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  چكيده
 با ياروييروي اعضاي سازمان مردم نهاد دفاعي در آسيبها تحقيق، شناسايي  اينهدف

ها نشان داد، اولويت آسيبهاي  نتايج تجزيه و تحليل داده. تهديدات نرم و ارائه راهبرد مقابله است
حب (تخصصبدون داشتن  يري پذتيمسئول:  از استاعضاي سازمان مردم نهاد دفاعي عبارت

 ض دردليل وجود تعاره  بن اعتماد به مسئوالكاهش ،)فردگرايي( ي فداكارهي روحكاهش ،)مقام
 يراني احيترج ،)دنيا گرايي( يي انسانارزشها بر ي منافع شخصحيترج ،)بي اعتمادي (گفتار و رفتار

ي در نتيجه  از رسانه ملشي بي به رسانه غرباعتماد ، در نتيجه تبليغات غرببودن بر مسلمان بودن
 آحاد ي برا الگو بودنعدم، )ايجاد ترديد( در مواقع بحرانيري گمي تصمفلجمشاهده سانسور، 

  .كارگيري مناسب فناوريهاي نوين ارتباطي هب  ضعفها،  رسانهمادي گرايي غاتي تبلجهيجامعه در نت
  

 در حوزة سازمانها، شناسي اعضاي سازمان مردم نهاد دفاعي، تهديدات نرم آسيب :ها كليدواژه
  راهبردهاي مقابله با تهديدات نرم

  

 

 - ع(عضو هيئت علمي گروه قدرت نرم دانشگاه امام حسين: نويسندة مسئول( 

 - ع(ر گروه علمي مديريت بحران دانشگاه جامع امام حسيناستاديا( 

 - ع(عضو هيئت علمي گروه قدرت نرم دانشگاه امام حسين( 

 - استاد گروه علمي علوم سياسي دانشگاه تهران 
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  مقدمه. 1
پـذيري و     وليتئوسـعه، نيازمنـد تقويـت حـس مـس          بـه ت   ابيدسـتي جمهوري اسالمي ايران براي     

 افـزايش كيفيـت    است كه با  در جامعه  ظرفيتي بي بديل     ي مردم نهاد،  سازمانها. است مردم    مشاركت
تشكلهاي مردم  . كندتواند نظام جمهوري اسالمي را ياري         جامعه مي  اجتماعي و فرهنگي     يها  برنامه
 خواهند  سودمند يا زيانبار  همانند تيغ دولبه براي حكومت،      ه  ي مردمي فعالي هستند ك    سازمانهانهاد،  
اي از سازمان مردم نهاد است كه به موجب قانون، شكل گرفتـه       سازمان مردم نهاد دفاعي، گونه    . بود

دهند كه در  هسته اصلي اين سازمان را مردمي تشكيل مي   . و از حمايتهاي دولتي هم برخوردار است      
كننـد بلكـه بـه لحـاظ          دارند و به عنوان وظيفه قانوني، ايفاي نقـش نمـي          ساختار سازماني جايگاهي ن   

منـدي، وظـايف محـول از سـوي سـازمان مـردم نهـاد را انجـام                   هاحساس مسئوليت شخصي يا عالقـ     
غيـر   سـازمان  هـر در   كـه    يو خـدمات  ي   انـسان  يرويـ  مجموع منابع ن   ازتوان    بنا به تعريف مي   . دهند  مي

حفـظ انقـالب اسـالمي ايـران انجـام           يبراي مورد حمايت دولت     رسمي مستقل يا سازمان غير رسم     
 كـه   است چندجانبه   ينهاد ، دفاعي ي مردم نهاد  سازمانها. كردشود، سازمان مردم نهاد دفاعي ياد         مي

 .كنـد  در جامعـه ايفـا مـي      يا   نقـش ارزنـده    ي و علم  ،يتي ترب ،يدتي عق ،ي مختلف فرهنگ  يها  نهيدر زم 
 به عبارتي دفاع نرم در دسـتور        ؛ با تهديدات نرم است     رويارويي دنار د هاوظيفه مهمي كه اين سازمان    

اتخـاذ  و  هاي دشـمن      سازي مردم از توطئه      آگاه ،هاسازماناين  هاي    برنامه.  قرار دارد  هاكار اين سازمان  
اين مهم، محقـق را بـر آن داشـت تـا بـه آسـيب       .  عرصه جنگ نرم استدرمردم سازي    آماده ريتداب

 و از آن    ،ن بپردازد؛ چرا كه اگر سازمان مردم نهاد دفاعي دچـار آسـيب شـده              شناسي اعضاي سازما  
ي اعضاي اين   آسيبهابنابراين، ضروري است    .  ناكام خواهد ماند   ،بي اطالع باشد براي تحقق اهداف     

سازمان مورد واكاوي قرار گيرد تا ضمن بررسي تأثيرپذيري سازمان مردم نهاد دفاعي از تهديـدات                
  .توانمندي آن سازمان افزوده شود بدين طريق بر ،تمالي آن برطرف شودنرم، ضعفهاي اح

  
  بيان مسئله. 2

دشمنان اسالم از صدر اسالم تاكنون با ايجاد رخنه در صـفوف مـسلمين و بـا تزويـر تطميـع و           
 يـا در آن شـكاف   ، و دارند كه صفوف بنيـان مرصـوص امـت اسـالم را متزلـزل          فراوانتهديد سعي   

 گـاهي  ، گاهي با قديمي دانستن مكتـب  وهي با شبهه و ابهام واهي در عقايد دينيايجاد كنند كه گا 
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عقلـي و كالمـي و   هـاي  با سالح نوگرايي و تجدد و علوم تجربي و دستاوردهاي آن، گـاهي بـا بحث              
بانــه، گــاهي بــا طــرح مــسائل اقتــصادي و سياســي و نهايتــا تهديــدات متنــوع نظــامي و Ĥروشــنفكر م

 غـرب در سـه      يايـ دن. كنند  مي و اقدام    شوند   مي اخل و خارج از مرزها متوسل     بحرانهاي امنيتي در د   
 ي اسـالم ي جمهـور مي راهبرد تـسل ني كه بهترافتي، درراني اي اسالم يدهه چالش و تنش با جمهور     

 بـا حـذف لشكركـشي و از          و توانند با كمترين هزينـه       چرا كه مي   ؛، راهبرد تهديدات نرم است    رانيا
 سـرد   جنـگ " تحت عنوان    يدر اثر ) 2007(ساندرس  . يزيكي به هدف برسند   بين بردن مقاومتهاي ف   

 ي در تقابل با جمهور    بويژه امريكا  غرب   يايدهد دن    كه نشان مي   كند  عرضه مي  ي، شواهد "يفرهنگ
 نـرم   دي در راهبرد تهد   امريكا،  ويبه زعم   . دهد   مي حي را ترج  " تهديدات نرم  " نهي، گز راني ا ياسالم

 از  شي بـ  "ي مـدن  ي نافرمـان  يزماندهاي و سا    ، نبرد رسانه  " مهار ني دكتر " شيوه  از سه  راني ا هيخود عل 
 سـاز و    "كـه    كرد ساندرس، اذعان    ي ادعا دييأضمن ت ) 2007(ندرمنيك. رديگ   بهره مي  ها  شيوه ريسا

 در نظـام  يجي تـدر راتييـ  تغجـاد ي غـرب، ا ي بـرا رانيـ  ا ي اسـالم  ي راندن جمهور  اني از م  يكار اصل 
 يي رفتارهـا  مـشاهده . " اسـت  يرانـ ي ا ندان شـهرو  ي و اجتماع  يو كنشهاي فرد   يباورها، سبك زندگ  

 و يـي  بـه تجمـل گرا     شي، گرا ظاهري نشانگر هويت ملي به سيماي ظاهري غربي        يماي س رييمانند تغ 
 نيـ  بروز ا  ايسازد كه آ    را به ذهن متبادر مي    سؤال   نيا ،يهاي خارج    اخبار از رسانه   گرفتن به   شيگرا
 تـالش   امريكـا  يغـات ي امروزه دسـتگاه تبل    .اي غرب است     رسانه اتي عمل يگذارير از تأث  ي ناش ارهارفت
 قـات ي تحق جينتـا .  بكاهـد  مـردم  ي از راهبرد استحاله از درون از منزلت اجتمـاع         يريگ كند با بهره    مي
اي است و آنان    و رسانه  ياسي س اي  ، پروژه ي است كه كاهش منزلت اجتماع     ني ا ديؤم) 1387(ياسيال

 تـأثير   مردم جامعـه   بر   ي منف ي و نامگذار  ي برچسب زن  ري نظ يغاتي از فنون تبل   يريهره گ كوشند با ب    مي
اين است كه نظام سـلطه بـا         دغدغه.  دهند كاهش را   ن آنا ي اجتماع يكپارچگي انسجام و     و بگذارند

اعـضاي  ارزشهاي ديني و انقالبـي      اي بتواند به شيوه تهديد نرم،         بهره گيري از فنون تبليغاتي و رسانه      
 آنان، هويت جديد انسان غربي كردن و با بي هويت      كندازمان مردم نهاد دفاعي ايران را تضعيف        س

گونـه كـه نظـام        در اين صورت، اعضاي سازمان مردم نهاد دفـاعي ايـران آن            سازد؛را جايگزين آن    
ردم ي احتمـالي سـازمان مـ      آسـيبها بنابراين با شناسـايي     . كردسلطه انتظار دارد تفكر و رفتار خواهند        

