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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."
Keywords: Educational Model, Supreme Leader, Soft Threats, Competence and
Ability of Learners.
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چکیده
یکی از روشهای مناسب برای مقابله با تهدیدات نرم ،آگاهیبخشی و ایجاد بصیرت در بین آحاد مرردم،
گروههای آماج و به ویژه مدیران صحنه ،دستاندرکاران و برنامهریزان فرهنگی ر اجتماعی از طریر آمروزش
است .مقاله حاضر ،با هدف مقابله مدیریتشده با تهدیدات نرم ،در حوزه آموزش با بهرهگیری از دیدگاههرای
صاحب نظران و مبتنی بر رهنمودهای مقام معظم رهبری تدوین شده است .روش تحقی به شکل ترکیبری بروده
که در بخش کیفی با تحلیل محتوای گفتمان رهبری و در بخش کمی برا توصرید دادههرای گرردآوریشرده
صورت گرفته است .ابزار گردآوری اطالعات آن با انجام پرسشنامه در جامعه آماری برین  10نفرر از ببرگران
فرهنگی ،اجتماعی و امنیتی به صورت هدفمند اجرا شده است .در این پژوهش ،سه مؤلفه شامل :اهرداف کلری
الگوی آموزشی (با  1شابص) ،شایستگیهای فراگیران (با  0شابص) و قابلیتهرای فراگیرران (برا  0شرابص
متناظر در سه حیطه دانش ی ،انگیزشی و مهارتی) ،از منظر ببرگان مورد بررسی و سرنجش قررار گرفتره کره در
نتیجه ،با  0/07ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است .قابلیتهرا و توانراییهرای فراگیرران بره عنروان برونرداد
الگوی آموزش مقابله با تهدید نرم باید مطلوب رهبر عظیمالشأن انقرالب اسرالمی باشردع یعنری «افررادی دارای
شنابت کافی از تهدید نرم و ابزار و شیوههای آن ،توانمند در مدیریت صحنه فرهنگری ،بهررهمنرد از بصریرتی
عمارگونه ،داشتن صبر مالکاشتری و امیدوار به آیندهای پیروزمند».
کلیدواژهها :الگوی آموزشی ،مقام معظم رهبری ،تهدیدات نرم ،شایستگی و قابلیت فراگیران.
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khebrahimi@chmail.ir

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال دهم ،شمارة  ،22پاییز و زمستان 9311

مقدمه
هر روز بر گستره و پیچیردگی سرناریوهای براندازانره دشرمن افرزوده مریشرود و برا توسرعه و
پیشرفت فناوری ارتبراطی ،زمینره هرای تأییرگرذاری تهدیردات نررم دشرمنان نیرز افرزایش مرییابردع
بهطوریکه در حوزه هنجاری و رفتاری آحاد جامعره ،آیرار و پیامردهای آن کرامالا قابرل مشرهود و
مسلم است .با این وصد ،بخش مهمی از انتظارات و مطالبات مقرام معظرم رهبرری بررای مقابلره برا
هجمههای فرهنگی و تهدیدات نرم حاصل ن شرده اسرتع زیررا ایشران همرواره در بصرول مسرا ل
فرهنگی ابراز نگرانی میکنند.
تذکرات مکرر معظمٌله مبنی ب ر ضرورت وجود مدیریت صحنه برای مقابله با تهدیدات نرم به
عنوان یک اولویت اصلی ،مؤید این نکته است .ایشان با گالیه در اینبراره مریفرماینرد« :ایرن یرک
واقعیت است ،یعنی االن جنگ است .البته این حرف را من امروز نمیزنم .من از بعرد از جنرگ ،از
سال  70همیشه این را گفتهامع بارها و بارها .علت این است که من صحنه را میبینم ،چه بکرنم اگرر
کسی نمیبیند .در این جنگ نرم ،وظیفه مجموعه فرهنگی این است که هنر را تمامعیار و برا قرالبی
مناسب به میدان آورد تا ایرگذار شود» (.)9911/1/0
در پی این تذکرات ،بخش قابل توجهی از توان سازمانهای مسئول در کشرور ،اعرم از فکرر،
زمان ،نیروی انسانی و امکانات بر اساس مأموریتهای دفراع فرهنگری ،برا هردف بصریرتافزایری و
برنامههای توجیهی برای مقابله با تهدیدات و جنگ نرم دشمن فعرال شرده اسرت .برا ایرن اوصراف،
رسیدن به یک آمادگی قابل قبول برای مقابله با تهدیدات نرم دشمن ،مستلزم توجه ویژه به آموزش
نظاممند برای تواناسازی و آمادگی مجموعههای دارای مسئولیت است.
مقام معظم رهبری بر اقدام سازمانیافته برای مقابله با دشمن تأکید کرده ،میفرمایند« :دشرمن
به شکل منظم و سازمانیافته ای تهراجم فرهنگری برود را علیره جمهروری اسرالمی ایرران بره انجرام
می رساند و اگر پاسخ متقابل ما منظم و سازمانیافته نباشد ،بطر تهاجم دشمن بیشتر بواهد بود .لذا
این مسئله باید بهطور جدی مورد توجه و رسیدگی قرارگیرد و در این زمینره ،الزم اسرت نهادهرای
ذیربط با همفکری و کمرک یکردیگر ابرزار و شریوههرای مختلرد را بررای بنكری کرردن تهراجم
فرهنگی دشمن بهکار گیرند» (.)9909/1/91
از زمانی که رهبری انقالب موضوع هجمه و ناتوی فرهنگری دشرمنان علیره کشرور را مطرر
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کردهاند ،به رغم تالش و صرف زمان زیاد برای مقابله با تهدیدات نرم ،به نظر میرسد این اقدامات
ایرگذاری الزم را نداشته است و همچنان نگرانیهای بزرگان نظام ،بهویژه مقرام معظرم رهبرری در
عرصه مقابله با تهدیدات نرم وجود دارد و همواره بر آمادگی بیشتر در ایرن زمینره تأکیرد مریشرود.
ازاین رو ،هدف از این تحقی مدیریت فرهنگی برای مقابله با تهدیدات نرم دشمن بر اساس الگروی

