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Abstract 

One of the best ways to deal with soft threats is to raise awareness and insight 

among people, target groups and especially managers, stakeholders and 

socio-cultural planners through education. The present article, with the aim of 

managing soft threats in the field of education, has been compiled using the views of 

experts and based on the guidelines of the Supreme Leader. The research method 

was a combination of qualitative part with analysis of the content of leadership 

discourse and quantitative part with description of the collected data. Its data 

collection tool has been purposefully implemented by conducting a questionnaire in 
the statistical community among 50 cultural, social and security experts. In this 

study, three components include: general objectives of the educational model (with 5 

indicators), learners 'competencies (with 7 indicators) and learners' abilities (with 7 

corresponding indicators in three areas of knowledge, motivation and skills), from 

the perspective of experts As a result, it is confirmed by Cronbach's alpha coefficient 

of 0.76. The abilities and capabilities of learners as the output of the training model 

for dealing with soft threats should be desirable for the great leader of the Islamic 

Revolution; It means "people with sufficient knowledge of soft threat and its tools 

and methods, capable of managing the cultural scene, benefiting of Ammar's insight 

(the first Muslim to build a mosque), having patience like Malik al-Ashtar (one of 

the loyal companions of imam Ali (a.s)) and hoping for a victorious future." 
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 نرم تهدیدات با مقابله در صحنه مدیریت آموزشی الگوی

 «فراگیران قابلیت و ها شایستگی بر تأکید با»
 

 ابراهیمی خدایار دکتر
 29/02/9000 دریافت: تاریخ

 92/00/9000 پذیرش: تاریخ

 چکیده
ایجاد بصیرت در بین آحاد مرردم،  بخشی و  نرم، آگاهی های مناسب برای مقابله با تهدیدات یکی از روش

ریزان فرهنگی ر اجتماعی از طریر  آمروزش     اندرکاران و برنامه های آماج و به ویژه مدیران صحنه، دست گروه
هرای   گیری از دیدگاه شده با تهدیدات نرم، در حوزه آموزش با بهرهاست. مقاله حاضر، با هدف مقابله مدیریت

نظران و مبتنی بر رهنمودهای مقام معظم رهبری تدوین شده است. روش تحقی  به شکل ترکیبری بروده    صاحب
شرده   هرای گرردآوری   که در بخش کیفی با تحلیل محتوای گفتمان رهبری و در بخش کمی برا توصرید داده  

نفرر از ببرگران    10ابزار گردآوری اطالعات آن با انجام پرسشنامه در جامعه آماری برین  صورت گرفته است. 
 یکلر  اهرداف فرهنگی، اجتماعی و امنیتی به صورت هدفمند اجرا شده است. در این پژوهش، سه مؤلفه شامل: 

شرابص   0 ی فراگیرران )برا  هرا  تیقابلشابص( و  0ی فراگیران )با ها یستگیشاشابص(،  1الگوی آموزشی )با 
ی، انگیزشی و مهارتی(، از منظر ببرگان مورد بررسی و سرنجش قررار گرفتره کره در     دانش  متناظر در سه حیطه

هرای فراگیرران بره عنروان برونرداد       هرا و توانرایی   ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است. قابلیت 07/0نتیجه، با 
افررادی دارای  »لشأن انقرالب اسرالمی باشردع یعنری     ا الگوی آموزش مقابله با تهدید نرم باید مطلوب رهبر عظیم

منرد از بصریرتی    های آن، توانمند در مدیریت صحنه فرهنگری، بهرره   شنابت کافی از تهدید نرم و ابزار و شیوه
 «.ای پیروزمند اشتری و امیدوار به آینده عمارگونه، داشتن صبر مالک
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 مقدمه
و برا توسرعه و    شرود  یبراندازانره دشرمن افرزوده مر     یوهایسرنار  یدگیر چیهر روز بر گستره و پ

یابردع   هرای تأییرگرذاری تهدیردات نررم دشرمنان نیرز افرزایش مری         پیشرفت فناوری ارتبراطی، زمینره  

آیرار و پیامردهای آن کرامالا قابرل مشرهود و      که در حوزه هنجاری و رفتاری آحاد جامعره،   طوری به

مقابلره برا    یبررا  یمقرام معظرم رهبرر    مسلم است. با این وصد، بخش مهمی از انتظارات و مطالبات

شرده اسرتع زیررا ایشران همرواره در بصرول مسرا ل        نرم حاصل نتهدیدات و  یفرهنگ یها هجمه

 کنند. فرهنگی ابراز نگرانی می

ر ضرورت وجود مدیریت صحنه برای مقابله با تهدیدات نرم به مبنی ب له تذکرات مکرر معظمٌ

ایرن یرک   »فرماینرد:  براره مری  عنوان یک اولویت اصلی، مؤید این نکته است. ایشان با گالیه در این

از  ،من از بعرد از جنرگ   .زنم البته این حرف را من امروز نمی .یعنی االن جنگ است ،واقعیت است

چه بکرنم اگرر    ،بینم علت این است که من صحنه را می .بارها و بارها عما همیشه این را گفته 70سال 

عیار و برا قرالبی    وظیفه مجموعه فرهنگی این است که هنر را تمام ،در این جنگ نرم .بیند کسی نمی

 (. 0/1/9911« )مناسب به میدان آورد تا ایرگذار شود

اعرم از فکرر،    ،سئول در کشرور های م سازماناز توان ی بخش قابل توجهدر پی این تذکرات، 

و  افزایری  بصریرت  برا هردف   ،فرهنگری  دفراع  های یتو امکانات بر اساس مأمور یانسان یرویزمان، ن

اوصراف،   نیر . برا ا ه اسرت دشر  فعرال  و جنگ نرم دشمن  داتیمقابله با تهد یبرا یهیتوجهای  برنامه

 به آموزش ژهیمستلزم توجه و نرم دشمن،تهدیدات با  مقابله یقابل قبول برا یآمادگ کیبه  دنیرس

 است.  تیمسئول یدارا های مجموعهگی و آماد یسازاتوان برای مند نظام

دشرمن  »فرمایند:  یافته برای مقابله با دشمن تأکید کرده، می مقام معظم رهبری بر اقدام سازمان

انجرام   ای تهراجم فرهنگری برود را علیره جمهروری اسرالمی ایرران بره         یافته به شکل منظم و سازمان

لذا  .بطر تهاجم دشمن بیشتر بواهد بود ،یافته نباشد رساند و اگر پاسخ متقابل ما منظم و سازمان  می

الزم اسرت نهادهرای    ،این زمینره  جدی مورد توجه و رسیدگی قرارگیرد و در طور هباین مسئله باید 

ردن تهراجم  هرای مختلرد را بررای بنكری کر      فکری و کمرک یکردیگر ابرزار و شریوه     ربط با هم ذی

 (.91/1/9909« )کار گیرند هدشمن ب یفرهنگ

از زمانی که رهبری انقالب موضوع هجمه و ناتوی فرهنگری دشرمنان علیره کشرور را مطرر       



 «ها و قابلیت فراگیران با تأکید بر شایستگی»نرم  الگوی آموزشی مدیریت صحنه در مقابله با تهدیدات

