   ی را 

 (.41: 1396 ، یمی) کر  کنندیها ارائه مبرنامه نیتدو
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خودسازی   و  ایمان  تقویت  نفس،  تزکیه  و  مهار  کشور،  به  خدمت  غرب،  برابر  در  ایستادگی 

ایجاد استقامت در خود، متعهد و  ،  تحصیل همراه با تهذیب، تعهد و اخالق فاضله انسانی ،  معنوی

های استعمارگران، دنبال  ها و جنایتتدار، شناخت اصول اساسی اسالم، فاش کردن خیانامانت

به بودن  عالیه  مدرکاهداف  آگاهجای  خفتگان،  بیدارسازی  ملتگرایی،  از  سازی  جلوگیری  ها، 

ها و برخورد با منحرفین، مستقل در فکر و عمل سازی ملتانحرافات دینی و ملی، بیداری و آگاه

خویش سرنوشت  در  دخالت  اسالمی،  عقاید  و  اصول  مبنای  تحوالت  بر  در  اساسی  نقش   ،

شهری،  . )فتحیاستهای دانشجویان در کالم امام »ره«  شاخص  ترینمهماجتماعی، کار گروهی  

139۷ :58 .) 
 مهمترین   ویژگیها و شاخصهای دانشجویان از دیدگاه مقام معظم رهبری  »مدظلهالعالی«

مسئلهم هم  دیگر  طبق    طلب  البتّه  است.  اخالقی  که  گزارشتربیت  و    نجا یاهایی  دادید 

های ما از لحاظ  داشتم از جاهای مختلف، کارهای خوبی در دانشگاه  هایی هم که من قبالاگزارش

میگرایش انجام  اخالقی  و  اعتقادی  ایمانی،  دینی،  مسئلههای  روی  من  لکن  تربیت   گیرد؛ 

بدهند. ما باید نفوس  ت یاهمتر[ های ما بایستی ]بیشها اهتمام دارم؛ دانشگاهاخالقی بیش از این

هستند فرزندان عزیز ما هستند؛    اینجا هایی که  های عزیزمان را صیقل بدهیم. این جوانجوان

جواناین این  هستند؛  ما  اجتماعِ  سالم  نفوس  جملهها  از  جامعهبهترین  ها  و  ما  مردم  ما    های 

می آنمحسوب  معنوی  آرایش  اخالشوند؛  به  است،  تقوا  به  به ها  است،  شجاعت  به  است،  ص 

تواضع است، به پایبندی به عهد است، به وفاداری نسبت به قولی است که به نظام و به اسالم و  

داده اینانقالب  آرایشاند؛  واجبها  این چیزها  ترین آنهای معنوی است و جزو  البتّه  ها است. 

و بیش از همه نیروهای  نیروهای جوان کشور    های نیروهای مسلّح نیست؛ همهمخصوص جوان

جور هم  دانند و همینانقالبی، نیروهایی که خودشان را در خطّ انقالب، در خط تدیّن و تقوا می

 (. 1399هست، بایستی به این تقیّدات توجّه بکنند )مقام معظم رهبری،

های افسری که در فرهنــگ های مهم دانشجویان دانشگاهها و شاخصبنابراین به برخی از ویژگی

 گردد:دارند به شرح زیر تشریح می تأثیرحفاظت اطالعاتی  

گرایانه در افسر: در مدیریت جهادی، اصل توجه به امکانات پیش  ایجاد حس بلندپروازی آرمان

در   دیگری  اصل  است.  منتفی  حرکت  شروع  می  اینجااز  ذاکری،  جایگزین  و  )پورصادق  شود 

راهبردی جه(.  63:  1394 ادبیات مدیریت  بودند که  ها آنترین سازمانان، موفقبر طبق  هایی 

بلندپروازی هیچ این  بلندپروازی آغاز کردند و  با  قابلیتکارشان را  با منابع و  های   گونه تناسبی 

 (.25: 1394ها نداشت )محمدی فاتح، موجودِ آن
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را  توأماننرمی و سختی   نرمش و سختگیری  فرمانده خوب کسی است که  اجرا کند.   توأمان: 

دو پژو هر  که  رهبرانی  که  دریافتند  دادند،  انجام  اوهایو  دانشگاه  در  که  مطالعاتی  در  هشگران 

دارند،   هم  با  توأماا  را  نرمی  و  سختی  اما    تشانیفعالعامل  است.  داشته  همراه  به  مثبتی  نتایج 

دهد، عوامل وضعیتی هم باید در کنار این استثنائاتی در این میان وجود دارد که به ما نشان می

زیرا بر اساس نظریه القای شخصی، باورها  (.  31:  1394نظریات مورد توجه قرار بگیرند )صدیق،  

(.  33:  1393ها است )عسگری،  کننده نوع رفتار و سطح عملکرد آنو انتظارات افراد عامل تعیین

  زیچ چی ه( معتقد است که  1980علی کِلی )بنابراین اشتیاق قلبی در انجام کار مهم است. محمد

 (.۷8: 1399نیامده است )به نقل از محمدی فاتح و محمدی،  به دستعالی بدون اشتیاق 

دهد که  ها نشان میگرایی: دین اسالم هم ما را ملزم به انجام تکلیف کرده است. پژوهشتکلیف

ها،  ش دارند، نسبت به دیگر سازمانها و رفتارهای فرانق بیشتری بر نگرش  تأکید هایی که سازمان

توان عملکرد بهتری را مشاهده کرد )محمدی فاتح و همکاران،  تر هستند و میتر و موفقسالم

1396 :38 .) 

مسئولیتمسئولیت )پذیری:  الرنس  کراکر  است.  نظامی  نیروی  یک  اساسِ  در  1995پذیری   )

واحد نظامی، چه بزرگ باشد چه   کتاب راهنمای افسران آمریکا آورده است، مسئولیت در یک

شود و اغلب های یک فرد به او اعطا میکوچک، در حقیقت مقامی است که به پاس شایستگی

می وی  خرسندی  منصوب  موجب  گردان  یا  گروهان،  دسته،  فرماندهی  به  که  کسانی  شوند. 

خوبی از    عمومی از تجربه غنی در زمینه روابط پرسنلی برخوردارند و شناخت  طوربهشوند  می

 (.18: 1395شناسند )الرنس، می یخوببهها را افراد خود دارند و هم افراد، آن

آن  ،  داندیرا نظم و انضباط م  ینظام  یروهایفرمانده کل قوا اساس کار نظام و نمحوری:  انضباط

در درجه اول نظم    کند، یممتاز م   ینظام   گان یلشگر و    کیتوده انبوه آدم را از    کی که    یزیچ

نظم و انضباط است که به  در ارتش وجود دارد  ی گرید ل : »عامندی فرمایم  گرید  یی ت، در جااوس

نفوذ م   شودیداده م   م ی تعل  ی عناصر نظام  تا اعماق جانشان  اثر همکندیو  بر  انضباط، روح   ن ی. 

آن  ی وفادار وجود  پددر  ن  د،یآیم  د یها  به  عامل  استحکام  یارتش  یروهایآن  و   د یبخش  یما 

آن که  وسوسه  ها نگذاشت  اوج  ا  یهادر  طول  در  دشمن  راه    نیخصمانه  به  جزء  سال،  شانزده 

م   55ماده  (.  13۷4)بیانات،    بروند  م یمستق ب  داردیعنوان  هرگونه  و   ی سست  ، یانضباطیکه 

غ  یانگارسهل خدمت،  مد   رقابلیدر  و  رؤسا  فرماندهان،  و  بوده  با    اندموظف  رانیاغماض 

 ت ی ریو اعمال مد  ی قانون  ارات یبا استفاده از اخت  سرعت بهو    افته یرا در   ها ییعلل نارسا   ، یاریهوش

 (.85: 1399. ) عباسی ندی نما ی ریاز آن جلوگ
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تربیتی    در یک نظام تربیتی چهار عنصر مربی، متربی، فضای  یطورکل بهاصول علمی در تربیت:  

رسمی و غیررسمی بایستی چهار عنصر مذکور در خصوص    طوربهو محتوای تربیتی نقش دارند.  