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

ادبیات نظری
تعریف مفاهیم
 -تهدید نرم

تهدید نرم عبارت است از «مجموعه تدابیر و اقدامات ازپیش اندیشیدهشده فرهنگری ،سیاسری
و اجتماعی که بر نظرات ،نگرشها ،انگیزش و ارزشهای مخاطبان ،اعم از حکومتها ،دولرتهرا،
گروهها و مردم کشورهای بارجی تأییر میگرذارد و در بلندمردت ،موجرب ترییرر مرنش ،رفترار و
کنشهای فردی و اجتماعی آنان میشود» (عقیلی و مصطفوی.)21 :9912 ،
 -آموزش

مجموعه فعالیتهای هدفمندی است که به منظور ایجاد یادگیری و برا هردف ارتقرای دانرش،
اطالعات و مهارت افراد انجام میگیرد .همچنرین الگروی کلری نهادهرا ،مؤسسرات و سرازمانهرای
رسمی جامعه است و وظاید انتقال فرهنگ و شکوفاسازی آن ،پرورش فرد و تربیت نیروی انسانی
ماهر و متخصص را برعهده دارد (عالقهبند.)0 :9909 ،
چارچوب نظری
آشناسازی افراد نسبت به مبانی ،اهداف ،ابعاد و ابزار تهدیدات نرم و شریوههرای مقابلره برا آن
مستلزم آموزش است .بهطور مسلم ،آموزشی میتواند پاسخگوی نیازهای دفاعی در مقابله با تهدید
نرم باشد که هدف ،نظام و رویکردی مشخص داشته باشد .ازاینرو ،برای رسیدن به یرک آمروزش
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نظاممند ،ابتدا باید با سابتار آموزشی از نظر صاحبنظران آشنا شد و آنگاه بره تناسرب نیراز بررای
مقابله با تهدید نرم ،الگوی آموزشی قابل قبول را انتخاب و برای عملیاتی کردن آن اقدام کرد.
برای اینکه ادبیات نظری تحقی  ،مطاب هدف و در راستای پاسخگویی به پرسرش تحقیر بره
رشته نگارش درآید ،در ابتدا به مقوله طراحی آموزشی ،برنامهریزی درسی و الگوهای آموزشری و
سپس به متریر مقابله با تهدید نرم نیز به میزان اقتضاء پردابته میشود.
 -طراحی آموزشی

فرهنگ «وبستر» در بیان معنای لروی طراحی آموزشی آورده است :ابتراع کردن ،اندیشریدن
یا تنظیم یک نظریه ذهنی ،ترسیم ،سابتن و آماده کردن پیشنویس یک نقشه یا بهکارگیری منراب
برای دستیابی به یک هدف ،و سرانجام تهیه یک نقشه کاری برای حصول آنچه کره ازپریش تعیرین
شده است (فردانش.)1 :9910 ،
طراحی آموزشی را میتوان تهیه نقشههای مشرخص بررای دسرتیابی بره هردفهرای آموزشری
تعرید کرد .بهعبارتدیگر ،هرگاه برای دستیابی به یک سلسله از دانشها ،گرایشها و مهارتهرا
بهعنوان هدفهای آموزشی ،مجموعهای از فعالیتها و روشهای آموزشی قبرل از انجرام آمروزش
پیشبینی و تنظیم شود ،درواق  ،طراحی آموزشی انجام شده اسرت .بنرابراین ،طراحری آموزشری را
میتوان تجویز یا پیشبینی روشهای مطلوب آموزشی برای نیل به ترییرات موردنظر در دانرشهرا،
گرایشها و مهارتهای شاگردان دانست (فردانش.)9 :9910 ،
هزاره سوم میالدی ،عصر ترییر و تحوالت شتابنده اسرت و جهران امرروز شردیداا تحرت ترأییر
ترییرات فنّاورانه قرار دارد .یکی از حوزه هایی که به شردت تحرت ترأییر ایرن ترییررات قررار گرفتره
است ،حوزه «آموزش و یادگیری» است.
به گفته برناردین ،)2009( 9آموزش هرگونه کوششی برای بهبود عملکرد فرد در شررل فعلری
اوستع این به معنای ترییر دانش و اطالعات ،مهارتهرا ،نگررشهرا و رفتارهرای برال فررد اسرت
(برناردین.)970 :2009 ،
آموزشِ ضمن بدمت کارکنان نه تنها در سازمان های آموزشی ،بلکه در تمرام سرازمانهرایی
1. Bernardin
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که به طور مستمر در صدد ارتقای کیفی و کمی علمی و حرفهای بود هستند ،در سطحی وسی بره
کار گرفته می شود .نوع نیازها و انتظارات شرکتکنندگان عامل مهمی در تعیین اهداف آموزشری،
محتروای درسرری دورههررا ،روشهررای آموزشرری ،نحروه اجرررای برنامرره و همچنررین نحرروه ارزشرریابی
آموزشی است .هر موقعیت آموزشی از سه عامل یا متریر تشکیل شده اسرت :روشهرای آموزشری،
شرایط آموزشی و نتایج آموزشی .به عبارت دیگر ،هر آمروزش را مریتروان متشرکل از سره عامرل
روشها ،شرایط و نتایج دانست (رایگلوث و مریل20 :9101 ،ر.)1
رایگلوث 1و همکاران ( ) 9112معتقد هسرتند برا توجره بره اینکره در بیشرتر تعرارید جدیرد از
برنامهریزی درسی و آموزش و طراحی آموزشی ،همسانی زیادی وجود دارد ر برهطروریکره دقیقراا
همانند هستندر میتوان نتیجه گرفت که بین دو حیطه طراحی آموزشی و برنامهریزی درسی تردابل
وجود دارد (فردانش.)1 :9910 ،
 -برنامهریزی درسی

