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 سازمان موردمطالعه .1-4

 ایمن  همای  ویشگمی  از. االمت  دفماعی  المازمانی  پشوه  این در مدردمحالعه الازمان
 و هدیمت  که االت  ن در اال می های ارزش و فرهنگ باالی بسیار اهمیت الازمان
 المازمان . االمت  خمدرد   گمر   فرهنگمی  و ارزشمی  مبااث با الازمان این مْمدریت
 همم   ن علمت  االمت،  فمراوان  گسمتردگی  بما  فمراوان  همای  مْمدریمت  دارای مذکدر

 الممازمان ایممن. االممت  ن هممای مْمدریممت و االمم می انقمم ز و االمم م گسممتردگی
 افمزای   بمه  باتدجمه  و االت مْمدریت دارای نرم و الشت نیمه الشت، های درزمینه
 علیه جغرافیایی مرزهای از خارج و داخل در شد  بیان بعد اله هر در دشمن هجمه
 بمه  نیماز  و شمد   تر گسترد  ها ادز  این هرروز اال می انق ز مْمدریت و ها  رمان
 .دارد وجدد ها زمینه این در تر دقیق گذاری هدف و بیشتر بررالی

 و نظاممات  کلیمه  طراامی  ،ممذکدر  المازمان  از شمد   بیمان  تدصمیف  به باتدجه
 االم می  رهنمگ ف و هما  ارزش برمبنمای  ،المازمان  ایمن  در کاررفتمه  های بمه  نامه  یین

 یم    ن اول دلیمل  کمه  دارد وجدد عمد  دلیل دو محلب این برای. االت بسیارمهم
 فرهنمگ  بما  مستقیم ارتباط الازمانی هر در مدیریت که االت مدیریت در کلی اصل
و فرهنمگ المازمانی کمه محصمدل فرعمی       دارد المازمان   ن بر ااکم هنجارهای و

هما و   فرض ها، پی  اخ ق، نگرش ها، ندبه خدد بر ارزش فرهنگ اجتماعی االت، به
شدد)رضائیان،اصمدل   گمر ممی   گذارد و در رفتارهای وی جلد  انتظارهای فرد اثر می

 عبمارت  بمه  یما  المازمان  ایمن  بر ااکم اال می فرهنگ به باتدجه ( که1389مدیریت،
 همای  ارزش برمبنمای  کمه  دارد وجمدد  راهبمردی  کنتمرل  از ممدلی  به نیاز نهاد، بهتر

 در کمه  االمت  گذشته از یادگیری امر این برای دوم دلیل. باشد شد  طراای اال می
 ،دهمد  ممی  نشمان  را خمدد  پررنمگ  و ملممد   صمدرت  بمه   نچه ،نهاد این تاریشچه
 بددن دفاعی ماهیت به باتدجه که االت اال می فرهنگ پیروی از ناشی های مدفقیت

 و هما  المازمان  دیگمر  البتمه  و دفماعی  نهماد  ایمن  مدفق تجربیات از تدان می نهاد این
 .برد نام مقد  دفاع در دفاعی نهادهای

 بممه تْالممی ،دشممکشدر دفمماعی بشمم  مدفقیممت باعممث مقممد  دفمماع در  نچممه
 ائمممه بممه تدالممل خداونممد، بممه تدکممل طدرخمماص بممه و وجهممادی االمم می فرهنممگ