های افسری به اجرا درآید، بنابراین فضای تربیتی؛ دانشگاه است. سازی تربیت در دانشگاهنهادینه

کند و یمحتوای تربیتی؛ دروس علمی و نظامی است. از بین این عناصر، مربی نقش اول را ایفا م 

خیلی از دانشجویان با محتوای  (.  28:  1392پذیرد نقش دوم است )روحی،  می  تأثیرمتربی که  

در دبیرستان در حد کافی آموزش داده نشده است. بنابراین   چراکهزیارات و دعاها آشنا نیستد،  

خصوص مکتب های غیررسمی و مردمی، محملی برای درک مفاهیم عالیه دین اسالم و بههیئت

هیئت در  نکاتی  است.  )ع(  حسین  میامام  مطرح  آنها  به  عمل  که  میشود  و  ها  دانش  تواند 

فاتح و همکاران،   تغییر دهد )محمدی  را  داده و مسیر زندگی وی  ارتقاء  را  فرد  : 1398بینش 

تحول روحی    منشأهای معنوی و الهی دفاع مقدس و دفاع از حریم والیت  بنابراین جذابیت(.  3۷

دانشجوی  است. در  مقدس گره خورده  دفاع  به  ایرانیان  موجودیت همه  و  هویت  بود.  ان خواهد 

بنابراین امکان ندارد کسی مطلبی از این حوزه بشنود و متحول نشود. باید بدانیم که خاطرات و 

 (.53: 1394است. )محمدی فاتح ، تأثیرگذار ها بسیار ذکر آن

ب اسالمی، در راستای تربیت منابع انسانی  : به برکت انقالیطلبشهادتترویج روحیه جهادی و  

عدالت شمرده می تحقق  و  سیاست  در  پیشرفت  الگوی  دانشگاهو  اهتمام  و  نیروهای  شود  های 

دینی،   بصیرت  ارتقاء  و  معنویت  و  حماسه  روح  تعالی  جهت  در  حیاتی،  موضوع  این  به  مسلح 

حق محرومان و    ی اداها،  ناپاکی  ها وستیزی، فداکاری، سربازی، جانبازی، مقابله با نامردیدشمن

 (.31: 1395زاده، آید )رشیدمی به شمارمبارزه با بیدادگران، از وظایف اساسی 

آموزه از  سرشار  و  عظیم  منبعی  اسالم  دین  خودکنترلی:  بر  مبتنی  فرد،  تربیت  که  است  هایی 

به خودکنترلی و خودپایی سفارش میدولتسازمان،   را  و...  آمها  از  اگر  های دینی که  وزهکند. 

شامل آیه قرآن، احادیث و روایات، سخنان علما و بزرگان استفاده نمایید و هر کسی بیمناکی  

مقدس )ترس همراه با عالقه و اشتیاق( را در تحقق خودپایی و خودکنترلی را در وجود خویش  

،  یمؤمن دارد )  تواند خود، خانواده، سازمان و... را از هر حیث مصون نگهجاری و ساری نماید می

1398 :34     .) 

تکریم کارکنان زیرمجموعه: داشتن ارتباط سالم با همکاران، تعامل مناسب با دیگران و احترام 

های تکریم کارکنان است. فرد باید کارکنان تحت امر خود را  راه  ترینمهمبه حقوق همکاران از  

گیری دهد و تنها به حق تصمیم  تکریم نموده، به حقوق و نظر آنان احترام گذاشته به دیگران

 (.18: 1398منافع خود فکر نکند )محمدی و فقیهی پور، 
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سرمایه هدیه  ارزشمندترین  نوآوری  و  نوآوری: خالقیت  و  سازمان  خالقیت  یک  به  انسانی  های 

کلیدیاست از  روزآمدی  و  روز  نظامی  فنون  و  علوم  با  آشنایی  و  خالقیت  ویژگی،   های  ترین 

فرماندهان و مدیران نظامی است؛ زیرا الزمه ایجاد امنیت پایدار به وجود آوردن قدرت و نیروی  

نمی مهم محقق  این  است؛  نظامی  بازدارندگی  تجهیزات  و  علوم  توسعه  و  پیشرفت  با  مگر  شود 

 (. 58: 1398غیر وابسته در سایه فرماندهانی خالق و کارآمد )محمدی، 

« است، یعنی  یدار مردمای اخالق مسلمانی و معاشرت مکتبی، »همردمی بودن: یکی از ضرورت

غم   و  راحت  و  رنج  و  درد  شریک  بودن،  دیگران  خدمت  در  بودن،  مردم  برای  بودن،  مردم  با 

دیگران بودن. بنابراین اگر بتوانیم مسیر با مردم بودن و دعوت به خیر را ادامه دهیم یقیناا در  

عرصه دشمهمه  و  شد  خواهیم  پیروز  علیها  نمین  دارد  که  تبلیغاتی  تمام  وجود  رغم  با  تواند 

 (.35: 1391ای بر جامعه و نظام وارد کند )خسروانی، اتحاد و ارتباط درست با مردم خدشه

بصیرت یا بینش، نوعی دید درونی است که با دید چشم ظاهری، متفاوت است و اصالا با چشم  

صیرت، قوّه و نیروی قلبی است که به مدد نور  های ظاهری بدن، قابل دریافت نیست. بیا اندام

چنان را  امور  باطن  و  حقیقت  آمده،  پدید  هست،  الهی،  انسان،  ابدییدرمکه  بصیرت،  دید  با   .

 (.44: 1394پناه، دهد )حقتشخیص می یآسانبهدرست را از نادرست و حق را از باطل، 

اصلی مدل عناصر  از  یکی  است  خودآگاهی  منفی  بازخورد  این مدلهای  پایه  فرد  در سطح  ها، 

برد. فرد در پی خودآگاهی از این های واقعی و مطلوب پی میابتدا به وجود تعارض میان حالت

زند؛ برای مثال، سرپرستی  های هدفمند برای بازیابی تعادل حیاتی میتعارض دست به فعالیت

ای را در تمرکز بر وظایف ه، ممکن است دشواری فزاینداستدهی به بحران  که در حال واکنش

ای اعم از کشیدن  تواند زمینۀ بروز برخی راهبردهای مقابلهکلیدی لمس کند. این وضعیت می

اولویتنفس عمیق،  گردد.های  تیم  اعضای  بین  وظایف  تقسیم  و  وظایف  معتقد 1هیپ  بندی   ،

پیش خویش  قوت  و  نقاط ضعف  از  خودآگاهی  تاباست،  ایجاد  است.مایه  از  2ک ال آوری  نیز   ،

افزایش   و  ذهنی  در سالمت  مهم  فرآیندی  را  خودکاوی  درگاه  از  خودپایشی  مشابه،  دیدگاهی 

بر 54،  1398کند )کریمی:  نفس تلقی میعزت باید  نرم دشمن  با جنگ  مقابله  (. اصل حرکت 

گروه از  معنویت مخاطبین  و  آگاهی  بینش،  تقویت  و  و ارتقاء  گرفته  های مختلف سنی صورت 

ترین ای رشد، بالندگی اعتقادی و معنوی برای اقشار مختلف جامعه ترسیم شود. از مهمهزمینه

 (. 45: 1388خواه، راهبردهای محوری این نظام تقویت خودآگاهی دانشجویان است. )آزادی

 
3  . Hippe, J. 

4. Locke, E. A. 
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آگاه و  آگاهآموزش  و  آموزش  از  هدف  حفاظتی:  و سازیسازی  تغییر  ایجاد  حفاظتی،  های 

نگ و  رفتار  در  آگاهدگرگونی  و  آموزش  است.  دانشجویان  کیفیتی  رش  چنان  از  بایستی  سازی 

ها، حداکثر  برخوردار باشد که با صرف حداقل هزینه و با استفاده از بهترین و جدیدترین مهارت

هدفبهره  به  وصول  عالی،  هدف  به  نیل  برای  که  باشد  داشته  را  ضروری  دهی  زیر  فرعی  های 

 :است

طوری که وظایف خود را  سازی حفاظتی بههای آگاهو برنامه  مشیآشنا کردن کارکنان با خط -

 های ساحفاجا برای پیشگیری از جرم انجام دهند.با توجه به هدف

 ایجاد عالقه و تقویت روح همکاری در دانشجویان. -

آوری روز در امر مشارکت عمومی و  باال بردن سطح دانش و تخصص دانشجویان با توجه به فن -

 های حفاظتی. و شکست پیشگیری از جرائم

)راسخی،  - اطالعات  حفاظت  سازمان  به  نسبت  دانشجویان  در  مثبت  نگرش  ارتقاء  یا  ایجاد 

1390 :9۷ .) 

ضعفدشمن از  یکی  بهشناسی:  اسالم  صدر  از  مسلمانان  اساسی  زمامداری  های  دوران  ویژه 

مین شناسی بوده است. هحضرت علی )ع( تا عصر حاضر، نشناختن دشمن یا ضعف در دشمن

و  بوده  اسالم  احکام  از  بسیاری  نشدن  عملی  و  حکومت  دادن  دست  از  و  موجب شکست  امر 

ها از مسائل اساسی و  شناسی و شناخت همه ابعاد رفتاری دشمن در تمام میدانهست. دشمن

بخشد تا در راه رسیدن  رود که به انسان اطالعات، آگاهی، بینش و بصیرت میمهم به شمار می

 (.9۷: 1392دشمن خود را تشخیص دهد. )بخشی، به هدف درست و

های موفقیت منوط به برخورداری از  و رسیدن به قله  نفس اعتمادبه: تقویت  نفساعتمادبهتقویت  

اراده قوی، پشتکار و مداومت، آمادگی رویارویی با موضوع و تسلط بر آن، تمرکز روی موضوع 

بودن،  موردنظر فعال  بودن،  کوشا  شجاعت،  صداقت،  تحمل،  خویشتنرقابت،  داری،  پذیری، 

و شکست مسئولیتپایداری  تخصص،  به ناپذیری،  توجه  و ضعف،  قوت  نقاط  شناسایی  پذیری، 

؛ افرادی  است های تازه در زندگی  رفتار و کردار، گوش دادن به ندای درونی و جستجوی موقعیت

احساسات منفی، در مسیری ها را دارند، با درک مسئولیت و تسلط بر عواطف و  که این ویژگی

ها  تری به این شاخصیابند. با نگاه دقیقآوری دست میاند به سطح باالتری از تابکه گام نهاده

: 1392نفس تلقی کرد )رسول برون،  ها را کلید دستیابی به اعتمادبهای از آنتوان مجموعهمی

35.) 