2

بربی صاحبنظران برنامهریزی درسی را فرایندی تعرید میکنند که حاصرل یرا نتیجره آن،
برنامه درسی است .اما از نظر عملیاتی ،برنامهریزی درسی حوزهای علمی است که قلمروهرای زیرر
را دربررر مرریگیرررد :هرردفهررا ،محترروا ،فعالی رتهررای ی رادگیری فراگی رران و روشهررای ارزش ریابی
(مهرمحمدی.)900 :9919 ،
ملکی ( )9910برنامهریزی درسی را به ایرن نحرو تعریرد مریکنرد« :برنامرهریرزی درسری بره
طراحی عناصر و عوامرل مختلرد مربروه بره یرادگیری مریپرردازد .فراینرد یرادگیری تراب عوامرل
گوناگونی است و هر یک از آنها در جریان و چگرونگی یرادگیری مرؤیر هسرتند» (ملکری:9910 ،
 .)99وکیلیان ( )9917نیز معتقرد اسرت کره برنامرهریرزی درسری ،شرامل :اسرتعدادها و توانراییهرای
فراگیر ،محتوای برنامه درسی ،نقرش معلرم ،ارتبراه متقابرل شراگردان ،فضرای یرادگیری و وسرایل
آموزشی است که هرکدام بهنوعی بر یادگیری تأییر دارند .مجموعة قواعد و ضوابطی کره بره همره
عوامل و عناصر یادگیری سازمان میدهد و به فعالیتهای یادگیری نظام میبخشد« ،برنامره درسری»
1. Reigeluth
2. Curriculum Development\ Planning
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است .این عوامل بایستی بهصورت یک مجموعه بههمپیوسته عمل کنند تا اهداف یرادگیری تحقر
پیدا کند (وکیلیان.)21 :9917 ،
بنابراین ،طراحی برنامه ریزی درسی یکی از دو فعالیت اصلی است که به همرراه برنامرهریرزی
درسی موجب نظم بخشیدن به فعالیت های تهیره برنامره درسری مناسرب مریشرود .ازایرنرو ،بربری
صاحبنظران برنامه ریزی درسی را فرایندی تعرید میکنند که حاصل یا نتیجرة آن برنامره درسری
است .اما از نظر عملیاتی ،برنامه ریزی درسی حوزه ای علمی است که دربرگیرنرده قلمروهرای زیرر
است :مبانی برنامه ریزی درسی ،مهندسری برنامره ریرزی درسری (طراحری ،سرابت و تردوین برنامرة
درسی) ،اجرای برنامة درسی ،ترییر برنامة درسی ،ارزشیابی برنامرة درسری ،تراریخ برنامرة درسری و
تحقی در برنامة درسی.
 الگوهای آموزشیالگوی عمومی آموزشی

امروزه الگوی عمومی طراحی آموزشی ،به عنوان الگویی نظاممند شنابته میشود .ایرن الگرو
به معلمان و طراحان آموزشی اطمینان میبخشد که آموزش یا فراوردههای آموزشی آنان ،ایربخش
است .الگوی عمومی طراحی آموزشیِ 9مورد نظر کید و سانگ ،2001 2چندین دهه برای طراحری
سیستم های کارآموزی و تربیت کارکنان مرورد اسرتفاده قررار گرفتره اسرت .تقریبراا همره الگوهرای
نظام مند طراحی آموزشی که در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرند ،مبتنی بر الگروی عمرومی
طراحی آموزشی هستند (رضوی .)00 :9911 ،متخصصران طراحری آموزشری ،ایرن الگرو را نروعی
الگوی عمومی یا عام میدانندع شاید به این دلیل که:
 .9ساده است و تقریباا همه مؤلفههایی که در سرایر الگوهرای طراحری آموزشری وجرود دارد،
درآن یافت میشودع
 .2در تمام رویکردهای یادگیری قابل استفاده است .به عبارت دیگرر ،ایرن الگرو را مریتروان
براسرراس مفرررو

هررای رویکردهررای متفرراوتی چررون رفتررارگرایی ،شررنابتگرایرری و

سابتارگرایی به کار گرفتع
)1. ADDIE (Analysis, Design,Development, Implementation, Evaluation
2. Kidd and Song
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 .9برای هر نوع آموزش ،اعم از عمومی ،تخصصی ،فنی و نیروی انسانی قابلیت کاربرد داردع
 .0تمام حیطههای یادگیری ،اعم از :شنابتی ،روانی ر حرکتی و عاطفی و نیز انواع بازدههرای
یادگیری را زیر پوشش قرار میدهدع
 .1برای هر نوع یادگیری ،اعم از سنتی و الکترونیکی قابل استفاده است (رضوی.)00 :9911 ،
آمسترانگ ) 2000( 9برای نظام آموزشی پنج مرحله یا گام شامل :تحلیل ،طراحی ،تهیه ،اجررا
و ارزشیابی پیشبینی کرده که در زیر ارا ه شده است.