مد و همه جانبه در     ابراي دفاع كار  را   توان آنان    راهبرد بر طرف نمودن ضعفها مي      ارائهنهاد دفاعي و    
  . ساخت نرم نظام سلطه آماده مقابل تهديدات
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  هدف تحقيق. 3
 بـا تهديـدات     رويـارويي ي اعضاي سازمان مردم نهاد دفاعي در        آسيبهاهدف تحقيق شناسايي    

  . ستنرم و ارائه راهبرد مقابله ا
  

  اصلي سؤال. 4
يي از سوي نظام سلطه با روش تهديد نرم بر اعضاي سازمان مردم نهاد دفـاعي وارد       آسيبهاچه  

  شود؟ مي
   فرعي سؤال

 با تهديدات نرم نظام سلطه عليه اعضاي سازمان مردم نهاد دفاعي ايـران              روياروييراهبردهاي  
  چيست؟

  

  شناسي تحقيق روش. 5
ي آسـيبها  يي شناسـا  يو در پـ    1 مطالعـات اكتـشافي     هش در زمـره    پژو  اين شناسي،  از نظر روش  

هـاي     آسـيب  يي زيـرا بـه دنبـال شناسـا        ؛از لحاظ نوع، كـاربردي اسـت      . تهديدات نرم است  ناشي از   
 از آن بتواننـد     ي بـا آگـاه    يـاد شـده    سـازمان    ناعضاي سازمان مـردم نهـاد دفـاعي اسـت تـا مـسئوال             

  .بگيرند خصوص نيهاي بهينه در ا تصميم
  

   تعريف متغيرهاي تحقيق.6
   مستقل ري متغي نظرفيتعر. 6-1

شود و شامل هر گونه اقدام روانـي، تبليغـاتي             در مقابل جنگ سخت تعريف مي      تهديدات نرم 
گيـرد و بـدون درگيـري نظـامي و            اي و فرهنگي است كه جامعه يا گروه هدف را نشانه مي             و رسانه 

تهديـدات نـرم در پـي از پـاي درآوردن     . دارد  مياعمال خشونت، حريف را به انفعال يا شكست وا          
هـاي فكـري و فرهنگـي آن را سـست كنـد و بـا بمبـاران                    انديشه و تفكر جامعه هدف است تا حلقه       

فرهنـگ نامـه     (كنـد خبري و تبليغاتي در نظام سياسي اجتماعي حـاكم، تزلـزل و بـي ثبـاتي تزريـق                   
  .)119: 1389تهديدات نرم، 

 
1- Explore Research 
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  مستقل ري متغياتلي عمفيتعر. 6-2
هجمـه نظـام سـلطه توسـط ابزارهـاي نـوين ارتبـاطي و        ، قيـ  تحقنيـ  از تهديـد نـرم در ا      منظور

كه در سه سطح استراتژيك، كاتاليزور و رويارويي عملياتي جامعه هـدف را             است  هاي غربي     رسانه
  . آورد وجود ميه  و تغيير نگرش، ارزش و الگوهاي رفتاري را در آنان بدهد ميمورد اصابت قرار 

در آنـان را   ،هيـ  روحفي را هـدف گرفتـه انـد تـا بـا تـضع            سـازمان مـردم نهـاد دفـاعي        اعضاي
  .  سازندمدانا كار با تهديدات نرم رويارويي
   وابسته ري متغي نظرفيتعر
 مورد توافـق گفتـه      ي با باورها و ارزشها    يها و عدم هماهنگ   يبه شناخت ناهنجار  ي   شناس بيآس

  .)9: 1388 حسيني،(شود  مي
   وابسته ري متغياتيمل عفيتعر

در اين تحقيق، تضعيف باورها و ارزشهاي اعضاي سازمان مردم نهـاد دفـاعي    بي از آس منظور
  .  وظايف را به دنبال داشته باشداجرايمدي آنان براي ااست كه ناكار

  

   موضوع پيشينه. 7
. دشـ  يساسـ  دچار تحـول ا ايران مفهوم سازمان مردم نهاد در      ،ي انقالب اسالم  يروزي زمان پ  از

 همكاري سـازمان مـردم نهـاد        يها   با توجه به فراهم آمدن زمينه       ايران و عراق   بعد از جنگ تحميلي   
وليت مهـم   ئ سـازندگي شـد و مـس       يهـا    وارد عرصـه   ي رسـم  ري سازمان غ  ني ا ها،دفاعي در كنار دولت   

ديگــري در راســتاي سياســتهاي كلــي نظــام بــا همــان روحيــه ايثــار و خــدمت بــه مــردم پــذيرفت و 
پـذيري سـازمان مـردم نهـاد          وليت  ئآفريني و مـس     نقش. دست آورد ه   را ب  هاي شايان توجهي    وفقيتم

سيل ويرانگر مازندران در سـال   دفاعي در حوادث غيرمترقبه و بالهاي طبيعي از قبيل زلزله گيالن و           
 بـر   و دولتمـردان را در    ، تحسين مـردم      بود  به صورت سازمان يافته    مردم كه حضور و اقدام همه       ،79

  . داشت
 جـاد ي ادربـارة  طـرح  نيـ ا.  مربوط است"رمنيب" به طرح راني اهي علامريكاطرح تهديدات نرم  

 و تـا  1935 تـا  1948 ي كه در محدوده سالها استراني اي و اجتماع ياسي در ساختار س   بي فر يفضا
وز در   پير تهايدول.  اجرا شد  "ايس" امريكا ي مصدق توسط سازمان اطالعات مركز     هيزمان كودتا عل  
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عمليـات  «ه وجـود آمـدن اقتـضائات جديـد، اصـطالح             و بـ   وضعيتجنگ جهاني دوم پس از تغيير       
 ؛)20: 1389جنيـدي،   : نقـل از  . 124: 1384نـورد،     بيابـان ( دنـد كر را جايگزين جنگ رواني      1»رواني

 راهبـردي بـين سـازماني، آن را       ه   دولت ترومن در تغيير نام يك كميتـ        1951عنوان نمونه، در سال       به
  ). 20 و 19: 1389جنيدي، ( ناميد 2»هماهنگي عمليات روانيه كميت«

  
  ماهيت تهديدات نرم. 8

 گفتـه  ي قـصد و اقـدام  ت،يـ  ترساندن و در اصطالح به هر گونـه ن ي به معنا ي از نظر لغو   ديتهد
 از انـواع سـه   يكـ ي نـرم  ديـ تهد. انـدازد  مي كشور را به خطر اي سازمان هر تيشود كه ثبات و امن    مي
 و با هدف ي از ابزار فرهنگدي نرم، عامل تهدديدرتهد.  است ) سخت و نرم   مهيسخت، ن  (ديه تهد گان

شود و قـدرت       نرم از قدرت نرم استفاده مي      ديدرتهد. كند   بر ذهنها و باورها استفاده مي      يتأثيرگذار
بـه    جلـب نظـر و متقاعـد سـاختن         قيـ  از طر  گرانيتواند بر اراده د      است كه عامل آن مي     ينرم، قدرت 
 ديـ  تهد رساز و كارها، منـابع و ابـزا       . بگذارد بدون استفاده از زور و اجبار تأثير       ي مطلب رشي پذ منظور

 بـر ذهنهـا   يگذاركاربرد قدرت نرم، تأثير  .  دارد مي قدرت نرم ارتباط مستق    ي و چگونگ  تينرم با ماه  
طـر هجـوم    رهبر معظـم انقـالب اسـالمي، خ       . است ديهاي جد   تي به ذهن  ي و شكل ده   رييبا هدف تغ  

هـا و احـساسات مـردم را بـا تعـابير گونـاگوني نظيـر تهـاجم فرهنگـي،                      نظام سلطه به افكار، انديـشه     
گوشـزد  » جنـگ نـرم   «عام فرهنگي، ناتوي فرهنگي، تهديد نـرم و در نهايـت              شبيخون فرهنگي، قتل  

 ي ملتـ  اراده خود را بـر ، كشور مهاجم ،يكيزي ف يدر تهديدات نرم، بدون منازعه و لشكركش      . دندكر
 تهديـدات نـرم،   راتييـ تغ. كنـد  ي اجـرا مـ  يافـزار   نرميروشها و آن را در ابعاد گوناگون با  ،ليتحم
 و بـا    يكـ يزي ف يروشها از   ي همراه با آرامش و خال     دي تهد ني ا ؛ است يجي و تدر  ي آرام، ذهن  ،يدرون

 و اقنـاع    القـا  وهي و بـه شـ     ي و قـشر   ي صـنعت  يها، احزاب و تشكلها      رسانه غاتي تبل ياستفاده از ابزارها  
  . رديپذ يانجام م

 وهي و شـ   يريـ گ  مي تـصم  فراينـد  بـر انتخـاب و كنتـرل         يگذارتهديدات نرم، تأثير  اصلي  هدف  
 بـا اسـتفاده از   كنـد  ي مي سعي مهاجم فرهنگبي ترتني بد؛ استارزشها در نظام   ريي و تغ  يرسان  اطالع
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 هجـوم آورد و بـا     ي و رفتار ملت   شهي اند ي به مبان  يورا و فن  ي اجتماع ،ي نظام ،ياسي س ،ي اقتصاد يبرتر
 شه،ي اند تي حاكم نهي و طرد آنها، زم    ي نف اناًي و اح  في تحر ف،ي و تضع  في حر ي رفتار ي الگوها رييتغ