از عواملی که مومهارت انسانی: یکی  فنی و  ارتباطی،  ارتباطات مؤثر  جب میهای    یخوببهشود 

پیامدهای مبادله شده میان خود و گیرنده در   تأثیر  از  یا فرستنده  ناآگاهی منبع  برقرار نشود، 
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ها را در کارکنان تقویت کنند  فرآیند ارتباطات است. از وظایف مدیران این است که این مهارت

 (.55: 1392)بخشی، 

شیوه و  مقررات  حف نامهقوانین،  میهای  مقررات  و  قوانین  زمینهاظتی:  بروز  توانند  برای  ها 

های  نامهرفتارهای خطرناک اطالعاتی را از بین ببرند. با اعمال قوانین و مقررات و یا صدور شیوه

زمینه ایجاد  از  جلوگیری  آگاهحفاظتی،  و  توجیه  جلسات  برگزاری  و  امنیتی  سوء  سازی،  های 

کارهای مقابله با این های امنیتی آشنا ساخته و راهآسیبسعی کنند کارکنان را با تهدیدات و  

آسیب و  حیطهتهدیدات  اعمال  با  و  دهند  توسعه  را  دسترسی  ها  از  فعالیت  محیط  در  بندی 

توانند  کارکنان می  (.114:  1394  ، یی)روا  نمایندکارکنان به اطالعات غیر مرتبط جلوگیری می

آموزش فراگیری  طریق  کالساز  در  که  آگاهههایی  جلسات  آموزشی،  طریق ای  )از  سازی 

های اطالعاتی، توزیع نشریات و  های اطالعاتی، پخش کلیپهای حفاظتی، پخش فیلمسخنرانی

ارائه می  )... و  در  بروشورهای حفاظتی  بپردازند. کارکنان  اطالعاتی خود  افزایش شمّ  به  شوند، 

نسبت   خود  اطالعاتی  مشارکت  با  امنیتی  چتر  ایجاد  دشمنراستای  و به  نموده  اقدام  ستیزی 

 ( 50-45: 1395زمینه فراهم ساختن محل خدمتی سالم را ایجاد نمایند. و... )قائمی، 
 

 جذب و گزینش دانشجو

ها، نقش مؤثر و اساسی را  مسلم است این دانشگاه  آنچهدر خصوص اهمیت و ضرورت گزینش  

سایر   ایران،  اسالمی  ارتش جمهوری  نظام،  امور  سازماندر  و  مینیروها  ایفاء  تجربه ها  و  کنند 

ناشی از نفوذ ضدانقالب    عمدتااکه نظام جمهوری اسالمی ضربه خورده است،    هر جانشان داده،  

به سرویس وابسته  و و  نظامی  نیروی  گزینش  اساس  همین  بر  لذا  بوده،  اطالعاتی دشمن  های 

که   مطمئن  و  کارآمد  ذخیره    نیتربزرگاطالعاتی  و  از    ارزشمند سرمایه  است،  کشور  هر  در 

. حضرت علی )ع(  شود  تأمین  هامأموریتجهت پیشبرد    ازیموردنضروریات بوده تا نیروی انسانی  

این ؛  داردبیان میدر رابطه با گزینش کارگزاران از جمله عناصر نظامی و اطالعاتی شرایطی را  

؛  کار باشند از افراد شایسته و درست  : ویان مد نظر قرار گیردها بایستی در گزینش دانشجشاخص

؛  جای گذاشته باشندافرادی نباشند که سابقه بدی از خود به؛  حلیم، بردبار و اهل مشورت باشند

؛  دار و امین باشندامانت؛  دار، متدین باشند دین,  قلب، روح، ذهن و فکری خراب نداشته باشند

تبه بدکار،  دروافراد  و  نباشندغکار  نباشند؛  گو  نادان  و  جاهل  حسود،  و  و ؛  بخیل  توخالی 

نباشندبی نباشند؛  ظرفیت  بیمناک  و  نباشند؛  ترسو  سرکش  و  نباشندرشوه؛  طغیانگر  از  ؛  گیر 

: 1399)عباسی،    و...  بهترین مردم بوده و کسی که در میان مردم به بدی مشهور است نباشند 

23.) . 
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 الگو، کارکرد و خصوصيات آن

به نمونه و سرمشق اطالق میاز نظر لغوی،   فارسی  الگو در فرهنگ  از  مفهوم  الگو جزئی  شود. 

آموزد که در  یک شیء بزرگ است که از لحاظ کارکرد با شیء واقعی یکسان است و به ما می

ها یا معیارها و روش خاصی را در پیش گیریم و نقطه های گوناگون چه مالکشرایط و وضعیت

های اساسی و  الگو مشخصه  درواقع کند.  هم ما از واقعیت ساده میشروعی از واقعیت است که ف 

 (. 18: 1398کند. )مرادیان، بنیادین واقعیت را نمایندگی می

اسوه، علی مقتدی،  سرمشق،  مدل،  روبرو،  »الگو؛  است:  کرده  معنا  چنین  را  الگو  دهخدا  اکبر 

الگو   به    معموالاقدوه«.  یا  بزرگ  شی  یک  از  کوچکی  نمونه  اشیای  به  از  محدودی  مجموعه 

میبی گفته  ویژگیشمار  که  باشد  شود  داشته  را  اشیاء  یا  بزرگ  شی  آن  اصلی  و  مهم  های 

 (.218: 1391)شعبانی، 

با    ی و رفتاری است که رابطه تنگاتنگ   اینهی دارای سه بعد ساختاری، زم  ی شاخگسهالگو و مدل  

م دارند،  پد  یی رزایهم  که  است  مد  دهی معتقد  و  م   تی ریسازمان  دسته    توانیرا  سه  قالب  در 

زم  و  ساختاری  رفتاری،  رفتاری،    ل یوتحلهیتجزو    یبررس  ای،نهیعوامل  عوامل  از  منظور  نمود. 

ن  واملع  هیکل به  انگ  ی انسان  روی یمربوط  رضا  ه یروح  زش،یمانند:  و  محتوای    ی شغل  ت یکار  که 

مجموعه روابط منظم حاکم    رندهیدر برگ   زی. عوامل ساختاری ناست  دهدیم  لیسازمان را تشک 

 است و مقررات    نیقوان  ،یمانند ساختار سازمان   سازند یسازمان که بدنه آن را م   یبر اجزای داخل

زم  نجامو سرا مح  ای نهیعوامل  و است که سبب  یرونیب  طی و شرا  طیشامل  رفتاری  عوامل  ساز 

م  و  هستند  مد  ده یپد  توانندیساختاری  و  رفتاری،    تیریسازمان  عوامل  دسته  سه  قالب  در  را 

 (. 1۷۷: 139۷ ،اوجاقینمود ) لیوتحلهیتجزو   یبررس ای، نهیساختاری و زم 
 

 پژوهشهای پيشينه

 شدهانجام های تحقيق پيشينه ( ۱جدول )

 هاشناسیروش نتيجه پژوهش اهداف  عنوان پژوهش 

طراحی مدل  

خودکنترلی امنیتی 

در نیروهای مسلح  

اسالمی  جمهوری 

کارهای  ایران و راه

 اجرایی 

شناسایی ابعاد،  

ها و  مؤلفه

های مدل  شاخص

خودکنترلی امنیتی 

در نیروهای مسلح  

 ج.ا.ا

پژوهش،  تحلیل  جهیدرنت استنباطی  و  توصیفی  های 

و    2دارای   بیرونی  و    تأثیرگذار  مؤلفه   ۷بعد درونی 

ارزشی، شخصیتی، انگیزشی، قانونی، دانشی،    مؤلفه)

 .استشاخص   81، فرآیندی و دارای فرهنگی

 تحلیل عاملی 

رهیافت تفکر  

خودپایی امنیتی و 

تعیین و شناسایی  

موارد مطلوب در  

دسته   دو  در  را  حفاظتی  تفکر    ی هاوهیشنویسنده 

و   حفاظتی  خود  تفکر  ارتقای    یهاوهیشسازمانی 

 تحلیل دلفی 
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 هاشناسیروش نتيجه پژوهش اهداف  عنوان پژوهش 

حفاظتی در اندیشه و  

مطالعه دینی و  

 امنیتی 

تفکر خودپایی  

 امنیتی و حفاظتی

نموده    یبندمیتقسفردی ارتقای تفکر خود حفاظتی  

می  تی درنهاو   زمانی  نتیجه  که خود حفاظتی  گیرد 

مسلح،    یاثربخش نیروهای  کارکنان  آحاد  که  دارد 

را   موضوع  این  جایگاه  و  اهمیت  درک    کامالادالیل 

 نمایند 

ارتقاء    یکارهاراه

فرهنگ حفاظت  

اطالعاتی در کارکنان  

 .ساحفاجا

بررسی پیامدهای  

عوامل آموزش،  

منزلت اجتماعی در  

ارتقاء فرهنگ  

 آموزشی

پایان نتایج  راهبرابر  فرهنگ  نامه  ارتقاء  کارهای 

باورها،   سه حوزه  در  کارکنان ساحفاجا  در  حفاظتی 

رفتارهای حفاظت اطالعاتی توسط امنیت  ها و  ارزش

 داخلی قابل تبیین و پیگیری است 

 توصیفی

کارکردهای حفاظت  

های  اطالعات دانشگاه

افسری آجا در  

گیری فرهنگ  شکل

حفاظتی و  

 .خودکنترلی

کارهای  تبیین راه

 فرهنگ حفاظتی

تحقیق   حفاظت  نتایج  که  است  آن  بیانگر 

راستای تقویت  های افسری در  های دانشگاهاطالعات

کارکرد   سه  دارای  خودکنترلی  و  حفاظتی  فرهنگ 

و   افزایی  بصیرت  و  اعتمادسازی  شناختی، 

باشند. که نشانگرهای مربوط به هر  بخشی میآگاهی

راستای   در  اجرایی  اقدامات  همراه  به  کارکرد 

آورده  پیاده مقاله  در  شده  احصاء  کارکردهای  سازی 

 شده است. 