901 

رسد این اقدامات  اند، به رغم تالش و صرف زمان زیاد برای مقابله با تهدیدات نرم، به نظر میکرده

ویژه مقرام معظرم رهبرری در     های بزرگان نظام، به رانیو همچنان نگ ایرگذاری الزم را نداشته است

شرود.   عرصه مقابله با تهدیدات نرم وجود دارد و همواره بر آمادگی بیشتر در ایرن زمینره تأکیرد مری    

رو، هدف از این تحقی  مدیریت فرهنگی برای مقابله با تهدیدات نرم دشمن بر اساس الگروی  ازاین

مردیریت صرحنه بررای مقابلره برا تهدیردات نررم برر اسراس          »است: آموزشی بوده، سؤال تحقی  این 

 «الگوی آموزشی چگونه است؟

 

 نظری ادبیات

 مفاهیم تعریف

 نرم تهدید -

شده فرهنگری، سیاسری    اندیشیده مجموعه تدابیر و اقدامات ازپیش »تهدید نرم عبارت است از 

هرا،   ها، دولرت  اعم از حکومت های مخاطبان، ها، انگیزش و ارزش و اجتماعی که بر نظرات، نگرش

گرذارد و در بلندمردت، موجرب ترییرر مرنش، رفترار و       ها و مردم کشورهای بارجی تأییر میگروه

 (.21: 9912)عقیلی و مصطفوی، « شود های فردی و اجتماعی آنان می کنش

 

 آموزش -

نرش،  های هدفمندی است که به منظور ایجاد یادگیری و برا هردف ارتقرای دا    مجموعه فعالیت

 هرای  سرازمان  و مؤسسرات  نهادهرا،  کلری  گیرد. همچنرین الگروی  اطالعات و مهارت افراد انجام می

 انسانی نیروی تربیت و فرد پرورش آن، و شکوفاسازی فرهنگ انتقال وظاید و است جامعه رسمی

 (.0: 9909بند،  عالقه)دارد  برعهده را متخصص و ماهر

 

 نظری چارچوب

هرای مقابلره برا آن     تهدیدات نرم و شریوه  مبانی، اهداف، ابعاد و ابزارآشناسازی افراد نسبت به 

تهدید گوی نیازهای دفاعی در مقابله با  تواند پاسخ طور مسلم، آموزشی می مستلزم آموزش است. به

رو، برای رسیدن به یرک آمروزش    نرم باشد که هدف، نظام و رویکردی مشخص داشته باشد. ازاین
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گاه بره تناسرب نیراز بررای      نظران آشنا شد و آن با سابتار آموزشی از نظر صاحبمند، ابتدا باید  نظام

 نرم، الگوی آموزشی قابل قبول را انتخاب و برای عملیاتی کردن آن اقدام کرد.تهدید مقابله با 

تحقیر  بره     گویی به پرسرش  برای اینکه ادبیات نظری تحقی ، مطاب  هدف و در راستای پاسخ

و الگوهای آموزشری و   درسی ریزی برنامهدر ابتدا به مقوله طراحی آموزشی،  رشته نگارش درآید،

 شود. نرم نیز به میزان اقتضاء پردابته میتهدید سپس به متریر مقابله با 

 

 آموزشی طراحی -

در بیان معنای لروی طراحی آموزشی آورده است: ابتراع کردن، اندیشریدن  « وبستر»فرهنگ 

کارگیری منراب    نویس یک نقشه یا به ترسیم، سابتن و آماده کردن پیش یا تنظیم یک نظریه ذهنی،

برای دستیابی به یک هدف، و سرانجام تهیه یک نقشه کاری برای حصول آنچه کره ازپریش تعیرین    

 (.1: 9910شده است )فردانش، 

 یآموزشر  یهرا  بره هردف   یابیدسرت  یمشرخص بررا   یها نقشه هیته توان یرا م یآموزش یطراح

هرا   و مهارت ها شیها، گرا سلسله از دانش کیبه  یابیدست یهرگاه برا گر،ید عبارت . بهکرد دیتعر

قبرل از انجرام آمروزش     یآموزش یها و روش ها تیاز فعال یا مجموعه ،یآموزش یها عنوان هدف به

را  یآموزشر  یطراحر  ن،یبنرابرا  .انجام شده اسرت  یآموزش یطراح ،د، درواق شو میو تنظ ینیب شیپ

هرا،   موردنظر در دانرش  راتییبه تر لین یبرا یمطلوب آموزش یها روش ینیب شیپ ای زیتجو توان یم

 (.9 :9910فردانش، شاگردان دانست ) یها و مهارت ها شیگرا

 ترأییر  تحرت  شردیداا  امرروز  جهران  و اسرت  شتابنده تحوالت و ترییر عصر میالدی، سوم هزاره

 گرفتره  قررار  ترییررات  ایرن  ترأییر  تحرت  شردت  به که ییها حوزه از یکی. دارد قرار فنّاورانه ترییرات

 .است «یادگیری و آموزش» حوزه است،

فعلری   شررل  در(، آموزش هرگونه کوششی برای بهبود عملکرد فرد 2009) 9به گفته برناردین

و رفتارهرای برال فررد اسرت      هرا  نگررش هرا،   اوستع این به معنای ترییر دانش و اطالعات، مهارت

 (.970: 2009)برناردین، 

 هرایی  سرازمان  تمرام  در بلکه آموزشی، های سازمان در تنها نه کارکنان بدمت ضمن آموزشِ

 

1. Bernardin 
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 بره  وسی  یسطح در هستند، بود ای حرفه و علمی کمی و کیفی ارتقای صدد در مستمر طور به که

 آموزشری،  اهداف تعیین در مهمی عامل کنندگان شرکت انتظارات و نیازها نوع. شود می گرفته کار

 ارزشرریابی نحرروه همچنررین و برنامرره اجرررای نحروه  آموزشرری، هررای روش هررا، دوره درسرری محتروای 

هرای آموزشری،    هر موقعیت آموزشی از سه عامل یا متریر تشکیل شده اسرت: روش  .است آموزشی

تروان متشرکل از سره عامرل      مری شرایط آموزشی و نتایج آموزشی. به عبارت دیگر، هر آمروزش را  

 (.1ر20: 9101ها، شرایط و نتایج دانست )رایگلوث و مریل،  روش

( معتقد هسرتند برا توجره بره اینکره در بیشرتر تعرارید جدیرد از         9112و همکاران ) 1رایگلوث

کره دقیقراا    طروری  درسی و آموزش و طراحی آموزشی، همسانی زیادی وجود دارد ر بره   ریزی برنامه

ریزی درسی تردابل   توان نتیجه گرفت که بین دو حیطه طراحی آموزشی و برنامه همانند هستندر می

 (.1: 9910وجود دارد )فردانش، 

 
 2درسی ریزی برنامه -

 ،آن جره ینت ایر که حاصرل   ندکن یم دیتعر یندیرا فرا یدرس یزیر نظران برنامه صاحب یبرب