 ملـت، بـه     هـر  و روان    هيـ تهديدات نـرم بـه روح     .  را فراهم آورد   شي مطلوب خو  ي و رفتارها  ارزشها
 ي برا يا   مقدمه تواند ي م ي ملت يان رو يفروپاش. كند ي خدشه وارد م   ي از عوامل قدرت مل    يكيعنوان  
 ميرمـستق ي غوهي تهديـدات نـرم را شـ   يجـوزف نـا  .  آن باشـد ي و سـاختار يتـ ي ـ امن ياسي سيفروپاش

عرصه تهديدات  عمده در يابزارها. داند ي پاداش ملموس ماي دي مطلوب، بدون تهد جي به نتا  دنيرس
امروزه تهديدات . ي هستندالت فرهنگ و مباديونيزي و تلويينماي س يلمهاي مكتوب، ف  يها   رسانه نرم،

 نـوع جنـگ     نيتر  دهيچي و پ  ني حال خطرناكتر  ني و در ع   نيتر  نهيهز   و كم  نيمدترا كار ن،ينرم مؤثرتر 
 بـردن   ني و از بـ    ي با حذف لشكركش   نهي هز ني با كمتر  توان يچون م .  كشور است  هر ي مل تي امن هيعل

 فكـر و    ني با ا  راي ز ؛ است زيانبارسترده و    گ اري جنگ بس  نيابعاد ا . دي رس ف به هد  يكيزي ف يمقاومتها
 ي متعـدد  يهـا   وهي، ش ييامريكا گران  ليتحل. دهد ي هدف را آماج تهاجم خود قرار م       ي ملتها ،آرمان

تـر بـا       ارتباطـات گـسترده    ،ي رسم يها  هياني انتشار ب   از جمله،  زيآم  رخشونتي غ ي اعتراض و اغوا   يبرا
 يدادهايـ  در رو  ي فـشار بـر افـراد، عـدم همكـار           وارد آوردن  ن،ي نمـاد  ي عمـوم  ي اقدامها ن،امخاطب
 اقـدامات توسـط     ي طراحـ  ،ي اجتمـاع  التي از تـشك   يريگ  ها، كناره  و عرف  تها رخدادها، سن  ،ياجتماع
 ياسـ ي شهروندان با دولت و مداخلـه س       ي عدم همكار  ،ي اقتصاد ي عدم همكار  ،ي منابع مال  انيمتصد

  .كنند عرضه مي
  

  ن مردم نهاد دفاعيتقابل تهديدات نرم با اعضاي سازما. 9
در طول تاريخ انقالب ايران مـشاركتهاي مردمـي همـواره در تعيـين سرنوشـت كـشور نقـش                    

توان گفت نظام جمهوري اسالمي، نظامي مبتني بر مـشاركتهاي مردمـي اسـت و         بسزايي داشته و مي   
انجـام   كه هيچ بخش دولتي تا كنـون         كنند  عرضه مي گاه خدمات و اقداماتي     سازمانهاي مردم نهاد،    

  . نداده است
 اين در حالي اسـت كـه        و  دارد ازيمتراكم و گسترده در جامعه ن     هاي    يتيبه نارضا   نرم يبرانداز

.  اسـت  شتريـ  ب ي و داخلـ   ي خـارج  يرويـ  از هر ن   راني نظام حاكم در ا    ياسي و س  ي اجتماع جيقدرت بس 
ي هـا   نهيبه كاهش زم   مناسب نسبت    يزي طرف با برنامه ر    كي از   دي نرم با  ي با برانداز  رويارويي يبرا
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 در بخـشهاي گونـاگون   ي مـدن ي اصـالح و دگرگـون  به منظورهاي مناسب   راه و ، نرم اقدام يبرانداز
 مناسب از ارتباط نامطلوب عناصـر جامعـه بـا           تيري با مد  دي با گري د سوي و از    دكر في را تعر  سامانه

 و كاهش   ي عموم يتيرضا عدم نا  ي در راستا  دي اقدامات با  ني ا يهمگ.  نمود يري جلوگ گانهيعوامل ب 
 اسـتفاده از  ي اسـت بـرا  ي ضـرور ني بنـابرا ؛ شـود ي سـازمانده گانگـان ي ب ي ارتباط ي ابزارها تيمطلوب

 اني پايروي به منزله ن  جامعه به سازمان مردم نهاد دفاعي كشور      هاي بالقوه و بالفعل     ي و توانمند  ظرفيتها
 و بـا  ،ي توجـه ارم انقـالب اسـالم   نـرم در دهـه چهـ   داتيـ  با تهدرويارويي ي در راستاي مردم ريناپذ

  . استفاده شوددشمنان  با روياروييي آن، از ظرفيت بسيج كنندگي مردم براي آسيبهادن كربرطرف 
  

  چارچوب نظري. 10
 بعـد  -1 : كه تاثير تهديدات نرم در سه بعد قابل بررسي است      است  باور نيبر ا ) 1388 (ينيحس
و )ديـ كاشـت بـذر شـك و ترد       (جامعه با حكومت     دو مؤلفه تضعيف پيوندهاي ارزشي       كياستراتژ

 ي تعقل و احـساسات بـرا      ختنياقناع و برانگ  ( جايگزين براي جامعه هدف      يايجاد پيوند ارزشي غرب   
 خلـق  ي برا عهي شا ديتول(سازي    جاني شامل دو مؤلفه ه    زوري كاتال بعد -2. دارد) ي روان تيكسب رضا 

در فرصـتهايي ماننـد    ) دي خلق ارزش جد   يراسازي ب   ريتصو( جامعه هدف    ي برا يو نمادساز ) بحران
 ترديد در پيـروزي و كنتـرل نـاآرامي          -1 رويارويي عملياتي شامل دو مؤلفه       بعد -3. انتخابات است 

 از  يريتأثيرپـذ ( ترديـد در مـشروعيت و حقانيـت جبهـه خـودي              -2) يتي از مانور جمع   يريتأثيرپذ(
 تغيير رفتـار آنـان   ضاي سازمان مردم نهاد دفاعي،اعدر اين مرحله با تاثير تهديد نرم بر         . است) رسانه
 تسليم اتفاق خواهد افتـاد كـه        -3 فرار از صحنه     -2 مقابله اي و دفاع      قدامات ا انجام ندادن  -1شامل  

  . نمود آسيب پذيري است
  :، جامعه شناسان آسيبها و كج رفتاريها را به سه دسته تقسيم مي كنندگري دي سواز

خاص، هـر گونـه صـفت و ويژگـي اسـت كـه بـه لحـاظ آمـاري                    آسيب و كج رفتاري     ) الف
آسـيب و   ) ب.  مثل كسي كه اختالل رواني داشته باشد       ؛متفاوت و به لحاظ رفتاري غير تيپيك باشد       

 و داننـد  ميرفتاري است كه مردم آن را براي كل جامعه يا افراد معيني مضر           كج رفتاري كاركردي،  
 اعـضاي  بيـشتر . دهند را نمي عبارتي مردم اجازه ارتكاب آنچنين رفتاري را مجاز نمي شمارند و به        

  . رباييقتل و آدم   مانند تجاوز،؛جامعه معتقدند تخلف از ارزشهاي مسلط جامعه است
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 افكـار د  گروه طـي آن موفـق مـي شـو    هريندي است كه اآسيب و كج رفتاري ارزشي، فر  ) ج
نفـع    گـروه ذي   هـر اري انحرافي است كـه       رفت ،از اين ديدگاه  . اخالقي خود را بر جامعه تحميل كند      

اين گروه معتقدند هيچ رفتـاري  . جامعه را به پذيرش رسمي انحرافي بودن آن نوع رفتار مجبور كند       
 قيصـد  (رود به شـمار نمـي   انحرافي نيست و هيچ كج رفتاري در همه زمانها و مكانها كج رفتار            اذات

  .)1389:34، يسروستان
يي فعاليتهـا  كـاركرد مجموعـه      هـر  معتقـد اسـت      كاركردگرايي هينظردر   1»الكوت پارسونز ت«

 فيـ  تعر نيـ  بـر اسـاس ا     ؛رديـ گ   انجـام مـي    ي اجتماع يازهاي ن اي ازي ن كيوردن  ااست كه در جهت بر    
  :داند  ميي ضرورنظامها همه ي را برافيچهار تكل
ازگار  سـ  شيازهاي را با ن   طي و مح  ،جادي ا ي سازگار طشي با مح  دي با ي هر نظام  يعني: قي، تطب اول

. ابـد ي كند و به آنها دسـت        نيي خود را تع   لي هدفهاي اص  دي با يهر نظام :  به هدف  يابي، دست دوم. كند
 نگهداشـت   اي، سكون   چهارم.  كند مي را تنظ  شي روابط متقابل اجزا   دي با يهر نظام : يكپارچگي،  سوم
ها را زشـ ي انگنيـ ا ا و نگهدارنده بنندهي آفري فرهنگيهاي افراد و الگوهازشي انگدي با يهر نظام : الگو

  . د كندي و تجدي نگهدار،جاديا
 هنجارهـا هــدايت  بـا  ناهنجـاري  مـدعي اســت از آنجـا كـه مـردم در حالــت     2»رابـرت مـرتن  «
كج رفتاري حاصل وضعيت خاص بي      . ممكن است رفتارشان به صورت انحراف درآيد        شوند،   نمي

و در دسترس بـودن وسـايل       » عي  اهداف مقبول اجتما  « يعني حالتي كه بين      ؛سازماني اجتماعي است  
وثـوقي بـه نقـل از روشـه،         ( شكاف عميقي وجـود دارد       اهداف رسيدن به    به منظور مقبول اجتماعي   