 توصیفی

 

 اشتراک این تحقيق با پيشينهنقاط 

این  کلیه مفاهیم مورد بررسی، دارای مبنای واحدی هستند، بدان معنا که اصل موضوع تمام 

های کنترل بیرونی را  همه مفاهیم موصوف، نظام  مفاهیم تبعیت رفتار از باورها و عواطف است.

کاستی دلیل  ندانسبه  کافی  سازمان  مدیریت  فرآیند  در  آن،  نواقص  و  تقویت  ها    هایمؤلفهته، 

همه مفاهیم احصاء شده مبتنی بر   دانند ونیاز فرهنگ در سازمان میدرونی و نفسانی را پیش

 گیری آن است. تحلیل شخصیت و چگونگی شکل

 نقاط افتراق این تحقيق با پيشينه

پیشینه در   مورداشارهو روش تحقیق با تحقیقات  سؤاالتاین تحقیق در موضوع، مسئله، اهداف، 

های اطالعاتی و تفاوت دارد. تحقیقات مذکور تنها به بحث خودحفاظتی در سازمان  یطورکلبه

آن اطالعاتی  جنبهحفاظت  از  پرداختههم  فرد  درونی  بحث های  حاضر  پژوهش  در  ولی  اند 

دانشگاه دانشجویان  اطالعاتی  حفاظت  فرهنگ  الگوی  جمهوری  طراحی  ارتش  افسری  های 

رح گردیده که عنوان موضوع نشان دهنده تفاوت سطح، گستره تحقیق حاضر اسالمی ایران مط

است. پیشین  تحقیقات  برابر  در    در  استفاده  امکان  بر  عالوه  اطالعاتی  حفاظت  فرهنگ  الگوی 
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های افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران طراحی شده  برای دانشگاه  عمدتااهمه مراکز آموزشی،  

چن برای  مشابه  مفاهیم  اما  از  است.  و  نیستند  برخوردار  الزم  کارایی  از  آموزشی  مراکز  ین 

 ها در زمینه طراحی الگو استفاده نشده است. پیشینه

 های نوآوری این تحقيقجنبه

درحوزه تعامل،  باعث  تحقیق  این  و   توسعه  صیانت  جهت  در  حفاظتی  و  مکتبی  با  فرماندهی 

دانشجویان   و  آموزشی  مراکز  اطالعاتی  حفاظت  فرهنگ  ارتش  دانشگاهایجاد  افسری  های 

می ایران  اسالمی  پژوهشجمهوری  تسری  و  تدوین  برای  را  زمینه  و  با  شود  کاربردی  های 

دانشگاه و  آموزشی  مراکز  سایر  در  اطالعاتی  حفاظت  فرهنگ  نیروهای  موضوعات  افسری  های 

عاتی(  که این تحقیق )طراحی الگوی فرهنگ حفاظت اطالبا توجه به این  نماید.مسلح فراهم می

، ستیندر جایی مورد بررسی قرار نگرفته است و یا مقاله و کتابی با موضوعی در این رابطه رایج  

شاخگی دکتر  های تحقیق است که توسط مدل سهحاصلی از یافته  آمدهدستبهبنابراین الگوی  

اضافه با  که  گردیده  ارائه  خبرگان   اهرنجانی  نظر  با  رهبری(  و  )مدیریت  بعد  یک  و    شدن 

بومیصاحب الگو  این  است،  نظران  شده  شده می  جه یدرنتسازی  ایجاد  نوآوری  یک  گفت  توان 

 است.
 

 شناسی پژوهش روش

کاربردی  تحقیقات  زمره  در  هدف  لحاظ  از  حاضر  دستهتوسعه  -پژوهش  میای  و  بندی  گردد 

 .  استای زمینه-روش تحقیق توصیفی، از نوع موردی

این   آماری  صاحبجامعه  خبرگان،  شامل  اساتید  تحقیق  و  مدیران  فرماندهان،  نظران، 

های افسری و سازمان حفاظت اطالعات ارتش جمهوری اسالمی ایران که دارای صفات  دانشگاه

های افسری را سال حضور در دانشگاه  2سابقه حداقل  :  باشندشرح    بدین های مشترک  و ویژگی

؛  سال خدمت باشند  20دارای سابقه  ؛  کارشناسی ارشد باشنددارای حداقل مدرک  ؛  داشته باشند

 نسبت به مفاهیم فرهنگ، حفاظت اطالعات و دانشگاه اشرافیت نسبی داشته باشند.

  یت یریو مد  یقرار دارند در مشاغل فرمانده  یکه در جامعه آمار   ینفرات   هیکل  کهنیبا توجه به ا

تحق موضوع  با  فرم   5در    قیمرتبط  دانشگاهسال گذشته شامل،  و    ران یمد  ، یافسر  ی هااندهان 

نظران در حوزه فرهنگ  و صاحب  ی اس یس  ی دتیعق  یفرماندهان حفاظت اطالعات، رؤسا  د،یاسات

انجام مصاحبه   یالزم برا  ی هایژگیو و  ت یکه از صالح  باشند یدر ساحفاجا م  ی عاتحفاظت اطال 

در روش   یمحدود بودن جامعه آمار   ل یبه دل  ،استنفر    ۷0تعداد    یآمار  کل جامعه.  برخوردارند

آمار  ه یکل  ی کم و در روش   صورتبه  ی جامعه  نظر گرفته شده است  تمام شمار در  و  هدفمند 
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نظر  یفیک اشباع  مرحله  برف   یتا  گلوله  روش  است.  ی به  ا  انجام شده  با   نیدر  محقق  پژوهش 

مطالعه بر  صاحب  تمرکز  با  مصاحبه  روش  منابع،  و  پرسشنامه  اطالعات    یآورجمعنظران، 

 ه ی با نظر  شده یآورجمعاطالعات    ب یو ترک  ختهیبهره جسته و با استفاده از روش آم  ی اکتابخانه

 .   نموده است موارد مورد نظر اقدام  نیینظران نسبت به تبصاحب
 

هاداده  ليوتحل هیتجز  

 یا جامعه آماری   یشناختجامعههای  الف: ویژگی
 های جامعه آماری پژوهش ویژگی (: ۲جدول )

ی
وان

را
ف

 

سابقه حضور در   مشاغل تحصيالت سابقه خدمت

 های افسری دانشگاه

 جمع کل 

20 
تا 

25  
ل  

سا
 

25 
تا 

30  
ال 

س
 

30 
ال

 س
تا 

35 

35 
اال 

ه ب
ل ب

سا
 

شد 
ار

ترا 
دک

 

ی 
ده

مان
فر

 

ی
اد

ست
ی 

زش
مو

آ
 

1 
ال 

س
 

2
ال 

س
 

3
ال 

س
 

4
تر

یش
و ب

ل 
سا

 

 ۷0 55 9 6 - 22 15 33 38 32 5 9 38 18 تعداد

 100/0 ۷9 13 8 0 31 22 4۷ 54 46 ۷ 13 54 26 درصد 
 

 25تا    20نفر از جامعه آماری بین    18دهد: از نظر سابقه خدمت  جدول توزیع فراوانی نشان می

سال و بیشتر دارای    35نفر از    5سال و    35تا    30نفر بین    9سال،  30تا    25نفر بین    38سال،  

نفر دارای    38کارشناسی ارشد و  نفر دارای مدرک    32سابقه خدمت هستند. از نظر تحصیالت  

نفر   15نفر بیشتر دارای سوابق فرماندهی،  33باشند. همچنین از نظر مشاغل مدرک دکتری می

و   ستادی  سوابق  در    22دارای  حضور  سابقه  نظر  از  هستند.  آموزشی  سوابق  دارای  نفر 

سال    4به مدت  نفر    55سال و    3نفر به مدت    9سال،    2نفر به مدت    6های افسری آجا  دانشگاه

 اند.و بیشتر سابقه حضور داشته

 هاب: تحليل داده

اول:   شاخصهدف  دانشگاهشناسایی  دانشجویان  اطالعاتی  حفاظت  فرهنگ  الگوی  های  های 

 افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران.