 ریر ز یکه قلمروهرا است  یعلم یا حوزه یدرس یزیر برنامه ی،اتینظر عمل اما از .است یبرنامه درس

 یابیارزشرر یهررا و روش رانیررفراگ یریادگیرر یهررا تیررهررا، محترروا، فعال : هرردفگیرررد را دربررر مرری

 (.900: 9919 ،یحمد)مهرم

بره   یدرسر  یزیر ر برنامره : »کنرد  یمر  دیر نحرو تعر  نیر ه ارا ب یدرس یزیر برنامه  (9910)  یملک

تراب  عوامرل    یریادگیر  نرد ی. فراپرردازد  یمر  یریادگیر عناصر و عوامرل مختلرد مربروه بره      یطراح

: 9910 ،ی)ملکر  «مرؤیر هسرتند   یریادگیر  یو چگرونگ  انیاز آنها در جر کیاست و هر  یگوناگون

 یهرا  ییاسرتعدادها و توانرا  شرامل:   ی،درسر  یزیر ر معتقرد اسرت کره برنامره    نیز ( 9917) انیلیوک (.99

 لیو وسرا  یریادگیر  ینقرش معلرم، ارتبراه متقابرل شراگردان، فضرا       ،یبرنامه درس یمحتوا ر،یفراگ

کره بره همره     یتأییر دارند. مجموعة قواعد و ضوابط یریادگیبر  ینوع هرکدام بهاست که  یآموزش

 «یبرنامره درسر  » ،بخشد ینظام م یریادگی یها تیبه فعال و دهد یسازمان م یریادگیعوامل و عناصر 

 

1. Reigeluth 

2. Curriculum Development\ Planning 
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تحقر    یریادگیر عمل کنند تا اهداف  وستهیپ هم مجموعه به کیصورت  به یستیعوامل با نیا .است

 (.21: 9917 ان،یلی)وک  کند دایپ

ریرزی   ریزی درسی یکی از دو فعالیت اصلی است که به همرراه برنامره   بنابراین، طراحی برنامه

رو، بربری   شرود. ازایرن   های تهیره برنامره درسری مناسرب مری      ه فعالیتدرسی موجب نظم بخشیدن ب

کنند که حاصل یا نتیجرة آن برنامره درسری      ریزی درسی را فرایندی تعرید می نظران برنامه صاحب

ای علمی است که دربرگیرنرده قلمروهرای زیرر     ریزی درسی حوزه است. اما از نظر عملیاتی، برنامه

ریرزی درسری )طراحری، سرابت و تردوین برنامرة        سی، مهندسری برنامره  ریزی در است: مبانی برنامه

درسی(، اجرای برنامة درسی، ترییر برنامة درسی، ارزشیابی برنامرة درسری، تراریخ برنامرة درسری و      

 تحقی  در برنامة درسی.

 

 آموزشی الگوهای -

 آموزشی عمومی الگوی

شود. ایرن الگرو    مند شنابته می امروزه الگوی عمومی طراحی آموزشی، به عنوان الگویی نظام

های آموزشی آنان، ایربخش  بخشد که آموزش یا فراورده به معلمان و طراحان آموزشی اطمینان می

، چندین دهه برای طراحری  2001 2مورد نظر کید و سانگ 9الگوی عمومی طراحی آموزشیِ است.

. تقریبراا همره الگوهرای    های کارآموزی و تربیت کارکنان مرورد اسرتفاده قررار گرفتره اسرت      سیستم

گیرند، مبتنی بر الگروی عمرومی    مند طراحی آموزشی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می نظام

متخصصران طراحری آموزشری، ایرن الگرو را نروعی       (. 00: 9911 طراحی آموزشی هستند )رضوی،

 دانندع شاید به این دلیل که: الگوی عمومی یا عام می

هایی که در سرایر الگوهرای طراحری آموزشری وجرود دارد،       همه مؤلفهساده است و تقریباا  .9

 عشود درآن یافت می

تروان   در تمام رویکردهای یادگیری قابل استفاده است. به عبارت دیگرر، ایرن الگرو را مری     .2

گرایرری و  هررای رویکردهررای متفرراوتی چررون رفتررارگرایی، شررنابت    براسرراس مفرررو  

 عگرایی به کار گرفت ارسابت
 

1. ADDIE (Analysis, Design,Development, Implementation, Evaluation) 

2. Kidd and Song 
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 عاعم از عمومی، تخصصی، فنی و نیروی انسانی قابلیت کاربرد دارد ،هر نوع آموزش برای .9

هرای   انواع بازدهنیز حرکتی و عاطفی و  ر  شنابتی، روانی :اعم از ،های یادگیری تمام حیطه .0

 عدهد ییادگیری را زیر پوشش قرار م

 (.00: 9911 )رضوی، اعم از سنتی و الکترونیکی قابل استفاده است ،هر نوع یادگیری یبرا .1

( برای نظام آموزشی پنج مرحله یا گام شامل: تحلیل، طراحی، تهیه، اجررا  2000) 9آمسترانگ

 بینی کرده که در زیر ارا ه شده است. و ارزشیابی پیش

 

 
 

 (19: 9311)منبع: رضوی،  2001. عناصر الگوی عمومی آموزش آمسترانگ، 9شکل 

 

برداری عمومی داردع به این مفهوم که الگوی آمسترانگ، کاربردی  البته این الگو قابلیت بهره

هرا کره در آنهرا قیرودی      صرفاا سابتاری برای فرایند آموزش دارد، در حالی که بسیاری از آمروزش 

 شود، کاربرد مطلوب ندارند.  برای درونداد و برونداد لحاظ می

افررادی کره    اول، :بنردی کررد   دسرته تروان در دو گرروه    ریزی درسی را مری  هبرنامهای  دیدگاه

به شریوه بطری   آنها را د و کربه دقت بیان  وهای تعلیم و تربیت را تعیین  توان هدف اعتقاد دارند می

افررادی کره    دوم ریرزی درسری دارنرد.    به برنامره  2علمی ر  تحق  بخشید. این گروه رویکرد تکنیکی

اکتشرافی  » و «ذوقری برودن  »، «شخصری برودن  »، «ذهنیّرت »به دارند و  یرتکنیکی(رویکرد سیستمی )غ

 

1. Armstrong 

2. Technical - Scientific Approach 
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یادگیرنده و یرادگیری از   ربلکه ب ،کنند. آنان به محصول و تولید برنامه توجه ندارند تأکید می« بودن

هرای اصرلی دو رویکررد علمری ر       ند. پس از ذکرر ویژگری  متمرکز« مدار فعالیت»طری  رویکردهای 

  .دشو ه می های مربوه به این دو رویکرد اراهایی از مدل ، نمونهیسیستمتکنیکی و 

 سازیمدل به مختلد های دیدگاه از آموزشی نظرانصاحب: رویکرد علمی ـ تکنیکی

مبتنی بر  ،اوالا کدام هر که است جهت نای از رویکردها اهمیت. اندپردابته این رویکرد درباره

پذیرش و اعمال یک رویکرد  ،بال و برای شرایط مناسب با آن مفید هستند و یانیاا یمفروضات