سـازمان مـردم نهـاد       اعـضاي    يري پـذ  بيسازمان در آسـ   و   بر نقش همكاران     هي نظر نيا). 72: 1383
ي، ساخت جامعه و تـاثير      رفتار مسئله كج   بي هنجاري،  هي در نظر  3»مي دورك ليام«. ناظر است  دفاعي

به نظر دوركيم منبع اصلي كج رفتـاري در انـسجام ارگـانيكي دو              . مورد توجه قرار داد    بر فرد     را آن
آيـد و   كه در اثر تغيير وتحول سريع به وجود مـي ) بي هنجاري (  آنوميك هاي  زمينه،  اول :بعد دارد 
 يعنـي ارزشـهاي اخالقـي بـا         ؛ است كه اخالق اجتمـاعي دچـار حالـت اخـتالل شـده باشـد               موقعيتي
، دوم.  جديد زندگي مطابقت نداشته باشد و روح جمعي نتواند تمايالت بشر را مـنظم كنـد       وضعيت
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 يب.  باعث كجرفتاري خواهد شد،گسترش فرد گرايي در جايي كه ارزشهاي جمعي نيز وجود دارد       
 شـود و در     يشانيـ  دچـار پر   ؛ كنـد  نيـي  را تع  شي موجب مي شود فرد نتواند جهت رفتار خو        يهنجار
 كند ي را نفي اجتماعيوندهاي همه پ  نانهي خود پناه برد و بدب     شتني كه به درون خو    ردي قرار گ  يتيوضع

 اعـضاي   يري پـذ  بي در آسـ   ي نقش جامعه خود   انگري ب هي نظر نيا). 43-44: 1370 ،يزي تبر يمحسن(
  . است سازمان مردم نهاد دفاعي

 نظـام  بـر ايـن باورنـد كـه           انتقاد اجتماعي  هينظر در   ،2»تئودور آدرنو « و   1»هوركهايمرماكس  «
 به عبـارت ديگـر،      است؛ انسان   يگانگي ب هي و ما  هي و روابط حاكم بر آن پا      ي اجتماع -يمسلط فرهنگ 

 نظـم  هيـ  رو در نظرنيـ از ا. زندي در سـت  ي آدمـ  يازهـا ي است كه با ن    يي معلول سلطه هنجارها   يگانگيب
، ورهـا  آسيبهايي چـون كمرنـگ شـدن ارزشـها و با            و در نتيجه   ي هنجار ي ب يعني يگانگي ب ياجتماع

. كنند  رقابت ميي در نظام اجتماعگريكديهايي است كه با       بر گروه  ي و نظارت ناكاف   يگانگي ب امديپ
 ياريتوان گفـت كـه در بـس     ميياني به ب؛ استثمار انسان از انسان است ي مسئله اساس  ي انتقاد هيدر نظر 
 ليـ  تحمي بـر و ه اسـت كـ  ي اجتمـاع طي محموقعيت با  ي آدم ي همساز دليل انسان به    يگانگيموارد ب 

 ناظر بر نقش جامعـه  هي نظرنيا). 44 و  45 :1370 ،يزي تبر يمحسن( شده و او بدان گردن نهاده است      
  . است سازمان مردم نهاد دفاعي اعضاي يري پذبي باورها و ارزشها و آسرييمخالف در تغ

 و  ني منظم تدو  ي را در قالب   يگانگي مفهوم ب  دي، كوش ي روانشناسي اجتماع  كردي با رو  3»مني  س«
 كـرده  جـاد ي را اوضـعيتي جامعـه مـدرن   )يبوروكراسـ ( يساالرواني ساختار د ،اوبه نظر   . كند فيتعر

 خـود   ي اعمـال و رفتارهـا     جي و نتـا   پيامـد  كنتـرل    ي چگونگ يرياست كه در آن انسانها قادر به فراگ       
اي است كه      به گونه  يه بر نظام پاداش اجتماع     جامع تيري كنترل و مد   ي چگونگ ،يبه زعم و  . ستندين

 ،يتي وضـع  نيتواند برقرار كند و در چنـ         رفتار خود و پاداش مأخوذ از جامعه نمي        ني را ب  يفرد ارتباط 
. دهـد   سوق ميمعه جابرابر ناسازگارانه در  يد و او را به كنش     شو  مي ي بر فرد مستول   يگانگياحساس ب 

 رفتـار   تهايترين صور جي، را )ونيناسيآل (يگانگي از ب  يوم مفه يفي تعر عرضه ضمن   ديكوش» سي من «
كـه  است   باور   نيتصور ا ي،   قدرت ي احساس ب  -الف : نشان دهد  زي گونه را در پنج نوع قابل تم       گانهيب

 بـه  يگـانگ ي شـكل از ب  نيـ ا ،يي معنـا  ي احساس ب  -ب. ستي مورد انتظار ن   جي نتا نييرفتار او قادر به تع    
 

1- Max Hurchimer 
2- Teodor Adorno 
3- Seeman 



  شناسي اعضاي سازمان مردم نهاد دفاعي در رويارويي با تهديدات نرم و ارائه راهبرد مقابله آسيب

127  

 يعنـ ي و شـك اسـت؛   دي دچار ابهام، ترد  دهي كه فرد در باور و عق       مشهود است  ي زمان ،»سي من «نظر  
.  دهـد قيـ  تطب شي موجود در جامعـه خـو      ي خود را با استانداردها    دهي عق هايري گ ميتواند در تصم    نمي
 ي احتمال را به حد مفرطـ      ني است كه در آن، فرد ا      ي و ذهن  ي فكر يتي، وضع ي احساس نابهنجار  -ج

د كه  ساز   مي كيهاي هدف نزد     فرد را به حوزه    ييكه تنها كنشها  دارد    بر خود مفروض و متصور مي     
 اسـت كـه در آن فـرد عـدم           ي فكـر  يتيواقعي،   اجتماع ي احساس انزوا  -د. نيست جامعه   دييمورد تأ 

كند و خود را با هـر آنچـه از نظـر جامعـه                 مرسوم جامعه احساس مي    ي را با ارزشها   يتعلق و وابستگ  
 از نظـر    ي اجتمـاع  ي احساس انـزوا   در عين حال  . نديب   همسو نمي   و دهي هم عق  ،معتبر و ارزشمند است   

  . ست اي فرهنگي فرد از استانداردهاي فكرجدايي نيمب» سي من«
 بـر پاداشـهاي     ي و درجه هـر رفتـار را مبتنـ         زانيم،  شتنياحساس تنفر از خو   در نظريه    »سي من «

صرا در خـود عمـل نهفتـه        داند و همچون ماركس معتقد است كه پاداش منحـ            مي آيندهمورد انتظار   
 به  اينكهكند بدون      انسان كار مي   ،ي صنعت يايدر دن » سي من «به نظر   .  است ي خارج ي بلكه امر  ستين

 زوال و از دست رفـتن      جهينت. دشومند     بهره شي خو كار جي باشد و از نتا    آگاه كار خود    يارزش واقع 
 احساس انزجار از    ي فرد به نوع   ،يتي وضع نيدر چن .  است دي خود و تول   ي كار و آغاز نف    يمفهوم واقع 

  .)83-91: 1959سي من،  ( گرفتار استدي توليروابط اجتماع
 جامعه و خـانواده  يناتوان كه كردبيان   ي و خودشناس  تينظريه بحران هو   در   1» فلكس چاردير«

 گانـه ي سر در گم، خود باختـه و ب        تي و ظهور شخص   ي آنوم هاي  زمينه جاديدر انتقال ارزشها موجب ا    
:  اسـت  ي اجتمـاع  موقعيـت  دو   مي محـصول مـستق    تيـ ، بحـران هو   ديدگاه نياز ا . شود   مي شياز خو 
 ي نهادهـا  ي نـاتوان  -بي   اجتمـاع  تي جامعه در انتقال فرهنگ و ترب      ي اجتماع ي نهادها ي ناتوان -الف

 در  گريكـد ي آنهـا بـر      طرهي و غلبـه و سـ      كـسو يدر جذب و جلـب مـردم از         )  خانواده رينظ (ياجتماع
 نـاظر بـر نقـش جامعـه         هيـ  نظر نيـ ا). 159 و   160: 1380 ،يزيـ  تبر يمحسن(زي كشاكش و ست   تيوضع
  . است سازمان مردم نهاد دفاعي اعضاي يري پذبي، سازمان و خانواده در آسيخود

 گانهي است كه به شكل ب     ي فكر يتيواقع بيگانگي   كرداذعان   يگانگيب در نظريه    ،2»ني لو يمار«
 نكـه ي بـر ا   ي احساس فرد است مبنـ     ي قدرت يب.  مي كند   بروز ي هنجار ي و ب  ي اجتماع تيشدن از فعال  

 ،كننـد   مـي ي قـدرت ي كه احساس بيكسان.  نداردي تأثيرچي هعي وقاري سنييكنش و شركت او در تع  
 

1- Richard flex 
2- Murray Levin 
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 دلخـواه آنهـا     جـه يتوانـد بـه نت      دهند، نمـي     كه انجام مي   يگري د مل هر ع  اي آنها   ي دارند كه رأ   دهيعق
 دهنـدگان كنتـرل     ي اسـت كـه اجتمـاع را رأ        دهي عق ني ا  از ي آنها ناش  ي قدرت ياحساس ب . منجر شود 