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

البته این الگو قابلیت بهره برداری عمومی داردع به این مفهوم که الگوی آمسترانگ ،کاربردی
صرفاا سابتاری برای فرایند آموزش دارد ،در حالی که بسیاری از آمروزشهرا کره در آنهرا قیرودی
برای درونداد و برونداد لحاظ میشود ،کاربرد مطلوب ندارند.
دیدگاههای برنامه ریزی درسی را مریتروان در دو گرروه دسرتهبنردی کررد :اول ،افررادی کره
اعتقاد دارند میتوان هدفهای تعلیم و تربیت را تعیین و به دقت بیان کرد و آنها را به شریوه بطری
تحق بخشید .این گروه رویکرد تکنیکی ر علمی 2به برنامرهریرزی درسری دارنرد .دوم افررادی کره
رویکرد سیستمی (غیرتکنیکی) دارند و به «ذهنیّرت»« ،شخصری برودن»« ،ذوقری برودن» و «اکتشرافی
1. Armstrong
2. Technical - Scientific Approach
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بودن» تأکید می کنند .آنان به محصول و تولید برنامه توجه ندارند ،بلکه بر یادگیرنده و یرادگیری از
طری رویکردهای «فعالیتمدار» متمرکزند .پس از ذکرر ویژگریهرای اصرلی دو رویکررد علمری ر
تکنیکی و سیستمی ،نمونههایی از مدلهای مربوه به این دو رویکرد ارا ه میشود.
رویکرد علمی ـ تکنیکی :صاحبنظران آموزشی از دیدگاههای مختلد به مدلسازی
درباره این رویکرد پردابتهاند .اهمیت رویکردها از این جهت است که هر کدام اوالا ،مبتنی بر
مفروضاتی بال و برای شرایط مناسب با آن مفید هستند و یانیاا ،پذیرش و اعمال یک رویکرد
بال یا ترکیبی از چند رویکرد ،میتواند کلیت ،اجزا ،فرایندها و روشهای آموزش و بهتب ،
نتایج و پیامدهای آن را به نوعی جهت داده ،در مسیر باصی قرار دهد .در زیر به چند الگوی مهم
با رویکرد علمی ـ ـ ـ تکنیکی اشاره میشود:
 .9بابیت( 1از صاحبنظران در نظامهای آموزشری اسرت کره یرک الگروی پرنج مرحلرهای در
برنامهریزی آموزش پیشنهاد داده است)ع
 .2هاکینز( 2برای طراحی آموزشی هفت مرحله قا ل است :مفهومی سابتن برنامه ،تشرخیص،
انتخاب محتوا ،انتخاب تجربههای یادگیری ،اجرا ،ارزشیابی و نگهداری برنامه)ع
 .9تایلر( 3مهمترین کار برنامهریز این است که هدفهای کلری را از سره منبر مرواد درسری،
یادگیرنده ،و جامعه تأمین کند)ع
 .0سیلور و الکساندر( 4چهار مرحله را برای یک الگوی آموزشی مرورد توجره قررار دادهانرد:
الد) تحلیل هدفهای کلی و جز ی ،ب) طراحی برنامه درسی ،ج) اجرای برنامه درسری
و د) ارزشیابی برنامه درسی)ع
 .1تابا( 5هیلدا تابا معتقد است مدرسان باید در برنامرهریرزی درسری شررکت کننرد و در یرک
روش استقرایی ،از امور جزیی به طر کلی برسند).
بطی بودن و اصالت دادن به برداشت بزرگساالن از تعلیم و تربیت ،ویژگیهای مشترک این
مدلهاست .در این مدلها« ،فراگیر» در حصار برنامه درسی است (ملکی900 :9911 ،ر.)901
1. John Franklin Bobbitt
2. Hunkins
3. Tiylor
4. Galen and William M Alexander
5. Hilda Taba
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رویکرد سیستمی :در دیدگاه سیستمی به امر آموزش به عنوان یک «فراگرد» توجه میشود.
فراگرد آموزش در این دیدگاه ،شامل درونداد ،فراگرد و برونداد است .برای دستیابی به
بروندادهای مشخص الزم است ابتدا به صورت بسیار روشن تعرید و بیان شوند (فردانش:9111 ،
991ر.)901
در رویکرد سیستمی (غیرتکنیکی) ،افرادی به ذهنیت ،شخصی بودن ،ذوقی برودن و اکتشرافی
بودن تأکید میکننرد کره عالیر و گرایشرات فراگیرر را تنهرا محرور جهرتدهنرده بره فعالیرتهرای
یادگیری ،انتخاب و سازماندهی محتوا میدانند .این رویکرد از دیدگاه زیر گرفته میشود:
 .9چارترز 9:برای تعرید هدف درسی باید از روشهای تحلیل شرل (دروننگرری ،مصراحبه
و پرسشنامه) استفاده شودع
 .2وین اشتین و فانتی نی 2:این دو دانشمند عقیده داشتند که باید هدف انسرانی را توسرعه داد.
«آنها عالی فراگیر را عامل منحصربهفرد تلقی میکنند» (ملکی 900 :9911 ،و .)901
 .9ونتلینررگ 9:او نیررز فراینررد آمرروزش را متشررکل از سرره جررزء اصررلی زیررر مرریدانررد :الررد)
برنامه ریزی :تعیین اهداف و چگونگی دستیابی به آنهاع ب) اجرا :انجام عملیات ضرروری
برای دسرتیابی بره اهردافع ج) ارزشریابی :بررسری میرزان موفقیرت برنامره در دسرتیابی بره
اهداف .همچنین نیازسنجی را جز ی از برنامهریزی تلقی میکند (ونتلینگ.)20 :9111 ،
ـ مراحل طراحی آموزشی با رویکرد سیستمی