اسنادی که   و مطالعات  بررسی  با  این هدف،  به  پاسخ  تعداد    به عملبرای دستیابی   255آمد، 

به  مفهوم اس  از  شوندههای بین مصاحبهعبارت  یکدگذارتخراج شد و نسبت  اقدام شد، پس  ها 

بندی و مقایسه، مفاهیم دارای بار معنی مشابه ویرایش و پاالیش مفاهیم از طریق تجمیع، دسته

ها، نسبت به پاالیش یا ادغام  های یکسان قرار گرفتند. سپس برای احصاء شاخصبندیدر طبقه

 شاخص به شرح جدول ذیل استخراج گردید.  61پرداخته شد و تعداد مفاهیم کلیدی 
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 های افسری آجا های الگوی فرهنگ حفاظت اطالعاتی دانشجویان دانشگاه شاخص  (۳)جدول 

 ها شاخص

 شناسی وظیفه ایجاد فرهنگ خودحفاظتی دانشجویان 

 مداری قانون کارکرد حفاظت اطالعات در فرهنگ حفاظتی 

 داری امانت عقیدتی سیاسی در فرهنگ حفاظتیکارکرد 

 پذیری مسئولیت کارکرد فرماندهان در فرهنگ حفاظتی 

 مشارکت اطالعاتی ایجاد بسترهای الزم برای توسعه فرهنگ حفاظتی

 بندی رعایت حیطه گزینش و اصالح فرآیند جذب دانشجویان

 حفظ کرامت دانشجو  گزینش درست فرماندهان 

 نفس اعتمادبهتقویت   انتخاب و گزینش درست اساتید آموزشی نظارت بر 

 مندی ایجاد رضایت پایش دانشجویان در طول دوره آموزشی 

 با دشمن  یزی حس گالو پایش دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه 

 احساس افتخار  قوانین و مقررات مربوط به تشویق دانشجویان به فرهنگ حفاظتی

 شناسی دشمن مقررات در انتصابات کادر دانشجویی رعایت قوانین و 

 ها و تهدیدات شناخت آسیب قوانین و مقررات بازدارنده در افشای اطالعات 

 تربیت دینی  رعایت قوانین و مقررات مربوط به مسائل حفاظتی 

 ای سواد رسانه تدوین قوانین و مقررات با نگاه تربیتی در حوزه فرهنگ حفاظتی

 تخصص محوری  های حفاظتی )سخنرانی، نمایشگاه، فیلم و...(سازیآگاه

 محوری انضباط رعایت حدود شرعی و الهی

 ی وجدان کارتقویت  بیمناکی مقدس 

 خوداظهاری  دوری از هوی و هوس 

 خودآگاهی مداری دین

 یتمداریوال های ارتباطی، فنی و انسانی تقویت مهارت

 به خدا توکل و امید   هرگونه بدعملی در دانشگاهجلوگیری و برخورد با 

 جانبه استمرار جلسات سه نفس عزت

 محوری عدالت تقویت رازداری و حفظ اسرار نظامی 

 باور به کار خدایی و جهادی تقویت بصیرت )دینی، سیاسی و امنیتی(

 بودن مردمی استفاده از الگوی فرهنگ اسالمی 

 محوری خالق انقالبی ایجاد روحیه جهادی و  

 ی طلبشهادتایجاد روحیه  صبر و بردباری 

 یی گوراستتقویت صداقت و  خودسازی

 های آموزشی اثربخشی هزینه گرایی تکلیف

 * ا  پذیری اطاعت

دوم:   مؤلفههدف  دانشگاهشناسایی  دانشجویان  اطالعاتی  حفاظت  فرهنگ  الگوی  های  های 

 ایران.افسری ارتش جمهوری اسالمی 
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مؤلفه به  دستیابی  شاخصبرای  تحقیق،  مقایسه  های  هم  با  تفاوت  و  تشابه  وجوه  جهت  از  ها 

شاخص سپس  میشدند  و  داشتند  قرار  مشترک  محور  یک  حول  که  اجزاء  هایی  توانستند 

طبقه    دهندهلیتشک یک  در  باشند،  مؤلفه  نام  دهی سازمانیک  به  نسبت  گذاری  شدند، سپس 

)مؤلف  از طبقات  تعداد  ههریک  فرآیند  این  اساس  بر  بنابراین  اقدام شد.  به شرح    13ها(  مؤلفه 

 جدول ذیل استخراج شد. 
 

 های افسری آجا های الگوی فرهنگ حفاظت اطالعاتی دانشجویان دانشگاهمؤلفه( ۴جدول )

 هامؤلفه

 دانش اطالعاتی  اصول  اهداف پرورشی 

 ای تربیت حرفه تبعیت گزینش و استخدام 

 گیریمنش تصمیم ی تعهد شغل قوانین و مقررات 

 مدیریت جهادی  انگیزش  عقاید و رفتار دینی

 *  باورها 

سوم:   دانشگاههدف  دانشجویان  اطالعاتی  حفاظت  فرهنگ  الگوی  ابعاد  افسری  شناسایی  های 

 ارتش جمهوری اسالمی ایران. 

ابعاد تحقیق، از روش استقرایی مؤلفه هایی که دارای یک مفاهیم مشترک و  برای دستیابی به 

قرار داده و   بودند در ذیل یک طبقه  نام  دهی سازمانمشابه  به  گذاری هر شدند، سپس نسبت 

بعد به شرح جدول ذیل   4یک از طبقات )ابعاد( اقدام شد. بنابراین بر اساس این فرآیند تعداد  

 ج شد. استخرا
 

 های افسری آجا ابعاد الگوی فرهنگ حفاظت اطالعاتی دانشجویان دانشگاه (۵)جدول 

 ابعاد

 مدیریت و رهبری  محتوا )رفتار(  زمینه )محیط(  ساختاری 

 

های افسری  های فرهنگ حفاظت اطالعاتی دانشجویان دانشگاه ها و مؤلفه( فراوانی شاخص ۶جدول )

 آجا

 شاخص مؤلفه ابعاد عنوان 

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی

گ  
هن

فر
ی 

گو
ال

ی  
عات

طال
ت ا

اظ
حف

ن  
ویا

شج
دان گاه

نش
دا

ی  
سر

 اف
ی

ها

ی  
ور

مه
 ج

ش
ارت

ان 
یر

ی ا
الم

اس
 

 92 64 ساختاری 

6۷ 96 

68 9۷ 

55 ۷9 

64 92 

68 9۷ 
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 شاخص مؤلفه ابعاد عنوان 

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی

60 86 

56 ۷8 

66 94 

64 91 

58 83 

55 ۷8 

62 89 

58 83 

52 ۷5 

66 94 

6۷ 96 

6۷ 96 

 زمینه )محیط( 

66 94 

66 95 

6۷ 96 

59 84 

66 94 

۷0 100 

65 93 

68 9۷ 

60 86 

66 95 

63 90 

66 95 

64 91 

59 84 

6۷ 96 

61 8۷ 

6۷ 96 

 محتوا )رفتار( 

66 94 

68 9۷ 

6۷ 96 

65 93 

66 94 

68 9۷ 

6۷ 96 

66 94 

۷0 100 

۷0 100 

62 89 
60 86 

61 8۷ 
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 شاخص مؤلفه ابعاد عنوان 

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی

63 90 

65 93 

64 91 

62 89 

۷0 100 

۷0 100 

65 93 

48 69 

58 83 

 مدیریت و رهبری 

60 86 

64 92 

60 86 

63 90 

64 92 

50 ۷2 

59 84 

59 84 

49 ۷0 

6۷ 96 

62 89 

63 90 

5۷ 82 

65 93 

6۷ 96 

۷0 100 

5۷ 81 

  ۷0 100 ۷0 100 

 

ابعاد ذکر شده  و پرسشنامه،  نظران، اسناد و مدارک  از مصاحبه با صاحب  آمدهدستبهبرابر نتایج  

شاید    ؛ که توان چنین استنباط نمودمی  و   یی مطلق و بعضاا نسبی برخوردارندهمسو  از همگرایی، 

بر ی  در نگاه اول ابعاد )ساختاری، زمینه »محیط«، محتوا»رفتار« و مدیریت و رهبری( اثر چندان

دانشگاه دانشجویان  اطالعاتی  حفاظت  فرهنگ  آجاالگوی  افسری  باشد  های  نتایج  ؛  نداشته  اما 

، بعد زمینه )محیط( به میزان  درصد  8۷به میزان    دهد که بعد ساختارینشان می  آمدهدستبه

درصد    8۷درصد و بعد مدیریت و رهبری به میزان    90درصد، بعد محتوا )رفتار( به میزان    91

دانشگاهدر   اطالعاتی دانشجویان  فرهنگ حفاظت  آجا الگوی  افسری  که  اثرگذار می  های  باشند 
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های  الگوی فرهنگ حفاظت اطالعاتی دانشجویان دانشگاهبعد زمینه )محیط( بیشترین اثر را بر )