 ،تب  به و آموزش های فرایندها و روش ،کلیت، اجزا تواند ، میرویکرد چند از ترکیبی یابال 

مهم  ی. در زیر به چند الگودهددر مسیر باصی قرار  ،داده جهت نوعی به را آن پیامدهای نتایج و

ــ یعلم کردیبا رو ــــــ  : شودمی اشاره یکیتکن ـ
در  یا پرنج مرحلره   الگروی  کیر  کره  اسرت  یآموزشر  یها نظامدر نظران  صاحب)از  1تیباب .9

 ع(داده است شنهادیآموزش پ یزیر برنامه

، صیتشرخ  برنامه، سابتن یمفهوم: است قا ل مرحله هفتبرای طراحی آموزشی ) 2نزیهاک. 2

 ع(برنامه ینگهدار و یابیارزش، اجرا ی،ریادگی یها تجربه انتخاب، محتوا انتخاب

 ،یدرسر  مرواد  منبر   سره  از را یکلر  یها هدف این است که زیر برنامه کار نیتر مهم) 3لریتا .9

 ع(کند نیمأت جامعه و رنده،یادگی

 انرد:  را برای یک الگوی آموزشی مرورد توجره قررار داده    مرحله چهار) 4الکساندر و لوریس .0

ی درسر  برنامه یاجرا( ج ی،درس برنامه یطراح (ب ز ی،ج و یکل یها هدف لیتحل (الد

 ع(یدرس برنامه یابیارزش (دو 

 کیر  در و کننرد  شررکت  یدرسر  یزیر ر برنامره  در دیبا مدرسان)هیلدا تابا معتقد است  5اابت. 1

 (.برسند یکل طر  به ییجز امور از یی،استقرا روش

 نیا مشترک یها یژگیو ،تیترب و میتعل از بزرگساالن برداشت به دادن اصالت و بودن یبط

 .(901ر900: 9911 ،یملک) است یدرس برنامه حصار در «ریفراگ» ،ها مدل نیا در. هاست مدل

 

1. John Franklin Bobbitt 

2. Hunkins 

3. Tiylor 

4. Galen and William M Alexander 

5. Hilda Taba 
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. شود یم توجه «فراگرد» کی عنوان به آموزش امر به یستمیس دگاهید دررویکرد سیستمی: 

 به یابیدست یبرا .است برونداد و فراگرد درونداد، شامل ،دگاهید نیا در آموزش فراگرد

: 9111 فردانش،) دنشو انیب و دیتعر روشن اریبس صورت به ابتدا است الزم مشخص یبروندادها

 (.901ر991
 یاکتشراف  و برودن  یذوق بودن، یشخص ت،یذهن به یافرادی(، کیرتکنیغسیستمی ) کردیرو در

 یهرا  تیر فعال بره  دهنرده  جهرت  محرور  تنهرا  را ریر فراگ شرات یگرا و  یر عال کره  دنر کن یم تأکید بودن

 :شود یم گرفته ریز دگاهید ازدانند. این رویکرد  می محتوا یسازمانده و خابنتا ،یریادگی

 مصراحبه  ،ینگرر  درون) شرل لیتحل یها روش ازباید  یدرس هدف دیتعر یبرا 9:چارترز .9

 عشود استفاده( پرسشنامه و

. داد توسرعه  را یانسران  هدفباید  که داشتند دهیعق دانشمند دو نیا 2ی:ن یفانت و نیاشت نیو .2

 .(901 و 900: 9911 ،یملک)« کنند می یتلق فرد منحصربه عامل را ریفراگ  یعالآنها »

دانررد: الررد(  او نیررز فراینررد آمرروزش را متشررکل از سرره جررزء اصررلی زیررر مرری    9. ونتلینررگ:9

اجرا: انجام عملیات ضرروری  ب(  ریزی: تعیین اهداف و چگونگی دستیابی به آنهاع برنامه

برای دسرتیابی بره اهردافع ج( ارزشریابی: بررسری میرزان موفقیرت برنامره در دسرتیابی بره           

 (.20: 9111کند )ونتلینگ،  ریزی تلقی می سنجی را جز ی از برنامه اهداف. همچنین نیاز
 یستمیس کردیرو با یآموزش یطراح مراحل ـ

 عمشکل لیتحل و هیتجز ای ازهاین سنجش. 9

 یعآموزش یهاهدف و موضوع لیتحل و هیتجز. 2

 عآموزش یاجزا یتوال و بیترت نییتع. 9

 ع(هاروش نییتع منظور به) محتوا از جزء هر یبرا یریادگی وهیش نییتع. 0

 یعابیارزش یها روش نییتع. 1

 (.2: 9910ی )فردانش، آموزش یها رسانه انتخاب. 7

توان گفت باید الگوی آموزشی مدیریت فرهنگی برای مقابله با  های فوق می براساس دیدگاه

 

1. Charters 

2. Weinstein and Fantini 

3. Wentling 
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هرا( و   گیری از الگوی عمومی آموزش )به دلیل فراگیر بودن برای تمرام آمروزش   تهدید نرم، با بهره

نیز استفاده از دو رویکرد علمی ر تکنیکی و سیستمی، در قالب یک الگوی تلفیقی ارا ه شود تا هم   

گاه به مفهروم تهدیرد نررم پردابتره      ودن آن توجه شود و هم به محصول )فراگیران(ع آنبه فرایندی ب

 شود. 

 

 نرم تهدید

گیرری و   تصرمیم  کره در مقرام   در بحث تهدید نرم و مقابله با آن، آحاد جامعه به ویرژه کسرانی  

،  شرنابت، هردف  »باید برای ایفای درست نقرش برود    ،ندمدیریت فرهنگی در صحنه نبرد نرم هست

هرا راه را بره درسرتی تشرخیص دهنرد. در       داشته باشند تا بتوانند در کروران فتنره  « ایمان، امید و برنامه

ترررین مباحررث مقررام معظررم رهبررری دربررارة شررنابت تهدیررد نرررم و   ترررین و محرروری اینجررا برره مهررم

نره  لره در ایرن زمی   شود. اگرچه محورهای زیادی از منظرر معظرم   راهکارهای مقابله با آن پردابته می

مطر  شده است، اما با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، نکرات کلیردی مشرخص شرده و در     

بندی و ارا ه شده اسرت کره در زیرر توضری       بندی، به صورت هفت مفهوم محوری دسته یک جم 

 ود.ش داده می

مقام معظم رهبری بارهرا دربراره ضررورت بصریرت مسرئوالن و مرردم، بره ویرژه متولیران امرر           

اسراس   نیبرر همر  انرد و   گی برای مواجهه برا پدیرده تهدیردات نررم توصریه کررده و ترذکر داده       فرهن

هرا  سیاسر     آنچه که انسان از نخبگان جامعه و جریانات و گروه، باید بصیرت داشت: »ندیفرما یم

انتظار دارد، این است که با این حوادث، با این بطوه دشمن با بصیرت مواجه بشوندع اگر بصیرت 

م مقابله وجود داشت، بیل  از رفتارها  ما ممکن است ترییرر پیردا بکنردع آن وقرت وضرعیت      و عز