 .9سنجش نیازها یا تجزیه و تحلیل مشکلع
هدفهای آموزشیع

 .2تجزیه و تحلیل موضوع و
 .9تعیین ترتیب و توالی اجزای آموزشع
روشها)ع

 .0تعیین شیوه یادگیری برای هر جزء از محتوا (به منظور تعیین
 .1تعیین روشهای ارزشیابیع
 .7انتخاب رسانههای آموزشی (فردانش.)2 :9910 ،
براساس دیدگاههای فوق می توان گفت باید الگوی آموزشی مدیریت فرهنگی برای مقابله با
1. Charters
2. Weinstein and Fantini
3. Wentling
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تهدید نرم ،با بهره گیری از الگوی عمومی آموزش (به دلیل فراگیر بودن برای تمرام آمروزشهرا) و
نیز استفاده از دو رویکرد علمی ر تکنیکی و سیستمی ،در قالب یک الگوی تلفیقی ارا ه شود تا هم
به فرایندی بودن آن توجه شود و هم به محصول (فراگیران)ع آنگاه به مفهروم تهدیرد نررم پردابتره
شود.
تهدید نرم
در بحث تهدید نرم و مقابله با آن ،آحاد جامعه به ویرژه کسرانیکره در مقرام تصرمیمگیرری و
مدیریت فرهنگی در صحنه نبرد نرم هستند ،باید برای ایفای درست نقرش برود «شرنابت ،هردف،
ایمان ،امید و برنامه» داشته باشند تا بتوانند در کروران فتنرههرا راه را بره درسرتی تشرخیص دهنرد .در
اینجررا برره مهررمترررین و محرروریترررین مباحررث مقررام معظررم رهبررری دربررارة شررنابت تهدیررد نرررم و
راهکارهای مقابله با آن پردابته میشود .اگرچه محورهای زیادی از منظرر معظرملره در ایرن زمینره
مطر شده است ،اما با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی ،نکرات کلیردی مشرخص شرده و در
یک جم بندی ،به صورت هفت مفهوم محوری دستهبندی و ارا ه شده اسرت کره در زیرر توضری
داده میشود.
مقام معظم رهبری بارهرا دربراره ضررورت بصریرت مسرئوالن و مرردم ،بره ویرژه متولیران امرر
فرهن گی برای مواجهه برا پدیرده تهدیردات نررم توصریه کررده و ترذکر دادهانرد و برر همرین اسراس
میفرمایند« :باید بصیرت داشت ،آنچه که انسان از نخبگان جامعه و جریانات و گروههرا سیاسر
انتظار دارد ،این است که با این حوادث ،با این بطوه دشمن با بصیرت مواجه بشوندع اگر بصیرت
و عز م مقابله وجود داشت ،بیل از رفتارها ما ممکن است ترییرر پیردا بکنردع آن وقرت وضرعیت
بهتر بواهد برود .بعضر از کارهرا از رو بریبصریرتی اسرت ».ایشران مکررر مریفرماینرد« :هرچره
میتوانید در افزایش بصیرت بود و در عم بخشریدن بره بصریرت برود ترالش کنیرد و نگذاریرد،
نگذارید دشمنان از بیبصیرتی ما استفاده کنندع دشمن به شکل دوست جلوه کند ،حقیقت به شکل
باطل و باطل در لباس حقیقت» (.)9911/0/91
برای مقابله با هر موضوعی ،شنابت الزم است و قبل از هر اقدام آموزشی ،نیاز به برنامهریزی
است .بر این اساس ،مقام معظم رهبری میفرمایند« :برای مقابله اصولی و برنامرهریرزیشرده برا ایرن
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تهاجم دشمن ،الزم است مدیریت متمرکز و هدایتکنندهای در امور فرهنگی به وجرود آیرد ترا برا
توسل به ابزار و نیروی فرهنگی ،تهاجم دشمن را عالج و تأییر آن را بنكی کند» (.)9901/92/91
برای انجام هرگونه اقدام بهمنظور مقابله با تهدیردات نررم دشرمن ،ابتردا بایرد دشرمن را رصرد
کرد ،اهداف او را شنابت و سپس بر اساس آن ،اقدام به طراحی کرد .معظمٌله بر این رونرد تأکیرد
داشته ،میفرمایند« :طراحیهای کالن ،شناسایی دشمنان ،کشد هدفهای دشمن ،رصرد کارهرای
دشمنان و درکل ،فرماندهی جبهه جنگ نرم با «استادان» است» (امام بامنهای.)9911/7/0 ،
مكل جنگ نظامی ،چشمها را باید باز کررد و صرحنه را شرنابت .در جنرگ نظرامی هرم ،هرر
دهبانی و بدون دانستن وضعیت دشرمن ،چشرمش را ببنردد ،سررش را
طرفی که بدون شناسایی و دی 
پایین بیندازد و جلو برود ،شکست بواهد بورد .در جنگ فرهنگی هم همینطور است .اگر ندانید
که دشمن کار میکند یا از آن کس که میداند ،فرمان نبرید ،از فرمانده فرهنگی دستور نگیرید ،یا
او از نیروی شما استفاده نکند و مانور و سازماندهی را درست انجرام ندهرد ،پشرت سررش شکسرت
است (مقام معظم رهبری.)9971/2/92 ،
ایشان در زمینه شنابت دشمن میفرمایند« :ما در برنامهریزیها همیشه بایرد جلروتر از دشرمن
حرکت کنیم .در مقابل فعالیت دشمن ،کشور نباید در حال انفعال به سر ببرد .هوشمندانه باید نقشرة
دشمن را حدس زد و تشخیص داد و جلوتر از دشمن عمل کرد» (مقام معظم رهبری.)9912/9/9 ،
ایشان ضرورت شنابت و استفاده از ابزار و شیوههای مناسرب بررای مقابلره برا تهدیردات نررم
دشمن را اینگونه ترسیم کرده ،میفرمایند« :امروز دشمن جبهه وسریعی را برا اسرتفاده از ابزارهرای
مؤیر ،بطرناک و کارآمد و نیز با بهره گرفتن از علم و تکنولوژی تشکیل داده اسرت ترا جمهروری
اسالمی ایران را هدف یک یورش همهجانبه فرهنگی قرار دهد .مقابله با این تهاجم بسیار بطرناک
و ویرانگر نیازمند هوشیاری و استفاده از ابزار و روشهای مشابه دشمن ،یا شیوههرای جرایگزین آن
است .دشمن به شکلی منظم و سازمان یافته تهاجم فرهنگی بود را علیه جمهوری اسالمی ایرران بره
انجام می رساند و اگر پاسخ متقابل ما منظم و سازمانیافته نباشد ،بطر تهاجم دشرمن بیشرتر بواهرد
بود .لذا این مسئله باید بهطور جدی مورد توجه و رسیدگی قررار گیررد .در ایرن زمینره ،الزم اسرت
نهادهای ذیربط با همفکری و کمک یکدیگر ابرزار و شریوههرای مختلرد را بررای بنكری کرردن
تهاجم فرهنگی دشمن بهکار گیرند» (مقام معظم رهبری.)9909/1/91 ،
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امید داشتن به پیروزی در مقابل دشمن یکی از نکات کلیدی است کره ایشران همرواره برر آن
اصرار داشته ،تأکید دارند« :عزیزان من! شره اصل فعالیت درست شما در این جبهرة جنرگ نررم،
یک اش نگاه بوشبینانه و امیدوارانه است .نگاهتان بوشبینانه باشد .ببینید ،من در مورد بعض تان به
جا پدربزرگ شما هستم .من نگاهم به آینده ،بوشربینانه اسرتع نره از رو تروهّم ،بلکره از رو
بصیرت .شما جوانید ر مرکز بوشبین ر مواظب باشید نگاهتان به آینده ،نگراه بدبینانره نباشردع نگراه
امیدوارانه باشد» (مقام معظم رهبری.)9911/7/0 ،
مقام معظم رهبری در پیام شفاهی به نشست سراسری اتحادیه انجمنهای اسرالمی دانشرجویان
مستقل ،بر شنابت اهداف دشمن ،اعتماد به بدا ،بصریرت و اسرتقامت تأکیرد کررده ،مریفرماینرد:

«نظام سلطه را با تمام ابعاد و الیههایش بشناسید و اهداف و راهبردهای واقعی آن را تجزیه و تحلیل
کنید و برای رویارویی با آن ،تمام ظرفیتهای بودتان را بهکار گیرید و در این مسیر به وعدههرای
بداوند اطمینان داشته باشرید .عرصره جنرگ نررم بصریرتی عمارگونره و اسرتقامتی مالرک اشرتروار
میطلبد .با تمام وجود ،بود را برای این عرصه آماده کنید» (مقام معظم رهبری ،9912/99/29 ،بره
نقل از حجت االسالم محمدیان).
مقام معظم رهبری در تبیین اینکه ابعاد بصیرت چیست و نسبت به چه چیزهرایی بایرد بصریرت
پیدا کرد ،به پنج مورد اشاره میکنند« :بصیرت در هدف ،بصیرت در وسریله ،بصریرت در شرنابت
دشمن ،بصریرت در شرنابت موانر راه و بصریرت در شرنابت راههرا جلروگیر از ایرن موانر و
برداشتن آنها .این بصیرتها الزم است .وقت بصیرت بود ،شما میدانیرد برا چره کسر طرفیردع لرذا
ابزار الزم را با بودتان برمیدارید» (مقام معظم رهبری.)9911/1/91 ،
در جم بندی الگوی آموزشی برای مقابله با تهدید نرم ،برا بررسری و تحلیرل محتروای کیفری
دیدگاهها و شابص های مورد نظر مقام معظم رهبری در این زمینه ،هفت شایسرتگی تعیرین شرده و
مالک توانایی فراگیران قرار گرفته است .در جدول زیر ،مهمترین شایستگیهای تعیینشده ،مستند
به بیانات مقام معظم رهبری ارا ه میشود.
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جدول  .9شایستگیهای مورد انتظار از فراگیران در مدیریت حوزه فرهنگی
برای مقابله با تهدید نرم ،مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری
ردیف