و کمترین اثر مربوط به بعد زمینه )محیط( و مدیریت درصد 91( داشته که به میزان افسری آجا

رهبری   میزان    استدرصد  8۷و  به  )رفتار(  محتوا  بعد  دارد.   90که  قرار  دوم  رتبه  در  درصد 

انشجویان  بنابراین همه ابعاد در سطح بسیار باال در طراحی الگوی فرهنگ حفاظت اطالعاتی د

 باشند.        ج.ا.ا مؤثر می های افسری ارتشدانشگاه

 هاهيفرض  یبررسج( 

 ایمحور بوده و ماهیت آن اکتشــافی اســت، فرضــیه  سؤالپژوهش الگو و  که، این  با توجه به این

که در راستای هــدف اصــلی تــدوین  است تحقیقدستیابی به اهداف  رنداشته و تمرکز پژوهش ب

 است.  گردیده
 آمار استنباطی و اعتبار سنجی الگو  (۷)جدول 

 ابعاد χ δ  µ همبستگی 

5۷9۷13/0  88/39  ۷8/0  ۷6/0  46/4  ساختاری  

41159/0  16/31  69/0  48/0  51/4  زمینه )محیط(  

61۷39/0  6/42  84/0  ۷0/0  49/4  محتوا )رفتار(  

53536/0  94/36  86/0  ۷4/0  49/4  مدیریت و رهبری  

ناح   آنجااز   در  آزمون  آماره  می هیکه  م قرار  پس  اطم  گفت  توانیگیرد.  سطح  در    نان یکه 

مؤلفه  یتمام   95/0 شاخصابعاد،  و  طراح  آمدهدستبه  ی هاها  حفاظت   یالگو  یدر  فرهنگ 

وجود   ی ارتباط معنادار  ارتش جمهوری اسالمی ایران،   ی افسر  یها دانشگاه  انیدانشجو  ی اطالعات

 دارد.  

  یالگو ی ، در طراحساختاری اذعان داشت که بعد  توانیم  درصد95 نان یبا سطح اطم  •

  ران یا یاسالم  یارتش جمهور یافسر یها دانشگاه انیدانشجو  یفرهنگ حفاظت اطالعات 

به   شیافزا زانیم نیآن است که ا ن یمب ه محاسبه شد ی توافق بی. شدت ضراستثر ؤم

 درصد بوده است. 8۷ زانیم

  ی الگو ی، در طراحزمینه )محیط( اذعان داشت که بعد  توانیم  درصد95 نان یبا سطح اطم  •

  ران یا یاسالم  یارتش جمهور یافسر یها دانشگاه انیدانشجو  یفرهنگ حفاظت اطالعات 

به   شیافزا زانیم نیآن است که ا نیمب شدهمحاسبه ی توافق بی. شدت ضراستثر ؤم

 درصد بوده است. 91 زانیم

  یالگو ی ، در طراحمحتوا )رفتار( اذعان داشت که بعد  توانیم  درصد95 نان یبا سطح اطم  •

  ران یا یاسالم  یارتش جمهور افسری یها دانشگاه انیدانشجو  یفرهنگ حفاظت اطالعات 

به   شیافزا زانیم نیآن است که ا ن یمب ه محاسبه شد ی توافق بی. شدت ضراستثر ؤم
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 درصد بوده است. 90 زانیم

  ی، در طراح مدیریت و رهبری اذعان داشت که بعد  توانیم  درصد95 نان یبا سطح اطم  •

  یاسالم  یارتش جمهور یافسر  یهادانشگاه  انیدانشجو یفرهنگ حفاظت اطالعات  یالگو

به   شیافزا زانیم ن یآن است که ا نیمب  همحاسبه شد ی توافق  بی. شدت ضراستثر ؤم رانیا

 درصد بوده است. 8۷ زانیم

)محیط(  مربوط به بعد زمینه    تأثیرشود بیشترین  مشاهده می  ۷طور که در جدول شماره  همان

رتبه یکم، و بعد محتوا )رفتار( در رتبه دوم، سپس بعد ساختاری و بعد مدیریت و رهبری در  

 گیرند.های بعدی قرار میرتبه
 

 گيری نتيجه 

منظور غنای هرچه بیشتر تحقیق، در دو بخش جداگانه، هم به کمک آمار توصیفی و هم به به

استنباطی،   آمار  طراحی    له یوسبه  شدهیگردآورهای  دادهکمک  گردید.  تحلیل  پرسشنامه  ابزار 

های افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران  الگوی فرهنگ حفاظت اطالعاتی دانشجویان دانشگاه

های الگوی فرهنگ حفاظت اطالعاتی  ها و شاخصعنوان هدف اصلی و شناسایی ابعاد، مؤلفهبه

باشند و عنوان اهداف فرعی میتش جمهوری اسالمی ایران بههای افسری اردانشجویان دانشگاه

های تحقیق توسط  حاصلی از یافته  آمده دستبهاند. الگوی  متناظر با اهداف طراحی شده  سؤاالت

  تأییدشاخگی ارائه گردیده و مورد  صورت مدل سهتوسط دکتر اهرنجانی به   قبالامدلی است که  

نظران این الگو د )مدیریت و رهبری( با نظر خبرگان و صاحبشدن یک بع  قرار گرفته و با اضافه

الزمبومی است.  شده  نتیجه  سازی  که  است  ذکر  و  به  نهایی  در    شدهارائه  ی هاشنهادیپ گیری 

تحلیل نتایج  مبنای  بر  حاصله،  نتایج  استفادهراستای  با  حال  است.  بوده  استنباطی  از    های 

ن پژوهش، در قالبِ نتایج توصیفی و استنباطی ارائه ، نتایج حاصل از ایشدهیآورجمعاطالعات  

  .گردد ارائه می یی هاشنهادیپشود و در انتها نیز به تفکیک،  می
نظران مرتبط با  مصاحبه با صاحب  سؤال   سه راستا    ن یدر ا  نیمتناظر با اهداف بوده بنابرا  سؤاالت

     :دیو پردازش گرد  صیتلخ  ریز به شرح اهداف

 الف( سؤال اول مبنی بر هدف اول:    

دانشگاهشاخص دانشجویان  اطالعاتی  فرهنگ حفاظت  الگوی  ارتش جمهوری  های  افسری  های 

 اسالمی ایران چیست؟  

ها طی یک فرآیند علمی و خبرگی، از جهت وجوه تشابه و تفاوت با هم مقایسه شدند  شاخص

شاخص محوسپس  یک  حول  که  میهایی  و  داشتند  قرار  مشترک  اجزار  تشکیل   یتوانستند 

شدند و بر اساس این فرآیند علمی، تعداد    دهیسازماندهنده یک مؤلفه باشند، در یک طبقه  
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شد   61 استخراج  ذیل  شرح  به  صاحبکه    شاخص  ااکثر  بر  شاخص  ن ینظران  که    یها باورند 

 . باشندیم تأثیرگذار  ی در فرهنگ حفاظت اطالعات  ذکرشده

 ب( سؤال دوم مبنی بر هدف دوم:   

دانشگاه  هایمؤلفه دانشجویان  اطالعاتی  حفاظت  فرهنگ  جمهوری  الگوی  ارتش  افسری  های 

 اسالمی ایران چیست؟  

مؤلفه  یاب یدست  یبرا مقاشاخص  ق، یتحق   ی هابه  هم  با  تفاوت  و  تشابه  وجوه  جهت  از    سه ی ها 

شاخص سپس  حول    ییهاشدند  م  ک یکه  و  داشتند  قرار  مشترک  اجزاء    توانستندیمحور 

در    ک ی   دهندهلیتشک باشند،  نام  دهیسازمانطبقه    ک یمؤلفه  به  نسبت  سپس    یگذار شدند، 

)مؤلفه  ک یهر طبقات  اقاز  بنابرا  دامها(  ا  نیشد.  اساس  )اهداف    13تعداد    ندیفرآ  نی بر  مؤلفه 

تعهد    ت، یباورها، اصول، تبع  ، ینیو رفتار د  دی و مقررات، عقا  نیو استخدام، قوان  نش یگز  ، یپرورش

اطالعات  زش،یانگ  ،یشغل مد  یریگمیتصممنش  ،یاحرفه  تیترب  ،یدانش  (  ی جهاد  تیریو 

ب که  شد  صاح  یفراوان  نیشتری استخراج  برا  نظرانباز  حفاظت   یالگو  یطراح  یرا  فرهنگ 

جمهور  ی افسر  یها دانشگاه  انیدانشجو  یاطالعات اختصاص    رانیا  یاسالم  یارتش  خود  به  را 

ااند. و اکثر صاحبداده   ی فرهنگ حفاظت اطالعات   جاد یها در امؤلفه  نیباورند که ا  نینظران بر 

 .رگذارندیتأث

 ج( سؤال سوم مبنی بر هدف سوم:   

های افسری ارتش جمهوری اسالمی  ابعاد الگوی فرهنگ حفاظت اطالعاتی دانشجویان دانشگاه

 ایران چیست؟ 

مفهوم    4تعداد    یخبرگ ادغام و نظر    ش،ینظران، با پاالمفهوم احصاء شده از صاحب  13از تعداد  