هرچره  : »نرد یفرما یمکررر مر   ایشران  «اسرت.  یرتیبصر  یبهتر بواهد برود. بعضر  از کارهرا از رو  بر    

در عم  بخشریدن بره بصریرت برود ترالش کنیرد و نگذاریرد،         و در افزایش بصیرت بود دیتوان یم

ما استفاده کنندع دشمن به شکل دوست جلوه کند، حقیقت به شکل  یرتیبص یاز بنگذارید دشمنان 

 .(91/0/9911) «در لباس حقیقت طلباطل و با

ریزی  برای مقابله با هر موضوعی، شنابت الزم است و قبل از هر اقدام آموزشی، نیاز به برنامه

شرده برا ایرن     ریرزی  اصولی و برنامره برای مقابله »فرمایند:  است. بر این اساس، مقام معظم رهبری می
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برا   ترا  ای در امور فرهنگی به وجرود آیرد   کننده تهاجم دشمن، الزم است مدیریت متمرکز و هدایت

 .(91/92/9901« )کند یتهاجم دشمن را عالج و تأییر آن را بنك ،یفرهنگ یرویتوسل به ابزار و ن

نررم دشرمن، ابتردا بایرد دشرمن را رصرد       منظور مقابله با تهدیردات   برای انجام هرگونه اقدام به

ٌله بر این رونرد تأکیرد    کرد، اهداف او را شنابت و سپس بر اساس آن، اقدام به طراحی کرد. معظم

 کارهرای  های دشمن، رصرد  های کالن، شناسایی دشمنان، کشد هدف طراحی»فرمایند:  داشته، می

 (.0/7/9911ای،  )امام بامنه «است «استادان»فرماندهی جبهه جنگ نرم با  ،دشمنان و درکل

هرم، هرر    یباز کررد و صرحنه را شرنابت. در جنرگ نظرام      دیها را با چشم ،یمكل جنگ نظام

دشرمن، چشرمش را ببنردد، سررش را      تیو بدون دانستن وضع یباندهیو د ییکه بدون شناسا یطرف

 دی. اگر ندانطور است نیهم هم یو جلو برود، شکست بواهد بورد. در جنگ فرهنگ ندازدیب نییپا

 ای د،یریدستور نگ یاز فرمانده فرهنگ د،یفرمان نبر داند، یکه مکس از آن  ایکند  یکه دشمن کار م

را درست انجرام ندهرد، پشرت سررش شکسرت       یشما استفاده نکند و مانور و سازمانده یرویاو از ن

 (.92/2/9971 ،مقام معظم رهبریاست )

جلروتر از دشرمن    دیر با شهیهم ها یزیر در برنامه ما»فرمایند:  ایشان در زمینه شنابت دشمن می

 ةنقشر  دیدر حال انفعال به سر ببرد. هوشمندانه با دیدشمن، کشور نبا تی. در مقابل فعالمیحرکت کن

 (.9/9/9912)مقام معظم رهبری، « داد و جلوتر از دشمن عمل کرد صیدشمن را حدس زد و تشخ

های مناسرب بررای مقابلره برا تهدیردات نررم        ز ابزار و شیوهایشان ضرورت شنابت و استفاده ا

ابزارهرای   دشمن جبهه وسریعی را برا اسرتفاده از    امروز»فرمایند:  گونه ترسیم کرده، می دشمن را این

مؤیر، بطرناک و کارآمد و نیز با بهره گرفتن از علم و تکنولوژی تشکیل داده اسرت ترا جمهروری    

مقابله با این تهاجم بسیار بطرناک  .دهد جانبه فرهنگی قرار مهاسالمی ایران را هدف یک یورش ه

هرای جرایگزین آن    یا شیوه ،های مشابه دشمن ابزار و روش ازو ویرانگر نیازمند هوشیاری و استفاده 

یافته تهاجم فرهنگی بود را علیه جمهوری اسالمی ایرران بره    منظم و سازمان یاست. دشمن به شکل

بطر تهاجم دشرمن بیشرتر بواهرد     ،یافته نباشد پاسخ متقابل ما منظم و سازمان رساند و اگر  انجام می

الزم اسرت   ،ایرن زمینره   در .گیررد  جدی مورد توجه و رسیدگی قررار  طور هبلذا این مسئله باید  .بود

هرای مختلرد را بررای بنكری کرردن       فکری و کمک یکدیگر ابرزار و شریوه   ربط با هم نهادهای ذی

 (.91/1/9909)مقام معظم رهبری،  «کار گیرند هدشمن ب یتهاجم فرهنگ
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امید داشتن به پیروزی در مقابل دشمن یکی از نکات کلیدی است کره ایشران همرواره برر آن     

جنرگ نررم،    ةجبهر  نیدرست شما در ا تیمن! شره اصل  فعال زانیعز »دارند:  اصرار داشته، تأکید

تان به  من در مورد بعض  د،ینیباشد. بب نانهیاهتان بوشباست. نگ دوارانهیو ام نانهینگاه بوشب اش ک ی

م، بلکره از رو   اسرتع نره از رو  تروهّ    نانهیبوشرب  نده،یجا  پدربزرگ شما هستم. من نگاهم به آ

نباشردع نگراه    نانره ینگراه بدب  نده،ینگاهتان به آ دیمواظب باش ر ن یمرکز بوشب ر دی. شما جوانرتیبص

 .(0/7/9911مقام معظم رهبری، ) «دباش دوارانهیام

های اسرالمی دانشرجویان    نشست سراسری اتحادیه انجمن مقام معظم رهبری در پیام شفاهی به

 :فرماینرد  بر شنابت اهداف دشمن، اعتماد به بدا، بصریرت و اسرتقامت تأکیرد کررده، مری      ،مستقل

ای واقعی آن را تجزیه و تحلیل هایش بشناسید و اهداف و راهبرده نظام سلطه را با تمام ابعاد و الیه»

هرای   کار گیرید و در این مسیر به وعده ههای بودتان را بتمام ظرفیت ،کنید و برای رویارویی با آن

عرصره جنرگ نررم بصریرتی عمارگونره و اسرتقامتی مالرک اشرتروار          .بداوند اطمینان داشته باشرید 

، بره  29/99/9912)مقام معظم رهبری، « کنید هبود را برای این عرصه آماد ،با تمام وجود .طلبد می

 نقل از حجت االسالم محمدیان(.