9

شایستگیها و قابلیت فراگیران از منظر مقام معظم رهبری

تاریخ بیان

توانایی در رصد و تجزیه و تحلیل محیط تهدیدات نرم

9971/2/92

(قدرت پیشبینی و برآورد درست از دشمن)

9917/90/99

دارا بودن توان مدیریت فرهنگی در صحنه تهدید نرم
2

(توان طر ریزی و اقدام بر اساس برنامه)

9917/90/99

(احاطه ذهنی و تسلط بر صحنه تهدید نرم)
9

0

1

شنابت نسبی از ابزار و روشهای تهدید نرم
(استفاده از ابزار و روشهای مشابه دشمن)
اعتقاد به کارکردهای فرهنگی و اجتماعی در مقابله با تهدید نرم

9901/92/91

(توان مدیریت ،بهرهگیری و هدایت سرمایههای فرهنگی)

9917/2/2

بربورداری از روحیه و اقدام جهادی
(آمادگی حضور عاشقانه برای دفاع از انقالب ،استقامتی مالک اشتروار)
بصیر بودن در دشمنشناسی

7

9917/90/99

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

9902/2/91

9902/1/90

(هوشیاری برای شنابت دشمن در چهرهها و لباسهای مختلد)
0

توانایی ایجاد امیدواری برای مقابله با تهدیدات نرم و جنگ نرم

9911/07/0

(نگاه بوشبینانه و امیدوارانه به آینده)

9917/2/2
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شکل  .2الگوی آموزشی مدیریت مقابله با تهدیدات نرم

روششناسی
این پژوهش از لحاظ نوع ،کاربردی است و با روش توصیفی ر تحلیلی انجرام گرفتره اسرت و
برای رسیدن به اهداف پژوهشی ،نظامهرای آموزشری مناسرب را شناسرایی کررده و شایسرتگیهرا و
قابلیتهای فراگیران با روش تحلیل محتوای کیفی 1استخراج شرده اسرت 2.برا توجره بره یافترههرای
حاصل از مطالعات اکتشافی و تحلیلی ،با استفاده از پرسشنامه و در قالرب یرک عملیرات پیمایشری،
نظر جامعه و نمونه آماری ،شامل  10نفر از ببرگان و صاحبنظران آموزشری و فرهنگری فعرال در
مراکز علمی و فرهنگی دریافت و جم آوری شده است .برای درک درست از روابط بین سرابتار
الگوی مفهومی تحقی  ،بنا به ضرورت بایستی طی یرک برنامره پژوهشری مبتنری برر پیمرایش اقردام
می شد که به این منظور ،با ابرزار پرسشرنامه از یرک جامعره آمراری ببرگری ،مرکرب از  10نفرر از
1. Qualitative Content Analysis

 .2این روش در جایی که تحلیل کمی به محدودیتهایی میرسد ،نمود مییابرد .بنرابراین ،تحلیرل محتروای کیفری را
میتوان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتواییِ دادههای متنی از طری فرایندهای طبقهبندی ،نظاممند ،کدبندی،
و تمسازی یا طراحی الگوهای شنابتهشده دانست (ایمانی.)20 :9910 ،
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صاحبنظران نظامی ،امنیتی ،آموزشی و فرهنگی شاغل در پستهای علمی ر آموزشی نظربرواهی
شده است .روایی ابزار در این تحقی  ،از طری اجرای محدود پرسشنامه و دریافت دیدگاه  90نفرر
از استادان ،ببرگان و صاحبنظران در حوزههرای فرهنگری و آموزشری وآشرنا برا تهدیردات نررم،
انجام گرفته و برای اصال آن (پرسشرنامه) از فرمرول ضرریب الشره منردرج در زیرر اسرتفاده شرده
اسرتع کره در نتیجره ،از تعرداد  09گویره در سره بخرش سرابتاری نظرام آمروزش ،شایسرتگیهرا و
تواناییهای فراگیران اعتبارسنجی شد ،یک گویه به دلیرل فقردان ارتبراه منطقری برا مؤلفره مربروه
حذف و بقیه پرسشها با ضریب باالی  0/0یا به عبارت دقی تر ،با ضرریب  0/12مرورد تأییرد قررار
گرفت.
برای تعیین پایایی تحقی  ،از روش ضریب آلفای کرونباخ پرسشرنامه یرا آزمرون برا تأکیرد برر
همبستگی درونی استفاده شده که در جداول زیر اجزا یا مؤلفهها در قالب پرسشنامه بررای سرنجش
ضریب پایایی آن ،تعیین بار عاملی استاندارد و آماره  tمربوه به مؤلفههای شایستگی و قابلیتهرای
دانشی ،انگیزشی و مهارتی فراگیران مشخص شده است .برای تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از ابرزار
 PLSکه همانند  SPSSو لیزرل عمل میکند ،استفاده شده است.
جدول  .2تعیین ضریب آلفای کرونباخ شاخصهای هر مؤلفه
مؤلفه

تعداد شاخص

ضریب آلفای کرونباخ

اهداف کلی نظام آموزش

1

0/11

الزامات آموزشی

0

0/10

روش اجرای آموزش

1

0/19

شایستگیهای فراگیران

0

0/11

قابلیتهای دانشی فراگیران

0

0/11

قابلیتهای عاطفی فراگیران

0

0/12

قابلیتهای مهارتی فراگیران

0

0/11
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یافتههای توصیفی
یافتههای توصیفی این تحقی که منتج از یافتههای تحلیلی است ،بیانگر دیدگاههرای ببرگران
مورد اشاره در جامعه تحقی  ،نسبت به شایستگیها و قابلیتهای مورد انتظار است .شایسرتگیهرای
مورد انتظار از فرماندهان نواحی بسیج شرکتکننرده در دورههرای آمروزش مقابلره برا تهدیرد نررم،
مبتنی بر دیدگاههای مقام معظم رهبری در قالب مفاهیم زیر دستهبندی شده است« :قدرت پیشبینی
و برآورد درست از دشمن»« ،احاطه ذهنی و تسلط بر صحنه تهدید نرم»« ،تروان طرحریرزی و اقردام
بر اساس برنامه»« ،آمادگی حضور عاشقانه برای دفاع از انقالب»« ،بصریرت در هردف ،در وسریله و
در شنابت موان راه»« ،هوشیاری برای شنابت دشمن در چهرههرا و لبراسهرای مختلرد» و «نگراه
بوشبینانه و امیدوارانه به آینده».
جدول  .3تعیین بار عاملی استاندارد و آماره  tمربوط به مؤلفه شایستگی فراگیران
سؤاالت