  ،یساختار   شده رفتهیپذابعاد    آمدهعملبه  ی و بررس  لیوتحلهیتجزاستخراج شد. بر اساس    ی دیکل

  نظراناز صاحب  یفراوان  نیشتریکه ب  است  یو رهبر  تیری(، محتوا )رفتار( و مدط ی)مح  یانهیزم

برا اطالعات   یالگو  ی طراح  یرا  حفاظت  ارتش    ی افسر  یها دانشگاه  انیدانشجو  ی فرهنگ 

به خود اختصاص داده  رانیا  یاسالم  یجمهور ااند و اکثر صاحبرا  بر  ا  نینظران   نیباورند که 

 . رگذارندیتأث ی فرهنگ حفاظت اطالعات  جادیابعاد در ا

های افسری ارتش  الگوی فرهنگ حفاظت اطالعاتی دانشجویان دانشگاهد( هدف اصلی: طراحی  

 .جمهوری اسالمی ایران

های حاصله، بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی و  با توجه به موارد فصل دوم پژوهش و یافته

تعداد   استقرایی  رویکرد  طریق    255با  از  و  شد  استخراج  ادغام  یکدگذارمفهوم  و  پاالیش   ،

ها و ابعاد الگوی فرهنگ حفاظت ها، مؤلفهها، شاخصبندی آنمفاهیم مشابه و تکراری و طبقه
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گذاری  و ارزش  لیوتحلهیتجزبا    های افسری آجا استخراج گردید.اطالعاتی دانشجویان دانشگاه

مؤلفه ابعاد،  تمامی  شاخصبه  و  صاحبهها  با  مصاحبه  و  موجود  ادبیات  از  که  و ایی  نظران 

ای که بین جامعه نمونه توزیع گردید، طراحی الگوی  نخبگان استخراج شده و توسط پرسشنامه

دانشگاه دانشجویان  اطالعاتی  حفاظت  ایران  فرهنگ  اسالمی  جمهوری  ارتش  افسری  های 

ای الگوی فرهنگ حفاظت اطالعاتی  هها و شاخصعنوان هدف اصلی و شناسایی ابعاد، مؤلفهبه

بهدانشجویان دانشگاه ایران  فرعی میهای افسری ارتش جمهوری اسالمی  باشند. عنوان اهداف 

یافته  آمدهدستبهالگوی   از  که  حاصلی  مدلی  توسط  تحقیق  اهرنجانی    قبالاهای  جناب  توسط 

شدن یک بعد )مدیریت  افهقرار گرفته و با اض  تأیید شاخگی ارائه گردیده مورد صورت مدل سهبه

سازی شده است بنابراین این الگو دارای  نظران این الگو بومیو رهبری( با نظر خبرگان و صاحب

 :استچهار بعد به شرح ذیل 

مفهوم استخراج شد.    5۷نظران و ادبیات تحقیق  بعد »ساختاری« از مصاحبه با صاحب •

ناوین »اهداف پرورشی، گزینش و  مؤلفه تحت ع  3شاخص و    15بر اساس این مفاهیم  

 استخدام، قوانین و مقررات« احصاء شد.

مفهوم استخراج    61نظران و ادبیات تحقیق  بعد »زمینه )محیط(« از مصاحبه با صاحب •

مؤلفه تحت عناوین »عقاید و رفتار دینی،    3شاخص و    14شد. بر اساس این مفاهیم  

 باورها، اصول« احصاء شد. 

مفهوم استخراج    ۷3نظران و ادبیات تحقیق  از مصاحبه با صاحب  بعد »محتوا )رفتار(« •

،  یتعهد شغل مؤلفه تحت عناوین »تبعیت،    4شاخص و    18شد. بر اساس این مفاهیم  

 انگیزش، دانش اطالعاتی« احصاء شد. 

صاحب • با  مصاحبه  از  رهبری«  و  »مدیریت  تحقیق  بعد  ادبیات  و  مفهوم    64نظران 

مفا این  اساس  بر  شد.  و    14هیم  استخراج  »تربیت    3شاخص  عناوین  تحت  مؤلفه 

 گیری، مدیریت جهادی« احصاء شد. ای، تصمیمحرفه

که    آمدهدستبهنتایج   است  مطلب  این  اطالعاتی  مبین  حفاظت  فرهنگ  الگوی  طراحی 

 . استهای افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر دانشجویان دانشگاه

 
 

 

 



 1400 زمستان ، 58 شماره  ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم  فصلنامه                                                            158

 
های افسری ارتش جمهوری ی فرهنگ حفاظت اطالعاتی دانشجویان دانشگاه( طراحی الگو۲شكل ) 

 اسالمی ایران 

 
   هاپيشنهاد

نهادینهبه دانشگاه  منظور  دانشجویان  اطالعاتی  حفاظت  فرهنگ  ارتش  نمودن  افسری  های 

 هستند:  ارائهقابلجمهوری اسالمی ایران پیشنهادهای ذیل 
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اطالعاتی ابتدا باید مربیانی با این اوصاف تربیت و سپس با این  برای ایجاد فرهنگ حفاظت   •

 مربیان فرهنگ حفاظت اطالعاتی را فراگیر نمود. 

گزینش • و  در جذب  توجه  و  بهدقت  سالمها  که  سالمنحوی  از  را  افراد  خانوادهترین  ها  ترین 

ه، آموزش،  ترین هزیندانشجویان با کم  صورت   نیاهای افسری آجا شوند، در  جذب دانشگاه

 یابی به فرهنگ حفاظت اطالعاتی کمک خواهند کرد. نظارت و ... در دست

ارگان • منطقی  و  سازنده  مناسب،  و  تعامل  فرماندهان  با  نظارتی  بالعکس،    مسئوالنهای  و 

 های آجا.ایجاد فرهنگ حفاظت اطالعاتی دانشجویان در دانشگاه منظوربه

نشست • همبرگزاری  و  علمی  پیراهای  دانشجویان  اندیشی  اطالعاتی  حفاظت  فرهنگ  مون 

 نظران امور امنیتی.های صاحبهای افسری آجا و اخذ دیدگاهدانشگاه

نهایت دقت در انتخاب فرماندهان و مدیران شایسته و الیق و همچنین کادر دانشجویی بر   •

 های دینی و مالحظات امنیتی. پایه اصول و مقررات مبتنی بر آموزه

ارائه خدمات حفاظتی به   منظوربههای دانشجویی امنیتی در بطن گردان ایجاد مراکز مشاوره •

 فرماندهان و دانشجویان. 

به • اطالعاتی  حفاظت  فرهنگ  نمودن  نهادینه  و  دینی  فرهنگ  تعمیق  و  که  گونهتقویت  ای 

 دانشجو انجام امور و پرهیز از تخلف را جزء وظایف شرعی و تکلیفی خود بداند. 

گیری از استادان مجرب و  سازی حفاظتی، با بهره های آگاها و کالسهارتقاء کیفیت آموزش •

 های حفاظتی. خصوص نمایشگاههای نوین بهروش

 ها. موقع به سامانه فرماندهی و عقیدتی سیاسی دانشگاههای بهانعکاس هشداردهی •

 ها. بدعملی احتمالی در سطح دانشگاه هرگونهبرخورد جدی با  •

اطالعات و عقیدتی سیاسی در پیشبرد اهداف  ه فرماندهی، حفاظت  تعامل سازنده بین سامان •

 و استمرار جلسات فرهنگی و امنیتی.

سازی فرهنگ حفاظت اطالعاتی  مدت در پیادهمدت و کوتاهانداز بلندمدت، میانداشتن چشم •

 دانشجویان  

 ایجاد سازوکارهای الزم برای تسهیم و ترویج فرهنگ حفاظت اطالعاتی در بین دانشجویان   •

 

 

 

 



 1400 زمستان ، 58 شماره  ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم  فصلنامه                                                            160

 
 قدردانی 

قان ایــن از خبرگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محق 

پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته اســت 

 بسیار سپاسگزاریم.