به چه چیزهرایی بایرد بصریرت    نسبت اینکه ابعاد بصیرت چیست و  تبیینمقام معظم رهبری در 

بصریرت در شرنابت   ، بصیرت در وسریله ، بصیرت در هدف» :کنند به پنج مورد اشاره می ،پیدا کرد

هرا  جلروگیر  از ایرن موانر  و      بصریرت در شرنابت راه  و  هبصریرت در شرنابت موانر  را   ، دشمن

لرذا   عدانیرد برا چره کسر  طرفیرد      الزم است. وقت  بصیرت بود، شما می ها رتیاین بص .اهبرداشتن آن

 (.91/1/9911مقام معظم رهبری، « )دارید ابزار الزم را با بودتان برمی

بررسری و تحلیرل محتروای کیفری      بندی الگوی آموزشی برای مقابله با تهدید نرم، برا  در جم 

های مورد نظر مقام معظم رهبری در این زمینه، هفت شایسرتگی تعیرین شرده و     ها و شابص دیدگاه

شده، مستند  های تعیین ترین شایستگی مالک توانایی فراگیران قرار گرفته است. در جدول زیر، مهم

 شود. به بیانات مقام معظم رهبری ارا ه می
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 های مورد انتظار از فراگیران در مدیریت حوزه فرهنگی شایستگی. 9جدول 

 برای مقابله با تهدید نرم، مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری

 تاریخ بیان ها و قابلیت فراگیران از منظر مقام معظم رهبری شایستگی ردیف

9 
 نرم توانایی در رصد و تجزیه و تحلیل محیط تهدیدات

 (دشمناز  درست برآوردی و نیب شیپ)قدرت 

92/2/9971 

99/90/9917 

2 

 دارا بودن توان مدیریت فرهنگی در صحنه تهدید نرم

 (ریزی و اقدام بر اساس برنامه توان طر )

 (نرم تهدیداحاطه ذهنی و تسلط بر صحنه )

99/90/9917 

9 
 نرمهای تهدید  شنابت نسبی از ابزار و روش

 (های مشابه دشمن ابزار و روش ازاستفاده )
99/90/9917 

0 
 اعتقاد به کارکردهای فرهنگی و اجتماعی در مقابله با تهدید نرم

 ی(فرهنگهای  هیسرما تیهدا وگیری  بهره ،تیریمد توان)

91/92/9901 

2/2/9917 

1 
 یجهاد اقدام و هیروح ازی بربوردار

 (مالک اشتروار یاستقامت )آمادگی حضور عاشقانه برای دفاع از انقالب،
91/2/9902 

7 

 شناسی بصیر بودن در دشمن

 (راه موان  شنابت در و وسیله در ،هدف در بصیرت)بصیرتی عمارگونهع 

 (مختلدی ها لباسها و  چهره در دشمن شنابتی برای اریهوش)

90/1/9902 

 

0 
 توانایی ایجاد امیدواری برای مقابله با تهدیدات نرم و جنگ نرم

 به آینده( دوارانهیام و نانهیب بوش نگاه)

0/07/9911 

2/2/9917 
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 . الگوی آموزشی مدیریت مقابله با تهدیدات نرم2شکل 

 

 شناسی روش
این پژوهش از لحاظ نوع، کاربردی است و با روش توصیفی ر تحلیلی انجرام گرفتره اسرت و     

هرا و   شناسرایی کررده و شایسرتگی   هرای آموزشری مناسرب را     برای رسیدن به اهداف پژوهشی، نظام

هرای   برا توجره بره یافتره     2استخراج شرده اسرت.   1های فراگیران با روش تحلیل محتوای کیفی قابلیت

حاصل از مطالعات اکتشافی و تحلیلی، با استفاده از پرسشنامه و در قالرب یرک عملیرات پیمایشری،     

ان آموزشری و فرهنگری فعرال در    نظر نفر از ببرگان و صاحب 10نظر جامعه و نمونه آماری، شامل 

آوری شده است. برای درک درست از روابط بین سرابتار   مراکز علمی و فرهنگی دریافت و جم 

الگوی مفهومی تحقی ، بنا به ضرورت بایستی طی یرک برنامره پژوهشری مبتنری برر پیمرایش اقردام        

نفرر از   10مرکرب از  شد که به این منظور، با ابرزار پرسشرنامه از یرک جامعره آمراری ببرگری،        می

 

1. Qualitative Content Analysis 

را  یفر یمحتروای ک  لیر تحل ،نی. بنرابرا ابرد ی ینمود م رسد، یم ییها تیبه محدود یکم لیکه تحل ییروش در جا نیا .2

 ،یبند مند، کد بندی، نظام طبقه ندهاییفرا  یاز طر یهای متن داده ییِمحتوا یذهن ریبرای تفس یقیروش تحق توان یم

 .(20: 9910 ،یمانی)ا شده دانست الگوهای شنابته یطراح ایسازی  و تم
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های علمی ر آموزشی نظربرواهی    نظران نظامی، امنیتی، آموزشی و فرهنگی شاغل در پست صاحب

نفرر   90 دگاهید افتیمحدود پرسشنامه و در یاجرا  یاز طر  ،یتحق نیابزار در ا ییرواشده است. 

، نررم  تهدیردات آشرنا برا   و یو آموزشر  یفرهنگر  یهرا  حوزهدر نظران  ببرگان و صاحب ،تاداناز اس

 اسرتفاده شرده   ریر الشره منردرج در ز   بیاصال  آن )پرسشرنامه( از فرمرول ضرر    یبراانجام گرفته و 

و  هرا  یسرتگ ینظرام آمروزش، شا   یدر سره بخرش سرابتار    هیر گو 09از تعرداد   ،جره یاسرتع کره در نت  

بروه  برا مؤلفره مر   یفقردان ارتبراه منطقر    لیر به دل هیگو کی ،شد یاعتبارسنجاگیران فر یها ییتوانا

قررار   دییر مرورد تأ  12/0 بیبا ضرر  ،تر  یبه عبارت دق ای 0/0 یباال بیها با ضر پرسش هیحذف و بق

  گرفت.

 برر  تأکیرد  برا  آزمرون  یرا  پرسشرنامه  کرونباخ یآلفا ضریب روش ازی تحقی ، پایای تعیین یبرا

 سرنجش  یبررا  پرسشنامه ها در قالب مؤلفه یا اجزاجداول زیر  درشده که  استفاده یدرون یهمبستگ

هرای   قابلیتو  ستگییشا های مربوه به مؤلفه tاستاندارد و آماره  یبار عامل نییتعیی آن، ضریب پایا

مشخص شده است. برای تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از ابرزار   رانیو مهارتی فراگ یزشیدانشی، انگ

PLS  که همانندSPSS کند، استفاده شده است. و لیزرل عمل می 

 
 های هر مؤلفه تعیین ضریب آلفای کرونباخ شاخص. 2جدول 

 مؤلفه تعداد شاخص ضریب آلفای کرونباخ

 اهداف کلی نظام آموزش 1 11/0

 الزامات آموزشی 0 10/0

 روش اجرای آموزش 1 19/0

 های فراگیران شایستگی 0 11/0

 فراگیران ی دانشیها تیقابل 0 11/0

 فراگیران های عاطفی قابلیت 0 12/0

 های مهارتی فراگیران قابلیت 0 11/0
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 توصیفی های یافته

هرای ببرگران    های تحلیلی است، بیانگر دیدگاه های توصیفی این تحقی  که منتج از یافته یافته

هرای   های مورد انتظار است. شایسرتگی  ها و قابلیت مورد اشاره در جامعه تحقی ، نسبت به شایستگی

هرای آمروزش مقابلره برا تهدیرد نررم،        کننرده در دوره  بسیج شرکتمورد انتظار از فرماندهان نواحی 