9
2
9
0
1
7
0

شایستگیهای فراگیران برای مقابله با تهدید نرم

بار عاملی

(قبل از آموزش)

استاندارد

فراگیران دغدغه اشراف اطالعاتی بر محریط تهدیرد نررم داشرته
باشند.
فراگیران برای مدیریت صحنه در تهدید نرم اهتمام داشته باشند.
فراگیران به جایگاه و نقش ابزار و روشها در تهدید نررم توجره
داشته باشند.
فراگیران به کارکردهای فرهنگی برای مقابله با تهدید نرم اعتقاد
داشته باشند.
فراگیران از روحیه جهادی برای مقابله با تهدیرد نررم بربروردار
باشند.
فراگیران از بصیرت عمارگونه بهرهمندی نسبی برای مقابله داشته
باشند.
فراگیران به پیروزی در مقابله با تهدید نرم امید داشته باشند.
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آماره t

0/102171

21/99177

0/111179

1/121910

0/711912

0/19101

0/111919

0/719111

0/727102

1/09907

0/001990

1/001111

0/090997

2/19711
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جدول  .1تعیین بار عاملی استاندارد قابلیتهای دانشی ،انگیزشی و مهارتی فراگیران

سؤاالت
0
1
7
0
1
1
90
99
92

نرم داشته باشند.
فراگیران بر مدیریت صحنه برای مقابله با تهدید نررم آگراهی
داشته باشند.
فراگیران دانش الزم را برای شنابت ابزار و روشهای تهدید
نرم داشته باشند.
فراگیران از کارکردهای فرهنگی برای مقابلره برا تهدیرد نررم
آگاهی داشته باشند.
فراگیران از نقش روحیه جهرادی بررای مقابلره برا تهدیرد نررم
آگاهی الزم را داشته باشند.
فراگیررران از بصرریرت عمارگونرره برررای مقابلرره بررا تهدیررد نرررم
بربوردار باشند.
فراگیران از نقش امیدواری برای مقابله با تهدیرد نررم آگراهی
داشته باشند.
فراگیران به استفاده از ابرزار الزم بررای مقابلره برا تهدیرد نررم
تمایل داشته باشند.
فراگیران انگیزه الزم را برای رصد و برآورد از محیط تهدیرد
نرم داشته باشند.
فراگیران دغدغه الزم را برای مدیریت صحنه داشته باشند.
فراگیران بر ترجی کارکرد فرهنگی برای مقابله با تهدید نررم
اعتقاد داشته باشند.
فراگیران بر اقدام جهادی برای مقابله با تهدید نرم اعتقاد داشته
باشند.
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قابلیتهای دانشی

9

فراگیران دانش الزم را برای رصد و تجزیره و تحلیرل تهدیرد

قابلیتهای انگیزشی

2

(پس از آموزش)

0/199
0/171
0/790
0/707
0/710
0/07
0/117
0/079
0/702
0/791
0/091
0/00

قابلیتهای مهارتی

9

تواناییهای فراگیران برای مقابله با تهدید نرم
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سؤاالت
97
90
91
91
20
29

داشته باشند.
فراگیران تأکید بر امیدواری برای مقابله و پیرروزی در تهدیرد
نرم داشته باشند.
فراگیران توان تجزیه و تحلیل محیط را برای مقابله برا تهدیرد
نرم داشته باشند.
فراگیران قدرت مدیریت صحنه را برای مقابله برا تهدیرد نررم
داشته باشند.
فراگیران توانایی استفاده از ابزار الزم را برای مقابله برا تهدیرد
نرم داشته باشند.
فراگیران توانرایی اسرتفاده از کارکردهرای فرهنگری را بررای
مقابله داشته باشند.
فراگیران توانایی ایجاد امیردواری بررای مقابلره و پیرروزی در
تهدید نرم داشته باشند.
فراگیران توانایی ایجاد بصیرت در دیگران را بررای مقابلره برا
تهدید نرم داشته باشند.
فراگیران توانایی ایجاد و تقویت روحیه جهرادی بررای مقابلره
داشته باشند.

قابلیتهای دانشی
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فراگیران بر بصیرت عمارگونه برای مقابله با تهدید نرم تأکیرد

قابلیتهای انگیزشی

90

(پس از آموزش)

قابلیتهای مهارتی
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0/090
0/711
0/111901
0/111701
0/11002
0/022117
0/101291
0/119010
0/701190

تحلیل یافتهها
از آنجا که دو رویکرد تکنیکی و غیرتکنیکری از جهراتی برداشرتهرای درسرتی از کرارکرد
برنامهریزی درسی دارند و جهتگیری هر دو رویکرد برر دانرشافزایری فراگیرران بنرا شرده اسرت،
می توان از هر دوی آنها بهره گرفت و در طراحی مدل پیشنهادی از آنها الگوگیری کرد .ازایرنرو،
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الگوی اقتضایی که ترکیبی از دو رویکرد فوق است ،میتواند پاسخگروی نیراز آموزشری و تربیتری
فراگیران دروس مورد نیاز برای مقابله با تهدید نرم باشد.
در محیط بیرونیِ الگو نگاه اصلی به دو منب مهم برای مقابله با تهدید نرم اسرت کره از هرر دو
بهره گرفته شده است :اول ،دیدگاههای رهبر معظم انقالب اسالمی بهعنوان شابصترین شخصیت
دارای نظر کارشناسی در حوزه فرهنگ و تهدیدات و برهویرژه تهدیرد نررم و دوم ،اسرناد باالدسرتی
موجود در سازمانهای فرهنگی ،ا جتماعی و امنیتی که مأموریت و مسئولیت مقابله با تهدیرد نررم را
دارند.
در محیط درونی نظام که انطباق بیشتری با نظامهای معمول آموزشی دارد ،تالش شرده اسرت
که بر اساس نیاز کشور ،سازمان های دارای مسئولیت در مقابله با تهدید نرم در قالرب یرک سرابتار
آموزشی در سه بخش طراحی و تدوین شوند .9 :درونرداد برا تعیرین نقرش و انتظرارات و تأکیرد برر
شایستگیهای برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری ،ابالغیهها و الزامات حاکمیتی که در محیط
بیرونی تعیین شده استع  .2فرایند که منطب با الگوهای موجود و مرسوم اسرت ،بره ایرن معنری کره
طراحی ،هدفگذاری ،اجرا و ارزشیابی آموزشی در آن حراکم اسرت و  .9برونرداد کره مبتنری برر
قابلیتهای شنابتی ،انگیزشی و مهارتی فراگیران است.
بنابراین ،الگوی آموزشی پس از انجرام اصرالحات حاصرله از نظرسرنجی ،بره عنروان الگروی
آموزشی برای مقابله برا تهدیرد نررم اسرتفاده مریشرود و در صرورت عملیراتی شردن آن ،مریتوانرد
بخش های زیادی از انتظارات مقام معظم رهبری را تأمین کند و نیز نگرانیهای معظمٌله در اینبراره
را تا حدود قابل توجهی کاهش دهد.
سؤال تحقی  :شایستگیها و قابلیت های فراگیران برای مردیریت صرحنه ،بره منظرور مقابلره برا
تهدید نرم کدام است؟
اینگونه برداشت میشود که انتظارات از افرادی ،ماننرد فراگیرران بررای مردیریت صرحنه در
مقابله با تهدید نرم نقش میدانی و عملیاتی داشته ،بر اسراس پریشفرر