سـازمان   زمـاني كـه كاركنـان          كاربرد نظريـه،   .كنند   قدرتمند و با نفوذ اداره مي      يتيكند بلكه اقل    نمي
 كـه   يگـر ي هر عمل د   اي آنها   ي و به اين باور برسند كه رأ       د احساس بي قدرتي كنن    مردم نهاد دفاعي  

ن  قدرتمنـد و بـا نفـوذ از مـسئوال    يتـ ي دلخواه آنها منجر شـود و اقل جهيتواند به نت  دهند، نمي   انجام مي 
لـوين،  ( دهد و آسيب پـذير خواهنـد شـد          احساس بيگانگي به آنها دست مي       كنند،  مي  اداره سازمان

سـازمان مـردم نهـاد       اعـضاي    يري پـذ  بي بر نقش سازمان و همكاران در آسـ        هي نظر نيا .)54: 1972
  .  ناظر استدفاعي
 ي و روشها  ها  دهي افراد با قرار گرفتن در معرض پد        مدعي است   ذهن ريي تغ هينظردر   1»گاردنر«

.  اسـت  يرونـ ي بر اثـر تـالش عوامـل ب        ريي تغ نياغلب ا . كنند   ذهن خود مبادرت مي    ريي ذهن به تغ   رييتغ
  : از است عبارتي ذهن از نظر ورييبر تغمؤثر عوامل 

    گـران ي تـأثير نهـادن بـر د       ي بـرا  ي نرم وقت  ديسازي، عوامل تهد     مجاب ياستفاده از استدالل برا ،
كننـد كـه       اسـتفاده مـي    يغـات ي مانند آمار و ارقـام تبل      ي مجاز ي ندارند از استنادها   يمنطق محكم 

  . توان بر آن صحه گذاشت نمي
    يي پژوهش ها  افتهي از   يتر گاه عيسازي سر    مجاب ي دهندگان ذهن برا   ريياستفاده از پژوهش، تغ 

  . را درست جلوه دهند تي تا واقعرنديگ بهره مي
 نشانه و نماد    يي باز آوا  ي سر و كار دارد ول     ي، استدالل و پژوهش با شناخت ذهن آدم       ييبازآوا 

د كـه احـساس و      شـو  اي به مخاطب عرضه مي       به گونه  امي، پ ييدر باز آوا  . گردد  به عاطفه بر مي   
 و اسـتفاده از     يعاطف، واژگان   مي مال يقي مانند استفاده از موس    ؛ آورد دي در او پد   ي مطلوب جانيه

  .)64: 2006فرانكلين، ( ميرنگهاي مال
 متفــاوت اســتي مختلــف از مجــارشــكلهاي بــه اميــ پعرضــه، يي، منظــور از بازنمــاييبازنمــا  .

  . كند  را به مخاطب القا ميامي تكرار است كه درست بودن پي، نوعييبازنما
  ي ذهنـ  ريي تغ لي تبد ياش برا  خود از پاد   نا جلب توجه مخاطب   ي دهندگان ذهن برا   رييپاداش، تغ 

 به مخاطب   امي به پاداش همراه با عرضه پ      يابي اغلب وعده دست   نيبنابرا. كنند  به رفتار استفاده مي   
  . دشو  ميالقا
 

1- Guardner 
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 يدادهايـ  از رو  ديـ  نبا ي تأثير بر افكار عمـوم     ي نرم برا  دي ، عامالن تهد   ي جهان واقع  يدادهايرو 
 از  ي بـر مخاطبـان در گـرو عـدم دور          يار تأثيرگـذ  زانيـ  چـرا كـه م     ؛ غفلت كننـد   يجهان واقع 

  .  جامعه استتيواقع
  دهند كـه از مقاومتهـاي حاصـل از         ريي ذهن را تغ   توانند  مي ي دهندگان ذهن زمان   رييمقاومت، تغ 

 نكتـه توجـه نـشود،       نيـ اگـر بـه ا    .  و تعهد مردم جامعه آگـاه باشـند        تي، قوم يدئولوژيباورها، ا 
 .)176: 1386گـاردنر،   ( داشته باشـد     يرا در پ  ممكن است واكنش معكوس جامعه مورد آماج        

 نـاظر   سـازمان مـردم نهـاد دفـاعي        اعـضاي    يري پـذ  بي بر نقش رسانه مخالف در آس      هي نظر نيا
  . است

 كه كج رفتـاري و      هستنددر نظريه يادگيري اجتماعي بر اين باور        ) 1974( 2 و كرزي  1ساترلند
ي ارزشـها فتاري نتيجه يـادگيري هنجارهـا،   كج ر . شود يندهايي مشابه ياد گرفته مي    اهمنوايي طي فر  

 كه تعامل   كردگليزر اذعان   . هاي همساالن است    انحرافي بويژه در چارچوب خرده فرهنگها و گروه       
با كج رفتاران به خودي خود ضرري ندارد مگر اينكه به حدي برسد كه فرد خود را با كج رفتـاران            

كج رفتاري را هويـت پـذيري از كـج رفتـاران            علت اصلي   آنان  . يكي بداند و از آنها هويت بگيرد      
سـازمان   اعـضاي    يري پـذ  بي بر نقش جامعه مخالف و رسانه مخـالف در آسـ           هي نظر نيا. دنانگار مي

  . است ناظر مردم نهاد دفاعي
سـازند و نقـشها       كـه قـوانين را اجتمـاع مـي         ،معتقد است بر اساس ايـن فرضـيه        3"هاوارد بكر "

ممكـن اسـت كجرويهـا      . آيد   به وجود مي    زني  نظريه برچسب  ،دشو  يكسان توسط افراد رعايت نمي    
 ،اي از مـردم  در زمانها و مكانهاي گوناگون به طور مختلفي تعريف شود و حتي ممكن اسـت دسـته               

رفتار : گويد  زني مي بر اين اساس، نظريه برچسب    . قوانين را زير پا بگذارند، اما كجرو خوانده نشوند        
اين نظريه افراد را در برابر قانون به به چهـار           . دم به آن قانون بستگي دارد     انحرافي به ميزان احترام مر    

كنند و مطـابق بـا        مردمي هستند كه از قوانين گروه سرپيچي نمي       :  همنوايان -1 :كند  گروه تقسيم مي  
 آن  دليلگذارند و به    مردمي هستند كه قوانين را زير پا مي       :  كجروان واقعي  -2. كنند  نقشها رفتار مي  

كننـد و مجـازات       شكني مي   اشخاصي كه در خفا قانون    :  كجروان پنهاني  -3. شوند  بيه و جريمه مي   تن
 

1- Sutherland 
2- Cressey 
3- Howard Becker 
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كـساني  :  متهمـان بيگانـه    -4. كننـد   ند؛ مثل كساني كه پنهاني الكل يا مواد مخدر مصرف مي          شو  نمي
 :1378،  زگيرتـ (اند    كنند كه انگار چنين كاري كرده       كنند، ولي طوري رفتار مي      شكني نمي كه قانون 

 سازمان مـردم نهـاد دفـاعي       اعضاي   يريپذ بي بر نقش رسانه مخالف در آس      هي نظر نيا .)143 و   144
  . استناظر 

 در بلندمـدت موجـب تـأثير در         ونيـ زي اسـت تلو   ي مـدع   باورهـا  كاشـت در  ،  1» گربنـر  جورج«
 واحـد در    يونيـ زي و بـه آنهـا نگـرش تلو        شـود  ي پرمصرف خود م   نندگاني ب ي و نظام ارزش   ينيب  جهان
 مـورد وفـاق جامعـه،    دگاهيـ  بـه عنـوان د   تاًي نها اش، ي تكرار دائم  دليل كه به    بخشد ي م اتيرد واقع مو
 يريپـذ  بي بـر نقـش رسـانه مخـالف در آسـ           هي نظر نيا .)389–392: 1969گربنر؛   (شود ي م رفتهيپذ

  . است ناظر سازمان مردم نهاد دفاعي
بـه   نـرم    داتيـ  كـه تهد   اسـت  نيـ  ا يايـ شود و گو     مربوط مي  قي شده به مسئله تحق    ادي اتينظر

 ابـزار   نياز آنجـا كـه مهمتـر      . د بر سازمانهاي مردم نهاد آسـيب وارد آورد        توان  هاي مختلف مي    شيوه
 رسـانه  ات تـأثير   كه استگاردنر  پژوهش بر نظريه    اين   تكيه   است، نرم رسانه    داتي تهد يتأثيرگذار

هـا بـر باورهـا،        م از طريـق رسـانه     مطابق اين نظريه، تهديـدات نـر      . استده  كر ذهن مطرح    رييرا بر تغ  
 و الگوهاي رفتاري اعضاي سازمان مردم تهاد تأثير گذاشته و بدنبال ايجاد تغيير تدريجي در                ارزشها

  . اعتقادات و رفتار آنان است
  

 
1- George Gerbner 



  شناسي اعضاي سازمان مردم نهاد دفاعي در رويارويي با تهديدات نرم و ارائه راهبرد مقابله آسيب

131  

  الگوي مفهومي تحقيق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   داده هاي گردآورجامعه آماري، روش تحقيق و شيوه. 11
مرتبط با انقالب   كاركنان و مديران سازمان مردم نهاد دفاعي         تمام ، پژوهش  اين جامعه آماري 

بيـست و دو گانـه    نـواحي  در قي تحقيدر زمان اجرا كه هستندشهر تهران بزرگ   اسالمي مستقر در  
 آن در نـواحي     سازمان ياد شده، اعـضاي    بر اساس اطالعات    . كردند خدمت مي مناطق شهري تهران    