 

 منابع

،  23، شمارهفصلنامه عملیات روانیبر نقش رسانه،    تأکید، جنگ نرم با  (1388خواه، علیرضا، )آزادی  •

 .معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج

 . دانشگاه عالی دفاع ملی :، تهرانبرآورد تهدید، رویکردی نظام واره، (1390افتخاری اصغر، ) •

• ( علی،  پیاده(،  139۷اوجاقی،  راهبردی  الگوی  سیاستطراحی  در  سازی  فناوری  و  علم  کلی  های 
 . ، رساله دکتری، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی های آجادانشگاه

• ( کوروش،  اسالمی    (، 1394بدری،  جمهوری  مسلح  نیروهای  در  امنیتی  خودکنترلی  مدل  طراحی 
 . ، رساله دکتری، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی کارهای اجراییایران و راه 

• ( و همکاران،  در دهه چهارم  ،  (1390باقری، سیامک  و حفاظتی  امنیتی  اصول خودپایی  و  ماهیت 
 .دانشگاه امام حسین )ع(تهران: ،  های دینیآموزهانقالب مبتنی بر 

،  فصلنامه مطالعات عملیات روانی،  داران بصیر در مقابله با جنگ نرمپاس(،  1392بخشی، منصوره، ) •

 . 36سال نهم، شماره 

(، بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان در  1394ذاکری قزانی، زهرا، )  ؛ پورصادق، ناصر •

 . 4سال هفتم. شماره  ، های مدیریت منابع انسانیفصلنامه پژوهشرو و زمینه، سه بعد رهبر، پی

• ( علیرضا،  دانشگاه،  (1398تنهایی،  اطالعات  حفاظت  شکل کارکردهای  در  آجا  افسری  گیری های 

دانشکده    تهران:  پژوهشکده قلم،،  مجموعه مقاالت همایش ساحفاجافرهنگ حفاظتی و خودکنترلی،  

 . علوم و فنون فارابی

 . 4و  3، شماره اندیشه حوزهدر نظام علوی،  یساالرستهیشا(، 1394حق پنا، رضا، ) •

خودپا1395)ی،  سبحان  راز،یش  یشوکت  ،یدریح • فرهنگ  حفاظت  یتی امن  یی(،  سازمان  یو    یهادر 

 ی. دانشکده علوم و فنون فاراب ، یپژوه تینامه امنفصل ،ی اطالعات

 ، چاپ دوم، قم: عصر جوان.آموزش سخنرانی(، 1391خسروانی بافرانی، رضا، ) •

سازمان،  (1391)،  غالمرضا   ،یخاک • تعهد  بهره  ینقش  ش  پژوهش  ینامه  ی،وردر  تهران: 5،   ،

 پژوهشگاه فرهنگ، 

دانشگاه   ، تهران:معاونت پژوهش  ، جلد یکم، چاپ اول، پرورش نظامی ،  (1399جمعی از نویسندگان،) •

 . افسری امام علی )ع(
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  ، جلد دوم، چاپ اول،  پرورش نظامی بر مبنای اصول رفتاری اسالم(،  1399جمعی از نویسندگان، ) •

   . معاونت پژوهش دانشگاه افسری امام علی )ع(تهران: 

• ( سیروس،  پ(،  1394داودی،  کارکنان  اطالعاتی  حفاظت  فرهنگ  ارتقاء  در  مؤثر  نزاجاعوامل  ،  ایور 

 . نامه کارشناسی ارشد، دافوس آجاپایان

 . چاپ دوم ،نقشه مهندسی فرهنگی کشور، (1390) دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی •

 . 9۷، دفتر عمومی ف. ک. ق، ص های حفاظتی ساحفاجاسازیآگاه، (1390راسخی، افشین، ) •

 . ماهانتهران: ، چاپ اول، نفس در روانشناسیاعتمادبهالگوی ، (1392برون، احمد، )رسول  •

• ( عاشقی،  و سیاوش  نادر  آگاه(،  1394روایی،  مربیان  ویژه  تهران:  31، شماره  سازینشریه حفیظ،   ،

 .حدیث کوثر

دانشگاه تربیت مدرس.   منتشرنشده. جزوه ادغام مباحث نفس و روح(، 1392روحی، حسن، ) •

 تهران. 

، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه افسری امام  تربیت نظامی(،  1395اهلل )رشیدزاده، فتح •

 علی)ع(.

سازی مدیریت دانش در حفاظت اطالعات،  سازی و فرهنگهای گفتمانراه،  (1395)  ن،ی رنجبر، حس •

فنون ، دانشکده علوم و  مسلح  یروها ین  یدر ساحفاها  ی دانش حفاظت اطالعات  تیریمد   ی مل  شیهما

 . یفاراب

 انتشار. :تهران  ،یکاربرد ی شناسبر جامعه یاجامعه، مقدمه ی آناتوم، (1392فرامرز، ) پور،عیرف •

  طیدر مح  یاسالم   یهابر ارزش  یمبتن  یسازمان فرهنگ  یالگو  نیی، تب(1395حسن، )  ن،یمت  یزارع  •

 . 2، شماره تیریفرهنگ مد  ،یمیت ت یکار و اثر آن بر رضا

• ( شهاب،  ،  فارسجیخل  حوزه  ی کشورها  مشترک  ی دفاع   مانیپ   کیتیژئوپل  الزامات (،  1392شریفی، 

 .23، انتشارات دافوس آجا، سال نهم، شماره فصلنامه علوم و فنون نظامی

• ( حسن،  آموزشی  مهارت(،  1391شعبانی،  پرورشهای  تدریس()روش  یو  فنون  و  اول،  ها  چاپ   ،

 تهران: سمت 

چاپ اول،  ، 3، جلد نقش ایمان و تعهد در ارتقای امنیت فردی و سازمانی(،  1390صالحی، محمود، ) •

 تهران، دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 ، تهران: حدیث کوثررویکردهای خودحفاظتی و پیامدهای آن، (1390) ی،مهد ،انصاریعرب •

و مطالعه دینی  رهیافت تفکر خودپایی امنیتی و حفاظتی در اندیشه    (،1390انصاری، مهدی، )عرب •

، دانشکده امام هادی )ع(، دانشگاه جامع امام حسین همایش سراسری حفاظت اطالعات  و امنیتی،

 .)ع(

• ( همکاران،  و  محمد  شاخص،  (1399عباسی،  و  جذب  فرآیند  نیروی  تدوین  گزینش  مطلوب  های 
 . ، مرکز مطالعات راهبردی، اندیشه راهگشاانسانی ساحفاجا 



 1400 زمستان ، 58 شماره  ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم  فصلنامه                                                            162

 
 (، مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته، تهران: انتشارات ماهان 1394)عسگری، ناصر،  •

  یعلوم پزشک  یهادانشگاه  انیدانشجو  یفرهنگ   -یمشارکت اجتماع   نیی، تب(1393دهقان، )  ،یغفار •

                                                                                        2شماره   ،یشناسمجله جامعه شهر تهران، 

 ساحفاجا،  ، تهران: چاپ دوم، حفاظت اطالعات الگو، (1395قائمی، نورعلی، پناهی، محمد، ) •

• ( رحیم،  کارکنان    ی کارهاراه(،  1399کوهسانیان،  در  اطالعاتی  حفاظت  فرهنگ  ساحفاجا  ارتقاء 
 . ، دانشکده علوم و فنون فارابیکارشناسی ارشد  نامه، پایانتوسط امنیت داخلی

، چاپ  ارتباط مؤثر در تربیت نظامی و انتظامی(،  1398و رضایی، صادق، )  اهللروحکریمی خویگانی،   •

 اول، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین

 ، تهران: ارسباران و کاربردها  میمفاه ها،هینظر ، یاجتماع  یروانشناس ، ( 1396) وسف،ی ،یمیکر •

• ( آلوین،  جامعه(،  1392گولدنر،  غرببحران  سهامی  شناسی  شرکت  تهران:  ممتاز،  فریده  ترجمه   ،

 انتشار 

 . ، تهران: معاونت آموزش ناجاآمریکا  متحدهاالتیاراهنمای افسران ارتش (، 1395الرنس، پ. ک، ) •

• ( دانیال،  حیدری،  ایرج،  ارتقاء  ن(،  1395محمدی،  در  حفاظتی  و  امنیتی  خودپایی  فرهنگ  قش 
 . ، چاپ اول، انتشارات دانشکده فارابیسالمت امنیت ساحفاهای نیروهای مسلح

الگوسازی،  (1398مرادیان، محسن، ) • الگو و  دانشگاه فرماندهی و ستاد    ، تهران:چاپ اول،  چیستی 

 آجا،  

، مجموعه مقاالت همایش  انضباط اجتماعیامنیت و  ،  (1390پور، غالمرضا، )مقامی، مسعود، ذاکری •

 .ملی تهران: دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

، انتشارات معاونت آموزش آجا )در  های نظامیپاسخی به چرایی آموزش(،  1398اهلل، )، عنایتیمؤمن •

 دست چاپ(. 

نضباط، نشاط و شادابی و اخالق  راهکارهای ارتقای ا(،  1398فقیهی پور، جواد، )؛  محمدی، عبدالرضا •
 ، تهران: انتشارات دانشگاه افسری امام علی)ع( ای در نزاجاحرفه 

(، سنجش روحیه 1396محمدی فاتح، اصغر، لطفی، احمد، رحیمی، حمیدرضا، صادقی، محمدرضا، ) •

علی امام  افسری  دانشگاه  در  جهادی  ، جهادی  دانش  فصلنامه  امام    ، دو  پاسداری  تربیت  دانشگاه 

 . 18حسین. سال هشتم شماره 

آن بر تربیت معنوی   تأثیرشناسی محیط ملی و  (، آسیب 1398محمدی فاتح، اصغر، بهمن، آسیابر، ) •

 .، دانشکده مدیریت و علوم نظامی دانشگاه افسریفصلنامه علوم و فنون دفاعیکارکنان،  

(، شناسایی اجزا و عناصر سازمان جهادی و بررسی 1399محمدی فاتح، اصغر و محمدی، داریوش، ) •

 . ۷۷، شماره فصلنامه مدیریت نظامیآن بر اثربخشی سازمان،   تأثیر

 

 