هرایی ،متناسرب برا نیازهرای

سازمانی باشد .ازاینرو ،طراحی نظام مبتنی بر انتظارات از فراگیران و مسرئولیت آنهرا در مأموریرت
مقابله با تهدید نرم با دو رویکرد زیر تعیین میشود:
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 .9در الگوی آموزشی مقابله با تهدید نرم ،شایستگیهای فردی ،سازمانی و حرفرهای مردیران
صحنهای برای مقابله با تهدیدات نرم لحاظ میشودع
 .2انتظارات از فراگیران در این الگو برای مقابله با تهدیدات نرم که نشأتگرفته از انتظرارات
و مطالبات مؤکد رهبر معظم انقالب است ،مستلزم اقتضا اتی است که مبتنی بر توانراییهرا
و قابلیتهای فراگیران است.
شایستگیهای مورد انتظار از فراگیران شرکتکننده در دورههای آموزشی مدیریت فرهنگی
برای مقابله با تهدیدات نرم ،مبتنی بر دیدگاههای مقام معظم رهبری و الزاماتی در قالب مفاهیم زیرر
دستهبندی شده است« :قدرت پیشبینری و بررآورد درسرت از دشرمن»« ،احاطره ذهنری و تسرلط برر
صحنه تهدید نرم»« ،توان طر ریزی و اقدام بر اساس برنامه»« ،آمادگی حضور عاشقانه بررای دفراع
از انقالب»« ،بصیرت در هدف ،در وسیله و در شنابت موان راه»« ،هوشیاری برای شنابت دشرمن
در چهرهها و لباسهای مختلد» و «نگاه بوشبینانه و امیدوارانه به آینده».

نتیجهگیری
براساس یافتههای حاصل از تحقی  ،میتوان نتیجه گرفت که بحث تهدید نررم اگرچره دارای
سابقه ای دور است ،اما از نظر شیوه ،ابزار ،اهداف و اقدام بسیار متنوع و پیچیده شده است و بره تبر
پیشرفت فناوری و توسعه وسایل ارتباطی ،طراحری و بهررهبررداری از ایرن ابرزار در تهدیرد نررم نیرز
توسعه یافته است .با نظر بر مباحث مطروحه در ادبیات نظری ،اینگونه برداشت میشود:
الد) جهت گیری الگوی آموزشی مدیریت فرهنگی برای مقابله برا تهدیرد نررم دشرمن ،الزم
است ترکیبی از رویکردهرای علمری ـ ـ ـ ـ تکنیکری و سیسرتمی باشرد ترا هرم فراگیرران را
متناسب با نیاز روز گرد آورد و هم آنهرا را از لحراظ قابلیرتهرای دانشری ،انگیزشری و
مه ارتی توانمند سازد .از سوی دیگر ،سابتار مناسب این الگوی آموزشی باید برگرفته
از الگوی عمومی آموزش باشد تا از فرایندی منطقی بربوردار شود.
ب) در این الگوی آموزشی ،تأکید بر ویژگیهای فراگیران است که باید مطاب نیاز شررلی و
سازمانی آنها از شایسرتگیهرایی بربروردار باشرند .در ایرن الگرو ،اسرناد باالدسرتی و نیرز
منویات و دیدگاههای مقام معظم رهبری ،محور تعیینکننده این شایستگیهاست و لزوماا
922
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باید در این چارچوب بره عنروان ورودی مرورد گرزینش و در دورههرای آموزشری بررای
مقابله با تهدید نرم بهکارگیری شوند.
ج) فرایند این الگو مشابه سایر فرایندهای آموزشی تبیین و تعرید میشود .البته تولیرد محتروا
باید کامالا بومیسازی شود و همچنین در اجررا و شریوههرای آموزشری بره توانمندسرازی
مهارتی فراگیران (که مورد تأکید ببرگان نیز بوده است) توجه شود.
د) از ویژگیهای مهم در این الگوی آموزشی مدیریت مقابله با تهدیدات نرم ،توجه و تأکید
بر قابلیتها و تواناییهای فراگیران است که به عنوان برونداد فضای آموزشری مقابلره برا
تهدید نررم بایرد مرورد مداقّره الزم قررار گیررد .بررای رسریدن بره ایرن مطلروب ،موضروع
مدرسان ،متن و محتوا و نیز ابزار کمک آموزشی و عملیات تأییرگذارِ ارزشیابی ،مسرتلزم
برنامهریزی و هدف گذاری است تا در انجام رسالت آموزشیِ مقابله با تهدید نرم ،مطراب
آنچه که مطلوب رهبر عظیمالشأن انقالب اسالمی است ،افرادی دارای شنابت کرافی از
تهدید نررم و ابرزار و شریوههرای آن ،توانمنرد در مردیریت صرحنه فرهنگری ،بهررهمنرد از
بصیرتی عمارگونه ،داشتن صبر مالرکاشرتری و امیردوار بره آینردهای پیروزمنرد ،تربیرت
شوند.
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