  . ورد شدندا نفر بر770 نفر در هر ناحيه جمعاً 35 نيرويي ميانگين  گانه شهر تهران با استعداد22
ابتـدا طـي    . هـا، پيمايـشي اسـت       شـيوه گـردآوري داده    .  تحليلي است  - توصيفي ،روش تحقيق 

ي ناشي از تهديدات نرم براي اعضاي سازمان مردم نهاد دفاعي شناسايي            آسيبهامصاحبه با نخبگان،    
هاي سازمان مردم نهاد دفاعي مستقر در نواحي بيـست          ر بخش ؛ سپس نظر اعضاي شاغل د     خواهد شد 

هـاي     داده ، پـس از تجزيـه و تحليـل        گرفتـه، و  و دو گانه مناطق شـهري تهـران بـا توزيـع پرسـشنامه               
گفتـه  تحقيـق پاسـخ     سؤال   به   spssگيري از نرم افزار      گردآوري شده و بررسي عوامل اصلي با بهره       

  . خواهد شد

تهديدات 
 نرم

بعد 
 استراتژيك

  بعد
  كاتاليزور

  بعد
  عملياتي

 تضعيف پيوندهاي ارزشي

جايگزيني ارزشهاي 
 غربي

 سازيهيجان

 مانور جمعيتي

 سونامي رسانه اي

 آسيب اعضاي سازمان مردم نهاد دفاعي
 )تغيير پايدار در عقيده و رفتار(
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  به تفكيك نواحي شهري تهران بزرگمان مردم نهاد دفاعي سازاعضاي تعداد . 1جدول 
  تعداد  محل استقرار سازمان  رديف

  35  ناحيه يك شهري  1
  30  ناحيه دو شهري  2
  37  ناحيه سه شهري  3
  38  ناحيه چهار شهري  4
  27  ناحيه پنج شهري  5
  35  ناحيه شش شهري  6
  35  ناحيه هفت شهري  7
  35  ناحيه هشت شهري  8
  30  ه شهريناحيه ن  9

  35  ناحيه ده شهري  10
  45  ناحيه يازده شهري  11
  44  ناحيه دوازده شهري  12
  35  ناحيه سيزده شهري  13
  25  ناحيه چهارده شهري  14
  35  ناحيه پانزده شهري  15
  38  ناحيه شانزده شهري  16
  36  ناحيه هفده شهري  17
  40  ناحيه هجده شهري  18
  30  شهرينوزده ناحيه   19
  40   شهريستي بيهناح  20
  30  شهري كي و ستيبناحيه   21
  35  ناحيه بيست و دو شهري  22

  770  جمع

  
  روش تعيين حجم نمونه. 12

 نيـ  نمونـه در ا  حجـم . شود  ورد حجم نمونه استفاده مي    ا بر ي برا ي از روش آمار   قي تحق نيدر ا 
. دشـ  نفر محاسبه    256% 95 ناني اطم بي جامعه معلوم با ضر    ي با استفاده از فرمول كوكران برا      قيتحق
هـا،   روش تجزيـه و تحليـل داده  .  اسـت مي كل قابـل تعمـ    تي درصد خطا به جمع    5 نمونه با    ني ا جينتا
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اي   تـك نمونـه  tآزمـون   (و آمـار اسـتنباطي      ) فراواني، ميـانگين  (استفاده از شاخصهاي آمار توصيفي    
آزمون فريـدمن بـراي     ي اصلي و    آسيبهابراي سنجش سطح معنا داري، تحليل عاملي براي اكتشاف          

  . استفاده شده است) رتبه بندي آسيبها
  

   داده هايابزار گردآور. 13
  شد ن، ابزار تحقيق در قالب پرسشنامه طراحي      اپس از مطالعه منابع نظري و مشاوره با متخصص        

 در قـسمت    :پرسشنامه محقق ساخته از دو قـسمت تـشكيل شـده اسـت            . و مورد استفاده قرار گرفت    
، محل خدمت، رتبه    التي تحص زانيي جنس، سن، م   ها  هيي فردي آزمودنيها شامل گو    اول، ويژگيها 

 آسيب ناشي از    وعي ش زانيقسمت دوم به بررسي م    . گرفت مورد بررسي قرار     ي سازمان گاهيو عدد جا  
 شـامل سـه     تهديـدات نـرم    از   يناشي  آسيبها ييي مربوط به شناسا   ها  هيگو.  مي پردازد  تهديدات نرم 

 ينيگزي، جـا  ي ارزشـ  يوندهاي پ في، پنج مؤلفه تضع   ياتي عمل يياروي و رو  زورياتال، ك كيبعد استراتژ 
 در قالــب اي و پنجــاه شــاخص  رســانهي و ســوناميتــيســازي، مــانور جمع جــاني، هي غربــيارزشــها
از اي    نـه ي پـنج گز   كـرت ي ل فيـ  در قالـب ط    االتؤ به سـ   ييپاسخگو. هاي پرسشنامه تدوين شد     گويه

دسـت مـي آيـد كـه پاسـخ          ه  اين مقياس از گويـه هـايي بـ        .  است دهش مي كم تنظ  يلي تا خ  ادي ز يليخ
 بنـدي شـده نـشان    ه ميزان موافقت خود را با هر يك از ايـن عبـارات در يـك مقيـاس درجـ         ،دهنده
  . دهد مي

 50پرسشنامه تهيه شده پس از اظهار نظر خبرگـان، مـورد بـازنگري و اصـالح قـرار گرفـت و         
سازي الگـوي مفهـومي       براي غنا بخشي ابعاد نظري و بومي      . تييد قرار گرف  أبراي اجرا مورد ت   سؤال  

بـا بررسـي پرسـشنامه آزمايـشي        . ان سـازمان انجـام شـد      صـاحبنظر  تـن از     9و پرسشنامه، مصاحبه بـا      
سؤال مناسـب    و سپس    ، حذف  و ييشناسا spssاز طريق تحليل آماري با نرم افزار        سؤاالت نامربوط   

 نمونه آماري ي سؤال در خصوص مشخصات فرد 6اصلي با   در نهايت پرسشنامه    . دشآنها  جايگزين  
ها پس از جمـع آوري        داده. ، تهيه گرديد  بي آس وعي ش زاني م ييبسته در خصوص شناسا   سؤال   50و  

  .  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتر نرم افزا هماناز طريق
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  سؤاالتاجزاي الگوي مفهومي به تفكيك  .2جدول 

  شاخص  مؤلفه  ابعاد  مفهوم
  االتؤتعداد س  )االتؤره سشما(

  11  1-11  تضعيف پيوندهاي ارزشي
  استراتژيك

  8  12-19  جايگزيني ارزشهاي غربي
  4  20-23  سازي هيجان  كاتاليزور

  7  24-30  مانور جمعيتي

  اعضايبيآس
مردم نهاد  سازمان

از  دفاعي
  عملياتي  تهديدات نرم

  5  31-35  سونامي رسانه اي
 

 ي جمع آور  يواقع شدن روشها  مؤثر   و   سودمند ي كه برا  ويژگيهاي است   از 2يائيو پا  1ييروا
 اطالعـات ضـرورت     ي ابزار جمـع آور    يريكارگ ه از ب  شيپ. درو  شمار مي ه   ب ياطالعات شرط اساس  

.  كنـد داي ابزار مورد نظر پ   يياي و پا  يي الزم را نسبت به روا     ي نسب ناني، اطم ي علم قيدارد محقق از طر   
، پس از طراحي پرسـشنامه بـر اسـاس الگـوي مفهـومي              )ظاهري/صوري( 3ينرويببراي تعيين روايي    

  :ذيل گرفته، متخصصان و كارشناسان حوزه امنيتي و تهديدات نرم به شرح نظر استادانتحقيق، 
 آيا پرسـشنامه آسـيبهاي ناشـي از تهديـدات نـرم سـازمان مـردم نهـاد دفـاعي را شناسـايي                        -1

  كند؟ مي
  اط با موضوع به چه ميزان است؟ درجه اهميت آنها در ارتب-2

االت تهيه شده، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و از صـاحبنظران خواسـته شـد تـا                   ؤس  سپس  
   :كنند محورهاي ذيل مشخص دربارهنظر خود را 

  بررسي اهداف طرح چگونه ارزيابي مي كنند؟برايشاخصهاي مورد نظر را 

  جامع و مانع هست؟االت طرح شده درباره هر يك از شاخصها،ؤآيا س

االت مناسـب   ؤدن س كراالت نامناسب يا اضافه     ؤ در مورد حذف س    هاي احتمالي نظر و پيشنهاد  
  . عرضه كنندرا 

 يتعيـين روايـ   . دشـ تعيـين    يصـور پرسـشنامه بـا اسـتفاده از روش          يرونـ ياعتبار ب بدين ترتيب   

 
1- Validity or Accuracy 
2- Reliability 
3- face validity 
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 و  دهنـد   مي امتياز االتسؤ كيفيت به   كارشناس نفر   ده تا   پنجكه  است  به اين معني    ) ظاهري (يصور
شـكل  % 70ميـانگين بـيش از      .  شـود  مـي  گيري ميانگين و   ، جمع زده  يكديگر آنها با    امتيازاتسپس  

چنـين تعيـين     و حذف پاسخهاي غير دقيق و هـم        1سؤاالتكنترل  . كند ييد مي أظاهري پرسشنامه را ت   
 . است ميزان خطاهاي موجود در پاسخها به عنوان شاخصي از اعتبار پاسخها