ی نیب شیپقدرت »بندی شده است:  های مقام معظم رهبری در قالب مفاهیم زیر دسته مبتنی بر دیدگاه

تروان طرحریرزی و اقردام    »، «نرم تهدیداحاطه ذهنی و تسلط بر صحنه »، «دشمناز  درست برآوردو 

 و وسریله  در ،هردف  در بصریرت »، «ور عاشقانه برای دفاع از انقالبآمادگی حض»، «بر اساس برنامه

 نگراه »و « مختلرد ی هرا  لبراس هرا و   چهره در دشمن شنابتی برای اریهوش»، «راه موان  شنابت در

 «.به آینده دوارانهیام و نانهیبوشب

 
 فراگیران ستگییشامربوط به مؤلفه  t. تعیین بار عاملی استاندارد و آماره 3جدول 

 سؤاالت
 نرم تهدیدمقابله با  یهای فراگیران برا شایستگی

 (قبل از آموزش)

بار عاملی 

 استاندارد
 tآماره 

9 
بر محریط تهدیرد نررم داشرته      دغدغه اشراف اطالعاتیفراگیران 

 باشند.
102171/0 99177/21 

 121910/1 111179/0 فراگیران برای مدیریت صحنه در تهدید نرم اهتمام داشته باشند. 2

9 
 توجره در تهدید نررم   ها روش و ابزاربه جایگاه و نقش  فراگیران

 داشته باشند.
711912/0 19101/0 

0 
 اعتقادفرهنگی برای مقابله با تهدید نرم  به کارکردهای فراگیران

 داشته باشند.
111919/0 719111/0 

1 
 بربروردار  ی برای مقابله با تهدیرد نررم  جهاد هیروحاز  فراگیران

 باشند.
727102/0 09907/1 

7 
برای مقابله داشته  مندی نسبی بهره از بصیرت عمارگونه فراگیران

 باشند.
001990/0 001111/1 

 19711/2 090997/0 داشته باشند. امید به پیروزی در مقابله با تهدید نرم فراگیران 0
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 فراگیران و مهارتی انگیزشیهای دانشی،  قابلیت. تعیین بار عاملی استاندارد 1جدول 

ت
اال

سؤ
 

 نرم تهدیدهای فراگیران برای مقابله با  توانایی

 (پس از آموزش)

ت
بلی

قا
 

ی 
نش

دا
ی 

ها
 

ت
بلی

قا
 

ی 
ها

ی
زش

گی
ان

 
 

ت
بلی

قا
 

ی 
رت

ها
ی م

ها
 

9 
الزم را برای رصد و تجزیره و تحلیرل تهدیرد    فراگیران دانش 

 ه باشند.داشت نرم
199/0     

2 
آگراهی  بر مدیریت صحنه برای مقابله با تهدید نررم  فراگیران 

 ه باشند.داشت
171/0     

9 
های تهدید  ابزار و روش شنابتالزم را برای  فراگیران دانش

 ه باشند.داشتنرم 
790/0     

0 
 فرهنگی برای مقابلره برا تهدیرد نررم    از کارکردهای  فراگیران

 ه باشند.داشت آگاهی
707/0     

1 
بررای مقابلره برا تهدیرد نررم       یجهراد  هیروحاز نقش فراگیران 

 ه باشند.داشترا  الزم آگاهی
710/0     

7 
برررای مقابلرره بررا تهدیررد نرررم  از بصرریرت عمارگونررهفراگیررران 

 بربوردار باشند.
07/0     

0 
 از نقش امیدواری برای مقابله با تهدیرد نررم آگراهی    فراگیران

 ه باشند.داشت
117/0     

1 
 به استفاده از ابرزار الزم بررای مقابلره برا تهدیرد نررم       فراگیران

 ه باشند.داشت تمایل
  079/0   

1 
الزم را برای رصد و برآورد از محیط تهدیرد   فراگیران انگیزه

 ه باشند.داشت نرم
  702/0   

   791/0   ه باشند.داشتدغدغه الزم را برای مدیریت صحنه  فراگیران 90

99 
نررم   بر ترجی  کارکرد فرهنگی برای مقابله با تهدید فراگیران

 ه باشند.داشتاعتقاد 
  091/0 

 

92 
ه داشتی برای مقابله با تهدید نرم اعتقاد جهادبر اقدام  فراگیران

 باشند.
  00/0   
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 نرم تهدیدهای فراگیران برای مقابله با  توانایی

 (پس از آموزش)

ت
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99 
بر بصیرت عمارگونه برای مقابله با تهدید نرم تأکیرد   فراگیران

 ه باشند.داشت
  090/0   

90 
تأکید بر امیدواری برای مقابله و پیرروزی در تهدیرد    فراگیران

 ه باشند.داشت نرم
  711/0   

91 
تهدیرد  مقابله برا   یبراتوان تجزیه و تحلیل محیط را  فراگیران

 ه باشند.نرم داشت
    111901/0 

97 
 نررم تهدیرد  مقابله برا   یبرارا  قدرت مدیریت صحنه فراگیران

 ه باشند.داشت
    111701/0 

90 
توانایی استفاده از ابزار الزم را برای مقابله برا تهدیرد    فراگیران

 ه باشند.داشت نرم
    11002/0 

91 
توانرایی اسرتفاده از کارکردهرای فرهنگری را بررای       فراگیران

 ه باشند.داشتمقابله 
    022117/0 

91 
توانایی ایجاد امیردواری بررای مقابلره و پیرروزی در      فراگیران

 ه باشند.داشت تهدید نرم
    101291/0 

20 
توانایی ایجاد بصیرت در دیگران را بررای مقابلره برا     فراگیران

 ه باشند.داشت تهدید نرم
    119010/0 

29 
ی بررای مقابلره   جهراد  هیروحتوانایی ایجاد و تقویت  فراگیران

 ه باشند.داشت
    701190/0 

 

 ها یافته تحلیل
هرای درسرتی از کرارکرد     از آنجا که دو رویکرد تکنیکی و غیرتکنیکری از جهراتی برداشرت   

افزایری فراگیرران بنرا شرده اسرت،       گیری هر دو رویکرد برر دانرش   ریزی درسی دارند و جهت  برنامه

رو،  توان از هر دوی آنها بهره گرفت و در طراحی مدل پیشنهادی از آنها الگوگیری کرد. ازایرن  می
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گروی نیراز آموزشری و تربیتری     تواند پاسخ الگوی اقتضایی که ترکیبی از دو رویکرد فوق است، می

 نرم باشد. فراگیران دروس مورد نیاز برای مقابله با تهدید

نرم اسرت کره از هرر دو     به دو منب  مهم برای مقابله با تهدید در محیط بیرونیِ الگو نگاه اصلی

ترین شخصیت  عنوان شابص های رهبر معظم انقالب اسالمی به بهره گرفته شده است: اول، دیدگاه

نررم و دوم، اسرناد باالدسرتی     ویرژه تهدیرد   دارای نظر کارشناسی در حوزه فرهنگ و تهدیدات و بره 

جتماعی و امنیتی که مأموریت و مسئولیت مقابله با تهدیرد نررم را   های فرهنگی، ا موجود در سازمان

 دارند.