 كـه ابـزار مـورد نظـر بـه تعـداد كـافى               حاصل كرد اطمينان  توان    ، مي 2 دروني رواييبا بررسي   
 زمـانى  براى سنجش روايـى . پرسش هاى مناسب براى اندازه گيرى مفهوم مورد سنجش در بردارد

. شـود   مـى اسـتفاده  تحليـل عـاملى   گيرند از  مىقرار سنجش مورد يك پرسشنامه چند مفهوم در كه
 عـاملي  تحليـل  بـراي  هـا  داده باشـد،   كمتـر 5/0 كفايت نمونـه از  ضريبمقدار  كه رتيصو البته در

 بـراي  هـا  داده بـين  موجودهاي   همبستگي،باشد  بزرگتر7/0از  آن مقدار اگر و بود دنخواه مناسب

  . بود خواهد مناسب عاملي تحليل
  

  ها  دادهتجزيه و تحليل. 14
 نـوع  و مقـدار  برحـسب  كـه  هـست  مختلفـي ي هاروشها عامل استخراج  براي:هاعامل استخراج

در ايـن تحقيـق از   .  اسـت متفـاوت  شود، مي توجيه مدل در عامل هر متغيرهاي كه توسط واريانسي
هر عامل شـامل يـك   در اين روش، . معيار ويژه استفاده شده است به توجه باها عامل روش استخراج

ماتريس همبـستگي    درصدي از واريانس   عامل نشاندهندة    هرمجذورات بارهاي   . يا چند متغير است   
بـراي محاسـبة آن كـافي       .  اين مقدار را مقدار ويژه نامند      ؛است كه به وسيلة آن عامل تبيين مي شود        

ضريب همبستگي متغيرها را با يك عامل به توان برسانيم و با هم جمع كنيم تا مقدار ويژه آن                    است
ر باشد، آن عامل واريانس بيشتري را تبيين مـي           عامل بيشت  هرمقدار ويژة    هر چه . دست آيد  عامل به 

  مقدار آنهـا از    اگر. شود با توجه به مقدار ويژة هر عامل مشخص مي        ها  بر اين اساس تعداد عامل    . كند
استفاده از ايـن معيـار زمـاني كـه          . شود دار در نظر گرفته مي     يك بيشتر باشد به عنوان عاملهاي معني      

 كمتـر  20 از  امـا اگـر تعـداد متغيرهـا        ؛رسـد  ي، قابل اعتماد به نظر م      باشد 50ا   ت 20تعداد متغيرها بين    
 بارهـاي  عـاملي،  مـاتريس  بررسـي  بـا . شـود  انجـام  كاري محافظه با بايد معيار اين از استفاده باشد،

 
1- check questions 
2- Content Validity 
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 نيز نيست دار معني عاملي بارها از عامل يك هيچ بر كه متغيرهايي بايد .شد مشخص معني دار عاملي
 رفـع   بـراي دارد نتايج در كوچك حتي سهمي متغيرها همه كه استدالل اين سپس با شود؛ مشخص
 تحليـل  سـپس  و ،حـذف  تحليـل  از آنهـا  ،اسـت  نداشـته  دار معني عاملي بار كه متغيرهايي تأثيرات
 . شود مي تفسير نتايج و، تكرار معني دار متغيرهاي بر اساس عاملي

، چنانچـه   ي بـه عبـارت    ؛ اسـت  يريـ دازه گ  درجه دقـت انـ     و تداوم نتيجه،   ييايپااز سوي ديگر،    
. خواهد داشت  ي در پ  كساني جي متفاوت تكرار شود، نتا    ي زمان موقعيتهاي در   قياستفاده از ابزار تحق   

 ؛ تكرار پذيري و سنجش نتايج يكسان برخـوردار باشـد          ويژگيابزار پايا يا متغير ابزاري است كه از         
بررسـي اينكـه در صـورت تكـرار،     . را نشان مي دهدبه عبارت ساده، پايايي، ميزان ثبات در پاسخها       

  هـر ييايـ  پابراي تعيـين . است سنجيده شده به يكديگر نزديك اندازهيك اندازه گيري تا چه ميزان  
كه يك شاخص اساسي براي نشاندادن ميزان هماهنگي دروني         استفاده شد   از روش آلفاي كرونباخ     

 سـازگارى  نـشاندهنده آلفـا  . استها و كل آزمون پرسشنامه ارائه شده براي هر يك از خرده آزمون

 1 كرونبــاخ بــه ي شــاخص آلفــاقــدر هــر.  و دامنــه آن از صــفر تــا يـك اســت هــر آزمــون داخلـى 
.  پرسـشها همگـن ترخواهـد بـود        جـه ي و در نت   ،شتريـ  ب سـؤاالت  ني بـ  ي درونـ  ي، همبستگ كترباشدينزد

 شنهاديـ  پ اديـ را ز  95/0 بيو ضـر  را متوسط و قابل قبـول،        7/0را كم،    45/0 يياي پا بيكرونباخ ضر 
 ). 1951كرونباخ، ( استكرده

هـاي جمـع آوري شــده، نـسبت بـه ســنجش اعتبـار شاخــصها و       پـس از تجزيـه و تحليــل داده  
 سـؤاالت دن كـر  نامناسـب و نيـز اضـافه    سـؤاالت چنين رتبه بندي، اصالح و يا حـذف      ، هم سؤاالت

 و پرسـشنامه    ،حذفسؤال   9ه در اين مرحله     بود ك سؤال   44پرسشنامه اوليه شامل    . دشمناسب اقدام   
  . دش سنجش، آماده سؤال براي 35نهايي با 
 

  ضريب آلفاي كرونباخ براي هر يك از ابعاد مفهوم تحقيق .3جدول 

  مقدار آلفا  الؤ ستعداد  ابعاد  مفهوم

  843. 0  19  استراتژيك

  813. 0  4  ركاتاليزو

 اعضاي سازمان مردم بيآس
از ناشي نهاد دفاعي 

  808. 0  12  رويارويي عملياتي   نرمداتيتهد
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  هاي مفهوم تحقيق ضريب آلفاي كرونباخ براي هر يك از مؤلفه .4جدول 
  مقدار آلفا  الؤ ستعداد  مؤلفه  ابعاد  مفهوم

  743. 0  11  تضعيف پيوندهاي ارزشي
  استراتژيك

  784. 0  8  هاي غربيجايگزيني ارزش
  813. 0  4  سازي هيجان  كاتاليزور

  759. 0  7  مانور جمعيتي

 اعضاي بيآس
سازمان مردم 
 نهاد دفاعي

 از ناشي
   نرمداتيتهد

رويارويي 
  820. 0  5  سونامي رسانه اي  عملياتي

  
 اســت؛ طراحــي شــده از اعتبــار و پايــايي الزم برخــوردار تــوان نتيجــه گرفــت پرســشنامهمــي

 كـه مـورد     اسـت  اثـر متغيـري      يـل دل بلكه به    نيست؛ناشي از شانس و تصادف       هامعني كه پاسخ  بدين
 را در اختيـار     آزمـون ضريب آلفا ضريب دقيـق همـساني تمـام مقيـاس يـا              . آزمون قرار گرفته است   

  . گذارد مي
بـا   بي آسـ  ييدآيـ  بر اعضاي سازمان مردم نهاد دفاعي و پد        تهديدات نرم تأثير  در اين تحقيق،    

  : زير مورد سنجش قرار گرفتسؤاالتاستفاده از 
و پديـدآيي آسـيب در بعـد        اعـضاي سـازمان مـردم نهـاد دفـاعي           يـدات نـرم بـر        تأثير تهد  -1

  .  سنجيده شد19 تا 1 سؤاالتاستراتژيك با 
در بعـد    بي آسـ  ييدآيـ  بـر اعـضاي سـازمان مـردم نهـاد دفـاعي و پد              تهديـدات نـرم    تأثير   -2

  . شد دهي سنج23 تا 20 سؤاالتبا كاتاليزور 
در بعـد    بي آسـ  ييدآيـ مـردم نهـاد دفـاعي و پد        بـر اعـضاي سـازمان        تهديـدات نـرم    تأثير   -3

  .شد دهي سنج35 تا 24 سؤاالت با رويارويي عملياتي
  

  هاي تحقيق يافته. 15
هاي مستقل، نمره ميانگين و انحـراف اسـتاندارد            روي گروه  tپس از اجراي پژوهش و آزمون       

ي دار در   تحليـل آمـاري نـشان داد تفـاوت معنـ          . نمونه آماري بر حـسب نـوع جنـسيت مقايـسه شـد            
شاخصهاي زير وجود دارد كه گوياي آسيب پذيري اعضاي سـازمان مـردم نهـاد دفـاعي در سـطح          

p<0/05عبارت است از :  
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  ي اعضاي سازمان مردم نهاد دفاعي بر اساس آزمون فريدمنآسيبهااولويت  .5جدول 