اسرت   دهشر تالش  ،دارد یمعمول آموزش یها با نظام یشترینظام که انطباق ب یدرون طیدر مح

سرابتار   کیر در قالرب  های دارای مسئولیت در مقابله با تهدید نرم  کشور، سازمان ازیبر اساس نکه 

و تأکیرد برر   نقرش و انتظرارات    نیری درونرداد برا تع   .9 ی و تدوین شوند:طراح در سه بخش یآموزش

 طیمح رکه د حاکمیتیو الزامات  ها هیابالغ ،یمقام معظم رهبر شاتیبرگرفته از فرما های شایستگی

و مرسوم اسرت، بره ایرن معنری کره      موجود  یکه منطب  با الگوها ندیفرا .2 عاست شده نییتع یرونیب

برر   یبرونرداد کره مبتنر    .9 اجرا و ارزشیابی آموزشی در آن حراکم اسرت و  گذاری،  طراحی، هدف

 فراگیران است. یو مهارت یزشیانگ ،یشنابت یها تیقابل

 یبره عنروان الگرو    ی،پس از انجرام اصرالحات حاصرله از نظرسرنج    بنابراین، الگوی آموزشی  

توانرد   دن آن، مری شرود و در صرورت عملیراتی شر     اسرتفاده مری  نررم  تهدیرد  مقابله برا   یبرا یآموزش

براره   له در این های معظمٌ های زیادی از انتظارات مقام معظم رهبری را تأمین کند و نیز نگرانی بخش

 را تا حدود قابل توجهی کاهش دهد.

های فراگیران برای مردیریت صرحنه، بره منظرور مقابلره برا        ها و قابلیت سؤال تحقی : شایستگی

 تهدید نرم کدام است؟ 

انتظارات از افرادی، ماننرد فراگیرران بررای مردیریت صرحنه در       شود که اشت میگونه برد این

هرایی، متناسرب برا نیازهرای      فرر   مقابله با تهدید نرم نقش میدانی و عملیاتی داشته، بر اسراس پریش  

در مأموریرت   آنهرا طراحی نظام مبتنی بر انتظارات از فراگیران و مسرئولیت   رو، سازمانی باشد. ازاین

 شود: ا تهدید نرم با دو رویکرد زیر تعیین میمقابله ب
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مردیران  ای  حرفره  و های فردی، سازمانی یستگیشا الگوی آموزشی مقابله با تهدید نرم،در  .9

 شودع ای برای مقابله با تهدیدات نرم لحاظ می صحنه

گرفته از انتظرارات   انتظارات از فراگیران در این الگو برای مقابله با تهدیدات نرم که نشأت .2

هرا   توانرایی مبتنی بر و مطالبات مؤکد رهبر معظم انقالب است، مستلزم اقتضا اتی است که 

 است. های فراگیران و قابلیت

زشی مدیریت فرهنگی های آمو کننده در دوره های مورد انتظار از فراگیران شرکت شایستگی

های مقام معظم رهبری و الزاماتی در قالب مفاهیم زیرر   برای مقابله با تهدیدات نرم، مبتنی بر دیدگاه

احاطره ذهنری و تسرلط برر     »، «دشرمن از  درسرت  بررآورد ی و نر یب شیپقدرت »بندی شده است:  دسته

حضور عاشقانه بررای دفراع    آمادگی»، «ریزی و اقدام بر اساس برنامه توان طر »، «نرم تهدیدصحنه 

 دشرمن  شنابتی برای اریهوش»، «راه موان  شنابت در و وسیله در ،هدف در بصیرت»، «از انقالب

 «.به آینده دوارانهیام و نانهیبوشب نگاه»و « مختلدی ها لباسها و  چهره در

 

 گیری نتیجه
نررم اگرچره دارای   تهدید توان نتیجه گرفت که بحث  های حاصل از تحقی ، می براساس یافته

ای دور است، اما از نظر شیوه، ابزار، اهداف و اقدام بسیار متنوع و پیچیده شده است و بره تبر     سابقه

نررم نیرز   تهدیرد  بررداری از ایرن ابرزار در     پیشرفت فناوری و توسعه وسایل ارتباطی، طراحری و بهرره  

 شود:  گونه برداشت می توسعه یافته است. با نظر بر مباحث مطروحه در ادبیات نظری، این

گیری الگوی آموزشی مدیریت فرهنگی برای مقابله برا تهدیرد نررم دشرمن، الزم      الد( جهت

تکنیکری و سیسرتمی باشرد ترا هرم فراگیرران را        ــــــــــاست ترکیبی از رویکردهرای علمری   

هرای دانشری، انگیزشری و     متناسب با نیاز روز گرد آورد و هم آنهرا را از لحراظ قابلیرت   

ارتی توانمند سازد. از سوی دیگر، سابتار مناسب این الگوی آموزشی باید برگرفته مه

 از الگوی عمومی آموزش باشد تا از فرایندی منطقی بربوردار شود.

های فراگیران است که باید مطاب  نیاز شررلی و   ب( در این الگوی آموزشی، تأکید بر ویژگی

اشرند. در ایرن الگرو، اسرناد باالدسرتی و نیرز       هرایی بربروردار ب   سازمانی آنها از شایسرتگی 

هاست و لزوماا  کننده این شایستگی های مقام معظم رهبری، محور تعیین منویات و دیدگاه
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هرای آموزشری بررای     و در دوره مرورد گرزینش    باید در این چارچوب بره عنروان ورودی  

 کارگیری شوند. نرم بهتهدید مقابله با 

شود. البته تولیرد محتروا   سایر فرایندهای آموزشی تبیین و تعرید میج( فرایند این الگو مشابه 

هرای آموزشری بره توانمندسرازی      سازی شود و همچنین در اجررا و شریوه   باید کامالا بومی

 مهارتی فراگیران )که مورد تأکید ببرگان نیز بوده است( توجه شود.

تهدیدات نرم، توجه و تأکید  های مهم در این الگوی آموزشی مدیریت مقابله با د( از ویژگی

داد فضای آموزشری مقابلره برا     های فراگیران است که به عنوان برون ها و توانایی بر قابلیت

تهدید نررم بایرد مرورد مداقّره الزم قررار گیررد. بررای رسریدن بره ایرن مطلروب، موضروع             

مسرتلزم   آموزشی و عملیات تأییرگذارِ ارزشیابی، مدرسان، متن و محتوا و نیز ابزار کمک

گذاری است تا در انجام رسالت آموزشیِ مقابله با تهدید نرم، مطراب    ریزی و هدف برنامه

الشأن انقالب اسالمی است، افرادی دارای شنابت کرافی از   آنچه که مطلوب رهبر عظیم

منرد از   هرای آن، توانمنرد در مردیریت صرحنه فرهنگری، بهرره       تهدید نررم و ابرزار و شریوه   

ای پیروزمنرد، تربیرت    اشرتری و امیردوار بره آینرده     ، داشتن صبر مالرک بصیرتی عمارگونه

 شوند.
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