  عنوان آسيب  گويه

   شغليايز مزا اي برخورداري بدون تعهد و تخصص برايري پذتيعالقه به مسئول  7

 كاهش روحيه فداكاري در نتيجه تضعيف ارزشهاي ديني و جايگزيني فردگرايي  9

  گفتار و رفتاردليل تعارض دره ب نمسئوالكاهش اعتماد به   10

 در نتيجه دنيا گرايي يي انسانارزشها بر ي شخصمنافع حيترج  14

 بدر نتيجه تبليغات غر بودن بر مسلمان بودن يرانيا حيترج  15

 در نتيجه مشاهده سانسور ي از رسانه ملشي بي رسانه غرببهاعتماد   16

   با ايجاد ترديددر مواقع بحران يري گميتصمفلج   30

   رسانه هامادي گرايي غاتي تبلجهي آحاد جامعه در نتي براالگو نبودن  32

  كارگيري مناسب فناوريهاي نوين ارتباطي هب ضعف  25

  
  گيري نتيجه

 كـه در ابعـاد نظـامي،        ، نهاد دفـاعي بـه عنـوان يـك نيـروي مردمـي و ارزشـمند                سازمان مردم 
. توانـد هـدف تهديـدات نـرم قـرار گيـرد              مي  است، فرهنگي و سياسي در كشور حضور مؤثر داشته       

 با تهديدات نرم دشمنان انقالب اسالمي بـسيار         رويارويينقش اعضاي سازمان مردم نهاد دفاعي در        
  :تواند نهاد دفاعي مي سازمان مردم .حياتي است

           نقـش فعـالي را ايفـا        ،هاي جامعه   در تبيين ابعاد مختلف اين تهديدات نرم براي نخبگان و توده 
  .  چه در سطح دانشگاه و چه در سطح توده مردمكند؛

      توانـد ابعـاد مختلـف ايـن تهديـد و جنـگ را بـا اشـراف كامـل                      سازمان مردم نهاد دفاعي مـي
  . كنداي را بر نوع تهديد و زمان وقوع آن تعبير  شگيرانه و اقدامات پي،اطالعاتي رصد

         توانـد بـا اسـتفاده از ابزارهـاي هنـري             سازمان مردم نهاد دفاعي با همكاري هنرمندان متعهد مي
  .  با اين جنگ به پا خيزدروياروييسازي و ادبيات به  اي و انيميشن، فيلم همچون بازيهاي رايانه
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       سـازمان مـردم نهـاد دفـاعي بـا       ،سانه مهمترين ابزار جنگي است    از آنجا كه در تهديدات نرم ر 
  . كندتواند به مبارزه با اين تهديدات نرم اقدام  اي مي همكاري كارشناسان رسانه

           اسـتحاله فكـري و فرهنگـي و اعتقـادي           ،از آنجا كه هدف نهايي نظام سلطه در تهديدات نـرم 
ايد به جلوگيري از اين اسـتحاله فكـري      هدف مبارزه در اين جنگ نيز ب       ،نخبگان و مردم است   

ريـزي منـسجم در سـازمان مـردم نهـاد دفـاعي ايـن          و با برنامه  شودو فرهنگي و اعتقادي منجر      
  . جايگاه اعتقادي افزايش يابد

 بـا ايـن تهديـدات نـرم بـه اقـشار مختلـف جامعـه نيـز يكـي از                      رويـارويي دهـي بـراي       بصيرت 
ازمان مـردم نهـاد دفـاعي اسـت كـه البتـه در ايـن راه                 راهكارهاي مبارزه با تهديدات نرم در س      

  . هاي چشمگيري را نيز داشته است موفقيت
   ايجاد فاصله بين رهبـران انقـالب بـا    ،يكي از اهداف دشمنان انقالب اسالمي در تهديدات نرم 

تواند براي     رهبري معظم انقالب مي    بياناتسازمان مردم نهاد دفاعي با تبيين بموقع        . مردم است 
 بيانـات هـا، توجـه بـه         بست   چرا كه تنها راه شكست بن      ؛ با اين توطئه وارد عمل شود      ياروييرو

  . بخش جامعه اسالمي است واليت فقيه به عنوان عامل وحدت
 كـه در تخـصص      اسـت از سوي ديگر، ايران اسالمي براي پيشرفت خويش نيازمند نيروهـايي            

  :خويش داراي شرايط و ويژگيهاي ذيل باشند
اعضاي سازمان مـردم    : ي ديني و معنوي   ارزشها بويژه و باورهاي جامعه     ارزشهاه به   توج) الف

 و در مقابـل     هـستند ي اسـالمي، اهميـت قائـل        ارزشـها شود كه بـراي       نهاد دفاعي به كساني گفته مي     
ند و  ند روز به روز اُنس خود را با خدا بيشتر ك          نخواه  و مي هستند  پروردگار عالميان خاضع و خاشع      

  . ارضا شود با معارف الهي آنانروح . دند و طبق فرمان او زندگي كننباشبنده او 
اعـضاي  : داشتن اعتماد به نفس و همت بلند و در يك كلمه تعهـد خـالص در مأموريتهـا                  ) ب

. اسـت  و در حد اعتالي كشور     ، بزرگ آنانهاي     خواسته هستند؛سازمان مردم نهاد دفاعي بلندهمت      
. عـدالتي و سـلطه نظـام سـلطه اسـت      و رفع فساد و فقر و تبعيض و بي، نجات آحاد بشر  آنانخواسته  

 فاسد و فاسق    يانسان: براي سازمان مردم نهاد دفاعي مهم است كه چه كسي بر كشور او فرمان براند              
  . و فاجر و مزدور بيگانه يا بنده صالح خدا

: ار و فـداكاري انديشي و نگاه فرامرزي داشتن در رفع مشكالت با داشتن روحيـه ايثـ    ژرف) ج
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اعضاي سازمان مردم نهاد دفاعي زمان و ميدان خاصي را براي حضور خود و دفاع از تفكر خويش                  
در هــر ميــداني كــه بــه حــضور او نيــاز باشــد در هــر زمــاني كــه فــداكاري او الزم و  . دنشناســ نمــي
آبـاداني و   پـس در صـحنه اسـتقالل و     ؛كننده باشد، او حاضر است و آمـاده ايثـار و فـداكاري              تعيين

 كه مصلحت   هستندمد و فداكار    اسازندگي كشور نيز، اعضاي سازمان مردم نهاد دفاعي نيرويي كار         
اعضاي سازمان مردم نهاد دفاعي و تفكر سازمان     . دندار  سازندگي را بر منافع شخصي خود مقدم مي       

 در كنـد؛ يـاري  تواند مسئوالن نظام را در عمران و آباداني سريع و مستمر كـشور بـه طـور قـاطع            مي
ايراني بودن جزئي از اسالمي بودن اوست و لذا   . قالب دفاع از ميهن نيز در ميدان تالش حاضر است         

كنـد و آمـاده فـداكاري       در چارچوب اسالم از مرزهاي كشور ايران و ملت بزرگ خود، دفـاع مـي              
  . است

ان مـردم   اعـضاي سـازم   : داشتن بصيرت و آگاهي سياسي، اجتماعي، فرهنگـي و اقتـصادي          ) د
هـاي اجتمـاعي، فرهنگـي و         نهاد دفاعي با داشتن بينش و آگاهي كامل سياسي و اشراف به وضعيت            

هاي دشمنان را      و آگاهانه توطئه   ،اقتصادي از تماميت و مواضع مختلف نظام جمهوري اسالمي دفاع         
  . كنند مي پيگيري  آندر صحنه و ابعاد

 بـا جنـگ    اسـت و ي الهي برخاسـته ارزشهاارزه با امروزه كه نظام سلطه با تمام توان خود به مب  
اللهي و سازمان مردم نهاد دفـاعي سـعي دارد    رواني و تهاجم فرهنگي، منزوي كردن نيروهاي حزب 

 و عمـوم مـردم را در حـال مـسابقه            هـد وفاداران به اين فرهنگ و عامالن به آن را كم تعداد جلوه د            
 سازمان مـردم نهـاد      ،ي الهي و انقالبي نشان دهد     هاارزشمنافع شخصي و پشت پا زدن به        تأمين  براي  

بـه تناسـب ابعـاد    .  با اين تهاجم فرهنگي بپردازدروياروييتواند به   مقدس مييدفاعي به عنوان نهاد 
البتـه در   . دارنـد متفـاوتي    ظايف نقش و و   ،يردولتي و غ  يهاي دولت   تهديدات نرم نظام سلطه، دستگاه    

 نيـ قطعـا ا  هـر چنـد     . شـود  ي مي غي و تبل  ياسي و س  ي فرهنگ يها  گاهدستمتوجه   اذهان    اول عمدتاً  نگاه
 بـه   ديبا نرم،   دي چرا كه با تهد    ؛ دارند ي نرم نقش اساس   داتي و تهد  يها در برابر هجوم فرهنگ      دستگاه

 بـا تهديـدات نـرم و        رويـارويي كـه   بر اساس تـدبير مقـام معظـم رهبـري،           اما   كرد؛ نرم مقابله    قيطر
تـوان راهبردهـايي را در ايـن      مـي ،ي مختلف بسيج واگـذار شـده اسـت   ها بخشي داخلي به رده     عمق

   :عرصه عنوان كرد
 اسالمي ايران در خصوص تهاجم فرهنگيب رهبر فرزانه انقالبيانات و ري تدابتبيين  
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 رويارويينظام سلطه و آموزش متناسب براي ي هجوم ها وهيرصد ش 

  ،وتهاي خودي و جبهه مخالف ضعفها و قفرصتها،تحليل راهبردي از وضعيت تهديدات 

 توسعه همكاري با مراكز فرهنگي و علمي كشور 

                       توانمندسازي اعضاي سازمان مردم نهـاد دفـاعي از حيـث آشـنايي بـا تهديـدات نـرم و شـيوه
  با برگزاري كارگاه آموزشيرويارويي

 نرممتناسب با هجوماقشار جامعه  يسازمانده .  
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